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Van Toone en Pater Boone

Dat de jeugd altijd het best onthoudt wat ze het eerst zou moeten vergeten,
was... is en blijft een waarheid als een koe. En dat ook wij eertijds eens graag

in de malse weide van die koe gingen grazen, mag dan ook niemand ver-

wonderen.

Luister maar.
., si votre ramage

se rapporte d votre plumage
vous 6tes le phdnix des hdtes de ces bois. "
De olijke Beinaard uit de bekende fabel van Jean

de la Fontaine had ons ooit eens geleerd, bij
monde van E.H. Delrue zaliger, hoe we van
iemands ijdelheid veel kaas ofte profijt konden
trekken. De hele humaniora door bleven wij
Reintjes gulden raad indachtig, want waar 't
enigszins mogelijk was, trachtten wij met een
of andere reinardie de lange lestijden te ver-
korten of aangenamer te maken.

Denk nu niet, beste lezer, dat al onze profs toen
zulke ijdeltuiten waren als Maitre Corbeau, he...

verre van, maar toch was er hier en daar ene
die gemakkelijker dan een ander de kaas uit
zijn bek liet vallen. En of wij ervan geproefd
hebben, hoeven wij u zeker niet te vertellen.
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Zo ene troffen we niet veel aan in het
corps der soutanen, maar des te meer in
een kwintet van burgermannetjes dat toen
in 't college mocht optreden, omdat het
waarschijnlijk goed van gedrag ende rein
van zeden was en dus een bijverdienstje
waardig.

Dit kwintet nu bestond uit een duo en een trio.
In het lager middelbaar was dat het duo Mr Terrepot, onze { gebolhoede "gymnastds en Mr stantjie die ons naast tekenen ook nog een nieuwe Neder-
landse spelling bijbracht : onder een mooie grafische voorstelling van een emmer
schreef hij eens in calligrafie dan nog op het bord * Hemmer ".

In 't hoger middelbaar was dat het trio Mr Dieeje,
Mr Gellynck ofte Hilaire en last but not least Toone
Van der Plaetse (Menere Toone was godv... nooit
thuis.)

Mr Diedje, zo genoemd omdat hij altijd " die 6 je " zei
in plaats van ( daar heb je ", had de meeste moeite
van de wereld om ons op mate over een notenbalk
te leren lopen. Wanneer de maat soms eens vol was,
dan vierde hij zijn onmacht gewoonlijk bot op een
aftandse piano, terwijl hij met een versleten stemme
een zelf gecomponeerd lied ter ere van 't Heilig Herte
van zijn vrouwe - of was 't voor zijn vrouwe - vertolkte.
En of hij succes had, veel meer dan de diva Callas
in de scala van Milaan.

Mr Gellynck daarentegen liet ons rustig en kalm de
estetiek van het kleurrijk kaartspel waarderen. Alleen
wanneer ons " bieden , soms te luidruchtig werd,
onderbrak hij zijn les en wees er ons op dat de
Superior nog meer te bieden had. 't Waren echter de
voetstappen van Professor Stock in de gang die ons
rap en naarstig de vele nuances van het vormenrijk
idealisme der renaissancekunstenaars deden neer-
pennen.
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Der Dritte im Bunde was Toone Van der Plaetse, een van wie Horatius zou

zeggen: n Os magna sonaturum ", een kele vol orgelende taalmuziek. Een kele

die niet alleen volle zalen lokte bij ieder op'
treden van Het Vlaams Volkstoneel in die

tijd, maar die ook, God zij dank, door haar

" felle slagen " de dikke collegemuren wist
te doen trillen, een trilling waardoor Gezelle,
geroerd tot in 't diepste van zijn dichterziele,
zou gezongen hebben:

" Hork I Langzaam, luid en lief getaald,

hoe diep zij lust en leven haalt,
als uit de gronden

van duizend orgelmonden. "
En wij " horkten " met al onze oren en met
ons hele wezen naar die wondere tale van

Toone Nachtegale.

We moesten niet dikwijls onze toevlucht
nemen tot een of ander lokmiddel om Toone

in ons vangnet te drijven. " Een uurtje dictie
om de veertien dagen is te weinig om

iemand deftig te leren " kouten ", moet Toone gedacht hebben, maar toch
voldoende genoeg om hem schoonheid te leren smaken. "

En of wij schoonheid gesmaakt hebben !

Wie zal ooit vergeten hoe hij op het klassepodium op een stoel gezeten en

met de oogleden half toe voor ons Gezelles " Pachthofschildering D enig mooi

tot leven bracht.

Met open mond keken en luisterden wij en we hoorden " hoe de hinnen hoen'
dersmesdag vierden en hoe moeder hinne van blijdschap klokte; we zagen hoe

de anden of eenden op hun blote voeten achtereen gewikkeld kwamen lijk die

ter beevaart moeten en hoe strootjes, kafjes, stofjes, wol en werk wegvlogen

bij 't omlegewaart vliegen van vlugge duivevlerken ; we lachten met het dwaas
gekik van een zotte kalkoen, die gepinte Indiaan die toch zo venvaand stond te
doen. " Met een schaterlach brak Toone de schildering af en op een ernstige
toon liet hij dan Gezelles boodschap diep in ons doordringen :

" Zalis hij die niet te trots is

om de lessen ga te slaan
die van God geschreven staan. "

De geleerde verklaring van podzie was voor Toone larie en apekool, slechts om-

schrijving van een skelet. Maar hij, Toone, plakte vlees op dat skelet, liet er

bloed in vloeien en blies er een ziel in, een Vlaamse ziele dan, die onze jonge

geesten in vuur en vlam kon zetten.

Hoe stille was 't als Toone, vroom maar driftig declameerde - neen, niet decla-

meerde, want dat klinkt veel te gekunsteld - maar psalmodieerde :

" God, onze Heer, wil 't jong geslacht aanhoren ;

Red Vlaandren uit zijn diepen val !

Zegen den eed door allen trouw gezworen ;

Vlaanderen, Vlaanderen boven al !



De Vlaamse kunstenaars hebben nog altild een levensboodschap te verkon-
digen ", schreef Toone eens in zijn eigen bloemlezing * Van horen zeggen D.

Dank u, Toone, voor uw zinderende boodschap I Dank u voor die luttele stonden
van onvergetelijk taalgenot.
Maar genot kan soms een wrange nasmaak hebben en dat ervoeren wij, west-
vlamingen, het jaar daarop aan de Leuvense Alma Mater als eerstejaars germa-
nisten. van de 20 westvlamingen werden er toen in de eerste zittijd 19 met
een buis versierd omwille van hun zoetgevooisde westvlaamse klanken. Noch
de Alma Mater, noch Professor Sobry, zelf een Westvlaming en oud-leraar van
't Klein Seminarie, die voor ons nochtans " te stokke en te messe " stond,
konden tegen het hardnekkig "njet" van de andere profs optornen. "Zij'n
waren voor uw schoonheid niet vatbaar, " zei een verbolgen Sobry na de
deliberatie.

De 20ste echter, een olijkerd uit de
Westhoek, had de wijze raad van Bei-
naard goed onthoudne, want gedurende
het academisch jaar had hij een lekker
stukje kaas (lees: een hupse dochter)
uit de bek van een prof weten te ont-
futselen... en zeg nu maar eens welke
fiefhebbende vader zijn bloedeigen
kind verdriet zou willen aandoen, he I

Het leed ons aangedaan was gelukkig
maar van korte duur.
Gedeelde smart is toch halve smart,
he ! En met Hannibal zwoeren wij allen
van eeuwig en ervig niet de Bomeinen,
maar wel die barbaarse profs te zullen
haten.
Hoe zei Goethe het ook weer: . Und

wer der Westflamen Stimme nicht vernimmt, ist ein Barbar, er sei auch wer
er sei. ,
Nooit echter zou het bij ons opgekomen zijn de schuld voor die buis in Toones
schoenen te schuiven. We wisten immers maar al te wel waar ons de schoen
wrong : Nostra erat maxima culpa, want we hadden te veel naar de vos en niet
genoeg naar Toone geluisterd die ons nochtans herhaaldelijk op het hart drukte:
" De vogel moet zingen zoals hij gebekt is, maar hij moet natuurlijk en zuiver
zingen. "
En is dat niet een van de acht zaligheden uit de Bergrede, waarin Jezus zegt:
"Zalig zij die zuiver zijn van stemme, want eeuwig zullen zij een plaats in 't
englenkoor verwerven.,
Het moet zijn dat onze stemme, vooral die van de externen dan, in de oren van
Toone nog niet zuiver genoeg klonk, want het bleef voor ons aartsmoeilijk om
voor het jaarlijks halfvastentoneel op 't college door Toone zalig verklaard ofte
uitverkozen te worden. Zalig verklaard werden meestal internen en sommige
filosofen die toen nog in wat men noemde het voorgeborgte van 't Groot
Seminarie huisden, want zo zei Toone, die als regisseur veel strenger was
dan als leraar: " Dagvogels - en daarmee bedoelde hij de externen - spreken
nog te veel de taal van 't nest, terwijl nachtvogels ofte internen hun nesttaal
rapper verleren. "
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Wezu||enToonegeenonge|ijkgeven,wantonzek|asmakker,Cyrie|vanleperen'
de taalpurist, is daar een-sptet ena voorbeeld van' maar diep in ons verkropten

wij een wrevel omwille van die stiefmoed€rlijke

behandeling. Voelde hij dan niet, hij die zelf eens

beweerde dat eerzucht en nood aan zelfbevrijding

de mens naar het podium dreven, dat ook wij zo

graag eens op de Biihne van 't college met een

hettevtag of wimpel hadden willen staan zwaaien

en alle registers van ons spraakorgaan hadden

willen openietten in dat satanisch lied uit Vondels

" Lucifer " :

" Op, trekt oP, o gij Luciferisten,

volgt dees vaan !

Rukt te hoop al uw krachten en listen I

Trekt vrij aan !

Volgt dezen god op zijn trommel en trant'

Beschermt uw recht en vaderland' "

Pas twee jaar later, als we dus in de rhetorica

zaten, werden sommigen onder ons de rol van

Luciferisten toebedeeld, maar kwAtongen be'

weerden toen dat het was omdat we niet voor

paster leerden.

De jaren hebben ons echter geleerd kwaad met

goed te vergetden en daarom blijven wij' zijn

stiefmoederlijke behandeling ten spijt, Toone

zaliger nog altijd dankbaar voor al het schone

dat hij ons geopenbaard heeft. Dank zij hem en

zijn toneelmikrobe, waarmee hij ons besmet

had, zijn we toch nog eens op de planken van

kunsttempel, het oude Patria-theater, verschenen"'de toenmalige Roeselaarse
maar niet voor lang.

Die naam Patria, hoe vaderlandslievend hij ook moge klinken, wekt bij ons

nog altijd haatgevoelens op en wanneer

we nu nog voorbij het Citroenstraatje

in de Ooststraat of voorbij de hoofdingang

van de Bank van Roeselare in de Noord-

straat komen, - twee toegangen die vroe-

ger naar die kunsttempel leidden - dan

krijgen we nog altijd zure oprispingen'

want 't was daar dat wij eens, onze

toneeltalenten ten spijt, door een zekere

Pater Boone uit die tempel werden ver-

jaagd, niet met een zweep waarmede de

kooplieden eens uit de tempel werden
verdreven, maar met een vossestreek zo

leep dat hij de Reinaard uit de reeds

vermelde fabel zou doen blozen hebben

van schaamte en, wat erger is, dat hij

voor altijd de toneelmikrobe in ons
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doodde en ons zerfs het bezoek aan dergerijke kunsttempels deod en nogdoet mijden.

Terwijl dus in die tijd Bedemptoristen vanop de kansel bulderden: nRed de ziel vanhet kind, " liet die confrater van hen, pater Boone, de zier van een kind dood-bloeden. O divina comedia !

Of dacht die Pater Boone misschien, die toen een bekend
auteur van toneelstukken voor jongens was, dat hij een
" bone apart " was in zijn congregatie en dat hij dus als
die andere Bonaparte over het wel en het wee van elk
mensenlot kon beschikken.

Of er dan zo iets ergs gebeurd was I

Oordeel zelf, beste lezer, maar oordeel niet met uw
verstand, maar met eht hart van lS-jarige jongens die
voor het eerst van hun leven eens op de planken van
een echt theater zouden mogen verschijnen om voor
een groot publiek hun wassende toneeltalenten ten toon
te spreiden.

In een lustoord in de Kattenstraat - 't vroegere Kattestretje, he, Boger van
Diksmuide - waar nu het parochiaal centrum van de st.-Michielsparochie is,
vergaarde bijna iedere avond in de grote vakantie de Roeselaarse studerende
knapenschap.

oude, nu door de tijdsgeest echter wat verfraaide muren kunnen u nog vertellen
hoe wij daar caramboleerden en " zwijntjes ' maakten op het gro"n" laken of
hoe hardnekkig wij logen, tot spijt soms van wie het niet geloofde, in het leutig
kaartspel " liegen ". De bomen, de sparren en de heesters in de belendende tuin
kreunen nu nog wellicht van al ons wild gestoei, maar een klein lokaaltje van
de daar toen ingeplante muziekschool zou u ook nog kunnen verklappen hoe wij
daar vele avonden al onze vrije tijd opofferden aan het instuderen en 't repe-
teren van een toneelstuk dat de apotheose van de grote vakantie moest worden.

Het'was 
-immers 

ae gewoonG-a;i-wfi-iF b;nnai
van onze vakantiewerking voor onze ouders, onze
familieleden en onze sympathisanten een toneel-
opvoering brachten.

Onze proost, de jong-seminarist pieter Vander-
meersch, had voor dit jaar zijn oog laten vallen op
een toneelstuk van Pater Boone: " De Honger der
Kleinen D, waarin het leven en de tragische dood
van de jonge Heilige Tarcitius werd uitgebeeld.
't Was niet omdat wij " zuiver van stemme D waren
dat Frans De Brabandere, alias Sissen, en ik uit-
verkozen werden om de hoofdrollen te spelen,
maar wel omdat ik, net als Tarcitius haar 't scheen,

Frans eerder donkerharig zoals de speelgenoot van

Maanden - neen, niet maanden, want de grote vakantie was toen veel korter
dan nu ' weken dus hadden we onze rollen van buiten geleerd en gerepeteerd...
en in de laatste week mochten we dan naar de patria om er met de planken
vertrouwd te geraken.

6
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't Was ook in die week dat Pater Boone, he himself, op 't toneel verscheen

om de puntjes op de regie te komen zetten'

En juist als de puntjes erop stonden, gebeurde het'
Een paar dagen v66r de laatste repe-

titie wist Sissen, dat vaatje dynamiet'

weer eens met zichzelf geen blijf.
Haantje-vooruit als hij was, wou hij

ons eens bewijzen hoe snel hij een

hindernis kon nemen'

De toegang tot ons lustoord werd voor
niet - ingewijden veilig afgeschermd

door een ijzeren vleugelpoort' Elke

vleugel bestond uit vertikaal staande,

ronde staven die symmetrisch van el'
kaar verwijderd werden gehouden door
kloeke dwarsliggers en sierlijk gekruld
smeedwerk. Scherpe pieken sierden de

staven en vormden bovenaan een stekelige, klassieke driehoek. Rap en lenig
als een kat beklom Sissen de poort, maar in al zijn jeugdige overmoed vergat
hij dat dunne, rubberen schoenzolen geen ijzervreters waren. Wij juichten en

klapten in de handen als Sissen met een luide Indianenkreet zijn heldendaad
bekroonde, maar ons gejuich en applaus stokte opeens: dat was geen juich'
kreet, maar een noodkreet ! Meteen zagen we hoe Sissen daar als een kip aan
't spit op de poort gespiest zat. Een van de pieken immers had niet alleen zijn

schoen- maar ook zijn voetzool doorboord.

Met al onze handen haalden we Sissen uit zijn benarde toestand en een bij-
geroepen dokter zorgde ervoor dat ziln voet voor weken geimmobiliseerd

bleef .

Consternatie alom... maar wie het meest met de handen in 't haar zat, was

Pietje, onze proost: wat nu met het toneel !." want al was Sissen tot veel

in staat, toch kon hij maar moeilijk op 66n been over de

planken wippen, he !

Maar Pater Boone werd onze redder in nood: hij had

immers ergens in het Waasland een doublure voor

Sissens rol in petto. " Wees gerust, meneer de proost,

lachte hij, zondag wordt er gespeeld. "
En er werd gespeeld, inderdaad.

De zaterdag, enkele uren v66r de algemene repetitie ver'

scheen een glunderende redemptor, Pater Boone, hiet
met 66n, maar met twee doublures. Zonder blikken of

blozen, zonder een woord van troost of verontschuldiging
van zijnentwege werd dus ook ik, blonde Tarcitius, van

de planken geveegd, zonder het minste respect voor de

schone vrije tijd en de vele inspanningen die ik aan mijn

rol gespendeerd had.

De zondag, alsof er niets gebeurd was, werd er gespeeld, maar zonder mij.

Van een kaakslag gesproken, he !

Hoe zei Jonker Nicolaes Despars het ook weer in zijn " Cronycke van den lande

ende graefscepe van Vlaenderen,: " Hy omtfink eene caecsmete uyten hemele



daer hy plat neder ter eerden vier ". Dat ook ik na zo'n gewijde uppercut * prat
neder ter eerden viel ", moet u niet verwonderen, he, en-het ireeft'tang geuuura
vooraleer de troostende woorden van mijn makkers en de zalvende- woorden

van onze proost me weer op de been hebben geholpen.
Uiterlijk heb ik er niets van overgehouden, maar innerlijk
is er nog altijd een litteken dat, net als 't merkteken van't doopsel en 't vormsel, " eewelijck in mine siele sal
bliven. " De haat- en wraakgevoelens van toen zijn nu,
een goeie halve eeuw later, al sterk afgekoeld en de
dure eed van nooit meer op de planken te zullen ver-
schijnen, die ik toen had gezworen, heb ik zelf intussen
al zo dikwijls gebroken.

Maar wanneer iemand mij na een of ander optreden
komt toefluisteren dat ik mijn roeping als acteur gemist

heb, dan voel ik weer diep in mijn binnenste dat litteken jeuken en dan zoek
ik soelaas bij de woedende joden uit het Lang Evangelie van Mattheus die voor
de rechterstoel van Pilatus het hoofd van hun Redemptor eisen.

En wanneer ik op Palmzondag het lijdens_
verhaal aanhoor, dan is 't net of ik
hoor Pilatus vragen : " Wien wilt gij dat
ik u vrij late, Toone of Boone, die pater
wordt genoemd " en dan schreeuw ik
met de joden mede : " Toone... Toone ! ! ".
En wanneer hij daarna, door de droom van
zijn vrouw in twijfel geraakt, hun de vraag
stelt : " Wat zal ik dan doen met Boone
die pater wordt genoemd ? ", 6rn huil ik
met de opgeruide menigte mee : * Weg
met hem... aan 't kruis met hem ! ! ,
Vergeef mij, o Mattheus, deze profanatie
van uw gewijde woorden, maar gun mij
toch dit leedvermaak, want het verzacht

zozeer de pijn van die bittere ervaring uit mijn jeugd die nog altijd in mijn
ziel vreet als verzuurde wijn in een weke maaE.

Nog altijd !... is nogal sterk overdreven, hoor.
vooral voor iemand die een maag als een beton.
molen heeft. De blonde Tarcitius, door de jaren
grijs geworden, heeft immers geleerd dat humor,
* die champagne der tranen " he, Toone, de beste
levensdrank is.

Daarom hef ik nu zo'n glas champagne op pater
Boone en met milde humor zeg ik : " De mortuis
nihil nisi bene ", in de zoete hoop nochtans
dat de Here van hierboven, die de Rechtvaar-
digheid zelve is, dat Boontje wel zijn verdiende
loontje zal gegeven hebben.

scripsit : H. Brouw
pinxit : J. Flipts

Beto '39



Bli het afscheid van E口 H. Patrick Perquy

Tijdens de eindejaarsproclamatie van het voorbije schooljaar beperkte de Supe-

rior zijn toespraak tot de mededeling dat de bisschop aan Mijnheer Perquy een

nieuwe opdracht toevertrouwd had. Dit bericht gaf aan die afscheidsavond
een ongewone intensiteit. Afscheidnemen van laatstejaars is altijd al een bij-

zonder gebeuren. Wanneer dan ook nog iemand na 17 iaar dienst en op het
moment dat hij zijn 20 jaar priesterschap gaat vieren, tot een nieuwe taak ge-

roepen wordt, grijpt dat nog zoveel dieper.

Op de afscheidsavond met het korps, de laatste vrijdag van de vakantie, situ-
eerde de Superior de aanwezigheid van do gevierde op het College met een

verwijzing naar de ,, Vlaamse koppen " van Hugo Verriest. Officieel en gemaks-

halve wordt de geschiedenis van het Klein Seminarie ingedeeld volgens supe-
rioraten, zo zei de Superior, maar de levende, dynamische historiek vormt zich
rond ,, koppen ". ledereen die ietvvat vertrouwd is met het reilen en zeilen van
het College zal ermee akkoord gaan dat op die manier naar de aanwezigheid van
Patrick Perquy op de school raak gekarakteriseerd werd.

Het zou een hele onderneming worden een staat van dienst op te stellen in alle
domeinen waarop de afscheidnemende zich bewogen heeft. Daarom slechts
enkele peilingen. ln de eerste plaats is er zijn heel gedngageerde en breed
opgevatte pastorale en liturgische bekommernis geweest in de klas, de school
en tot v6r erbuiten. Die zorg bewoog zich temidden een voortdurende concrete
inzet voor een ruim opgevat schoolleven met vele initiatieven voor het klas-
gebeuren en parascolair. Sport, schoolparlement, film... om er maar enkele te
noemen. Daarbij zullen we niet gemakkelijk de stijl van Mijnheer Perquy ver-
geten. Het was hem te doen om het hooghouden van de relatiesfeer en het
credren van een open leefklimaat. En dat streefde hij in de eerste plaats na
door een stijl van confrontatie en uitdaging, steeds op zoek naar de diepte
van een mensenleven die dreigt verloren te gaan onder schijn en geweld.

Hoe geprofileerd zijn aanwezigheid ook was, toch kun je van iemand als Patrick
Perquy moeilijk een portret tekenen. Hij hoort te weinig tot de wereld van het
spektakel en het zichtbare. Zijn bestaan ligt in het bijbelse spoor van de profe-
tische strijd tegen fascinerende idolen. Zijn stijl is gevormd in de lijn van de
vaak ontstellende, maar altijd oproepende dialoog. Er zullen over hem weinig
anekdoten de ronde doen. Maar in de ziel van vele mensen heeft hij stukken
gesprek of stilte geschreven die wegen openen voor het leven. Met zijn intense
6n tegelijk bescheiden aanwezigheid was hij niet ,, gemakkelijk ", niet voor
zichzell en niet voor anderen. Maar hij was uiteindelijk ten diepste creatief en
bevrijdend.

< In het midden van de weg door ons leven... D

Zo begon Dante het gedicht waarin hij zijn volste levenservaring uitsprak. Liever
dan ons te wagen aan een ,, afbeelding " van Patrick Perquy, gingen we even
bij hem in het midden van die levensweg staan.



wat neem je na die 17 laar mee naar je nieuw werkterrein ? Die vraag verstaat
mijnheer Perquy vanuit zijn 20 jaar priester zijn : hoe hou ie dat vol ?

De kern ligt in het gratis vertrouwen dat je van mensen krijgt. Het voorbije
schooljaar is in die zin een heerlijk jaar geweest. Het is een groot 

"n 
bevrijdend

moment, wanneer mensen van je mogen ervaren dat je niet zult verschieten
en evenmin nieuwsgierig zijn, wanneer zij wat dan ook vertellen. En dat ze
daarbij mogen beseffen dat die houding je niet ingegeven is door een cynisch
" ik heb het allemaal wel meer gehoord " of ,, ik kan ertegen ", maar door een
blijvend geloof in de droom van het evangelie.

Is geloven dan zo vanzellsprekend ?

Zeker niet. Mens-zijn is het al niet. we moeten aanvaarden dat het humanisme
waarin we opgegroeid zijn - evenwichtige ontwikkeling van het ,, ik " in een
rationeel gestructureerde en in de zinvolle samenleving -, dat dit een verloren
kaart is. we kunnen ons niet meer verschuilen achter slogans als ,, een christe-
Iijke cultuur " of ,, christelijk humanisme ". onze beschaving is niet christelijk,
is het wellicht nog nooit geweest. consequent met dat inzicht moeten we de
vanzelfsprekendheid van dat zogenaamd humanisme durven in vraag stellen. ook
en in de eerste plaats onze leefwereld heeft een bevrijdingstheologie nodig. En
die zou ook bij ons niet in de eerste plaats een theoretische aangelegenheid
mogen zijn, maar een manier van leven. De norm is : zo leven dat kinderen
en jonge mensen je nog kunnen vragen : ,, waarom ? " Als dat niet meer gebeurt,
moet je dringend je levenswijze in vraag stellen.

Hoe doe je dat op school ?

Als je het verhaal van een jongen kent, dan mag je spreken vanuit de over-
tuiging ten eerste dat je durft en kunt spreken op grond van wat je met mensen
al meegemaakt hebt en ten tweede dat je moet spreken ,, in geweten ". Daar
moeten we opnieuw de kans voor laten, dat bijvoorbeeld bij deliberaties mensen
,, in geweten " een eigen standpunt innemen. Die houding heeft dan wel een
belangrijke weerslag op het gehalte van je relaties. Je ondervindt dat je met
een aantal mensen verder kunt en met andere niet.

Eigenlijk word je dan een beetje ,,teken van tegenspraak,,. Ook dat ben ie
niet ,,vanzelf ", wat veronderstelt dat beslissende vertrouwen met zijn verre-
gaande consequenties, vanuit je eigen ervaring bekeken ?

De ervaring die hier de doorslag geeft is de ontmoeting met de arme leerling.
De jonge mens die twijfelt aan de zin van zijn bestaan. Zelfdoding bij jonge
mensen houdt mij bezig. Dat moeten we bespreekbaar houden, en tegelijk sta
je daar voor een hele opgave die je echt niet in handen hebt.

Hier staan we midden in de parabel van de barmhartlge samaritaan. De eigen-
lijke vraag is niet die van de wetgeleerde: ,,wie is mijn naaste?',, maar die
van Jezus : ,,van wie word je de naaste?" ,,Wie liikt u de naaste geworden te
zijn van de man die in de handen van de rovers gevallen is ?" Hoe gebeurt dat in
je leven ?

Dat is een mysterieus gebeuren. Op de meest ,, onbewaakte " ogenblikken komt
dat op je af. In een overgangsmoment tussen lessen. Als jongens je iets heel
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,, anders " komen vragen. Als je met een groepje onderweg bent in je auto' En

toch gaat het niet om louter ,, toeval ". De stijl en het kader die je mee helpt

uorn1 !"u"n op school, spelen hier een grote rol. Vandaar het belang van leef-

regel, afspraken, durven scheidsrechter spelen in conflicten... tot en met het

treffen van sancties ! Binnen die sfeer komt dan een moment waarop je voelt

dat je alles moet laten vallen. Je voelt : hier is het dringend, het gaat om leven

en dood. Hoe je iemand helpt, blijft een mysterieus gegeven. Het is tegelijk de

schoonste bevestiging van wie je zelf bent mogen worden. E6n mens is genoeg

om de zin van het leven te vinden. Hier doet, wat rvij traditioneel de ,, voorzienig'

heid " noemen, haar werk.

Hoe breng je dat in verband met het grote belang dat ie aan vieringen hecht ?

Tijdens vieringen komt veel naar boven. Mensen geven op een nieuwe manier

signalen aan elkaar. Vooral als lekeleraars erin betrokken zijn of de viering leiden

gebeurt er iets in een klas. Een groep krijgt gestalte, en mensen veranderen.

Ze vinden bondgenoten doorheen dergelijke momenten.

En als we die vraag verbreden tot het geheel van de school... ?

De ideale school is voor mij die waar een zeker evenwicht bestaat tussen men'

sen die vooral het kader dragen en mensen die veeleer hun persoonlijke gaven

mogen uitleven. Als inwonende voel je dat sterk aan. Je beleeft het kader van

binnen uit. Je beseft er de draagkracht van en de broosheid. Dat houdt bijvoor'

beeld in dat wanneer er ooit maar een paar priesters meer zijn in de school, ze

niet langer mogen belast worden met de permanente verantwoordelijkheid voor

alles wat op gelijk welk moment op de school af komt. Ze zouden dan beter

buiten de school gaan wonen. En dan moeten ook de poorten elke dag op tijd
dicht. Zelf heb ik veel geinvesteerd in de omkadering. Daarom vond ik het bij-

voorbeeld niet erg wanneer een jongen moelte had met mij. lk wist dat hij dan

beter kon opschieten met andere collega's' De zorg voor de grote groep kwam

voor mij op de eerste plaats. we mogen geen jonge mensen in de steek laten

door ons terug te trekken op een eiland met een ,, kleine rest ". De school is

er voor iedereen. lets anders is dat je door het credren van specifieke kansen

als de sport of van sterke momenten als de retraite jongens meer persoonlijke

kansen geeft en een nieuw relidf kunt oproepen in individuen en groepen. Maar

het allereerste blijft dat ze allemaal graag naar school kunnen komen, niet

omdat het er altijd zo prettig zou ziin, maar omdat het klimaat er fundamenteel
Ieefbaar is.

En de kwaliteit van het onderwiis ? Je hebt inclertiid toch ook initiatieven ge-

nomen naar de inhoud van lessen toe, biivoorbeeld in verband met de samen-

werking tussen catechese en literatuur ?

De laatste jaren is voor mij de dynamiek van de groep op de eerste plaats ge'

komen. De weg van het vertrouwen laten vertrekken vanuit het wederzijds recht

op wantrouwen. Afstand en respect zijn voorwaarden voor een dragend ver-

trouwen. Als die basiservaringen niet meer mogelijk zouden zijn, kan een school

geen echte kwaliteit bieden. Eerst het voornaamste en de rest - het niveau van

de school - komt er dan wel vanzelf bij. Voor mij lagen de stimulans en de troost
niet in de eerste plaats in de prestaties en de resultaten. Vaak denk ik aan het



evangefiewoord: ,, ls er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen
zal geven, als deze hem om brood vraagt ? ". Dat hield dan wel in dat ik mij
verzette tegen het op voorhand afsluiten van interessegebieden. Een veelzijdige
belangstelling waarin onder meer podzie, film, klassieke muziek een volwaardige
plaats kregen, bleef ik belangrijk vinden. In een breder perspectief zou ik dat
zelfs willen betrekken op de actuele situatie van de kerk hier bij ons. opkomen
voor een nieuwe evangelisatie moet inhouden dat we de verenging en verschrom-
peling van de geloofstaal doorbreken en de grote woorden en beelden van de
traditie hertalen : genade, zonde, ongeloof, wonder...

Een veelzijdiger en rijkere taal leren beleven dus. De laatste tiid sprak je af
en toe van het vermengen van stijlen. Bijvoorbeeld op de 100-Dagen de traditio-
nele ernst van de liturgische viering laten omslaan in een clowneske karnava!-
stijl. Heelt dat daar ook iets mee te maken ?

Inderdaad vind ik het een hele gave tijdens een viering de stijve, plechtige stijl
te kunnen verlaten. Dat kan heel verruimend en bevrijdend zijn en het is fun-
damenteel bijbels. Maar anderen kunnen dat spelen met tonen en stijlen beter
aan dan ik. Bij mij blijft een gevoel van ernst doorwegen. Vele mensen dragen
een heel stuk woestijn in hun leven. Veel jonge mensen brengen dit mee naar
de school.

Dank je, Mijnheer Perquy, voor dit gesprek waarin je de corirdinaten van je
levensweg even zichtbaar hebt laten worden. Dank je voor die 17 jaar in het volle
leven van het Gollege. Vanuit je intense waakzaamheid bij het geheim van het
menselijk bestaan heb je zovele leerlingen en collega's wakker gemaakt en
gestuwd tot het besef dat leven geen evidentie en geen lot is maar een gave
en opgave. Nu de feitelijke wegen een heel stuk uiteengaan, blijven we in het
bewustzijn van een gedeelde en gemeenschappelijke hoop met elkaar innig
verbonden.

i;.lilil

VIJF JAAR AMAAT VYNCKEFONDS

MISSIE - FEESTAVOND
21 maart 1987

in 't Klein Seminarie te Roeselare
ten voordele van de missieprojecten van

onze oud-leerlingen.
1. Eucharistie.
2. Spreekbeurt door minister LEO TINDEMANS over

" Vergeet Europa Azid ? "
3. Daarna kaas- en wijnavond.

Noteer alvast die datum !



Op bedevaart naar Halle - 1932

Het lag in de traditie dat de studenten na de podsis naar o.'L.-vrouw van Halle

op bedevaart trokken.

Voora|eerweeenkeuzededenvoorhet|evenwashetdebedoe|ingonstoete
vertrouwen aan de Moeder Gods en haar raad en biistand te vragen'

Hetwasgemeendenhetstondvastdatwedietraditieineerzoudenhouden.
Er werd niet veel over gesproken maar iedereen die zich in staat voelde sloot

aan. Voor geoefende *und"ltur. van achttien jaar was dat geen probleem'

onze klasmakker, Arthur De Pourcq, zorgde voor de nodige afspraken en op een

vrijdagavond, einde juli, kwamen wij samen in Anzegem op zijn ouderlijke hoeve'

26 hadden we reeds een stuk weg afgelegd.

Te zes uur hadden we een kort lof in de kerk van Anzegem en rond 6.30 u. zette

de groep zich in beweging. We waren met zestien man'

De fiets was onze pelgrimsstaf en die kwam goed van pas'

Hij droeg onze knapzak en diende als kapstok voor onze jas'

Met een fiets aan de hand wordt men, als 't ware, meegetrokken en in geval

van nood was hij de toevlucht en de uitkomst voor makkers die niet meer

konden volgen.
De tocht ging in de richting van oudenaarde en we hielden een korte halte in

Bevere bij de familie Ballidre. Daarna begonnen we onze echte bedevaart.

De paternoster werd bovengehaald en om de beurt lazen we een tientje voor.

De vrede van de avond overviel ons. Het Werd rustig en stil rondom ons'

we voelden in ons een diepe sereniteit. wanneer ik terugdenk aan deze stilte

komt er opnieuw een gevoel van rust en vrede over mij'

Hier raken we het diep geheim van een echte bedevaart' God is niet ver af.

Nu begrijp ik beter de leerlingen van Emma0s die tege'n Jezus zeiden : " Blijf

bij ons Heer want het wordt avond ". In deze gewijde stilte stapten we geruis-

loos door. We voelden ons gesteund en gedragen door elkaar'

We hadden hetzelfde verlangen, hetzelfde doel. Het ging zonder moeite.

Het feek een grote wandeling zoals we z6 graag deden tijdens onze collegeiaren.

We telden niet eens de kilometers. We hadden een zee van tijd en de nicht

was nog lang.

ln Zegelsem, halfweg naar Nederbrakel, hielden we een rustpauze en deden we

nieuwe krachten oP.

Met nieuwe moed trokken we verder in de stilte van de nacht. Er werd veel

gebeden en weinig gesproken. We gingen snel vooruit. De grote brok van Neder'

brakel naar Ninove werd zonder onderbreken afgewerkt.

We waren veel te vroeg in Ninove, de kerk was nog niet open'

Pas toen voelden we het gewicht van de kilometers in onze benen'

We zaten met moeite op onze stoel of we vielen in slaap. lk denk dat onze

voorganger aan het altaar nog nooit zo'n stille groep gelovigen gehad heeft.



Velen hoorden niet eens de bel bij de consecratie.

Na de mis werd de knapzak aangesproken en warme koffie sterde ons in staat
om de laatste twintig kilometers aan te vangen.

lk herinner mij nog die stoere sterke kerers, die in gesroten gelederen de ganse
breedte van de baan in beslag namen.

Volgens de foto waren onze kopmannen : Julien vanhulle, wilfried Defevere en
Julien de Muynck.

De zon begon geweldig te steken, we speelden onze jas uit en begonnen de
kilometers te tellen.

Voor enkele makkers was het te veel en nu en dan sprong er een op zijn fiets.

Pijnlijke voeten waren ook spelbrekers zoals achteraf zou blijken. soms werd
het ons te machtig en we vleiden ons neer in het gras.

we waren jaloers op de runderen die zo rustig lagen te herkauwen in het malse
groen' we kregen dorst. Dat doet mij terugdenken aan de ervaring van een
vriend van enkele jaren voor ons.

Men vertelt dat hij het lumineus gedacht had om zijn dorst te gaan lessen
bij een van die koeien in de weide. Maar het bleek dat hij niet aan het goede
adres was, hij kwam bij een mannelijke koe terecht. Hij was niet welgekomen
en heeft dan ook niet aangedrongen. Voor een jonge.n van een boerencollege
was dat ongehoord om zich z6 te mispakken. Het had slechter kunnen verlooen.

't Was telkens een grote inspanning om opnieuw te vertrekken.

De serene sfeer van de vorige avond was ver te zoeken. onze bedevaart kreeg
nu het karakter van een boetetocht zoals in de boetprocessie van veurne.

steunend op onze fiets trokken wij ons vooruit. we baden met gans ons lichaam.

opeens kregen we Halle in het zicht. De vermoeidheid viel van ons als een
loden jas die men aflegt.

Enkele fietsers waren ons voor, maar wat een troost en een geluk voor de echte
pelgrims die de ganse weg te voet hadden afgelegd.
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In de namiddag kwamen wij aan in Halle.

We werden goed opgevangen door de koster; een zoon van onze toondichter
Remi Ghesquiere. We kregen een toneelzaal ter beschikking om ons te instal-

leren.

Nu hadden wij tijd om uit te blazen, een voetbad te nemen en onze wonden

te likke,n. Een foto van Arthur De Pourcq is daar een sprekend bewijs van.

Na een sobere maaltijd was het ogenblik gekomen van de revelaties.

Het was een soort conclaaf maar tamelijk luidruchtig.

E6n voor 66n maakte bekend welke richting hij wenste te volgen om zijn levens'

ideaal gestalte te geven.



Voor sommigen was het geen geheim meer, van veren konden we het vermoe-
den, maar toch waren er enkele uitschieters telkens gevolgd door een uitbundig
gejuich. Enkele makkers hadden nog geen beslissing genomen.
Er waren twee dominanten. Kai'el Dubois en Jozef Versele hadden duidelijk hun
stempel gedrukt op deze goede brave klas.
De K.s.A. was begonnen met ons jaar in 1927 en in 1932 waren de eerste vruch-
ten reeds te zien.

Een grote groep, met Polke Deberdt aan het hoofd, koos voor het priesterschap.
Jozef Versele had een grote bewondering voor de dokters in de geneeskunde.
In de podsis lazen we "The doctor of the old school" en onze leraar sprak van
"doctor alter sacerdos". Hij heeft een sterke groep geinspireerd, die met Gilbert
Cafmeyer aan het hoofd, voor Leuven koos.

Met scheut aan de top waren er drie religieuze congregaties vertegenwoordigd.
Een groep Apotekers en Advokaten kozen voor Leuven of Gent.
We vergaderden tot laat in de nacht.

De vermoeidheid liet zich voelen, vooral bij het voetvolk, en we zochten een
plaatsje op om te liggen. Maar van slapen kwam er niet veel in huis. Luidruch-
tige kommentaren hielden ons wakker, maar we lieten alles over ons heengaan
en 's morgens waren we opnieuw present.

We volgden de Hoogmis in de basiliek van O.-1.-Vrouw. Na de mis hield de
koster ons gezelschap, vertelde en toonde ons de merkwaardigheden van Halle:
de aloude bedevaartplaats van O.-l.-Vrouw.
Er werden enkele kiekjes genomen (wie was weer die trouwe fotograaf ?), foto's
die nu een geschiedkundige waarde hebben gekregen na 54 jaar.

Eerst de groep van twaalf man die het had volgehouden. Reeds vijf onder hen
zijn overleden : Valeer Van Riebeke, Arseen De baillie, Albert Declerck.
Andr6 Van Parijs en Bertje Costers.



Andere groepen stelden zich op. lk zie een sterke groep hoogstudenten waar'

van er ook reeds vier overleden zijn : Michel Mahieu en Georges Vandendries'

sche. Verder A. Van Parijs en B. Costers die ik reeds vermeldde'

In de namiddag gingen onze wegen uiteen, letterlijk en figuurlijk'

Een groep trok naar Mont-sur-Meuse op bezoek bij Victor Teerlynck en Jozef

Bettens: die daar een kuur in het sanatorium meemaakten.

De aspirant-scheutisten trokken uiteraard naar Scheut.

濾 |:||=壼碁||

零
雉

Een groep van zestien man vergezelde mij naar mijn familie in Overijse.

Daarna namen wij afstand van de grote groep.

Samen met Julien De Muynck trok ik naar Leuven om kennis te maken met onze

toekomstige studentenstad.

Wij gingen op bezoek bij mijn kozijn, student in de Theologie bij de Paters

Bedemptoristen.

We werden er gastvrij ontvangen en overal rondgeleid.

We konden er kennis maken met de oosterse ritus van Oekraine waar hun Paters

missionarissen werkzaam waren.

In hoever mijn kozijn de zoete hoop koesterde dat wij geinteresseerd waren

in zijn congregatie weet ik niet, maar we speelden geen komedie en vertelden

dat wij hoopten nogmaals terug te keren naar Leuven.

wat we ook deden, want in 1933 logeerden we samen in het Pauscollege met

Berten De Clerck en Berten Dousy.

En zo eindigde voor ons deze onvergetelijke bedevaart naar Halle.

Graag denken we terug aan deze mooie romantische tijd vol studentikoze erva'

ringen.

lk geef toe, we liepen over van idealisme, maar dan een idealisme gesteund op

blijvende waarden zoals vriendschap en trouw.

V. Vandaele
ret.1933



Vijfentwintig jaar na 't college
Een bezinning over het volle leven

Leven...

Leven is van het toeval van je geboorte een deugd maken, en het zo goed pogen
te doen, dat het voor de buitenwereld achteraf g66n toeval meer lijkt, maar
levens-noodzakelijk.

Leven is behendig evenwichtskunstenaar zijn: steeds balanceren tussen het
trieste gevoel gemist te kunnen worden, er soms zo maar bij te lopen, en ander-
zijds je broodnodig te'achten, je ergens noodzakelijk in te passen, als schakel
in een ketting, al zou de ketting met een schakel minder het wellicht ook wel
kunnen stellen... Mis6chien creder je wel je eigen noodzakelijkheid.
Leven is naar evenwicht zoeken tussen jacht naar opwinding, zucht om dingen
mee te maken, en anderziJds de relativering ervan, de bezinning ;

zich verslaafd verliezen in oppervlakkigheid en precies uit de onbevredigdheid
ervan de aantrekking van de diepte ontdekken;
naar waarheid streven, maar verplicht worden je waarheid - tegen je zin in
meestal - te kleuren, af te ronden, precies om ze leefbaar te houden in een
wervelende maatschappij.

Leven is mateloos goed willen zijn, maar je goedheid bedreigd voelen, ja, mis-
bruikt, en ze daarom in een puntiger bolster in te kapselen om ze vruchtbaar
te houden ; idealist zijn als Don Quichote, maar door de werkelijkheid herhaal-
delijk van je paard gestoten worden.
Leven is krachten voelen afnemen, de scheikunde van bloed en cel en lichaams-
sappen voelen veld verliezen, maar ANDERE krachten gewaarworden waarmee
echt te leven valt, en waarmee zelfs de dood zijn zinloosheid uit handen geeft.
Leven is je met veel omgeven, je wijsmaken dat je zonder niet leven kan, maar
telkens voelen dat geluk, als de schone slaapster, pas wakker wordt door de
zoen van menselijke relatie en de zelfinbreng van creativiteit.
Leven is zichzelf in kinderen terug ontdekken; ze horen struikelen op precies
dezelfde noten van de levenssonate, dezelfde waar jij in je eigen jeugd, tot erger-
nis van andere leraars, op struikelde..., en toch weten dat ze andere wegen
zullen inslaan, omdat het leven zich nooit laat vangen in slaafse kopiedn.
Leven is vluchten van een God in een wereldvreemd sprookjespaleis naar een
God van de toegestoken hand, zonder veel dogma's en etherische theorieen;
HANDELEN onder Gods glimlach.

Leven is luid beginnen en met het groeien der jaren stiller worden, omdat het
geluk zich niet in decibels laat vinden, noch zich in decibels uitdrukt, en in alles
de stilte meeklinkt van het heimwee van de prilste ervaring in elk domein, toen
gewoonte en herhaling nog niet de frisheid afknaagden.
Leven is mens zijn: recht hebben op je gebreken en eraan sleutelen. Leven is
mysterie zijn : hemel en aarde tegelijk zijn.

Joost Vanbrussel
ret.1959
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Een medewerker van het eerste uur

Het werd stil op de raadsvergadering van de oud-leerlingenbond van september
jl., toen de voorzitter de aanwezigen verzocht om een gebed voor de goede

vriend Gilbert Deckmyn, die op 1 september 1986 ter ziele ging.

Als medestichter van de oud-leerlingenbond is Gilbert tot bij zijn heengaan, met

hart en ziel begaan geweest met het wel en wee van onze vereniging en bleef

hij onze werking met belangstelling volgen, zelfs toen zijn gezondheidstoestand

hem niet meer toeliet onze bijeenkomsten bij te wonen.

Met zijn innemende persoonlilkheid, gedragen door een eenvoudige, sobere

levensstijl, bleef Gilbert trouw aan de idealen uit zijn jeugd, vervat in de zin'

volle leuze AVV-VVK, een levensprogramma dat hij beleefde als een roeping.

Kompromisloos bleef hij gehecht aan zijn vlaamse overtuiging en zijn kriste-

lijke levensopvatting en toch vol begrip en verdraagzaam voor de mening van

anderen. Zijn idealisme was geen beletsel voor durf, aanpak en inzet in zijn

zakelijke ondernemingen, waarbij hij tevens zijn kunstgevoel en goede smaak

tot uiting wist te brengen.
Zonder uiterlijk vertoon was hil terecht fier op wat hij tot stand had gebracht,

zo in zijn familie als in zijn onderneming nv. Fotogravure Deckmyn.

wij zullen zijn bedachtzame tussenkomsten op onze vergaderingen missen, zijn

inbreng voor de geschenkgravuren op onze jaarlijkse ontmoetingsdag en ook

bij andere gelegenheden, niet vergeten.
Een echte vriend is heengegaan, een goed mens, groot in zijn eenvoud, iemand

om van te houden.
Zo hebben wij hem gekend.

voor zijn inzet, voor zijn genegenheid en vriendschap zullen wij hem blijvend

dankbaar gedenken.
Leo Deburghgraeve

september 1986



Scripta manent
(Het geschrevene blijft)

De jaren na de eerste wereldoorlog tot in het begin van de jaren '30 hebben
in 

" Eertijds " veel belangstelling verwekt. Niet te verwonderen : de oud-front-
soldaten, de uitzonderlijke leraars, de godsdienstige opvoeding, de vlaamse be-
wustwording, het AVKS en de KSA hebben hun stempel gedrukt op het leven
in het Klein Seminarie,

DE KLASBLADEN

Geschriften uit die tijd zijn onverdachte en blijvende getuigenissen. ln Eertijds
van 01.06.86 wordt een oproep gedaan voor het college-archief. lk schenk dan
ook de geheime klasbladen van ons 6de latijn tot onze Rhetorika 1981. Hoe het
kwam dat ik de ,, uitgever " was en de lay-out verzorgde van die bladen, weet
ik niet meer. Het is misschien Arthur Van Doorne (Rhetorika 192g) met mede-
werking van E.H. Van Hauwere, bewaker van 6de en Sde latijn, die mij ertoe
aangezet heeft als voorman van onze klas op te treden. Van Doorne schrijft
immers in Eertijds (dec. 1924) dat de Vlaamse bewustwording met het kernen-
of ceflensysteem in 1g2s-26 (onze klas zat dan in de 6de) zonder hindernissen
kon doorgaan. ,, Wij, zo vervolgt hij, gingen - op aanraden en met oogluikende
medewerking van de bewaker Felicien Van Hauwere - er zelfs toe over bij de
zesdelingen op het klein internaat dus die werkwijze in te voeren. "
De klasbladen werden door de klasmakkers zelf verzorgd. lk bemerk in onze
bladen 66n uitzondering. Toen we in de 4de kwamen, dus op het groot internaat,
heeft waarschijnlijk A. Van Doorne en een paar andere Rhetorikaanders het
klasblad gevuld, dat ik Roeland bestempelde.

DE BREUK MET HET AKVS

wanneer de leerlingen uit Roeselare met het AKVS gebroken hebben is niet
juist te bepalen. Van Doorne (Eertijds dec. 1924) vreesde voor de twee klassen
die de zijne volgden en in Eertijds (dec. 1984) noemde hij de schooljaren
1929-30 tot 1932-33 de jaren van geleidelijke teloorgang. Maar de derde klas
die na hem volgde, onze Rhetorika (1931) was nog altijd AKVS-gezind; dat
getuigen onze klasbladen.

Eens dat de oudere klassen de vlaamse nationale gedachte niet meer aan de
jongeren overbrachten en dat deze laatsten gespeend waren van de ,, Blauwvoet "
en de ,, Vlaamsche Vlagge " is de Vlaamse werking doodgebloed. Op een klas-
vergadering heb ik aan mijn makkers gevraagd of Karel Dubois of paul Sobry,
de twee priesters met de meeste invloed en met het grootste aantal biechte-
lingen, nog gesproken of druk uitgeoefend hebben in verband met de brief van
de bisschop of over de Vlaamse werking : algemene ontkenning.

Was dat met de klas na ons nog het geval ? In de volgende klas (Rhet. 1932-93)
waar mijn jongere broer Paul primus perpetuus was (en als seminarist jong
gestorven... hij behoorde ook bij die erg beproefde klas, zie Eertijds juni 1925)
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za|debreukmethetAKVS.vermoediktoch-we|vo|lediggeweestzijn'Paul
was in alle geval een vurige KSA-er' Dries Vandeweghe' ook van die klas'

schrijft in eeitilds (juni (1984) dat Victor Teerlinck nog een paar tientallen

van hun klasbladen op zolder liggen heeft. Zou hij mijn voorbeelc- niet volgen

en die ook aan het college-arc-hief overmaken' zoals P' de Moelenaere' ook

van die klas, het in Eertijds (dec. 1985) in een oproep voor het college-archief

gevraagd heeft.

DE ROME.BEDEVAART

EenhoogtepuntvanJ.V'K'A.wasofhadmoetenzijndeRomebedevaartinsep-
tember 1931, dus juist in de grote vakantie van onze Rhetorika. ln die tijd was

een Rome-reis kostelilk 
"n 

r"idruut, Vanuit het Klein Seminarie van Roeselare

vertokken we toch met 96 en uit het bisdom Brugge met 332 deelnemers, de

TER ILLUSTRATIE EEN POSTKAART VAN DIE BEDETOCHT

輻



Op de keerzijde van de postkaart is volgende tekst te lezen:
VLAANDEREN'S KAIH. STUDENTEN NAAR ROME !
2-12 September l9Bt.

llle kl. - Voor studenten uit M.-o.: 1200 frs. (aile onkosten inbegrepen. Voor
anderen, priesters, enz.: 1g00 frs.

lle kl. - Studenten: 2300 frs; _ anderen: 2500 frs. Bevraag formulier voor
inschrijving op een der vorgende adressen. Bedrag wordt gestlrt: 200 frs. bij
inschrijving. - V66r Juli moet 1000 frs. gestort zijn. v56r 1 00gst gansch het
bedrag vereffend. - Na 1 Juri, wordt prijs met 100 frs. verhoogd. Na 1 oogst
inschrijvingslijst gesloten.

Men wendt zich:

ln Bisdom BBUGGE tot E.H.K. Dubois, Kr. semin. Roeseraere. postch. 2846.63.
Vermelding ,, Betaling, Rome-biljet ".

In Bisdom GENT, tot E.H. De Kesel, Gr. Semin. Gent. postch. 1T8g.22.

In Aartsbisdom MECHELEN, tot E.H. Bloquaux, Nationale str. 109, Antwerpen.
Postch.1184.98.

In Bisdom LUIK, tot E.H. p. Vandermeulen, KI. semin. st. Truiden. postch. 2939.09.

helft van het hele contingent. we werden op het Vatikaan, het hoogtepunt van
de reis, zeer koel ontvangen en kregen van pius Xr een bolwassing. prof. dr.
R. Boudens schreef daarover 32 bladzijden in ,, onze Alma Mater'i het drie-
maandelijks tijdschrift van de Vl. leergangen te Leuven (nr. 2 van 1980), een
boeiende studie. Hij besluit dat er een misverstand op het spel stond ; maar
intussen had de paus volledige gehoorzaamheid aan de bisschoppen gedist
(nihil sine episcopo).

Na die kale reis waren K. Dubois en de andere leiders diep teleurgesteld. Ik
vraag me af of ze daarna hun houding niet omgeschakeld hebben. ln plaats van
nooit openlijk tegen het A.K.v.s. te ageren - zoals het in onze klas nog het geval
was - zouden ze niet met open vizier een rechtstreekse aanval ingezet hebben ?

Wij hadden intussen het college in 1931 verlaten.

Marcel Deberdt
ret. 1931



Colliemando 1986-1987: ambitieuze plannen !

De bijna 100 leden van het jongenskoor COLLIEMANDO staat in het komende

schooljaar heel wat te wachten. Misvieringen, concertprogramma's en koor-

reizen met hoogstaande muziek, voor te bereiden in vele repetities.

26 DECEMBER 1986: KEFSTGONGERI IN HEI KLEIN SEMINARIE

ln 1974 verscheen bij de V.A.K. onder de merknaam PIMS een kerstplaat ,, Op

enen KerStnacht'", in samenwerking tussen de groep PRO MUSICA uit Tielt

en het jongenskoor Colliemando. Bijna duizend platen werden verkocht'

De populariteit van deze plaat was zeker in de eerste plaats te danken aan het

volkse kerstprogramma met liederen zoals susa Nina, stille Nacht en white
Christmas.

Het aanstaande kerstconcert wil terug die volkse toer opgaan en de succes-

nummers van toen terug uitvoeren.

Ook het Arezzo-ensemble, dat traditioneel op de kerstconcerten aanwezig is,

zal o.l.v. Guy Vermandere een groot deel van het kerstprogramma voor zijn

rekening nemen. Het St.-Michielskoor, Canteclaer en Colliemando : een grote

groep zangers, die aan het einde van de avond, gesteund door het orkest, een

deel van het Gloria van J.J. Ryba zullen uitvoeren. Dit laatste werk is 66n van

de ontdekkingen van onze laatste Tsjechoslowaakse reis, zeker een goed sluit-

nummer voor dit populair opgevatte kerstprogramma.

25 JANUARI EN 1 FEBRUARI 1987: MAN VAN DE MAAN

Inderdaad, dit schooljaar terug een jeugdopera !

Wie zich nog de schitterende opvoeringen herinnert van ,, De Battenvanger

van Hameln " van E. Werdin (1966), ,,Een Egel als Bruidegom " van C. Bresgen

t1968),,,Het Gewaad van de Keizer" (1975) en ,,Captain Noah and his floating
Zoo " van Joseph Horovitz, samen met ,, Tom Sawyer " van Jonathan Elkus (1979)'

weet dat hij zich opnieuw aan iets groots mag verwachten.

Maar wacht I Zover is het nog niet ! De repetities zijn nog niet geeindigd. Er

moet nog veel geschaafd worden aan de zangstemmen; 10 solisten en 60 koor-

zangers krijgen nog iedere dag hun dagelijkse portie repetitie; decor en kostu'
mering, belichting en regie zijn nog volop in uitbouw. Het moet snel gaan, want
de uiwoeringsdatum nadert snel.

Geen tijd verloren ! Daar komt Lena Dufour voor de dans, en Ronny Lauwers
voor de regie, en Johan Vandevelde voor het orkest ! De groep leraars die ver-

antwoordelijk zijn voor organisatie en rekwisieten, de aanpassing van de scdne

enz. hebben hun agenda reeds volgeschreven.

Inderdaad : het wordt weer h6t jaar van de opera !



Een voordeel, exclusief voor de leden

LUDO VERBEKE

- Geboren- te Boeselare op 5 september 1946.

- Lager. onderuijs en Lager Secundair, Moderne Humaniora aan het Kleln seminarie teRoeselare.1962-

- Artis_tieke .Humaniora, St.-Lukas, Gent, 1962-1965.

- AJ Einnenhuisarchitektuur, St.-Lukas, Gent, 1965_1968.

- urerkunsten/Natuurschetsen, St._Lukas. Gent.

- !99le9qt ,, crote prijs Natuurschetsen Sint_Lukas ".
- 1969-1970, hoofd van het ontwerp- en tekenbureau bij de Firma Etalo te Ardooie,
- Oprichtirlg^ cal.erij ,, Etato " {sarirenwert<ing mei-Carl6s Demeesteri.
- vanal lvTu zellstandig binnenhuisarchitekt, designer, grafisch ontwerp€r, schilder, beeldhouwer.
- Medestichter. V.V.V_o: [verenising tin Vi"a.id on'tuu'eip".s).
- Leraar aan de academies van Menen, Tielt en Eeklo.
- Vo-cht als een Don ouichotte voor hei uenouOvan-nJt waardevol bouwkundig en landschappeliJkerfgoed in en rond Roeselare.

PRIJZEN, VERMELDINGEN, SELEKTIES

- 1_g_1S^' Iaureaat Prijs Hoppeland voor schilderkunst.
- rv/b : taureaat provinciale prijs voor schilderkunst.
- l9I9' eerste. premie provinci;le prijs voor tekenkunst.
- !y1y : eervoile vermelding schilderen ,, Stimulans ", Kortritk.
- 1929 un 1978 : setektie Frovinciate irtji -vooi 

UeLlOhouwkunst.
;^1_?71 197! ^en .1979 ;. s-etektie Internatidnate iriiJ vo6i-liiliOeifunst, Knokke-Hsist.werK In het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende cn in het bezlt van de staat.

三鰹離楡囃hilI墨軍ギ1卜研島彗詰鎖P曽l ga
――Belgische meubelkunst in de 20e eeuw

三豫II作増蕉勇11)1『1類l対 la l¬ぃЮ市∝帆
"ADIEU"
TECHNISCHE CEGEVENS OVER HET KUNSTWERK

三髯IIlh瀑Jr邸釘叩
m verS由面」叫

三針操ザ1:∵‖:I批綸rd ttgens“
bestd‖鴨.
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Amaat Vynckecomit6 S.O.S. help ons

Goede Vrienden,

In 1986 konden wij dank zij Uw steun het volgende realiseren :

- Voor het openen en op gang brengen van het China-Europa-
Instituut te Leuven. China waarvoor zoveel oudleerlingen
geleefd en gebeden hebben of ervoor gestorven zijn. Voor
het heropnemen van betrekkingen met de Chinese Katho-
lieke Kerk.

- Voor het Kerk en Parochiaal Centrum-projekt van pater
Paul Catry in Indonesid.

- Voor 5 jaarlijkse beurzen voor priesterstudies in de missie-
landen:5x6.000fr.

- Ons aandeel in de jubileumstortingen van onze 22 jubile-
rende missionarissen.

SAMEN:

Goede Vrienden,

- Minister Marc Eyskens geeft ons opnieuw toelating fiscale
attesten uit te reiken voor stortingen van 1.000 fr. en meer.

- Kleinere stortingen zijn eveneens van harte welkom.

- Oud-leerlingen-missionarissen mogen steeds een beroep
doen op het Amaat-Vynckefonds.

- Worden bij ons verkocht ten voordele van het A. Vyncke-
fonds :

- Constant Lievens, de ridder van Chota-Nagpur:

- genaaid

- gebonden

- Ratte Vyncke:

- genaaid

- Jubileumbord Klein Seminarie

- met bordenstaandertje

- Het Manneke uit de Mane 1987

- HELP ONS HELPEN, betaalstrookje kan je in de omslag vinden !

- U kunt gireren op nr.712-0112054-05:
Amaat Vynckefonds
p.a. Zuidstraat 25
8800 Roeselare

Dank voor Uw wereldwijde medewerking.

50.000,一―

20.0001-

30.0001-

80.0001-

180.000.――

5009-
650,一

500「
500,一―

50「
100,一―

Lode Monbaliu



Een missionaris schrijft

Limete, 23 februari 1986.

Geachte Heren,

Onlangs mocht ik het bericht ontvangen van uw storting van 5.000 fr. Dit zal te

maken hebben met het feit dat het, in 1985, 55 jaar geleden was dat ik het

college verliet. waarvoor hartelijk dank. Mag ik doen opmerken dat in nr. 1'

juni igeS, blz. 63, een fout geslopen is ? P. Vernackt verliet het college in 1929'

dus was het 55 jaar geleden, en niet 50.

Het nr.2, december 1985, is nog niet aangekomen, maar hier is dat geen uit-

zondering. Het zal maart en zelfs misschien april worden ; we onwangen tegen-

woordig de verzendingen van oktober-november.

Misschien interesseert het U wat te vernemen hoe het hier tegenwoordig ge-

steld is met het onderwijs en de Kerk ?

Tien jaar geleden (1975) stonden het confessioneel onderwijs en de Kerk er

maar slecht voor; toen werden alle scholen aangeslagen, alle godsdienstonder-

wijs verboden (in de scholen) en de jeugdbewegingen ontbonden. Maar de

gevolgen, voor het onderwijs vooral, waren zo catastrofaal dat er na enkele

jaren moest teruggekrabbeld worden. Het beheer van de scholen, niet de eigen'

dom, werd teruggegeven aan de Kerken en er mocht weer godsdienstles gegeven

worden.

Ondertussen werd op de parochies meer en meer gewerkt met verantwoordelijke

lekehelpers, zodanig dat het parochieleven heel wat intenser geworden is. Wel

is er natuurlijk een groot tekort aan priesters en missionarissen, want Vlaan-

deren zendt geen zonen meer uit. Kinshasa kreeg zijn laatste missionaris in

1973.

Toen ik in Kinshasa aankwam in 1937, waren er 37.000 inwoners,3 parochies en

27 paters van scheut en enkele paters Jezuieten voor het onderwijs van de

blanke kinderen. Nu zijn er naar schatting 2,5 miljoen inwoners, een 80-tal

parochies en en,kele tientallen bij-kapellen. Buiten het 100-tal Scheutisten nu, zijn

er talrijke italiaanse, spaanse en poolse missionarissen bijgekomen ; ook veel

zusters van diezelfde nationaliteiten. De plaatselijke seminaries zijn goed be-

volkt en geven hoop voor de toekomst.

Enkele oudere jeugdbewegingen herrezen, vooral in het binnenland, maar er

kwamen er nieuwe bij, meer aangepast. Het zijn (nog) geen massabewegingen

en ze werken tamelijk discreet... want het verbod werd tot nu toe niet inge'

trokken.

Op enkele uitzonderingen na werd de katholieke pers uitgeschakeld. Enkele

maandbladen, v.roral in het binnenland, verschijnen ondertussen opnieuw, maar

niet het bijzonderste katholiek weekblad dat in Kinshasa verscheen. Het twee-



maandelijks blad van het Maria-Legioen werd {vergeten} en verschijnt thans op
23.000 exemplaren, misschien wel de grootste oplage van een periodiek in zaire.
Daar het in een inlandse taal opgesteld is, is het verspreid over een derde deel
in Zaire, het westelijk deel, ten noorden van Kinshasa.

Verder wordt heel wat meer uitgegeven en gedrukt dan vroeger, ars hurpmid-
delen bij het apostolaat, zowel in de franse taal als in de inlandse. Dat is dan
ook mijn bescheiden bijdrage tot de "verspreiding van het Geloof, : drukken.

AIs o.-L.-Heer het wil, hoop ik nog enkele jaren Hem op die manier te dienen
en te mogen rekenen op het gebed en de steun van de oudJeerlingenbond I

Nogmaals hartelijk dank.

Gans genegen in X'.
PAUL VAN COILLIE,

ret. '30.

Nogmaals... een oproep voor het archief van het
Klein Seminarie

In het vorig nummer van Eertijds verscheen een oproep
om ons archief te helpen verrijken.
Wij ontvingen reeds enkele zeer interessante verzamelin_
gen foto's en documenten, van Z.E.H. Frans Wullepif uit
Rumbeke, Z.E.H. Adriaan pollet uit Anzegem , Z.E.H. beken
De Wilde uit leper, E.Z. Louisa van de-Grauwzusters uit
Roeselare, de heer Jos Demeester uit Ledeberg en van
Prof. Em. Marcel Deberdt uit St.-Agatha-Berch5m . zier
veel dank daarvoor.

Mogen wij de oproep nog eens herhalen ?

Oud-leerlingen en oud-leraars, wanneer u schoolfoto's
(klasfoto's of foto's van uitstappen, toneel e.d.), klasbladen
of andere " college-documenten " bezit en u kunt en wilt
ervan afstand doen, schenk ze a.u.b. aan ons archief. Ze
worden er zorgvuldig geklasseerd en bewaard. Vermetd
maar zoveel mogelijk gegevens (datum, klas, namen, enz...).
Veel dank.

Luc Pi:len



Jozef Van Ruymbeke d'APaerde
Een aanvullend Portret

Mijn vriend H. Brouw wil ik niet terechtwijzen, wbl het beeld dat hij tekent van

de zgn. Terrepot bijwerken. Het is bl te onvolledig (zie Eertijds, jrg. 18, 1 [1986),

blz.7-9 en passim). wie hem slechts als leraar gekend heeft kan praktisch niets

anders dan een karikatuur schetsen. Het geluk wil dat ik Meneer van Ruymbeke

(denk maar: Terrepot) gedurende zowat dertien jaar ongeveer heb meegemaakt

als collega, nadat ik hem - net zoals zoveel tijdgenoten - van 1924 tot 1932

als gym-teraar heb ondergaan, ook te Roeselare, zoals mijn vriend Henri Brouw.

Voorafgaandelijk evenwel moet ik erop wijzen dat ik enkel op mijn geheugen kan

schrijven : alle documentatie betreffende onze jeugd 'hebbende moeten prijs'

geven' toen ik vorig jaar Pittem verliet. lk bezit zelfs geen bidprentje meer van

Van Ruymbeke ,ben dus onkundig nopens het precieze geboorte- en sterfjaar.

Des bid ik onschuld, zou Gezelle schrijven.

E6n jaarlijks gebeuren moet ik aan Brouw's getuigenis toevoegen, waardoor

genoemde Terrepot al even komisch en 'onnozel' voorkwam, m.n. de voorbe-

ieiding op de jaarlijkse eindejaarsprijsuitdeling, waardoor hij ons 'manieren

moest leren'. We moesten, klas per klas, het podium van de grote toneelzaal

op om gestileerd te worden in het afhalen van onze prijzen. we kwamen van

links, met een buiging in het midden, rechts naar beneden, weer buigen voor

de man (priester) met onze prijzen ter hand, boeken aannemen, weer een bui-

ginkje, links de trap op en in de rij gaan staan bij de klasgenoten die de proef

- met of zonder goed gevolg - al hadden doorstaan. De hele ceremonie werd

ons - vrij gewichtig - voorgedaan door Terrepot himself, met de nodige

ronkende aanmaningen en de komische aanmerkingen wanneer er eentje (zeg

maar : m66r dan eentje) blunderde. We hadden heel wat binnenwaartse lol en

maakten er achteraf een malle vertoning van. Van rnanieren en gemanierdheid

(dat waren allemaal Franse complementen !) hadden we een buikvol kaas

gegeten en we vonden wie het ons aanleerden of wilden inprenten 'de grootste

onnozelaars van de wereld'. Alzo was Terrepot nog eens extra een mallerd van

belang.

Later, zoals gezegd (1939) werd ik te Torhout zijn collega. we surveilleerden
(bewaakten l) tijdens zijn lessen en deelden dezelfde tafel- en andere genoe-

gens, zeer broederlijk en ongedwongen, jaren 
- ook oorlogsjaren - naeen.

En hier moet het mooie van ons verhaal beginnen.

J. van Ruymbeke was van adellijken bloede. Dat hebben we eerst bij zijn

afsterven ambtelijk geweten (rouwbrief en bidprentje), anno weet ik niet

precies, omstreeks 1952 vermoed ik. we wisten het vagelijk van vroeger: ,,we
hebben al onze bezittingen - die uitgestrekt waren, tussen Rumbeke en Luik,

zei hij, verloren als zwart goed tijdens de Franse Revolutie ". (Jongere lezers

moeten hier encyclopediedn raadplegen of hun leraren geschiedenis - hetgeen

nagenoeg hetzelfde is !). Zijn vader was (onder)officier bij de Belgische Rijks-



wacht, afwisselend gelegerd o.m. te reper, voordien te Brecht, waar Jozef werd
geboren.

,, Te Brecht zag hij het licht
hij was een soepel wicht,
niets dan een hoopje spieren en beenders pluimgewicht !

Zijn Vader sprak heel fier :

Joseph, my little dear,
als gij nu maar wilt groeien, dan maak ik u lansier ! "

Alzo luidde een stuk zottebollig liedje bij Van Ruymbekes zestigste verjaardag
(1942?), waarover verder m66r. Hij werd lansier, te leper gelegen, toen de
eerste wereldoorlog uitbrak. Hij moet toen tweeendertig jaar oud zijn geweest,
vermoedelijk gehuwd en reeds vader van zijn enig kind, een dochter. De eerste
weken doorstond hil de beroerde lJzerslag. ,, AIs drank hadden we slechts een
slok lJzerwater uit de holle hand ", vertelde hij soms. Barre werkelijkheid,
waarvoor wij, die geen oorlogshelden zijn noch ijzervreters, huiveren en huive-
rend opkijken.

Na de eerste oorlog begon zijn idealistische half-militaire 'katholieke' inzet.
Ten allen kante, in west-Vlaanderen alleszins, ontstonden, meestal tegen (anti)
liberale en jong-socialistische bestrevingen de turnclubs (voorloperJ van de
atletiekverenigingen). Deze waren de 'katholieken' v66r en zo kwam het dat de
onderpastoors allerwegen uitzagen naar iemand die terzake kundig en bekwaam
hun 'manschappen' Ilees: manschapjes) kon opleiden.

Die turnclubs zijn een prettige herinnering uit onze jeugd: de eerste gestileerde
witgeklede gymnasten die we mochten aanschouwen. Ze daagden op uit de
grote gemeenten : Meulebeke, wevelgem, enz. En wie had ze in handen geno-
men en gedrild ? Van Ruymbeke met de zwarte bolhoed, 's avonds, na zijn
lessen op de colleges, gratismatis voor niets (die onderpastoors en die clubs
hadden geen centen), dus maar voor niks, en doodmoe 's avonds, denk 's nachts,
met tram of trein weer naar Gent in de Voskenslaan, naar moeder en dochter !

Ddt was Van Ruymbeke. We wisten het toen niet.

Er is meer van dat soort geweest, in het Gentse dan. we lazen het na zijn
afsterven, maar ik heb zo weinig ervan onthouden. Voor al deze edelmoedigheid
heeft hij toch bij zijn dood een paar lofartikels gekregen.

We waren dus collega.

Het was verstommend hoe zo'n flinke, frisse, zwierige man, met een voornaam
Nederlands in zijn mond, rechtop als een jonge eik, lenig als wilgentakken,
beslagen in zijn vak, enz., enz., hoe dat zo'n man geen gezag handhaven kon,
in elk geval niet handhaafde. we moesten zo vaak tussenbeide komen, was het
maar door onze zwijgende aanwezigheid. lk geloof dat dit de verklaring is (ik
vergis me misschien, excuus) : er zijn mensen die niet kunnen verdragen dat
het tildens hun lessen 'goed' gaat. Ze prikkelen dan hun gehoor, lokken ze uit
hun loods en... wanneer de beer los is, kunnen ze hem niet meer de baas. lk
geloof dat het met Van Ruymbeke iets dergelijks was. Hij plaagde de leerlingen
met gekke gezegden, met clowneske grimassen en dan had je de boel op
stelten. Toen vlogen er 'minder wels' door de lucht : in de normaalschool een
allerstrengste straf (iets in de nabijheid van 'buiten vliegen') telkens door de
directie gehalveerd of vernietigd. Zo kon je de boel (per les een honderdtal
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leerlingen omstreeks het jaar 1940 !) niet beredderen. lk herinner me nominatim

een ,"k"r" Van den Driessche z.g. wie de straffen als kogels om de oren

floten - telkens kwijtgescholden - een jonge man die een paar jaar later,

Duits soldaat geworden, sneuvelde op patrouille ergens in de bergen van Zuid-

Slavid ! Voor onze jongens waren die gymlessen vaak een ingehouden lachbui,

van onze collega dikwijls een nogal (mag ik het woord ?) terre-potsierlijke

vertoning.

Nochtans was die collega een beste kerel. Opgewekt, wellevend (hij was niet

voor niets legerofficier geweest), dienstvaardig, principieel christen en 'katho-

liek" plichtgetrouw. Niet precies de grote intellectueel maar soms snedig met

Franse slagzinnen (hij stamde, nog sterker dan wijzelf, uit de verfranste tijd).

ledereen kende van zijn 'spreuken': ,,We zulle ze pakke l" of ,,Crac dedans !",
enz. Eenmaal overtrof hij iedereen en zichzelf. In de refter hingen de vergrote

portretten van de voormalige directeurs. De laatste was R. Leterme, een podet

van de wiskunde en veeleer goeie papa dan scherprechterlijk meester. Nu was

dit portret meer stuurs dan zacht. Van Ruymbeke wandelde hem eens voorbij,

bleef staan en zei ons : ,, Le meilleur homme du monde avec Ia figure de

Septime S6vdre I " Wie iet of wat afweet van het Latijn 6n van de Romeinse

keizers kan die uitspraak ook uit de mond van Terrepot waarderen' Het was

een schot in de rooS. Terloops: die zwarte bolhoed van vroeger, aanleiding van

zijn lapnaam, was intussen al sinds jaar en dag vervangen door een slappe,

meestal grijze, deukhoed.

Hij, J. van Ruymbeke, hield dolveel van feestjes onder collega's, vooral wanneer
hij, gevraagd of ongevraagd mocht of kon speechen. Dan klonk zijn lofrede
onfeilbaar over de man in kwestie als over ,, nen echten en nen oprechten " en

gebruikte Van Ruymbeke graag een denkbeeldige sabel om de gevierde op zijn

minst tot ridder te slaan in een of andere gewaande orde met een lint ! Op

zulke momenten geraakte hij moeilijk uitgepraat en moest de 'wilde horde' hem

tot stilzwijgen brengen, brutaal met : ,, Genoeg, Van Ruymbeke " of ,, Schei er
mee uit " en andere lieftalligheden. Dan zweeg hij, nogal zelfvoldaan en liet
alle kritiek zijn kouwe kleren aflopen. Hij had zijn zegje gehad.

Wat hij even graag deed was dansen.

Ja, dansen in die tijd in dat priesterlijk milieu ! Het waren evenwel eenmans-

dansen, stepdansen zeggen ze thans met klapperhakken, ir la Fred Astaire of
Danny Kay (let wel : we schreven 1940-'50). Hij genoot van zijn optreden en

van het succes dat wij - stijve stokken - hem gunden. Deze dansen gebeurden

onveranderlijk op de melodie van Les petits gars de la Marine, een meeslepend

opvrolijkend wijsje. lk geloof dat wij ad hoc over de fonoplaat beschikten (met

een directeur als Jozef Ghesquiere kon dat niet anders : hij was 66n muziek)

en we hebben ze dikwijls laten draaien. Nooit weigerde Van Buymbeke.

Ook ging het gerucht dat hij ooit in een circus voor slangemens had gespeeld.

Dit was best mogelijk, schoon onwaarschijnlijk.

We hebben hem ook tweemaal baldadig gevierd : nl. bil zijn zestigste en bij
zijn vijfenzestigste verjaardag. Het moet 1942 (in volle oorlog) en 1947 geweest
zijn (in volle dwaze repressietijd). Jawel, in die voorbije 'eeuwen' was zestig

of n6g ouder worden een levensdatum van belang... Die 'baldadige' vieringen
vonden 's avonds plaats 

- na volbrachte dagtaak (de T.V. verbrodde nog onze



vreugden niet !). ze bestonden uii een koekje en een zoopje, veel gerucht,
muziek en liederen. Elke keer werden er gelegenheidsliederen gedicht.

Ik haalde al een stukje aan uit 1942. ln 1942 was het collega B. van de casteele
(thans pastoor te wulpen) die, op marktzangerswijze een van Van Ruymbekes
'geesten' in de verf zette, m.n. zijn 'heldendaad' als aanvoerder van de pause-
lijke zoeaven te Torhout (anno 1922 ? ?), Lamoricidre te castelfidardo (1860)
in ere herstellend ! Hij kwam 'te vierklauwe' het strildtoneel v66r de Normaal-
school opgereden, trachtte wanhopig de slagorde te herstellen en moest wijken
voor de overmachtige Garibaldisten, talloze lijken en een brandend schuurtje
achterlatende... lk herinner mij het refrein nog (op de stemme van het Afrf
kaanse Die kat kom weer !) :

Maar Van Ruymbeke / de sterke man van Gent
die fiere vent / van iedereen gekend,
zijn vijfenzestig jaar / ze wegen hem niet zwaar,
hij zwiert een Franse spreuke en misprijst gevaar !

Helaas... alles is komen en gaan.

Tijdens volle oorlog (1942J werd hij gepensioneerd. Een mager pensioen destijds
en heel duur leven in de stad. Om rond te komen aanvaardde hij enkele lesuren
her en der, o.m. bij ons, en als plichtgetrouw man, was hij elke dag, waar ook
ter wereld, stipt op post. Gezien het ellendige treinverkeer moest hij vaak
Gent-Torhout met de fiets afleggen. God weet hoelaat hij starten moest !

Eenmaal, tijdens een van die barre winterdagen (1943 of 1944 ?) is hij op
glippende ijzelwegen uitgegleden, met een van de handvatten recht op de
buikwand, richting de blaas. Daaruit is later, geloven we, kanker ontstaan waar-
aan hij bezweken is.

lk heb hem op zijn lijdensbed te Gent mede-bezocht: een beeld van beheerst,
verbeten lijden. Zijn haar was nog altijd even mooi bruin en mooi gestreken.

Zijn gedachtenis heb ik niet meer.

Zijn gedachtenis blijve in ere.

K. de Busschere
ret.1930

Een paar (overbodige ?) aantekeningen met een vraag.

1. De adellijke naam Van Ruymbeke d'Apaerde doet, hoop ik, bij sommige
Iicentiaten of regenten Germaanse, vragen rijzen. Die ening Rumbeke en
Aap is mogelijk een toponymische aanwijzing voor de betekenis van de
wijknaam 'den Aap' (nu, verdoezeld tot Sint-Henricus door toedoen van
Bisschop H. Lamiroy die zijn eigen naam verspreidde en zodoende mooie
oude toponiemen - onbedoeld - verdonkeremaande). Wat zegt Du Flou
over 'den Aap'? Het middelnederlands zit misschien met verklaringen die
met onze oergrappige voorvader, de aap, helemaal niets uit te staan hebben ?

Quid scientia ?

2. De 'erenaam' De sterke man van Gent (zie tweede loflied) - een naam die
J. van Ruymbeke d'Apaerde (of is het Aepaerde ?) vaak werd toegezongen,
houdt vermoedelijk verband met een voormalige krachtpatser uit Gent (vorige
eeuw ?) een van John Massis' voorlopers ! Wie weet raad ?
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De iobbeurs van de oud-leerlingenbond

Beste vriend-oudJeerl ing,

De economische crisis duurt onverminderd voort en treft vooral de pas afgestu-

deerde jongeren. ook de oud-leerlingen van het Klein seminarie ontsnappen er

niet aan.

Goed bewust van deze gesel en conform de statuten van de vereniging meent

de Raad van Beheer van de oud-leerlingenbond een positieve bijdrage te moeten

leveren in de strijd tegen de zichtbare gevolgen van de economische crisis, met

name de latente jeugdwerkloosheid, door de creatie van een jobbeurs van en

voor oud-leerlingen.

Gezien de oud-leerlingenbond het moet stellen met eerder beperkte werk-

middelen en vooral met een te geringe mankracht om een effectieve jobbeurs

naar behoren te kunnen laten functioneren, dient hij zich noodgedwongen te be-

perken tot het louter doorgeven van de aangebrachte informatie'

Tot op heden stroomde die informatie louter van boven naar beneden toe, d'w'2.

alleen de werkaanbiedingen die spontaan door de bedrijven werden ingestuurd,

werden meegedeeld . ad valvas , in de inkomhall van het college, ingang

Botermarkt.

Vanaf 1987 wenst de oud-leerlingenbond echter een stap verder te zetten en

stelt gratis ruimte in " Eertijds " ter beschikking van de afgestudeerde oud'

leerlingen om hun werkaanvraag erin op te laten nemen, en dit aan die oud-

leerlingen die er schriftelijk om verzoeken.

wij richten dan ook een warme oproep tot enerzijds die oud-leerlingen die

werkzoekende zijn, en anderzijds tot die oud-leerlingen die eventueel een job

kunnen aanbieden.

Wij verzoeken daarom de werkzoekende oud-leerlingen het secretariaat van de

OudJeerlingenbond te wilen informeren dat zij werkzoekend zijn, met omstandige

opgave van gevolgde studies, verworven diploma's en korte omschrijving van de

gewenste job.

Van de oud-leerlingen die desgevallend een job kunnen aanbieden, hetzij in hun

eigen bedrijf hetzij in het bedrijf of bij de dienst waarin zij zelf tewerkgesteld

zijn, wordt verwacht dat zij elke te begeven vacature aan het secretariaat van

de Oud-leerlingenbond zouden doorspelen, bij voorkeur nog v66r deze vacatures

in andere media gepubliceerd worden.

Gezien * Eertijds " slechts tweemaal per jaar verschijnt, is het geen ideaal

medium om de bekomen informatie op dit stuk door te spelen naar de geinte-

resseerde oud-leertingen toe. Vandaar dat de jobaanvraag slechts 66nmaal zal

ingelast worden. Wie ook in het volgend nummer van " Eertijds " wenst oPge-

nomen te worden dient zijn aanvraag uiteraard te hernieuwen'



De oud-leerlingenbond zal bovendien de vacante betrekkingen alleen doorspelen
naar die oud-leerlingen die erom verzocht hebben. om hiervoor aangehaalde
redenen meent de Raad van Beheer dat zijn taak hiermee ten einde is. Van een
verdere opvolging van een werkaanvraag kan vooralsnog geen sprake zijn.

Hopende dat ons initiatief de goedkeuring zal wegdragen van alle oud-leerlingen
en hopende op heel wat positieve resultaten in deze crisistijd ten gunste van
werkzoekende oud-leerlingen, zie wij je reacties tegemoet.

E. Steen
Ec.1964

N.B. A//e brielwisseling m.b.t. deze rubriek wordt verwacht op het secretariaat
van de OudJeerlingenbond, Zuidstraat 27 - BB00 Roeselare.

De oud - leerlingenbond nodigt

op vrijdag 26 december 1986
te 20.00 uur

Populair Kerstconcert

in de kerk van het Klein Seminarie

Deelnemers :

Jongenskoor COLLIEMANDO
Sint - Michielskoor
Arezzo - ensemble
Een programma van de mooiste kerstliederen aller tijden !

De luisteraar wordt verwend met seraf ijnse koorzang,
klassieke vioolmuziek, overweldigend orgelspel en
geestdriftige samenzang.

Toegangskaarten te verkrijgen op het secretariaat van de
school of de avond zelf aan de ingang van de kerk. De
prijs bedraagt 150 fr.; 350 fr. voor familiekaart (3 pers);
75 fr. voor studenten en houders *3 pas.



Collegesnipperingen

wellicht propageren wij te weinig ons tijdschrift ,, Eertijds " en berichten wij

te weinig naar de buitenwereld over onze werking. Daarom beginnen we onze

snipperingen met een beetje reclame. Vergeef het ons.

Ter geregenheid van ons jaarlijks ,r'"*"*o"ueest werd weerom een gravure

gratis aangeboden aan de disgenoten. De gravure, gemaakt naar een aquarel

van kunstenaar Dries Vandeweghe uit Brugge, stelt het middendeel van de gevel

langs de collegedreef voor. In het fronton is het wapen van bisschop Maurice

De Broglie afgebeeld. over de voorstelling werd een toelichtingsblad, opgesteld

door Luc Pillen, bijgevoegd. Het kunstwerk kan qua artistieke waarde vergeleken
worden bij de ,, waterschilderij " die in ons juninummer werd afgedrukt en

waarvoor 250 fr. gevraagd werd. Ook spotgoedkoop voor een dergelijk werk'

Het 1i novemberfeest bracht 
""" 

,oo o,io-t""rting"n bijeen. Vooral diegenen

die, 25 en 50 jaar terug, het college hadden verlaten, vonden het fijn om reeds

vanaf halfdrie uitgenodigd te zijn tot een koffietafel en een wandeling -
wandelend al mijmerend - doorheen het college. De mis, in concelebratie met
priesters uit die jubilerende jaren, werd opgeluisterd door het Colliemandokoor

onder leiding van E.H. A. Loose. Na een glaasje in de bar werd in het Park

Rodenbach gezellig getafeld. spijtig dat niet iedereen eens de stap zet om af te
komen want zoals een aanwezige zei : het is een mooi initiatief en je ziet hier

alleen lachende mensen.

Behoor je tot de klassen die volgend iaar - 11 november 1987 - aan bod

komen ? De uitgangsjaren: 1982 - 1977 '1972'1967 - 7962'1957 ' 1952 ' 1947

1942 - 1937 - 1932. Noteer 11 november!



wat de oud-leerringenbond nog biedt ? op zaterdag 18 oktober il. richtten weeen jongerenavond in. Uitgenodigd waren de huidige laatstejaars en diegenen
dfe de laatste s jaar zijn afgestudeerd. Deze avond werd voorbereid en verzorgd
door Johan Plets, Geert prinsie en Guido verstraete. In de bar van het coilege
konden de jongeren elkaar tussen pot en pint terugvinden. Jammer dat de
opkomst van de jongeren dit jaar eerder matig te noemen was, arhoewer hun
oudjeraars wel talrijk aanwezig waren. op de mooi verzorgde uiinodiging dieop elk tafeltje prijkte 

- een originele vondst van Johan plets 
- lazen we :

signaleer tijdig alle veranderingen in jouw burgerlijke stand zoals adresveran-
dering, huwelijk, geboorte, einddiploma aan ons secretariaat en sluit aan bij de
oud-leerlingenbond: voor 350 fr. blijf je 3 jaar lid !

En op 26 december e.k. nodigen *" ao*""" uit op ons kerstconcert. De raatstejaren is de kerk te klein voor een dergelijk optreden. ook dit jaar verwachten
we veel volk en E.H. Arnold Loose staat borg voor een schone avond. Erdersin dit nummer bericht de dirigent wat meer over het populaire kerstconcert.

En voor volgende 10 personen, onder de leden uitgeroot, is de toegang gratis:
1. Boutelegier Andr6, Koolskamp
2. Gheysen Joseph, Brugge
3. Goethals Carlos, Boeselare
4. Lievens Geert, Bumbeke
5. Manhaeve Gilbert, Diksmuide

6. Nollet Piet, Roeselare
7. Rebry Jozef, lzegem
B. Vande Kerkhove Bik, Antwerpen
9. Vandendorpe Geert, Roeselare

_ _ 
t:.Verhoest Robrecht, llulste

Ook de missionarissen liggen ons nauw aan het hart.

Door de oud-leerlingenbond wordt opnieuw in samenwerking met het Amaat
vyncke-comitd 110.000 fr. uitbetaald aan de oud-leerlingen, die in 19g6: 55, 50,
45, 40, 35, 30, 25 jaar geleden het college verlaten hebben en als missionaris
nog in het buitenland werkzaam zijn. Aan ieder van hen wordt 5.000 fr. over-
gemaakt als steun in hun edelmoedig werk.

55 jaar geleden:

- Casier Paul, Zaire

- Cattaert Michel. U.S.A.

50 jaar geleden:

- Feys Kamiel, Filippijnen

- Depypere Joseph, Indid

45 jaar geleden:

- Lambrecht RaIaEl. Zaire

- Pecceu Marcel, Japan

- Jaecques Baymond, Indi6

40 jaar geleden:

- Hanssens Constant, Zaire

- Vermeersch Paul, Rwanda

- Missine Leon, U.S.A.

36

35 jaar geleden:

- Catry Paul, Indonesid

- Derluyn Gerard, Zaire

- De Roo Jozef, Japan

- Petteloo Frans, Zaire

- Allary Johan, Zalre

30 jaar geleden:

- Delrue Paul, Zaire

- Rommel Carlos, Zalre

- Jacob Pierre, Indi6

25 jaar geleden:

- Lesage Werner, Japan

- Desmet Dani€|, Cameroun

- Obin Gilbert, Filippijnen

- Cobbe Jozef, Indonesid



Hiermee sluiten we onze ,, reclame " af. Nog wat nieuws ,, intra muros "' Een

jaar geleden begonnen we ons bericht met het zinnetje: het college groeit.

we kunnen nu schrijven : het college blijft groeien. Telde het college in

september 1983: 974 lln, in 1984 :, 1.044 lln, in 1985 : 1.129 lln, nu is dit getal

nog gestegen tot 1.158. Enkele onderverdelingen: de Latijnse 436 en de Mo-

derne 722 lln ; de lagere cyclus 720 en de hogere cyclus 438; per jaar ziet het

overzicht er als volgt uit: in de 1es : 252 I 2es: 239; 3es : 229:. 4es: '157;

5es: 148; 6es: 133.

ook dit jaar publiceren we het overzicht waar onze 252 nieuwe leerlingen uit
de eerstes wonen.

Roeselare : 69

Rumbeke: 27

Oostnieuwkerke : 9

Beveren: 4
Emelgem: 6

Zwevezele: 7

lzegem: 12

Hooglede : B

Menen : 4

Rumbeke (Zilverberg) : 5

Oekene: 4
Ardooie : 7

Dadizele : 4
Moorslede : B

Woumen: 1

Moorsele: 2

Passendale: 3

Ledegem: 7

Staden: 9

Lendelede: 2

lngelmunster: 10

Gits : 4
Langemark: 1

Houthulst : 2

Koksijde : 'l

Beitem : 1

Esen: 1

Zonnebeke: I
Westrozebeke : 2

Kachtem: 2

Wevelgem: 2

Kortemark : 2

Zarren: 3

Kortrijk : I
Lichtervelde : 1

Handzame : 3

Poelkapelle : 1

Zedelgem: 1

St.-Eloois-Winkel : 1

Houtem: 1

lchtegem: 3

Wervik: 1

Oostende: 1

Bikschote: 1

Waasten: I

Beerst: 1

Gullegem : 1

Twaalf nieuwe leerkrachten werden in dienst genomen terwijl er vijf ons ver-

lieten.

De nieuwe leraars zijn :

Crevits Magda, lerares aardrijkskunde, lagere cyclus ;

Deroy Aim6, leraar Duits, hogere cyclus ;

Desmet Pol, leraar Frans, hogere cyclus;
Gheysen Jan, leraar Nederlands, Iagere cyclus;
Janssens Jo, lerares Engels, lagere cyclus;
Seynnaeve An, lerares wetenschappen, hogere cyclus;
Sinnesael Luc, leraar tekenen, lagere cyclus;
Stragier Pol, leraar lichamelijke opvoeding, lagere cyclus ;



Van de Vannet Blk, leraar Frans en geschiedenis, lagere cyclus;
Vanpoucke Filip, subregent lnternaat;
Walterumaertens Marc, leraar Nederlands, lagere cyclus ;
Wustenberg Marc, leraar Nederlands, hogere cyclus.

Niet meer in dlenst:

Bouclque Els Mulller patrlck
Deblauwe Guldo perquy patrick
Duthoit Piet

En zo draalt het college voort. rr,ret'at*o ",**" leerkrachten en nieuwe reer-
lingen. Zegde de superior niet op tl november tot de oud-leerlingen: het college
is veel veranderd of ... is het nog geen haar veranderd ?

R, parent



Familieberichten

STERFGEVATLEN

Heer Andr6 Vandromme-Vlieghe, geboren te Rollegem-Kapelle op 17 maart 1911

en overleden te Roeselare op 15 mei 1986 (Grootvader van Stefaan WB 1986)

Mevrouw Alice Tempelaere-Vandekerckhove, geboren te Moorslede op 3 augus-

tus 1904 en overleden te Staden op 21 mei 1986 (Grootmoeder van Pieter Desmet

Latijnse 1971)

Eerwaarde Heer Jozel Verhelst, geboren te Hooglede op 14 maart 1908 en over-

leden te Hooglede op 21 mei 1986 (Latijnse 1928J

Heer Daniel Marrecau-Decraene, geboren te Geluwe op I juni 1905 en overleden

te Torhout op 25 mei 1986 (Vader van Garlos - Latijnse 1957 en Willy - Latijnse

1 960)

Heer Frans Decuypere-Ramboer, geboren te Lichtervelde op 22 augustus 1926

en overleden te Roeselare op 2 juni 19BG (Moderne 1945)

Heer Omer Van Eeckhout4A/ullepit, geboren te Beveren-Roeselare op 3 december

1921 en overleden te Roeselare op 3 juni 1986 (Latijnse 1940 - en vader van

meerdere oudleerlingen)

Eerwaarde Heer Andr6 Sinnesael, geboren te Rumbeke-Beitem op 30 april 1905

en overleden te Rumbeke-Beitem op 6 juni 1986 (Latijnse 1925)

Heer Odiel Boone-Tanghe, geboren te Torhout op 26 juli 1904 en overleden te

Roeselare op 21 juli 1986 (Grootvader van Johan - Moderne 1984)

Heer Andr6 Dedecker-Vaneeckhoutte, geboren te Ardooie op 2 april 1920 en

overleden te Ardooie op 22 iuli1986 (Vader van Bonny' Latijnse 1964)

Heer Frans Depover-Sobry, geboren te Roeselare op 7 mei 1913 en overleden

te Roeselare op 27 juli 1986 (Moderne 1932)

Heer Hector DeylgatrDewaele, geboren te Kuurne op 25 januari 1922 en over'
leden te Roeselare op 11 augustus 1986 (Oud-leraar)

Eerwaarde Pater Armand Van coillie, geboren te Roeselare op 29 juni 1910 en

overleden te Lubbeek op 16 augustus 1986 (Latijnse 1929)

Heer Gilbert Van Goillie, geboren te Roeselare op 16 december 1902 en over-

leden te Aalter op 22 augustus 1986 (Latijnse 1934)

Heer Jeroom Casier-(tDeBaere)-Van der Putten, geboren te Handzame op 17

januari 1902 en overleden te Torhout op 31 augustus 1986 (groowader Van

Stefaan Pype - Moderne 1983)

Heer Gilbert Deckmyn-Vancoillie, geboren te Diksmuide op 7 augustus 1910 en

overleden te Roeselare op 'l september 1986 (Moderne 1929)

Heer Stefan Soetaert, geboren te Kortrijk op 3 februari 1966 en overleden te
Kortrijk op 25 september 1986 (familielid van Norbert Tack ' leraar]



Heer Maurits Bisschop-Depoorter, geboren te staden op 6 juni 19g6 en over-
leden te Bikschote op 10 oktober 1986 (Grootvader vin siefaan Depouvre -
Moderne 1980)

Mevrouw Paula Braeye-verstraete, geboren te Ledegem op 12 januari 1g25 en
overleden te Roeselare op 12 oktober 1986 (Moeder van Andr6 Braeye - Latijnse
1947 en grootmoeder van verscheidene oud-leerlingen)

Heer Bemi cauwelier-suy, geboren te Roeselare op 19 augustus 1g01 en over-
leden te Boeselare op 1z oktober 1986 (Grootvadervan Jan coghe - Latijnse 1992)

Heer willem Deckmyn-Biebuyck, geboren te Roeselare op g juni 1925 en over-
leden te Roeselare op 18 oktober 1986 (Latijnse 1945 en vader van Hans - Latijnse
1972 en Wim - Latijnse 1923)

Mevrouw Marie-Jos6 Ghys-De Bergh, geboren te woesten op 2 november 1912
en overleden te Roeselare op 27 oktober 1986 (Moeder van Andries en Johan
Chys - Latijnse 1963 en Jaak Chys - Moderne 1965J

Heer Jan Vanhaelewyn-Van Derkrieken, geboren te Roeselare op 1g december
1941 en overleden te Beerzel op 29 oktober 1960 (Latijnse 1960)

Mevrouw Maria-Louisa Vuylsteke-Devriendt, geboren te Kortemark op 14 novem-
ber 1910 en overleden te Roeselare op g november 1g86 (Moeder van Jos Vuyl-
steke - Latijnse 1954 en grootmoeder van Rik Vandermarliere - Latijnse 1g7g)

Eerw. Heer Joris De Brie, geboren te Gullegem in 1899 en overleden te Zerkegem
op 15 november 1986 (oud-leraar van i923 tot i944)

GEBOORIEN

Helena, dochtertje van Heer en Mevrouw Herman en Susan Gheysen-Tack, Gent,
18 januari 1986 (Oudleerling Latijnse 1974), Nonnemeersstraat 16, 9000 Gent

sebastiaan, zoontje van Heer en Mevrouw Jean-Marie en Edith De Meester-Victor,
Roeselare, lS mei 1986 (Oudleerling moderne 1974), Koning Albert Ilaan 23,
8800 Roeselare

Guillaume, zoontje van Heer en Mevrouw Pierre Vereecke-Peene, Roeselare,
20 mei 1986 (Oudleerling moderne 1978) A. Rodenbachstraat 33, BB00 Roselare

sofie, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan en Anita Devriendt-Lintermans.
Lier,20 mei 1986 (Oudleerling Latijnse 1976), Mechelsesteenweg 28,3100 Heist
op den Berg

Alexander, zoontje van Heer en Mevrouw Luc en Kathleen Clarysse-Muylle,
Roeselare,30 mei 1986, (Oudleerling Latijnse 1973), Stationsstraat 25,8750 Lede-
gem

Laurens, zoontje van Heer en Mevrouw Piet en Anne Libbrecht-De Troye, Leuven,
4 juni 1986 (Oudleerling Moderne 1973), Hertogstraat 143-2E, 3030 Heverlee

Andries, zoontje van Heer en Mevrouw Geert en Kris Vervaecke-Demeulenaere,
Boeselare, 4 augustus 1986 (Oudleerling Latijnse 1977), Honzebrouckstraat 54,
8800 Boeselare
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Joachim, zoontje van Heer en Mevrouw Guido en Bernadette Spyns-Vanlanckeren,

Brugge, 26 augustus 1986 (Leraar), Singel 11' 8200 Brugge

simon, zoontje van Heer en Mevrouw Marc en Trui De Cuyper-Verfaillie, Brugge,

3 september 1986, E. Van 't Padstraat 32,8320 Brugge 4

Lander, zoontje van Heer en Mevrouw Luc en Anny Verhack-Deschildere, Boese'

fare, 2 oktober 1986 (Leraar), Rood-Kruisstraat 47, BB00 Roeselare

Steven, zoontje van Heer en Mevrouw Jan en Marieke Debels-Devriendt, Roese'

lare,3 oktobre 1986 (oudleerling Moderne 1973), Klokkeputstraat 116,8800 Boe'

se,lare.

Pieterjan, zoontje van Heer en Mevrouw Jan en Bita crabbe-De Pr6tre, Roeselare,

10 oktober '1986 (Oudleerling Moderne 1965), Schepenstraat 27, 9810 Drongen

Grietje, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan en An Van Robays, Genk,

16 oktober 1986, (oudleerling Latijnse 1968), Margarethalaan 73, winterslag

Marlies, dochtertje van Heer en Mevrouw lvo en Christine Demeulenaere-Dewitte,

Antwerpen, 30 oktober 1986, (oudleerling Latijnse 1973), Alsemstraat 22/6,

2050 Antwerpen

Stephanie, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan en Sabine Delanote-Mattelaer,

Kortrijk, 12 november 1986 (Oudleerling Latijnse 1978), Oudenaardsesteenweg 14,

8500 Kortrijk

Lukas, zoontje van Heer en Mevrouw Paul en Margot Thoen-Verbeke, Oudleerling

Latijnse 1962, Hommelweg 1, 8800 Boeselare

WIJDINGEN

Eerwaarde Heer Luc Pillen werd op 25 juni 1986 tot diaken gewijd. (Leraar)

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Herwig en Marie-Ange Alliet-Popelier, Ardooie, 24 mei 1986 -

Oudleerling Moderne 1976

Heer en Mevrouw Paul en Greet ostyn-viaene, Ingelmunster,24 mei 1986 (Zoon

van Michel Ostyn - Moderne 1944)

Heer en Mevrouw Dirk en Veronique Vermandere-Paret, Rumbeke,6 juni 1986 -

oudleerling Latijnse 1974 - Meensesteenweg 457, 8810 Roeselare-Rumbeke

Heer en Mevrouw Bonny en Linda Vandewaeter-Hollevoet, Roeselare, 18 juli 1986

(Leraar), Wilde Kastanjestraat 20, 8810 Boeselare-Rumbeke

Heer en Mevrouw Dirk en Martine Vandommele-Decuypere, Moorslede, 26 juli

1g86 - oudleerling Moderne 1981 - Meensesteenweg 765, 8810 Roeselare-Rumbeke

Heer en Mevrouw Ghristian en siska Peene-Lamsens, Passendale, 26 juli 1986 -

Oudleerling Latijnse 1977 - Kerkplein ,16, 8810 Foeselare-Rumbeke



Heer en Mevrouw Dirk en Annelie Aerens-van Boo, sint-Niklaas,2 augustus 1986
- Oudleerling Latijnse 1979 - August Nobelstraat B/9, 27OO Sint-Niklaas

Heer en Mevrouw Patrick en An Vanfleteren-Michiels, Asse-Krokegem, 9 augus-
tus 1986 - Oudleerling Moderne 1980, Kespier 18, 1700 Asse

Heer en Mevrouw Geert en Ann Dumolein-Lietaert, oostnieuwkerke, g augustus
1986 - Oudleerling Latijnse 1980 - leperstraat 112,8970 poperinge

Heer en Mevrouw Hendrik en claude Gheeraert-Vanstaen, Bari, 16 augustus
1986 - Oudleerling Latijnse 1976

Heer en Mevrouw Piet en Francine Desrumaux-pascal, Bekegem, 23 augustus
1986 - oudleerling Moderne 1982, Bevrijdingsweg 31, 8251 Bekegem-lchtegem

Heer en Mevrouw Jan en sabine ostyn-ostyn, Roeselare, 13 september 1986 -
Oudleerling Latijnse 1978

Heer en Mevrouw Johan en Nadine Desnyder-Vanacker, Hooglede, 2z septem-
ber 1986 - Oudleerling Moderne 1926

Heer en Mevrouw lgnace en Anne-Marie Vandewiele-Heirbaut, Lede. 11 oktober
1986 - Oudleerling Latijnse 1929

Heer en Mevrouw Lieven en Ann Verhamme-Delanote, Boeselare, 2s oktober
1986 - Oudleerling Latijnse 1929 - Guldensporenstraat 1, B8O0 Boeselare
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