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Onze organisatie tracht banden te onderhouden en te smeden tussen de oud-leerlingen van
het college. Dikwijls onderzoeken we ons geweten en stellen we ons de vraag : hebben de
oud-leerlingen behoefte aan de bond, of heeft de bond behoefte aan oud-leerlingen. Een dui-
delijk afgelijnd antwoord is er nu nog niet.

Een tijdschrift is het onmisbaar medium om een contact op grote schaal te onderhouden. Een
kritische analyse van de reeds verschenen jaargangen bracht aan het licht dat meerdere
generaties en afdelingen onbewust op " waakvlam " werden gezet. Onbewust inderdaad : het
collegeleven van eertijds is historisch en anekdotisch omwille van het tijdskader, het actieve
internaatsleven en figuren die illuster zijn geworden. Een paar aktieve en enthousiaste
verslaggevers uit die periodes zorgden en zorgen nog steeds voor luchtige, aangename en
exclusieve geschiedschrijving uit die tijd.

Na zorgvuldig beraad besloot de beheerraad om in samenwerking met de redactieraad een
actie te ondernemen die het dal tussen het heden en het verdere verleden enigszins zou
kunnen opvullen. Wegens het belang van een tijdschrift werd de gelegenheid te baat ge-
nomen om de redactie te herstructureren met als hoofdgedachte : vele handen maken licht
werk. Je maakt kennis met het resultaat van de " research and development " in deze editie :

het tiidschrift werd ingedeeld in rubrieken.

"Contactueel" brengt een selectie die het actueel college projecteert.
" Eertijds " biedt relaas uit het verleden : luimig, anekdotisch, ernstig of historisch. De ambitie
van " Prikbord " ontdek je wel ter plaatse.
De redactie gaat " Op de man af " om ten huize van oud-leraars en oud-leerlingen in je naam
vragen te stellen en de antwoorden op te schrijven. De grootste weldaad van contact via ons
tijdschrift blijkt te bestaan bij onze klasgenoten " In de bres " : missionarissen en ontwikke-
lingshelpers. Deze rubriek bundelt alle nieuws en soms wel hulpkreten van hen die onbaat-
zuchtig bij onze medemensen die het minder goed stellen aan het werk zijn.
Een " Kaleidoskoop " is een kijker die afwisselende, diverse kleurige f iguren voor uw oog ont-
plooit.

De inhoud van de gelijknamige rubriek loopt evenwijdig. De redactie richt er de kijker op alles
wat zij voor jou, lezer, als merkwaardig ontdekt.
Vele prille contacten worden gelegd en onderhouden met brieven. Wij publiceren onze schrif-
telijke contacten in " Uit de post ".
We blazen niet hoog van de toren met onze realisaties maar we willen je toch wel " Bond-ig "
verslag geven over de manifestaties die de bond ingericht heeft en waarop je eventueel om
diverse redenen niet kon aanwezig zijn.
De rubriek metde grootste kiikdichtheid hoeft eigenlijkgeen naam. We houden ons aan de op-
gelegde structuur en dopen ze " Familie ".

" Redactioneel " wenst in de toekomst beknopt te zijn, wenst louter hier en daar een accent te
leggen. Je zal er ook in vernemen welk antwoord je ons stuurde op de nieuwe aanpakvan het
tijdschrift.
Misschien help je ons ook aan het antwoord op de vraag waarmee we dit " Redactioneel" be-
gonnen zijn.

De Redactie



WOORD VAN DE VOORZITTER

een nieuwe inhoud voor " Eertijds "

De Oud-leerlingenbond Oude- en Moderne Humaniora bestaat in 1 988 twintig jaar. Een hele

periode met wisselend succes in de werking.

Een van de hoofddoelstellingen blijkt het zeer goed te doen : de niet aflatende missiewerking

en steun naar onze missionarissen, dit is ook altijd een voornaam aandachtspunt geweest

voor het Klein Seminarie. Dezeviering van het5-jarigiubileum van hetAmaatVynckefonds op

zeer hoog niveau en in aanwezigheid van de Ministers Tindemans en Coens is er het meest

duidelijke bewijs van.

Een goede vereniging is bekommerd om zijn leden en dat is veelal een hoofdpunt op de dag-

orde van de bestuursvergaderingen. Buiten de wetenschap tot de afgestudeerden aan het

Klein Seminarie te behoren is een van de pijlers van de O.L.B. de band naar de leden toe ons

tijdschrift Eertijds, dat hoog aangeschreven staat.

Bii verschillende evaluatievergaderingen met ontleding van de verschenen artikels, alsook

met enige inbreng vanuit de leden zelf werd besloten tot een breder uitdeinen van de onder-

werpen, die zouden verschiinen onder vaste rubrieken. Aldus zal "Eertijds" een ruimer

publiek kunnen interesseren, ook de iongst afgestudeerden, zonder te moeten afbreuk doen

aan de hoge kwaliteit van ons ledenblad.

Een nieuwe start ! met een nieuwe titel ? Het zou gekund hebben. Toch verkiezen wij voor-

lopig de huidige titel te behouden en laten het aan de verruimde redactieploeg, na inwerking,

de titel aan te passen.

Wij wensen de nieuwe redactie " good luck " en danken al diegenen die tot op heden meege-

werkt hebben aan ons ledenblad.
Het verheugt ons dat de meeste redactieleden verder meewerken. Hiermede wil ik de niet-

geringe verdienste van Raf Parent, hoofdredakteur, benadrukken. Hij had naast de redaktie-

beslommering ook het tijdig verschijnen onder zijn hoede in het verleden. Ook nu wil hij verder

de spil en coordinator ziin.

Michel VULSTEKE



-Contnctucel

Zoals we reeds in ons vorig nummer vermeldden werd er weerom toneel
gespeeld. De jeugdopera "Man van de Maan" mag als een succes
bestempeld worden. Hierboven een flits : als kleine prins zingen van wat ie
ziet en droomt.

Op 1 mei ll. ging Karel Vanthournout op rust. Het ga je goed, Karel ! En onze
lezers zullen over die bekende figuur nog eens wat meer vernemen in 66n
van onze volgende nummers.



ψ
ALS HET KLEIN SEMINARIE FEEST VIERT

Op woensdag 27 mei 1 981 had, voor de zoveelste maal, de traditionele bedevaart plaats voor

de Latijnse en de Moderne Afdeling naar het Mariaheiligdom te Dadizele. Daar, in deze kathe-

draal van te lande, destijds opgericht onder bisschop J.B. Malou, homilidrend tijdens deze

kerkplechtigheid, vestigde Superior Andr6 Modde er de aandacht van de pelgrimerende

schoolbevolking op dat het die dag precies 175 jaar geleden was dat het Klein Seminarie van

walstak in de Mandelstad. In de loopvan hetschooljaar 1981 - 1982werd deze verjaardag dan

op frisse, eigentijdse wijze herdacht. Bijzonder fraaie schriftelijke relikwie herinnerend aan

deze feestviering zal stellig blijven de publikatie "175iaat Klein Seminarie te Roeselare"
(1982), werk van de Heer Luc Pillen, godsdienstleraar en subregent aan het instituut, en

pastoor Jules Pollet, mijn vereerde oudleraar geschiedenis in de Vijfde Latilnse Klas, school-

jaat 1947 -1948, cte witgekuifde titularis der Vijfde Latijnse Klas B (wij konden moeilijk anders

dan hem ,'de witten" noemen), hij die destijds in de Podsisklas had gezeten bij de "witge-

kuifde Leeuwerik" Rooryck. (zie " Eertiids", jg. 13,1,b12'2).

De aandachtige lezing van deze beknopte maar zeer overzichtelijke geschiedenis van de

roemruchtige onderwijsinstelling aan de Mandelboorden, een biizonder boeiend kijk- en

snuisterboek zeer aanbevelenswaard aan ieder oudleerling, bracht me tot een vraag : hoe

stond men, een eeuw geleden terug, tegenover de idee van een feestviering van 75 jaar Klein

Seminarie en wat kwam er, in werkelijkheid, van in huis ? Aan deze gebeurtenis, nu ruim een

centenarium terug, is deze bijdrage gewild.

SUPERIOR HENRI DELBAR

Het Klein Seminarie, ruim een eeuw terug, was toevertrouwd, sinds 2 juli 1869, aan Superior

Henri Delbar (1 833- 1 894). Over deze zevende Superior van het Klein Seminarie is reeds heel

wat te doen geweest. Tot een betere kennis van deze door ziin meerderen zeer gewaardeerde

verantwoordelijkheidsbewuste priester uit Moeskroen hebben wii zelf een duit in het zakje

gedaan. lk verwijs de lezer naar deze bijdragen : zie "Rollariensia", ll, 170, blz. 5-50 ; lll,

1971 , blz.5-64 ; Xl, 1979, blz. 17 -158 (vooral blz. 1 29 en vgl').

Het is mijn overtuiging dat over deze superior het laatste woord nog niet is gezegd' Het

verspreid geraakte doch bewaard gebleven priv6-archief Delbar heeft nog niet alle geheimen

prijs gegeven. In 1962 overleed te Brugge priester Michiel English, een nukkig zonderling man

die bijna 30laar het bisschoppelilk archief voor zich al166n had gehouden, wellicht de slecht-

ste archivaris die het bisdom Brugge ooit heeft gekend. Onmiddelliik na zijn onverwacht

verscheiden was ik ooggetuige van deze chaos waarii de briefwisseling, afkomstig uit het

Klein Seminarie van de 19-de eeuw, zich bevond. Meer bepaald in verband met het Superio-

raat Delbar zijn talrijke brieven thans zoek ol ergens op de dool.

Een persoonsbeoordeling van deze Superior kan niet rechtvaardig ziin als zij louter en enkel

gevoed wordt door getuigenissen die worden aangereikt door personen die hem vijandig

gezind waren. Het drama rond Superior Delbar schuilt precies in het feit dat wij het biina uit-

sluitend moeten Stellen met dergelijke getuigenissen die zichzelf niet in vraag Stelden.
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Vandaar de schromelijke 66nzijdigheid en verenging die de beschrijving van dit bewogen
Superioraat zijn tendeel gevallen. Superior Delbar was vrijwel volledig nederlandsonkundig.
Toen hij in 1889 door de stokoude bisschop Faict aangesteld werd tot pastoor-deken te
Menen zag hij tegen deze onverwachte benoeming op omdat, zoals hij zelf noteerde in een
bewaard gebleven notitie (priv6-archief Delbar), hij nooit " het Vlaemsch " had gesproken, de
taal der eenvoudige proletari6rsbevolking op de wijk " De Barakken ". De vraag kan gesteld
worden wat er Mgr. Faict, oud-superior van het Klein Seminarie, in 1869 heeft bezield toen hij
uitgerekend deze "Wallonisant" aan het hoofd van zijn Klein Seminarie heeft geplaatst. In
1882 was dit Superioraat, na het springtij der flamingantenrevolte, stilaan aan het uitbollen.
Een zekere windstilte kenmerkte de toenmalioe sfeer van het Klein Seminarie.

BISSCHOP JAN-JOZEF FAICT

De bewoner van de H. Geeststraat te Brugge, de Leffingse brouwerszoon Jan-Jozef Faict, is
in 1 882 69 jaar oud. Als oud -superior van het Klein Seminarie zal hij tot zijn laatste ademstoot
de Roeselaarse instelling bestendig in oog en hart bewaren. De oude bisschop was nogal
getraumatiseerd door de recente gebeurtenissen in het Klein Seminarie en had slechts mis-
prijzen en argwaan voor " le Studentenvolk " dat als een vogelschuw zijn geest en geschreven
woord bestendig schijnt te bewonen. Het verklikkingssysteem, deze weinig stichtende blad-
zijde uit de klerikale zeden in het bisdom Brugge een eeuw geleden, werkt perfekt. Superior
Delbar was een perfekt "overdrager" en verklikker en spoorde anderen aan zich aan deze
praktijken, die toen beschouwd werden als een onderdeel van onderdanigheid aan het
bisschoppelijk gezag, te vergrijpen.

DE 75 JAAR VAN HET KLEIN SEMINARIE : DELBAR'S VOORSTEL

Op 2 april 1881 pakt Superior Delbar voor het eerst uit met zijn voorstel in verband met de
viering van 75 jaar Klein Seminarie. Voor deze datum is er, in de bewaarde briefwisseling, nog
geen spoor van dit opzet. Vroeger heb ik reeds dit brietfragment bekend gemaakt. (Zie
" Rollariensia ", lll, 1971 , blz.58-59). Superior Delbardie, uitervaring, weet dat hijzich richttot
een gewiekst mensenkenner, dux hominum, zoals Faict was, legt het nogal diplomatisch aan
boord. De viering van 75 iaar Klein Seminarie, gepland voor augustus 1881 , is een 66nstem-
mige wens van " tous les professeurs et surveillants du Petit S6minaire " (in die tijd een ge-
sloten klerikale burcht, weinig niet-priesters) die, " de commun accord ", de Superior hebben
verzocht het plan aan de bisschop voor te leggen. Delbar ziet in dit plan een aantal niet te mis-
priizen voordelen die hij op een rijtje zet. In de eerste plaats zullen de voorbereidselen tot het
feest de leerkrachten aan het werk zetten en "achdveront de les grouper autour de leur
Sup6rieur". Uit dit zinnetje waar Superior Delbar, zoals vaak, over zichzelt in de derde
persoon spreekt, bliikt wel duidelijk (voor wie kan lezen) hoezeer het gezagvan Delbar reeds
was afgetakeld door de recente moeiliikheden in het Klein Seminarie, sinds'1875. In de
tweede plaats, nu op het leerlingenvlak, is dit feestplan van aard de wedijver onder de studen-
ten aan te scherpen en hun gunstige gesteltenis iegens de onderwijsinstelling te bevestigen
" mieux que jamais ".

Tenandere, gaat de Superior verder, de feestviering zelf zal stellig een vernieuwde aanhanke-
lijkheid tegenover het Klein Seminarie voor gevolg hebben, het Klein Seminarie dat Delbar
hier,zoalsvaakinzilnbrieven,noemtde"AlmaMater":"attachementdetouslesceurstant



des Maitres que des 6ldves pr6sents et pass6s ". Het luisterrijk karakter van de feestviering

"fermera la bouche d nos d6tracteurs et affirmera, devant le public, notre vie, notre force,

notre union ". Tot de belagers en vilanden van het Klein Seminarie, waarop de Superior hier

een toespeling maakt, dienen stellig gerekend enerzijds notaris Karel-Theodoor-Hippoliet

De Brouckere (' Roeselare 29 december 1825 - I Oostende 7 juli 1889), junior, progressief

liberaal, vooral in zijn funktie van lid van het Schoolcomit6te Roeselare tentiide van de school-

wet van Humbeek, anderzijds Theodoor Heyvaert (' Gistel 22 mei 1834 - t st.-Pieters-

Woluwe 23 november 1907), de liberale gouverneur (sinds 7 augustus 1878) der provincie

West-Vlaanderen. Dit feest ziet de Superior als een bevestiging, in de ogen van de publieke

opinie, van de levenskracht, de macht en de eenheid van de Klein Seminariegemeenschap.

Deze "eenheid" was inderdaad, de laatste jaren, grondig aangevreten door de zo gehate
,,esprit de systdme ". superior Delbar was uitnemend gehecht aan die eenheid binnen het

leraarskorps, tema dat vaak terugkeert in zijn brieven, en het griefde hem uitermate dat, uit-

gerekend tijdens zijn Superioraat, deze eenheid stuk werd geslagen.

In verschillende bisschoppelijke colleges bestaat het gebruik om de twee jaar een oudleer-

lingendag op touw te zetten. Superior Delbar laat opmerken dat dit in het Klein Seminarie niet

het geval is en dat men reeds 1 2 jaar moet teruggaan in het recente verleden om een dergelilk

feest terug te vinden nl. in luni 1869 toen Superior Bruno Vanhove feestelijk uitgeleide werd

gedaan, zelts 25iaar nl. in 1 856 toen, op 1 1 augustus van dat jaar, het halfeeuwfeest van het

Klein Seminarie luisterrijk werd gevierd. Voldoende reden dus, zo leest men tussen de lijnen,

om met deze feestvieringentraditie opnieuw aan te knopen.

En dan betreedt Superior Delbar, in de toelichting van dit feestvoorstel, twee delikate punten

waarvan hii (politiek raadgever en informant bil Mgr. Faict voor het Roeselaarse) zeer goed

weet dat ze bij de bisschop een vrij gevoelig klankbord raken : het f inancieel en politiek karak-

ter van deze feestviering. Superior Delbar : " Pour ne pas effaroucher Mr. Bara, ie veillerais dt

ce que laf6te n'ait pas de c6t6 politique ". Hier wordt bedoeld Jules Bara (" Doornik 23 augus-

tus 1835 - I St. -Joost-ten-Node 26 iuni 1900), advokaat, politicus, Minister van Justitie in het

kabinet Frdre-Orban-Van Humbeeck (sindsjuni 1 878), behorend totde doktrinaire behouds-

gezinde vleugelvan de liberale partij, de invloed van de kerk opstaats- en onderwijsvlak hard-

nekkig bestrijdend. De Superior belooft de nodige maatregelen te treffen " pour que la Maison

n'ait aucune d6pense d sa charge " voor wat betreft de onkosten die dit feest met zich zou

meebrengen. " Dans ces conditions, Monseigneur, " besluit de Superior " croyez-vous que je

puisse r6pondre au d6sir manifest6 par le corps professoral tout entier ? ". De bal lag nu in het

bisschoppelijk Hof te Brugge.

HET ANTWOORD VAN DE BISSCHOP OUD-SUPERIOR

Eigenaardigfeit:inallebrievendiebisschopFaictschreetaanSuperiorDelbarna2april 1881

en dit tot juli 1882 (zie verder) heerst een volslagen stilzwijgen over het feestprojekt 75 laar
Klein Seminarie. de bisschop heeft schriftelijk niet gereageerd op Delbar's voorstel, wellicht

mondeling want deze Superior bezocht regelmatig de H. Geeststraat. Ook in brieven aan

andere personen, buiten de kring van het Klein Seminarie, uit de bisschop zich nergens over

deze aangelegenheid. Op 20 april 1881 richt bisschop Faict een brief aan Superior Delbar die

integraal handelt over het bouwen van een muurtje langs de Mandel, een aangelegenheid die

reeds in vroegere brieven was te berde gekomen. Over het plan inzake de feestviering van 75

jaar Klein Seminarie geen jota. En dit schriftelijk stilzwijgen, zoals gezegd, bestendigt zich.

Einde april 1 881 heeft de Superior een ontmoeting met de bisschop te Brugge. Men mag

aannemen dat daar tussen Overste en onderdaan van gedachten werd gewisseld.
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Augustus 1881 ging voorbij zonder feestviering. Bisschop Faict zette dus het licht op rooo.
Waarom ?

Er zijn wellicht beschouwingen van financidle aard die een rol hebben (kunnen) spelen.
Politieke gegevens hebben zeker hun invloed gehad in de besluitvorming van de bisschop. op
1 1 juni 1 878 hadden de radikale liberalen de konservatieve katolieken verslagen met 71 zetels
tegen 61 in de Kamer en met 36 zetels tegen 30 in de senaat. ofschoon, in de Roeselaarse
gemeenteraad, de katholieke meerderheid niet was aangetast door de liberale nationale zege
toch vreesde Mgr. Faict, wellicht, dat een al te triomfalistische feestviering in het Klein
seminarie eerder inoppertuun was wat superior Delbar trouwens ook had aangevoeld. Doch
is er kennelijk nog een ander gegeven dat bisschop Faict afschrikte : hoe ouder hij werd hoe
m66r afkeer hij had voor vergaderingen en samenscholingen van jongelui uit vrees dat alles
zou onlaarden in flamingantisme en, zoals hij het ergens zegt, "blauwvoetisme,,, het
fameuze " engouement " dat hij, de seniele geest, weldraoveralin zijn college'szag opduiken.
En heel bepaald voor Roeselare was de bisschop blijvend ontstemd voor de niet verteerde
incidenten van 1875 en volgende jaren. Ziehier een brielfragmentje uit een schrijven van de
oude bisschop aan principaal De Hulster, van het Kortrijkse St.-Amandscollege, op 11 no-
vember 1 890, dat helder de geestesgesteltenis van de prelaat weergeeft : 

,, Les 6ldves, dans
mes colldges, parlent le flamand entre eux et avec leurs maitres, lisent la vlagge etc. qu'ils
soutiennent de leurs d6niers ; ne revent que de la Moedertaal, des oude Vlaamsche zeden, et
d ce prix ne se g6nent en rien et ils s'imaginent qu'il sutfira plus tard de le vouloir, pour 6tre du
coup des h6ros d I'instar des vainqueurs de la bataille des 6perons . . . " (onuitgegeven brief-
wisseling Faict). Zeer vermoedelijk zag de oude bisschop, achter het feestprojekt van 75 jaar
Klein Seminarie, de schim opdagen van flamingantisme en gezagsaftakeling.

SUPERIOR DELBAR GEEFT HET NIET OP : HET FEEST VAN 3 AUGUSTUS 1882

Superior Delbar, de doordrijver, gaf zich echter niet gewonnen. Op zaterdag 19 december
1857 was hij door Mgr. Malou in de kerk van het Groot Seminarie te Brugge priester gewijd,
had drie dagen later (22 december) zijn benoeming gekregen voor het Klein Seminarie alwaar
hij, in de toen armtierige Augustijnenkerk, op Kerstmis zijn eremis had opgedragen. 1 gg2 : de
superior was dus 25 jaar priester en dit zou gevierd worden : 25 jaar priester en evenzeer 25
jaar aanwezigheid in het Klein Seminarie. (Zie "Rollariensia", Xl, 1979, blz. 50).

De viering van zijn zilveren priesterjubileum had Delbar wellicht mondeling besproken met de
bisschop ofwel in brieven thans verloren gegaan (hun aantal is niet gering). op 1 1 juli 1 gB2 laat
de Superior aan de bisschop weten dat het feest vastgesteld is op donderdag 3 augustus
1882. Bij deze gelegenheid "M.M. les Professeurs et Eldves actuels du petit-S6minaire
m'offriront, en souvenir, mon portrait peint par Mergaert". De uitmuntende portretschilder
D6sir6 Mergaert (' Kortemark 1 829 - 1 Brugge 1890) stond toen op het hoogtepunt van zijn
loopbaan. Dit geschilderd portret van superior Delbar (zie reproductie in "Rollariensia", ll,
1 970, tegenover blz. 36) prijkt thans nog steeds in het pand. Volgens een nota eigenhandig
geschreven door de superior zelt, op 26 juni '|882, bestemd voor het sekretariaat van het
bisdom, telde het Klein seminarie op dat ogenblik 449 leerlingen waarvan 252 internen, 191
externen en 1 6 half - internen. Met " Professeurs " bedoelt de Superior natuurlijk de priester-
leraars en die waren, op | 3 juli 1882, 17 in aantal, de Superior niet inbegrepen. Op deze laat-
ste datum schreef de Superior zijn moreel waardeoordeel neer over deze medewerkers. Het
is het 6nige leraarsverslag uit dit 15-jarig superioraat dat bewaard bleef . sommige priester-
leraars worden bedacht met het stigma der afkeuring. Edward De Gryse bv., de geweerde
bisschopskandidaat na Faict in 1894 en eminente sociale werker, legt, voor Delbar, slechts



een doodgewone ijver aan de dag, behept als hij is met een slecht karakter, " esprit m6con-

tent, critique, boudeur ". Even opmerken datenkele maanden voordien nl. in april 1882, Alexis

De Carne (' Stavele 1 1 december 1848 - t Roeselare 16 december 1883), dit ontwapenend

stuk onvervalste humor uit de Westhoek, uit het korps verdween, wellicht de laatste flamin-
gant door Delbar gewipt.

De kring der genodigden voor dit jubileumfeest werd, bewust, beperkt gehouden: "Mes

anciens Sup6rieurs et Collaborateurs, ainsique le cle196 de la ville et quelques amis particu-

liers, parmi lesquels M. le Chanoine Syoen, seront invit6s d la f6te ". Alvorens zelf Superior te

worden had Delbar, als jonge priester-leraar, gediend onder de Superiors Augustin Frutsaert

(in 1882 pastoor van de Walburgaparochie te Brugge) en Bruno Van Hove, in 1 882 grootvika-

ris van Mgr. Faict. De dienststaat der priester- medewerkers van Delbar als Superior, dus na 2

juli 1 869, heb ik vroeger uitvoerig behandeld (Zie " Rollanriensia ", lll, 1 971 ). Kannunik Jan

Alberiek Syoen ('Merkem 19 mei 1817 - t Brugge 22 mei 1903), oud-pastoor van de St.-

Michielskerk (sinds 24 januari 1862), eerste deken van Roeselare (in mei 1872) tot 1877,was

een persoonliike vriend van Superior Delbar.

De driejaarlijkse vernieuwing van de helft van de gemeenteraad te Roeselare op 25 oktober

1881 had het homogeen-katholiek karakter van deze @ad bevestigd ofschoon bitsige bek-

vechteril was geleverd tussen katholieken en liberalen. In dit politiek klimaat van het Roese-

lare van 1882 oordeelde Superior Delbar het voorzichtiger geen leken - politici uit te nodigen :

" dans leS CirCOnstances oi nOuS Sommes je crois plus prudent, sauf avis Contraire de votre

part, de ne pas inviterde lalques (sic)". Dit " avis contraire " van bisschop Faict kwam ereven-

wel niet zodat dit feest van 3 augustus een klerikale aangelegenheid was. Superior Delbar

drukt de hoop uit dat dit " petite fete " een goede invloed zal hebben op de leerlingen, op de
priester-leraars "anciens et actuels" en zelfs op het hele bisdom Brugge: "c'est le seul

mobile que je poursuis".

Vanzelfsprekend had de plechtstatige pontifidrende Superiorde bisschop himself graag naar

Roeselare gekregen. Deze Superior, z66r koleriek van aard en bazig, die kon schuimbekken

van woede binnen de muren van ziin onderwiisinstelling, gedroeg zich, in ziin schriftelijke ont-

moetingen metzijn bisschop, als een nederig, uiterstonderdanig offerlam en liefdeslaaf . Lees

even mee hoe hii tracht de oude bisschop naar Roeselare te lokken : " Je connais trop bien

Votre Grandeur, pour ne pas comprendre que, qe jour-lit (d.i. 3 augustus 1882), Elle sera

pr6sente de ceur au petit-S6minaire. Si elle pouvait 6tre pr6sente de corps et d'esprit, Elle

donnerait d la fCte un charme tout particulier en m6me temps qu'Elle comblerait de loie et les

invit6s et le jubilaire. Je n'oserais gudre me permettre d'inviterVotre Grandeur ; Elle sait que le

petit-S6minaire est ma maison par excellence etque jamais elle ne seraitdavantage enfamil-

le que ge jour-lA. Si pour des motifs que je n'ai point d appr6cier, Votre Grandeur ne croit pas

pouvoir assister a cette tete, je La prierais de vouloir bien nous d6l6gu6r Mr. Van Hove " Dit

staat te lezen in de bewaarde Delbarbrief van 1 1 luli 1882. Prompt antwoordde de bisschop

per kerende post, bemerk de nogal autoritaire toon : " Je Suis parfaitement convaincu que ma

pr6sence A la solennit6 du 3 ao0t serait d6plac6e. Vous serez le h6ros de cette fdte et il nefaut

pas qu'il y ait ld quelqu'un pour vous offusquer" (onuitgegeven briefwisseling Faict). Groot-

vikaris Bruno Van Hove, oud-superior, stemde in met de uitnodiging en zou de bisschop ver-

vangen.



Bij zijn artikel voegde de stellet een spijskaart, waarvan hier de afdruk :
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EEN FEESTMAAL EN EEN GEZELLEGEDICHT

Hetziiveren priesterlubileun∩ van Superior De!barwerd dus gevierd op donderdag 3 augustus

1882,per anticipatie in feite,aangezien de eigenivke verlaardag pas Op 19 december1 882

vie: Een plechtige Mis had plaatsin de Seminariekerk(bidprentles priv6-archief Deibar).op

de middag had er eenfeestmaaltり d plaats voor de genodigden waar uitvoerig en overvioedig

werd getafeld Een spり Skaart bleef bewaard,afkomstig uit de na!atenschap van grootvicaris

Bruno Van Hove Een andergenodigde Op ditfeest was Guido Geze‖ e,oud― leerling en oud―

leraar van het K!ein Seminarie,alsdan onderpastoorte Kortrりk :n1876 had Superior Delbar,
in een schruVen aan de bisschOp,deze oud!eraar meta‖ e zonden lsraё !s beladen en voorge―

ste!d als"de"zondebokvoOraldienarighedeninhetKleinSeminarie DitfeestisvoorGeze‖ e
deteeltbodem geweestvoorhet bekende gedicht''Wり waren ervereend",officiee!gedateerd
op 6 augustus 1882 met a:sbり titel l''Haec olim   "ontleend aan de Enels van Publius

Vergi‖ us Maro:''Dit zalooit aangenaam zun om te herdenken   '' ln dit gedicht verschunt

geen enkeietoespe‖ ng Op de Superior― lub‖aris Welherinnert Geze‖ e(v50-56),op OntrOe‐
rende wuze,aan zり n goede vriend Dr 」ozef Algar,deze enge:se bekeer‖ ng,leek,vrugeZe!,
eenzaat die enkele maanden voorheen,december 1881, in eenzaamheid was ter Gode
gegaan Dr Algarwas evenwelgeen vriend van de niet― angiofieie Delbar Kort na ditfeest,ter

ere van delub‖ erende superior,had in het Kiein Seminarie deiaar!UkSe prり Suitde‖ ng p!aats,

voorgezeten door Mgr Faict Ditschoo晰 aar1 881-1 882 werd aldus besioten met een schitte‐

rend superiorsfeestin ruil van de gepiande doch gestrande feestviering rond 75,aar K:ein

Semlnane

A Demeulemeester

ret 1952



Zeggen dat het Klein Seminarie in onze tijd een scola saltationis ofte dansschool was, zou

waarschijnliik bijvele oudere leden van Eertilds een bulderend gelach verwekken' Wat ! . . . het

college een dansschool ! Nee maar, en dan nog in een tijd dat dansen een doodzonde was !

Wie anders dan een fantast die alle zin voor de werkelilkheid schijnt verloren te hebben, kan

van een gevangenis een dansschool maken.

Hoeveel gewezen superiors, professoren en surveillanten zouden zich in hun graf nu niet

wentelen en keren van verontwaardiging, indien ze hoorden dat ze als " maitres de danse " de

geschiedenis zijn ingegaan.

En toch, hoe fantastisch hetook moge klinken, toch is het maaraltewaar, wantwat hebben we

gedurende onze zes humaniora-iaren anders gedaan dan gedanst naar het pijpen van die

goede of boze Geest die toen in't Klein Seminarie rondwaarde.

Goede of boze Geest !

" De gustibus et coloribus non disputandum " leerden ons eens de scholastieken en daarom

laten we het aan uw eigen herinneringen over, beste lezer, om een keuze te maken tussen

beide adiectieven.

Goed nochtans moet die Geest geweest zijn voor ons, oud-studenten van Reto '39, getuige

daarvan onze jaarlijkse, gezellige klasvergadering, waartussen roemers en spijzen de vele' al

of niet verkeerde danspassen in geuren en kleuren overgedaan worden. Met een parodie op

P.C. Boutens' platonisch zielsverlangen durven wij gerust zingen, zij het dan op een veel

realistischer toon :

Goede Geest, uw zuiver PijPen
door ons leven heeft geboord,

tot een glimlach van begriipen

nu nog steeds ons hart bekoort.

Wil, uw kindren, kaal of wijzer,

nog genieten van uw spel,

en alleen verkleumde grijzen

krijgen soms nog kippevel.

Ons is elke dag verloren

die uw lokstem niet verneemt,

want uw land van most en koren

blijtt ons immer schoon, nooit

vreemo.



wat die verkleumde grijzen zouden zingen, weten we niet, maar misschien kruipen ze toch
nog eens uit hun kille cel, wanneer ze vernemen hoe wij ons in die dansschool "gejeund,,
hebben.

God, hoe blode waren we nog toen we voor't eerst
op de dansvloer van de 6de Latijnse verschenen. 't
Was ook allemaal zo nieuw, h6: onze boekentas,
onze schoentjes, onze schabbe en vooral die lang
en zwart gerokte dansmeester met een wit stukje in
zijn kraag. Wat ons echter nog bloder maakte en
ons een blos aanjoeg, was het eerste contact met
ene Romeinse freule, Rosa genaamd, die ons met
haar wisselende vormen ofte naamvallen zo van
streek kon brengen dat we er soms het noorden bij
verloren. Gelukkig hadden we, in het eerste trimes-
ter althans, een eryaren dansmeester die ons uit
onze schuchterheid hielp en ons metveelgeduld de
"pas de deux" met Rosa wist aan te leren. Bijna
dagelijks leerde hil ons met Rosa over de dansvloer
stappen en op de maat van twee stapten wij hem
dan na: Rosa...rosa. ..rosae. . . rosae.. . rosam..
. rosa.
Met handen en voeten trachtte hij ons met dit ritme
vertrouwd te maken en voor de hardleersen, opdat
ze hetgoed zouden zien,liep hijzelfs soms in de pas
over de banken. Niet dat die pas zo moeilijk was,
hoor - bij Mr. Terrepot leerden we trouwens niets
anders - maar met Rosa in onze armen was dattoch
heel wat anders.

Hoe dikwijls hebben we haar niet horen gieren van plezierwanneerzevoelde hoe onbeholpen
wijhaarvasthielden of wanneerzezag hoewijmet logge, stiiveen malle passen met haarin de
pas trachtten te blijven. Hoe dikwijls hebben we haar niet horen schreeuwen van piin als we
soms met onze lompe voeten op haar tere voetjes trapten. Dat we dan de bons ofte slechte
punten kregen, hoeven we u zeker niet te vertellen. Alleen de knapsten die met flinke en
luchtige passen haaroverde dansvloer leidden, stonden in haargunsten verdienden maxima
cum laude.

op het einde van het eerste trimester echterwist iedereen met Rosa goed om te springen, zo
goed zelfs dat sommigen uit vermetelheid al een stormpas met haar waagden. Tot wat de
hartstocht toch leiden kan, h6 ! Vermetel waren ook diegenen die na de kerstvakantie onze
nieuwe, kersverse dansmeester de kunst van het dansen wilden bijbrengen, want nog voor
het schooljaar ten einde was, ervoeren ze tot hun eigen schade maar tot zijn eer dat men op ,t

Groot seminarie voor de charmes van Rosa ook niet ongevoelig was gebleven, wel integen-
deel.



lntussen hadden we onze schuchterheid al wat over-

wonnen en speels en dartel trokken we aan de hand

van Rosa naar de dansvloer van de 5de Latiinse'

waar een geheimzinnige Athena, Rosa's vriendin, en

een innemende dansmeester met golvend haar ons

vriendelijk opwachtten. Hun vriendelijkheid wekte

niet alleen onze nieuwsgierigheid, maar ook onze

achterdocht, want " les figures riantes ne sont - elles

pas les plus m6chantes ? "

Niets was echter minder waar en dat bleek algauw uit

de manier waarop zij het voor ons totaal nieuwe dans-

ritme in driekwartsmaat demonstreerden. In een

matig tempo en op de muziekvan : Thalassa . . . oem

. pa.. pa..thalassa..een..twee..drie..schovenzii
gracieus en met sierliike kleine pasies over de dans-

vloer. Bewondering in alle ogen. Wat een verschil

zeg, vergeleken met de martiale pas van daarnet.

Zelfs Rosa kreeg een lichte blos van schaamte op de

wangen.

Maar toen de dansmeester met het golvend haar ons

vriendelijkuitnodigde om ons metAthenaop de dans-

vloer te wagen, krabden we ons wel eventies achter

de oren. Gelukkig had Athena bijna dezelfde wisse-

lende vormen als Rosa en die wetenschap en het

dagelijks inoefenen van : thalassa. . thalasse. . tha-

lassds..thalassd.. lhalassan... vermandenonszo-
danig dat we op 't einde van 't schooliaar als galante

pages van Athena zeer tatsoenlijk en volgens de

regels van de welvoeglijkheid het Griekse menuet

konden dansen.

En aldus werden Rosa en Athena, net zoals Eurydice

voor Orleus, Beatrice voor Dante en Mathilde voor

Jacoues Perk, de "leidsterren" van onze ionge
dromen. Samen met onze dansmeesters openbaar-

den zij ons stap voor stap de schoonheid van de klas-

sieke geest en deden ons stilaan bewust worden van

de wezenlijke aard van onze persoonlijkheid.

Dat schrijven we nu, maar een goeie viiftig jaar ge-

leden waren we nog te iong en te speels om zo iets te

verwoorden, want we kenden toen nauweli.lks de

vraag die wil zelf dan nog waren.

Het zou echter nog een tijdie duren vooraleer we een

antwoord op die vraag zouden kunnen geven, want

gedurende de twee volgende jaren trad er een ver-

starring in onze dansstiil oP.

Hoe kon het anders ! Hoewel rank en riizig van gestal-

te, toch verraadde de dansmeester uit de 4de Latiin-

se een stijfheid die elke beweging schuwde. Wij vroe-

gen ons zelts af, net als Hildebrand, hoe zo'n Pieter

Stastokius zich zou kunnen " perpendikulariseren "

om schone sokken aan te trekken.



Zelfs Rosa en Athena schoten veel van hun char-
mes erbij in, zodat er van verfijning in onze dans-
pas zeker geen sprake kon zijn, integendeel.
Hoeft het gezegd dat we op het einde van 't
schooliaar even uitbundig als de Griekse sol-
daten uit Xenophoons "Anabasis" uitriepen:
Thalassa. . . Thalassa. . . !

Maar lang duurde die vreugde niet, want op de
dansvloer van de 3de Latiinse werd het zelfs nog
erger. De " maitre de danse ", veel te rond en te
dik om die naam waardig te zijn, gedroeg zich
veeleer als een exarchos, een koor- ofte orkest-
leider, naar wiens dithyramben ofte lofzangen
(sic) wij braafjes en met de handies op de rug
moesten luisteren. Wee diegene die het waagde
hem aan een vroeger geleerde danspas te herin-
neren of een wiegende heupbeweging te maken,
want dan schoten zijn boze, bolle ogen vol vuur
en verpulverden de snoodaard die wiegen durfde
op zijn gespeel. Zijn gespeel ! In de waan ver-
kerend dat hij alleen de taal van de muziek ver-
stond, blaasde, pardon, blies hij op een blaas-
piip, een door hem vermeend muziekinstrument,
waarmee hij ons, zijn kleine grut, met loden erw-
tjes en blauwe boontjes beschool. Groot was zijn
jolijt wanneer hii ons op zijn erwtjes en boontjes
bezaaide dansvloer zag uitglijden. Welke stunte-
lige snoodaard durfde er daar weer van dansen
spreken ?

Hoe groot echter was 6ns jolijt toen we het vol-
gende schooliaar de dansvloer van de podsis
mochten betreden. De ingoede dansmeester
met de witte helmbos die zag en voelde welke
achterstand wij in de danskunst hadden opge-
lopen en die vreesde dat we onze levenskunst
erbij hadden ingeboet, probeerde met alle
middelen ons weer met de vroegere danspassen
vertrouwd te maken. Het duurde niet lang of alle
tekorten waren weggewerkt en dol van vreugde
konden en mochten we ons mel Rosa en Athena
in wild-wervelende walsen uitleven. Mochten !

Jawel, want die ingoede dansmeester met de
witte hefmbos kende maar al te wel de oorzaak
van onze uitbundigheid. Beetie bij beetje echter
en met veel engelengeduld temperde hij onze
" Sturm und Drang " en stilaan wiegden we weer
over de dansvloer in sierlijke bewegingen, al zo
sierlijk als de sierlijke vlucht van "die hemel-
lawerke op haar hoge hemelvaart. " We waanden
ons zelfs in de zevende hemel, bedwelmd door
die heerlijke melodiedn "aus den unsterblichen
Walzern " van Sootje Strauss.



Zeggen dat ons dansritme stokte op de laatste dansvloer van de

humaniora zou oniuist zlin en zeker onrechtvaardig tegenover

de dansmeester van de rhetorica. Hij bezat immers alle eigen-

schappen van de model-dansmeester: rank en slank van

gestalte, ogen in een scherp gelaat die de geringste fout in onze

bewegingen ontdekten en een kennis van de Grieks-Latiinse

dansschool als niet een, een kennis die in onze jonge ogen

encyclopedisch was, maar voor hem zelf nooit encyclopedisch

genoeg.

Een- of tweemaal in hetjaar konden we dat ervaren wanneerwe

naar zijn kamer moesten om er een Griekse of Latijnse danstest

af te leggen. We zien hem nog zitten in zijn camera obscura

achter zijn werktatel, waarop een bureaulamp al haar lichtende

kracht bundelde op een historische atlas,

waarin hii, de ogen beschermd door een

klep, nog steeds op zoek leek naar de

oerbron van de cultuurwaarden door de

mens in de loop der tijden geschapen.

Maar vooral in de klas konden we dagelijks

ervaren hoe hij met zijn uitweidingen, ziin

bedenkingen en beoordelingen, ziin
correcties en onschuldig lijkende vraagies

ons voor die waarden trachtte te winnen

met het enige doel : in onze soms nog

onbeheerste dansstijl ofte persoonlijkheid

een klassiek evenwicht en een oog-
strelende harmonie te brengen. Wat

betekent anders humaniora, mijne heren !

Veeleisend voo r zichzell, was hij ook veeleisend voor ons, zijn studenten. Ziln bevelen waren

kort en klaar, zalvend voor wie vorderingen maakte, hard soms voor wie achterbleef '

Sommigen zullen wellicht nu nog zuchten met de dichter van het wereldlijk volkslied
,'Ghequetst ben ic van binnen ", omdat ze eertijds niet begrepen dat zijn hardheid ontsproot

uit een vaderlijke bezorgdheid, uit een zekere vrees dat de achterblijvers mislukkelingen

zouden kunnen worden of, om het met een term uit de dansschool uit te drukken, dat ze " een

kleurloos muurbloempje " op de grote dansvloer van het leven zouden blijven'

Maar hoe wordt dit klaaglied van sommigen niet overstemd door de eerbiedige lofzang van

zovele anderen voor die dansmeester.

Hoewel stolciins van uitzicht, toch kon hi.i in het diepste van zichzelf genieten wanneer hij zag

hoe wij ons inspanden om de perfectie van ziin dansritme te benaderen, een dansritme dat

alleen in de Stocksiaanse langzame wals ziin volle schoonheid uitstraalde.

Wij horen vele jongeren al gieren van het lachen, wanneer wii spreken van de langzame wals,

gewoon als ze ziin nu aan huppelen en springen, aan Rock and Roll, aan Passo dobble en Jive

of hoe je die moderne dansen ook kunt noemen.

Maar is hun gelach niet een uiting van eigen onkunde, een verraden van onmacht, want vergt

dit moeilijke dansritme niet te veel inspanning in een tijd waarin elke inspanning gemeden

wordt.
Veralgemenen mogen, willen en doen we echter niet, want zelfs nu nog zullen er wel

dansmeesters zijn die Samen met hun leerlingen dit ritme aandurven en aankunnen.



Niets blijft er echter mooier dan een langzame wals op de tonen waarvan de jongen in rok
en Rosa of Athena in een schitterend-witte avondjurk beheerst, gestileerd en harmonisch
over de dansvloer zweven.
Beheerst, gestileerd en harmonisch het hele leven lang . - . en was dat niet de boodschap
van de dansmeester van Reto '39 !

Dank u, dansmeester, voor die boodschap. Dank u voor de danspas die u ons op oe
dansvloer van de rhetorica hebt aangeleerd. op de vraag die wij zelf tot dan toe nog altijd
gebleven waren, hebt u voor ons het juiste antwoord helpen zoeken en vinden.

Goede Geest, uw zuiver pijpen
door ons leven heeft geboord . . .

ls het niet de goede Geest, beste klasmakkers van Reto '39, die ons ieder jaar nog zo
doet verlangen naar die klasvergadering, waar wij allen samen - priesters trouw aan het
hoger levensideaal en leken trouw aan de voor het leven gekozen loopbaan en levens-
gezellin 'zo gezellig nog kunnen keuvelen over de al of niet verkeerde danspassen oo oe
dansvloeren van het Klein Seminarie.
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-Prikbord,
PRIKBORD INGELEID. . . Noden, vragen, wensen en mededelingen worden door de redactie

op dit bord geprikt.

Een lid van de bond prikt ziin bericht gratis. Voor een prikje word je lid, zie hiervoor de binnen-

ziide van de kaft.

Er zijn geen spijkers beschikbaar voor louter commercidle aankondigingen. Heb ie zelf niets

op dit bord te prikken, overloop het dan toch even. Af en toe prik je van dit prikbord er een

interessant berichtje uit.

GELUKWENSEN . . . Karel Bostoen (Lat. 1962) promoveerde tot doctor in de Letteren aan de

Universiteit van Amsterdam, op het proefschrift " Dichterschap en koopmanschap in de 1 6de

eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan Vander Noot". Prof. E.K' Grootes,

hoogleraar in de historische Nederlandse letterkunde, was promotor. Karel Bostoen studeer-

de Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam bij

de vakgroep Nederlands van de RU Leiden.

GELUKWENSEN . . . Ere-superior Andr6 Modde, vice-officiaal en sekretaris op het Bisdom

werd benoemd tot titularis Kanunnik.

GELUKWENSEN . . . Marc Therry (1.G. 75) ontving de vierjaarlijkse Provinciale prijs van

West-Vlaanderen voorgeschiedenis 1986, categorie " Academisch gevormden ". Hij behaal-

de deze priis met zijn werk " De dekenij Roeselare 1 609- 1649 ".

Eind 1986 doctoreerde MarcTherry metsucces aan de Universiteit van Leuven met het proef-

schrift "Godsdienst en dagelijks leven in het 17"-eeuwse bisdom Brugge (1609-1706)".

Eveneens eind vorigiaar doctoreerde oud-leerling Guido Wyseure (L. Wet. 1974)aan de KUL.

De titel van het doctoraal proefschrift luidde : Hydrolic systems modelling of the total rainfall -

Direct runoff conversion. Guido behaalde in 1979 het diplomavan landbouwkundig ingenieur,

richting boerderijbouw. Met een beurs van het bilateraal cultureel akkoord volgde hij in 1979-

80 een programma in hydraulica en hydrologie aan het Technion te Haifa (lsradl). Na zijn le-

gerdienst was hij vanaf 1982 eerst wetenschappelijk medewerker l.W.O.N.L. en vervolgens

assistent aan het laboratorium voor bodem- en waterbeheersing, K.U. Leuven.

Ook Bart Wallaeys (WB 1 977) verdient onze felicitaties. Te Gent doctoreerde hij met de groot-

ste onderscheiding in de afdeling scheikunde. Zijn doctorale thesis luidt : " De bepaling van

spoorelementen bij continue ambulante peritotoneale dialysepati6nten ".

JOBSERVICE . . . Wie wekelijks via de post wenst geinformeerd te worden over tal van

interessante openstaande betrekkingen wordt aangeraden contact op te nemen met lnter-

mediair, Hulstlaan 42 te 1 1 70 Brussel. Naast de personeelsadvertenties zijn er ook nog hoog-

waardige artikels in terug te vinden.
Intermediair wordt GRATIS toegezonden aan burgerlijk ingenieurs, aan licentiaten in exacte

wetenschappen, aan handelsingenieurs, licentiaten in de toegepaste ekonomische weten-

schappen, licentiaten in de handelswetenschappen, aan dokters of licentiaten in de handels-

wetenschappen, aan dokters of licentiaten in de rechten, aan licentiaten in de mensweten-

schappen, aan informatici, aan industrieel ingenieurs, aan de expertboekhouders. Bijkomen-

de voorwaarden : de leeftijd van 40 nog niet bereikt hebben en in de priv6-sector werkzaam

zijn.
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JoBSERVICE . . . Rudolf D'Hoore (1.G. 57) metdr : " J. VAN BREDA & c", het bedrijt waarvan
ik sinds '72 zaakvoerder ben, werft voor haar verdere expansie zowel te Antwerpen als in
oost- en west-Vlaanderen, regelmatig jonge commercidle medewerkers aan met een
economischevormingvan46/A2-A6/A1of universitairniveau.Tentitelvaninlichting:in'g6
werden door ons bedrijf meer dan vijftig bijkomende medewerkers aangeworyen. Belangstel-
lende oud-leerlingen mogen het sollicitatieformulier aan mij persoonlijk terugsturen.,'
N.v.d.r' : Sollicitatieformulieren en een informatiebrochure kunt u bij de redactie verkrijgen. U
kunt zich ook rechtstreeks wenden tot het bedriif : Plantin en Moretuslei 295, 2200 Anrwerpen.

JOBSERVIcE . . . Een aandachtige lezer heeft reeds begrepen dat,,prikbord', merkwaardig
zou kunnen worden voorwerkzoekende leden. Prikbord neemtuiteraardookaankondigingen
op die bestemd zijn voor de arbeidsmarkt. je zoekt werk, je zoekt ander werk, je zoekt beter
werk, je zoekt mogelijkheden voor een mutatie : prikbord is er voor jou om je beknopte aan-
kondiging op te spelden.

TERUGGEVoNDEN . . . Klasgenoten, herinneringen en anekdoten kan je terugvinden op oe
1 1 -novemberfeesten van de oud-leerlingenbond.
Dit jaar mogen de uitgangsjaren die eindigen op een 2 ol eenT , een uitnodiging verwachten.

Neem het alvast op in ie agenda. Mis de afspraak niet, anders wordt hetviif jaarwachten. Voor
zilver en goud zijn de jaren 1962 en 1 937 aan de beurt. Zij worden door de bond met een exrra
bediening bedacht.

STAMBOOM ' . . De oud-leerlingenbond heeft niet de bedoeling om familieverbanden uiteen
te rafelen. wel hecht haar organisatie groot belang aan een actueel en bijgewerkt
ledenbestand. Alle adreswijzigingen en nieuwsjes over alle oud-leerlingen worden graag op
de redactie verwacht. Jacques Marichal zorgt voor de stipte verwerking. Een deeltje van het
resultaat van deze inspanningen vind je o.a. in de rubriek ,,Familienieuws,'.

EXoLUSIEF AANBoD . . . De redactie heeft de Heer Jozef Seaux uitgenodigd om de,,kunst-
bladziide " van dit nummer te verzorgen. Jozef Seaux heeft een voorliefde voor de natuur. Hij
wees ons dan ook een pareltje aan dat in zijn woning een bestendige plaats aan de wand heeft.
Waarop Jozef Seaux onze leden vergast vind je op een volgende bladzijde.

」 Brusselaers

Mod 1966



JOZEF SEAUX

- Geboren te Roeselare op 30 mei 1912.

- Oud-leerling Klein Seminarie, voorbereidende afdeling1922-1924'

- sint-Jozefkunstschool van de Benediktijnerabdij te Maredsous (1928-1930).

- sint-Lucasinstituut te Gent (1928-1930) : hoogste leergangen decoratie en kunst-

schilderen.
- Academie voor Schone Kunsten te Brussel (1931 -1937), onder leiding van constant

Montald, Alfred Bostien, Anto Carte.

- Loopbaan aan de Stedelijke Academie te Roeselare :

1937 : leraar
1938 : onderdirecteur
1941 : dienstdoend directeur
'l947 : directeur
'1977 : ere-directeur.

- Leraar college te lzegem (vanaf 1 945)

- Ondervoorzitter " Koninklijke Kunstkring " van Roeselare'

- Adres : Pennoenstraat 38, 8800 Roeselare.

ONDERSCHEIDINGEN
- In 1934 : de " Moens-Baes-prijS" voor figuurtekenen en een studiebeurs van de stad

Brussel.
- ln 1935 : geselecteerd voor de "Jeune Peinture Belge"'
- wereldtentoonstelling 1937 te Parijs : medewerking aan het keramiek " Het Latiinse

Kruis", bestemd voor het Belgisch paviljoen.

- Portretten van de Roeselaarse burgemeesters Jozef Denolf en Albert Biesbrouck'

TECHNISCHE GEGEVENS
- Titel : "Damme".
- Formaat '. 15.5/24 cm
- Techniek: offsetdruk op handgeschept papier

- Priis : 300 BF.
- Oplage : 1/30 - gesigneerd.

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

O.L.B.-Klein Seminarie.





Oud-leerlingen gedenken
Eerwaarde Heer Joris De

hun oud-leraar:
Brie

De droeve mare bereikte ons oP 15

november ll. Wij kregen het even koud.

Wij hadden hem zo goed gekend, hem

soms gevreesd, maar er steeds van

gehouden.

Gelukkig de gezagvoerders die te gelij-

kertijd gevreesd, geacht en ook bemind

woroen.
Wij kenden hem meer dan zestig jaar.

Van in de tiid dat hij de scepter zwaaide

over de Moderne Afdeling van het Klein

Seminarie.
Hil was een hoogstaand, bekwaam en

toegewild leraar, steeds bekommerd om

het welzijn en het lot van " ziin" studen-

ten die hij zoveel heeft medegegeven

voor het latere leven.

Een gehele generatie "mannen" heeft

hij gevormd, op basis van diep-christe-

liike principes, maar tevens met veel zin

voor de harde werkelilkheid van het

leven. Velen van hen hebben leidende

functies bekleed in Westvlaamse bedrii-

ven. Het was ongetwijfeld een verlies

voor de Moderne toen hii onderpastoor werd te Brugge. Ook daar gingen wij hem soms nog

opzoeken. Bij aanstelling tot pastoor te Zerkegem waren wij er met een flinke delegatie aan-

wezig. Later waren wil vele malen te gast bii de "pastoor van te lande" en waren er altijd wel-

kom. Ook daar zette hii zich maximaal in voor ziin parochianen die hij kende bij naam en voor-

naam van in de wieg tot aan het graf.

Laatst zagen wii hem een paar weken vo6r z;ln dood, te Roeselare op de begratenis van een

zijneroud-studenten. Toen was hiireeds hulpbehoevend, ookomwillevan zijn verslechterend

gezichtsvermogen. Maar hij kwam, zoals hii naar zoveel begrafenissen van oud-studenten is

geweest. Velen hebben veel aan hem te danken. Mochten de bevoorrechten, die van hem

vorming en onderricht kregen, in dankbaarheid nu en dan nog eens aan hem denken.

Op initiatief van een groep oud-leerlingen wordt op zondag I augustus 1 987, in de St -Vedas-

tuskerk te Zerkegem een plechtige H mis opgedragen voor zijn zielerust'

Alle oud-leerlingen van de overledene worden uitgenodigd daar in dankbaar gedenken aan-

wezig te zijn.

Het ware wenselijk zoveel mogelijk af te spreken met makkers en klasgenoten om evenlueel

samen te reizen.
Noteer nu de datum van I augustus 1 987 in uw agenda. Een karavaan personenwagens zal te

Roeselare vertrekken op het Polenplein rond 9u40. Wie wil kan daarbij aansluiten en wie over

geen wagen beschikt, zal wel gelegenheid vinden om mee te rijden, liefst mits voordien af te

soreken.
S. AerbeYdt

L. Deburghgraeve
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,Op de narn qf,
EEN GESPREK MET OMER PROVOOST. OUD.LERAAR

Als oud-leerlingen terugdenken aan,
of spreken over hun collegetijd dan dui-
ken daar steevast figuren van oud-le-
raars op en soms herinneren ze zich
beter de leraar als " persoon " dan als
lesgever, aanbrenger van wetenschap
of kennis. Hele scharen oud-leerlingen
van de Moderne Humaniora zullen zich
Omer Provoost herinneren als een
vriendelijk, bekwaam en wils iemand,
die - nu al zes jaar geleden - die afde-
ling verliet om met pensioen te gaan als
1 e leek van het coros.

Hijwas leraar in de Moderne Humaniora van 1944 tot 1981, hoofdzakelijk in het l eiaar van oe
lagere cyclus, al was - in de beginperiode - ook de hogere cyclus zijn domein. Na zes laar
pensioen, een periode die, enerzijds, toelaat voldoende afstand te nemen van mensen en
feiten en, anderzijds, voldoende kort is om niet alle voeling en elke band met de "school"
verloren te hebben, vermoedden wij dat Omer Provoost een en ander kon vertellen over zijn
loopbaan in het Klein Seminarie en de wisselende onderwijssituaties die hij er gekend had.
Voor "Eertijds" stelden we hem enkele vragen ,'op de man af 

,,.

- Hoe was de situatie toen u naar het Klein Seminarie kwam ?
- ln het schooljaar 1944-45 begon ik mijn loopbaan, welbepaald in de Moderne Humaniora,

vulgo de " Commerce ", na de septemberbevrijding en v66r de roes van de V-dag. Hetwas
een speciale tijd : zich na 4 bezettingsjaren weer vrij voelen, met de hoop dat alles nu wel
beter en gemakkelijker zou worden. Toch waren de kopzorgen voor de directie niet ver-
dwenen: de bevoorrading vlotte niet, het studentenaantal groeide aan, zelfs vanuit
Antwerpen kwamen ze, vluchtend voor de V-bommen.

- Hoe reilde en zeilde het in het Klein Seminarie toendertijd ?
- Het hoogste gezag werd uitgeoefend door de superior, voluit: zeer Eerwaarde Heer

superior. De volledige administratie rustte op hem - geen sprake van een secretariaat
toen. samen met de econoom vormde hij het dagelijks bestuur. De superior was ook het
pedagogisch gezag : plaatsen van en toezicht op de leraren, wekelijkse aanwezigheid in
elke klas voor de uitdeling en afroeping van de rapporten (een marteling voor veel leerlin-
gen). Hij gaf luister op het einde van elk trimester en van het jaar aan het voorlezen van de
behaalde resultaten. superiors bekleedden "het" gezag; niet alleen een kwestie van
tucht en orde maar ook van leidsman -zijn in vroomheid en morele kwaliteiten voor studen-
ten, personeel, priesters en lekeleraars. Een detail mag ikwelverklappen. Na het middag-
eten speelden we biljart in de oorlogsrookzaal - de echte rookzaal was weer in gebruik na
het heengaan van de bezetters. De liefde voor het spel groeide zienderogen zodat er na
een tijd sprake was van kampioenschappen. Henri Brouw kende een verwarmd biljart in de
ooststraat. zowerd besloten naar dat caf6 te gaan, 's avonds na het eten. Henri Brouw,
Etienne Van H0ele zaliger, Jozel vandecasteele en ik trokken dus op. Er zaren noo



twee mannen in 't caf6 aan een tafeltje. Een ganse avond prachtig spel' 's Anderendaags

rond acht uur kwam Albert, de huisknecht, bil mij aankloppen : " Even naar de superior. "

Geklop. Binnen. "Dag Omer, gisteravond veel plezier gehad?" Een schuchter ia-
antwoord. " Je bent de oudste en 'k zal het maar tegen iou zeggen. lk heb er niets op tegen

dat je je ontspant, zeker niet in 't college . . . maar in 't vervolg uitkiiken waar ie heengaat.

lk denk dat je mij begrijpt. " wij hebben nooit meer op "verplaatsing " gespeeld, we aan-

vaardden zijn gezag, tout court, zonder verdediging of verdere uitleg. Superiors : mensen

met aanzien.

- Erwaren nog veel priester-leraars in die jaren. Hoe zag en ervaarde u, alS leek, hun leven ?

* De priester-leraars: de mannen met de zwarte soutane, de singel middenin en de witte

boord. Laat ons zeggen dattot het einde van de vijftiger jaren de naam leraar synoniem was

met priester. De " professors " werden ze genoemd, soms ook eens de " heren "' Maar wie

beweert dat ze een heren-leven konden leiden heeft het zeker verkeerd voor. Hun huis-

vesting was geen voltapiitse living. slaapkamers, ia, gelukkig dienden ze alleen om te

slapen ; de brandstof voor hun kamers was karig toegemeten en even karig was het loon.

Maar wie kent er niet het gezegde van Kardinaal Van Roey : " Het is beter dat ze niet veel

hebben, dan doen ze er ook niets verkeerds mede. "

verkeerd met de tiid omspringen konden ze ook moeililk: zeer vroeg op om in de omlig-

gende parochies mis te lezen, vele uren les per dag, examens en huiswerken verbeteren,

hulpsurveillant spelen 's morgens, 's middags of 's avonds, wandelen al brevierend of om-

gekeerd, proostziin bii K.s.A., leiderziinvan hetschoolkoorof orkest, hettoneelgebeuren

leiden. Kortom : taken en verantwoordelijkheden genoeg om een normale dag werkzwaar

te maken. Zeg nu ook niet dat hun leven saaiverliep ! Nee hoor, het was een bende optimis-

ten met een vrolijke kwinkslag ; een broederliike plagerij kon er af en toe wel eens af en na

de avondlijke ontspanning in de rookzaal kon je de volgende ochtend daar nog de rook

snijden. Even moet iktoch ookde " surveillanten " vernoemen. Ze stonden dag en nachtop

de bres: voor de leerlingen de werkeliike priesters, voor de directie de engelbewaarders

die de geest van studie en tucht moesten inplanten. De surveillant moest overal terzelfder-

tijd kunnen zijn. Men zag hem in de studiezaal, op de slaapzaal, bij het middageten in de

refter, bij het opstellen van de rangen, aan de zijde van zijn iongens bij de wandelingen tij-

dens de vrije namiddagen en op zondagen. Zo vertelde surveillant Frans Vereecke mil dat

hij zeker de omtrek van de wereld meegewandeld had en ik kon hem geloven'

- Hoe zat het met de relatie tussen de priester-leraars en de schaalse leken ?

- Er is natuurlijk een hele weg afgelegd tussen de mentaliteit toen en nu. Het schoolsysteem

was een feit en een rebel daartegen moest ie natuurliik niet zijn. Je moest de lijn volgen.

Toch kan ik mij niet herinneren dat er enige achterdocht of niet-aanvaarden van de leken

bestond. Priesters stonden het hoogst, datwel, maar rivaliteittussen priesters en leken om

die ereplaats was er zeker niet. Wij waren ook numeriek het minst in aantal. Dat er " van -

boven-uit" naar handel en wandel gekeken werd is zeker. . . onze biliart-ervaring bewees

dit. Wat mii betreft en de priester-leraars van de Moderne, kan ik maar getuigen van een

hartelijke en broederlijke samenwerking.

- Zijn et in de schoolsituatie duidelijke veranderingen geweest in de loop van uw carridre ?

* 
De grootste en meest opzienbarende verandering in het college was wel het massaal aan-

treden van vakleraars vanaf het einde der vijftiger jaren en het aanzienlijk teruglopen van

de priester-leraars. Toch is het ene niet een gevolg van het andere. Naar mijn bescheiden

mening zit het zo. Eerste feit: de ministers Harmel en Van Hemelryck vestigden het

"Schooloact". Lekeleraars werden van toen af rechtstreeks door het ministerie bezol-

digd ; door de school werd hen niet langer, zoals voorheen, een afgesproken bedienden-

wedde uitbetaald. Kwam dan als tweede feit de invoering van de "splitsingsnormen",

waardoor de vroegere grote klassen (40 leerlingen en meer) vervielen. Dus : door de staat

betaalde vakleraars en verdubbeling of verdrievoudiging van het aantal klassen deed de
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vraag naar lekeleraars enorm toenemen, zodat hun aantal uitsteeg boven hetaantal pries-
ter-leraars.
Mag ik als derde feit aanhalen de sterke mentaliteitswijziging na het concilie en de studen-
tenrevolte van de zestiger jaren. De parochies hadden de priesters nodig en het bisdom
haalde ze uit de colleges. Als we nu de lerarenlijst overlopen tellen we een zestal priesters
en een honderdtal leken.

- Wat betekende voor u leraar-zijn?
* wel een heel persoonlilke vraag. Toch een antwoordje. lkzag hettweevoudig : mededelen

van de wetenschappelijke gegevens - hetzij in talen of in positieve vakken - en dan - en er
niet minder om - voorleven, m.a.w. aantonen dat christelijke-opvoeder-zijn en gehuwde
leek wel degelijk samen kunnen gaan in een steeds meer materialistische wereld.
Sommigen zullen het een onuitroeibare karaktertrek noemen van een idealistische
jeugdopvoeding. Mij om het even maar zo zag ik het : christelilk en Vlaams, goed waar het
kon, streng als het moest.

- De onderwijsvernieuwing van type l, de nakende invoering van type lll : wat denkt u daar-
over ? Wat is, volgens u, het altijd na te streven doel van het onderwiis ?
" wat ik daarover moet denken ? Hele debatdagen zouden daarmee gevuld kunnen worden.

Laat ons echter nuchter blijven. Een kamp-strijd in het katholiek onderwijs kon men niet
langer aanzien: 367 V.S.O.-scholen tegen 312 Type ll-scholen, met aan beide zijden
even fervente voorstanders. Voor Type ll is het V.S.O. nivellerend, zelfs schadelijkvoorde
meerbegaafden en is er enorm veel tijdverspilling; daarenboven is het veel duurder
wegens cle grote waaier van keuzevakken. Voor Type I zijn de Type ll-scholen veel te
elitair, ondemocratisch en alleen maar goed voor zeer uitmuntende leerlingen die niet
omkijken naar de zwakkere broertjes.
Zo besliste op 17lanuari 1987 de A.R.K.O. een eenheidsstructuur in te voeren, het
zogenaamde Type lll. Vraag blijft: hoe zal deze opgelegde structuur in het secundair
onderwijs ingrijpen ? Sedert 17 januari is er al heel wat gebeurd. Er komt verzet van de
Type ll-scholen, die zich in die eenheidsstructuur niet genoeg terugvinden. Op 27 februari
las ik in de krant : "Type ll stelt A.R.K.O. in vraag maar blijft bereid om mee te zoeken.', Er
komt dus nog wat discussie- en overlegwerk.
Miin eigen denken is maar miniem vergeleken met die honderden directeurs en monsignori
die zich al maanden diep gebogen hebben over het onderwerp en nog tot geen eensge-
zinde en aanvaarde structuur komen. Toch moet mii, als besluit, iets van het hart. wil de
katholieke school haar eigenheid behouden dan mag ze in geen geval toegeven aan de
dwingende eis van sommigen om alleen maarte onderwijzen wat pragmatisch, f unctioneel
en nuttig is voor het nu-moment, voor deze tijd. Een school moet ruimte hebben voor, laat
me zeggen, lessen in be- en ver-wondering. lk bedoel, ze mag niet toegeven aan de
Amerikaanse, allesoverheersende drang naar nuttigheid, machtsverwerving en steke-
blind eigenbelang. Lessen in het waarnemen van schoonheid in al haar vormen, tessen in
het geihteresseerd zien en aanvoelen van wat boven de alledaagse realiteit ligt, zijn zeer
belangrijk. Misschien zijn de resultaten daarvan niet onmiddellijk meetbaar maar wellicht
winnen we aan mensen die geluks-dragers worden.

- Omer, in naam van alle Eertijdslezers en vooral van diegenen die u ooit kenden als leraar of
collega danken we u van harte voor dit gesprek, voor die terugblik op een stukje school-
geschiedenis, die wijze beschouwingen over het onderwijs en - last but not least - voor uw
vele jaren inzet in ons instituut.

M. Vandoorne
ret.1963
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ERIC DERLUYN,
DICHTER
" De pelgrim weer in 't land, dat droog en
heet staat van herinneringen"

Vreemd hoe je bepaalde f iguren door de
jaren blijft volgen en je geleidelijk de

motivatie van dit volgproces moet bij-

sturen. Van Eric Derluyn hou ik uit onze
gemeenschappelijke collegetijd bitter

weinig herinnering over. Een drietaljaar
jonger was hij en dus opgeslorpt in een

voor oningewiiden reli6f loze klasgroep, die je enkel op de speelplaats ontmoet tussen de bal-

len door, wantspelen " moest ". In Leuven, Germaanse Filologie, zat hij, dankzii mijn omzwer-

vingen dan weer twee jaar hoger. Daar was w6l reli6f te merken ! Veruit de enige ontmoeting

die me daar bijgebleven is was die op een Germania-kerstfeest. Tot verveling van de comili-

tones ontredderde hii de timing van het feestprogramma door ellenlange lectuur uit eigen

werk. Waarschiinlijk betrof het hier het tienerproza dat recent, bij zijn verhuis naar de Panis-

hoeve in Diest, zonder veelwroeging aan de vlammen toevertrouwd werd. Traagheidswetvan

het criticisme.

Aanvankelijk bleef dus ongezonde nieuwsgierigheid naar een wat literair-opdringerig facul-

teitsmakker miin volgmotivatie. Geleidelilk echter wisselde nieuwsgierigheid voor verwonde-

ring. ls verwondering ook niet, naast het begin van filosofie, het begin van elke literaire kritiek ?

Beroepshalve contact met het eigentijds literair gebeuren en mijn werkzaamheden rond het

ondertussen ter ziele gegane Roeselaars podzietijdschriftie " Eigen ", bracht hem af en toe in

een bevredigend brandpunt. Hij bouwde als dichter een indrukwekkende literaire loopbaan

uit : " De geliefden van Altena ", Descle6 de Brouwer, Brugge 1 969 ; " Het eerbare bestaan

vandeegel",Orion,BruggelgSO,"Hettastbarebewiis",Danthe,St.-Niklaas1981 ;"Geen
mooier luchtschap", Lannoo, Tielt 1982; "Kleine sprong in onsterfelijkheid", De smerige
pers, Molenbeek-Wersbeek, 1 984 ; " Loper op een helling ", LSA, Leuven 1 985 ; " Adem van

de glasblazer", Lens Fine Arts, Antwerpen 1985.

" Heet van herinnering trekt voor goed zijn weg de pelgrim " met ziin ogen (rilkst bezit), zoals

Jan Van Eyck, open voor de volle werkeliikheid in pracht en mysterie, vreugde en tragedie.

Zijn gedichten zijn over de jaren heen moeilijker geworden, niet omdat hij dit zelf zo wil, maar

omdat ze de taal-beleving geworden zijn van de tragiek van leven en sterven, macht en on-

macht, expressie en misverstand, het Eliot-gevoel dat de werkelijkheid een spanning is van

tegenstellingen. Onmiskenbaar is hil een groot dichter die de meest exigente uitgever, en

zeker ook de meest exigente lezer, niet door public-relations of niet-literaire truukjes heeft

weten te overtuigen, maar door de riikdom van zijn werk zelf. Uit ziin bewust professionele

aanpak van zijn dichterschap is ziln eigen " Ars Poetica " ook voor hem zelf duideliiker gewor-

den. Die wordt treffend verwoord in de inleiding op zijn bundel " Loper op een helling " :

" Niet : het gedicht-bericht ; het gedicht dat iets verwoordt wat in het leven van de dichter

voorviel. Twee dingen aan etkaar gekoppeld : werkeliikheid (!) en de pregnante mededeling

ervan. Dat is journatistiek- Opgesierd met een vleugje bedenkeliike emotie, een beetie door
voelde wijsheid : spoedig de gekneusde onbenul.
Niet : het gedicht-voorwerp ; dus niet de dichter, vervuld van een naief geloof in het mooie
gedicht : mooi ding, kunstig samengetimmerd uit prachtig plankies. De klassieke dichter ;



terend op een cultuur is hij er spoedig de slaaf van : mani1rist.
Dat dus niet.
Maar vanuit de idee dat alles wat bestaat, alleen ontstaan is in verhouding tot, dat woorden
nooit voorwerpjes zijn, maar eigenaardige modellen van een relatie,
wel : het gedicht- belevenis ; de belevenis die niet zou bestaan als ze niet in de taat beteetd
was en die, doordat ze in de taal haar neerslag vond, (taal-) dingen aan de taat toevoegt en
daardoor aan de dingen.
Om zijn complexe zelf in de taal voldoende complex te kunnen uitleven, mo6t de dichter het
hele bestaande taalweefsel naar zich toetrekken- Het mooiste is het wanneer hij daahij de
taaltdgen detaalkan opzetten, zodanig datze haar eigenwetten vernielt, ontdubbelt, nieuwe
wetten creeert- Dan gedraagt ze zich als het leven zelf en groeit het gedicht organisch. "

De enkele gedichten die onderhavig interview omkransen mogen de lezer dringend uit-
nodigen verderop zoekte trekken naarde rijkdom van deze bij ons nog veel teweinig bekende
dichter. Het interview zelf illustreert hoe iemand, uit invloed van 6n uit verzet t6gen zijn op-
leidingstijd, uiteindelijk zijn levenskoers en literaire opdracht gestalte geeft. Dit interview is
een eerlijk getuigenis !

- Eric, kan je eerst iets vertellen over je literaire bedrijvigheid ? ls die een "eeuwenoude
droom" ?Zitdie_drangal langinje ?Ziejespecialestimulerendeof remmendeinvloedenuitje
verleden ?

- Literair bedrijvig, jaja, van ongeveer in de 6de Latijnse, nu dus eerste Latijnse, wat mijtoen
weinig aanmoediging, veel spot, o.a. de scheldnaam " poeta ", en zelfs " minder-goeds " in
naarstigheid heeft opgeleverd- De studietijd diende toen niet om iets creatiefs te doen, iets te
schrijven bijvoorbeeld, maar om werken te maken en lessen voor te bereiden. J. Vanden-
berghe was toen titularis met weinig begrip voor een "poeta". Willy Creytens, kersyerse

ON-GEDICHT
Niet in een gedicht raak ik het
landschap meester, waaruit ik
mijn gedichten maak.

Op smalle spraak drijven die
blind zijn en wier handen
weinig hebben aangeraakt.

lk laat mij het gerede ogen gaan ;

als loof, dat onder wind geteisterd,
haastig overslaat.

Maar neem ik woorden tot mij.
zo weinig heb ik uitgelaten ; teveel,
zodat van maker ik ontmaker

word en weggekropen in mijn
lichteloze schacht, met woorden
overdekt, mijn trouwe ogen straf.

Getrokken naar, teruggetrokken ;

niet dan in onzekerheid bouw
ik met woorden af.

Uit "Geen mooier luchtschao" 1982



leraar Nederlands en waarschiinliik daardoor minder ger,utineerde scfioo/vos, was dan

weer wdl pro. Je ziet, noch viianden, noch vrienden (biiwiize van spreken dan) ziin vergeten ;

maar ze hadden zo hun betang voor het kind dat toen in de groep ziin vel riskeerde.

Naarmate ik hardnekkig bteef schriiven, werd ik meer en meer de " poeta " ' . . en kwam er al

eens begrip en aanmoediging, tangs dat soort van gewaagde ondememingen die de " klas-

blaadjes " toen waren. Dat resulteerde in dat memorable " Streuvelsboekie ", dat ons klas-

blad van de rethorica was. Superior Duforret was toen de man van wie ik het meest belang-

stetling mochtondervinden. Hiiwaseen soortgentlamen, en gaf ie hetgevoeldat, wanneerie

met hem omging, je daat ook iets van kreeg. Cultuur en literatuur wdren belangriik ! Wie daar

aan werkte kon op hem rekenen, biivoorbeeld at om met ziin wagen naar het huis van

Sfreuve/s te rijden, toen hii 90 werd.

ookmetR. Lagrain, die teraar van de rethoricawas, had ik nogalcontact ; " nogal" is hiereen

beetje weinig gezegd, maar ja, als je in det Roeselarc maar lang genoeg bezig bleef , stond

iedereen op de duur wel positief tegenover wat ie deed'

Het meest heeft mij ooit eens een ktein woordie van de koele "seigneur " Seys, die wiskunde

gaf, gepakt. Ik had o zo weinig belangstetting voor die dingen waarmee hii ons bezig hield,

maar toch had hij belangstetling voor miin dingen, en hii toonde dat op ziin manieL tegeliik

intens en met afstand. Ik vind het nu nog mooi.

Lang over Roeselare, hd, maardaarkan ikweleen boekoverschriiven.ln dietiidwarcnetook

de vrienden " in de literatuur " : een beetie Paul Thoen, een zeer oude vriend, al van toen ik

een jaar of tien was. Paulheeft mijn eerste fantasieen moeten verdragen, nog v6or we samen

in 't cotlege zaten. Hii vertetde ze thuis verdet, en op een avond kwam ziin vader die onder-

wijzet was op onze school bij mij thuis aan, en waarschuwde miin moeder voor miin over-

matige verbeelding. Beste compagnon in het college was Jozel Huyghebaert, die ook met

podziebezigwas,actief,bedoet ik;ikvraagmeaf waterondertussenvanhemenziinschrii
versasplratles terecht gekomen is.

Na Roeselare, Leuven : datwas voornamelijk de tijd van AlbertWesterlinck ; in die vier jaren

heb ik verhaten, rcmans, toneelstukken geschreven. Alles nogal slecht waarschijnlijk. ln alle

geval vond ik dat een paar geteden, toen ik naar aanleiding van miin verhuis naat Diest, al dat
papier weer eens inkeek. Ik heb het uiteindelijk maar allemaal verbrand . . . en heb daar goed

aan gedaan.

- Maar ie bent toch best bekend nu als dichter. Hoe heb je uit die verschillende literaire

genres, precies podzie gekozen ; hoe is die podtische belangstelling ontstaan en gegroeid ?

- Betangstetling voor podzie is, geloof ik, ontstaan doordat ik als kind nogal een keer op

school gedichtjes moest voordragen. Het schiint dat ik dat ontroerend kon doen. Zo heb ik'

toen pastoor Demonie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Roeselare, tachtig iaat werd een

stuk voorgedrcgen waarbij heel wat mensen de trunen in de ogen kregen. De oude Demonie

zatvooraan in de zaat, en ikdie 66n achtstevan zijn leeftijd hadstond alleen opdescdne. Voor

mij gddn stukje van tien negeftjes of tien Chineesjes ! Ik kreeg een soort leerdicht van miin

onderwijzer, een leetdicht uit cte 17de eeuw ; het heefte " De Priester " en het leek, zoals ik

naderhand ontdekte, ergveelop hetstukvandepriesterin "Elckerlyck ".lkbegreeperweinig
van.

Poezie was er dus constant, in het Lager Onderwiis, in de humaniora, aan de universiteit. Wel

schreef ik vee! proza, maarwas er nietover tevreden, alwist ik nietechtwaarom.lk heb nooit

erg veel "geloot " gehad in proza ; wat kon ie ermee bereiken, zeker als ie het stelde tegen-

over wat je beleefde in podzie. Van proza nam ie kennis ; poezie keede ie binnenstebuiten.

Dus heb ikmezetf altijd, - zelfs als ik prozaschreef - , alsdichtergezien. Schriif ikooiteenseen
prozawerk, dan zalhetwaarschijnlijkhetprozaboekvan een dichterziin. Hetmooistewatikin

die aard ken rs Pasfernaks "Ziivago ".
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MIJN OGEN, RIJKST BEZIT

Mijn ogen (rijkst bezit), zegt Jan Van Eyck,
gaan nooit verloren. Wat ik ook bekijk :

onsterfelijk daar gij, die kilkt na mij,
nooit meer met ogen kijken kunt, niet fiiner

dan de mijne. Niet gekeken heeft wie
in de vouwen van tapijt niet reken
pluis niet splijten zag, hun kleuren kwijt ;

metaal en parels halen licht in,

stoten 't uit als zij van licht gezwollen
staan ; en als een tweeling moeten
schauw-en-scherpte, warmte-en-koude over
mantels gaan van blauwe laken en brokaat.

Onooglijk leven, alles even zo ik ooit
in staat van enkel zwart door gronden

zwerf ; uw fonkelend erf ligt in een
anders oog : d66r zie'k mijn ogen leven.

Uit " Loper op een Helling " 1985

Sinds '70 ben ik dan ernstiget poezie gaan schrijven ; tussen '70 en '78 veel minder dan ik
gedachthadooitte doen. Vanaf '78 continu en meteenvaste ingesteldheid in deaardvan "dit
is nu het belangrijkste wat ik te doen heb ! "Van toen af had ik ook het gevoel dat ik er min of
meer begon in te slagen vorm te geven aan datgene waaraan ik vorm zou geven en geen

ander. Schrijven is daardoor niet alleen een complexe bezigheid geworden, maar ook een
manier van leven.

- lk ben wel nieuwsgierig naar je werkwijze. Heb ik je ooit niet eens horen zeggen - of las ik het
ergens ? -, dat je jezelf " dwingt " iets te schrijven, zo van " ik heb nog een tiental minuutjes
v66r ik slapen ga, dus nog net tijd voor een gedicht ". Vernietig je veel, schrap je veel ? Voelje
jezelf een ambachteliik dichter of eerder een priester van de muze, van de inspiratie, volgens
de klassieke (schoolse) tegenstelling tussen " poeta faber " en " poeta vates " ?

- Of ik meer gedichten vernietig dan ik spaar, weet ik niet. ln elk geval wordt et soms veel
tekst weggeworyen, maar daarvan heb ik altijd het gevoel dat het g66n gedichten zijn. Een

misluktgedichtisvoor mijgeen gedicht, of dat nu om eentekstgaatvan mezelf of van iemand
anders. In de laatste jaren wofiter mindetweggegooid (het is ooitheelveel geweest !), om-
dat ikzelf meer inzicht in mijn schtijfactiviteiten ben gaan krijgen. Eigenlijk is het min of meer
zo, metdie bepefuing dat iktoch niet uitputtend kan beschrijven hoe alles in zijn we*gaat, en
erdusrnessentiemeeronduidelijkheiddanduidelijkheidzalovehlijven: jew66tvanheteen
of ander dat het stof is voor een gedicht ; juister gezegd, dat je het een of ander als gedicht
beleeft. Zo zijn er honderden en honderden dingen van het gewone bekijken en zien van iets,
totde meest ingewikkelde gevoelens, belevenissen, bezigheden, enz. . . Je weet nietof je er
wel zal in slagen, dit te omcirkelen en te vatten, vorm te geven in woorden, en het dus een
gedicht te doen zijn. Je weet niet, of datgene wat je in zijn dimensie " gedicht " beleeft, ook
ooit als gedicht beleefd zal worden- En daarom wacht je. de dingen zijn bezig in jezelf ; ze
maken zich klaar, en soms werk ie mee en heb je het gevoel, dat je een beetje dichter bij



"helemaat ktaar" bent, maartoch nietgenoeg ; en dan wachtie nog, en dan, somsonver-

wachts, doe je wat je zelt nooitverwacht had ooitte kunnen. En hetgedicht is er. lk kriig in dit
proces meer inzicht ; zo kan ik dus beter wachten en uitzien naar wat er komt. Als het komt,

ben ik nu ook beter gewapend dan vroeger, en kan ik mijn ervaring verbaal riiker en zekerder

te lijf gaan dan vroeger. Zo gooi ik nu minder weg dan vroeger.

ts dat "poeta taber", is dat "poeta vates" ? Het is attiid "faber;', het werk moet gedaan

worden, maar het is geen geknutsel ; veel gebeurt intuitief, en voornameliik organisch, in

overcenstemming met wat ook ie niet-verbate persoon is (lichaam, ademen, organisch

ageren, enz. . .) Zo worden de alleringewikkeldste teksten soms in 6dn trek en in onmogeliike

omstandigheden, -bijvoorbeeld achtet het stuur van de wagen, in volle verkeer, enz ' ' .,-
geschreven. Die ondergrondse werkzaamheid en die inwendige ontwikkeling (iiping is een

"plat" beeld daarvoor, wantveel te eenduidig), datzou ie dan weer "vates " kunnen noemen,

maar dat is aok g66n "vates ", want het is iets dat zich integraal in ie persoon afspeelt' geen

selnt/es van de goden, de muzen of " hiehoven ", wel seinen die in ie lichaam ovet en weer

schieten en doorheen de tijd, die van je "verleden" lichaam naar ie tegenwootdige en

misschien wel toekomende lichaam trekken.

am hoeveel jaren vervangt ons lichaam zichzelf helemaal ?

Ach, "fabet " of "vates ", 't is niet zo een goede indeling, geloof ik. ln alle geval : een gedicht

dat begint bij een goede eerste regel of een goedgevonden beeld, daar geloof ik niet in ; dat

zou dan betekenen dat een gedicht een amplificatie van dat goede begin zou ziin, een uit-

breiding, en dat is, zoals het woord zelf zegt, breiwerk, rederiikerii. (En het soort rederiikerii
waatmee 90 percent van het "dichterlijk bedrijf " zich volgens mii op de been houdt.)

Het beste is nog : het gedicht is een organische manier van leven van een mens in de woord'

laag van zijn persoon ;geen bericht, geen werkstukie, wel een belevenis.

- Critici en andere po6ziecommentatoren liggen op de loerom dichters in een of andere trend

te duwen. Dankbaar voor een bordschema ! Hoe zie je lezelf in het licht van de zogenaamde
laatste strekkingen "de Viiftigers", de "Nieuw-Realisten", de "Nieuw-Romantici "...
Enkele jaren vodr jou waren er op het college in Roeselare ook al mensen dichterlijk bezig, die

later een zekere graad van bekendheid zouden verwerven. lk denk aan Claude Korban
(Manhaeve)enMarkDangin(VanClooster).Zieiejezelf indielijn ?Doorwelkedichtersvoelje
je meest aangetrokken ? Voorkeur ?

- Eindelijk een vraag, Joost, waarover ik kort kan zijn. In de lijn van een of andere " trend " ?

Ja, mijn trend. Aan de " Vijftigers " heb ik niet zoveel gehad, - en ik had blijkbaar geen ongeliik
als je ziet hoeveel bladzijden er ondertussen al tot stof en as teruggekeerd zijn - ; de Roese-

laarse"Vijftigers" ?Korban,daarhebikeenpaarjaargeledenwel ietsvangelezen;dieheeft
soms mooie beelden, maarteveel alleen maardat. Voorde man, - ikhebooiteenstweewoor-
den met hem gewisseld, een paar jaar geleden -, heb ik een eigenaardige sentimentele voor-
keur.Waarom ?MarcDangin ?Watmoetikdaaroverzeggen ?Datikdaarnietingeloof ?Ja !

Nieuw-Realisme heb ik zeer vlug schraal, mager, bloedloos en een beetie simpel gevonden.

Een soort journalistiek, berichtjes-schrijverij ; het tegenovergestelde van wat een echte

complexe niet-doorkiikbare gedicht-belevenis zou moeten ziln. Nieuw-Romantiek . . ., nee,

niets voor mij, dat soort puberteitsrethoriek.

Wat al die laatste richtingen en scholen betreft : ik heb zo het gevoel dat het de podziecritici

aan werklust en verbeelding ontbreekt (zoals ook veel van die nieuw-realistische of nieuw-

romantische dichters). Indelen en verdelen, dat is gemakkelijk ; scholen maken en figuren
klasseren, het geeft je het gevoel iets te doen, en het ontslaat je als criticus van de plicht 6cht

op de dichters in te gaan, eventueel de nieuwste poezie kritisch te begeleiden. Het zijn de



slechte critici die de scholen en richtingen ontwerpen voor hun eigen gemak ; en het zijn de
schrijvers die het alleen niet kunnen rooien, die bij voorkeur in de kapelleties gaan staan die
critici voor hen geprefabriceerd hebben.

Mijn voorkeur ? Soms oude dichters (17de eeuw), soms Achterberg, soms Gezeile, Van
Ostayen, soms De Haes, soms D'Haen, soms Leopold, C/aus, soms. . ., soms. . ., ook soms
Rilke, Dylan Thomas, T.S. Eliot ("Four Quartets"), Robert Browning, Emily Dickinson, Ted
Hughes . . . Ronsard, Shakespeares "Sonnets ", enz. . . En bijvoorbeeld ook nog Emite
Verhaeren. Niets echter van dat drcge schoolmeestergelul dat ons tegenwoordig vanuit
Holland overspoelt (waar alle dichters ofwel in het boekenvak of in het onderwijs staan), of
van dat sentimentele geleuter d la Kopland of H. de Coninck of "horesco. . . " Gruwez en
consoonen.

- lk kreeg vorig jaar een uitnodiging voor een vernissage van jouw werk in de bus. Ben je ook
aan het schilderen geslagen ? Ben je een dubbel-kunstenaar, of beantwoord je gewoon aan
een soort modegril in de lijn van Claus, Snoeck, Cobra, Lucebert ? Heb je 6cht talenl in het
picturale ? ls er wisselwerking, " kruisbestuiving " ? Geloof je et zelt in ?

- Schilderen deed ik al vo6r de universiteit. Door de univerciteitsjaren is dit op de achter
grond geraaQ, vooral door de academische activiteiten. Je moet weten dat ik, na de
Germaanse sfudles, van 1967 tot 1971 bij het NFWO gewerkt heb aan onderzoek ter voor-
bereiding van een studie over Guido Gezelle : invloed van Gezelles Engelse aspiraties op zijn
posltie fe Roeselare, op zijn Ieven, op zijn werk. Honderden bladzijden hierover liggen hier in
mijn kast. Toen ik het allemaal zelf wist ontbrak mij de moed dit a//es net'es uit te tikken en
persklaar te maken- Van 1971 tot 1976 ben ik docent Nederlandse taal- en letterkunde te
Rijselgeweest. Na Rijsel, eensvrij man geworden, voornamelijk bezig metliteratuur, schilde-

KONIJNENSLACHTER

Niet m66r geluid maakt onder haar
het scheuren van zijn huid dan
't scheuren van een vochtig blad papier.

Geen zier geefl om zijn ogen, die niet
breken maar star en donker in de
kassen steken deze slachter. Hii

trekt de kop naar achter, perst de
lauwe oren in ziin palm. Het
beestje prevelt niet maar groter wordt

't gebied waar niets meer van zijn keel is

dan geklonterd pluizen, bloed ; een
gorgel huist daaronder, diep en

aan miin kniedn voel ik hoe met
angstig spartelen van achterpoten
dit konijn de dood inloopt.

Uit " Geen mooier luchtschao ". 1 982



ren, beeldhouwerij (d.w.z. modeleren, niet hakken), bezig met de restauratie van de prach-

tige 17de-eeuwse panishoeve en van hetzeer mooie 18de-eeuwse refugiehuisvan de Duitse

Ridderorde. in Diest. is schilderen weer centraler komen te staan. Schilderen is iets wat ik

6cht wil doen ; ik ben een ogenmens, dat kan ie ook best zien in miin gedichten ; ik neem veel

waat en wit met die beetden iets doen, ik wil ook nieuwe beelden maken. Hier gaat hettotaal

anders in zijn werk dan bij het dichten ; titerair denken en plastisch denken ziin twee verschil-

lende dingen. Toch is hetmooialsdietwee samenkomen, of als ie biivoorbeeld Iangsdetwee

wegen aan 66nzetfde thema kan werken. Dat is gebeurd naar aanleiding van die "Kleine

sprong in onsbrteiljkheid" die over "kinderdood" d.i' "identiteit" gaat- Daar ziin toen ook

een paar schilderijen biitotstand gekomen, die in hetvlakvan hetbeeld vertellen watikdoor
heen de gedichten in de woord-dimensie poogde te doen.

Er zelf in geloven ? Meer en meer naarmate ik verder ga. Ja, ik moet er wel zelf in geloven !

Maar ot hetschitderen het schrijven beinvloedt ? Dan zou ik nietzo kunnen zeggen. Het is zo

dat het " kijken " en ontwerpen van beelden en modellen, een uitgangspunt is zowel voor het

schrijven als het schitderen ats het modeteren. Modeleren biivoorbeeld, het uitwerken van

een vorm, gebeurt toch ook in een gedicht (en zeker in gedichten van "Loper op een hel-

ting ".) Naarmate je technisch sterker wordtin een medium, staat hetmeerte iouwen dienste.

Stitaan krijg ikde indrukdat ikerweltoe kom om mezelf ookin picturaalwerkminof meer ade-

kwaat uit te drukken. Och, eigenlijk kan ik alles watik over poezie zeg mutatis-mutandis ook

over de plastische dingen zeggen. Hoe het bijSnoek was of biiClaus is, ik weet het niet. Maar

het is wdl goed - en soms verwarrcnd - te weten dat ie in dit bizarre leven ook nog die uit-

laatklep hebt.

- Hoe kijk je als dichter tegen " succes " aan ? Vind ie dat belangrijk ? Hoe worden ie gedich-

ten eigenlijk uitgedragen ? Door een kleine groep enthoesiasten ? Vind je het niet vervelend

anderen met je gedichten door verkoop van ie bundels bijvoorbeeld, lastig te vallen.

Overigens consumptiepoezie, of noem het een tikkeltje beleefder " kalenderpoezie " is jouw

podzie nu eenmaal niet. Een echte onstuimige fanclub zal je ook wel niet hebben. In eigen

geboortestreek overigens ben ie relatief onbekend . . .

- Succes br7 een dichter ? Ja, je schrijftvoor zo een kleine groep ; en als ie dan aleen beetie

"niet zo eenvoudig " schrijft, en dat doe je zeer snel, al hoef ie daarom helemaal niet her
metisch te schrijven, dan wotdt de groep al snel ndg kleineL Voeg daarbij dat de disttibutie

van poqzie zo moeizaam en slechtgebeurtdatvele liefhebbers nieteensvoldoende geinlor
meerd raken of zich de dingen niet kunnen aanschaffen die ze wel zouden wensen.

Wie podzie schrijft weet best op voorhand dat hii nooit een "groot" publiek zal hebben ; hii

tegt zich daarbij neer. Dit is zijn compensatie : hii kan wdl soms op een veel aandachtiger
pubtiek rekenen dan een verhalenschrijver of journalist. Hii weet dat de grenzen van ziin

discipline veel verder en dieper in de mens liggen dan de grenzen van biivoorbeeld een

prozaist. tk heb het gevoel dat er in een goed gedichtaltijd lels zeeressentieels aan de hand

is ;en dat met ieder goed gedicht weeriets essentieels aan onze menseliikheid toegevoegd

worclt.

Maar het blijft inzake versprciding altijd maar weer behelpen ! Podzie is nooit populair

geweest en met het onderwijs, zoals het sinds 15 iaar gegeven wordt, zal het et niet op ver-

beteren. tk klaag er niet over dat we onder die hyper-litercirc tiid van 1800 - 1914 uitgeraakt

zijn, toen literatuur het leeuwenaandeel van de belangstelling kreeg, m66r dan genoeg dus !

Maatnu !Beperktebelangstettingvoorpoezieisttouwenseenverschiinselvanoveral.Alleen
dat we het zo konden krijgen dat et af en toe voldoende geld en enthousiasme is om ook zo

een verlieslatende maar essentiale bezigheid als podzie in leven te houden !
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Datisweleensdeprimerend:veellof enmooiewoordenoverjewerk,maaraltijdweermoeite
als het op een beetje menswaardige manier van uitgeven aankomt.
Een kleine kring die je " uitdraagt ", zoals je zegt, ja, daar geloof ik in. Per slot van rekening
moeten de meeste mensen er met hun neus op gedrukt worden eer ze iets zien. lntense
belangstelling van soms alleen maar een paar mensen, die dan van hun ontdekking verslag
uitbrengen, is zeer belangrijk. Voor de dichter 6n voor het publiek ! Zie maar naar de eerste
uitgaven van Achterberg !

En mijn relatieve onbekendheid ? lk denk dat ik zelf veel te weinig aan mijn public-relations
s/eutel. StrTte ls goed om in te werken 6n vruchtbaar ! lk heb alleen maar af en toe eens
" behoefte " aan publiek. Niet constant. Maar ja, eigenlijk moet je je in deze wereld constant
op de eerste rij wringen. lk geloof nog altijd dat wat 6cht goed is, met de tijd niet slecht wordt.
lk kan nog een beetje wachten. En 6cht, soms heb ik ook over belangstelling niet te klagen.
Maar wat betekent dat allemaal ? Onbekend in Roeselare ? Ja, ik ben er ook al zoveel jaren

niet meer geweest. lk heb er geen literairc vrienden of relaties, maar ik wil er wel komen, als je
daar eryens ietsvan mogelijkheden zou zien. Per slot zal jij in Roeselare 6dn van die weinige
"stille geinteresseerden " zijn, die daat iets kunnen aan doen, dn doen.

- Tenslotte nog een vraag in het licht van ons oudleerlingenblad " Eertijds ". Hoe kijk je nu

globaal tegen je collegetijd aan ? Sniidt dit " collegeverblijf " diep in een mensenleven ? Of zie
je dat enkel als een handvolletie relaties die biiblijven, en meer niet ? Kijk je net zoals anderen
van onze collegegeneratie uit de jaren 50-60 ook met "gemengde gevoelens" op het
" systeem " terug ? Look back in anger ?

EEN IN MEMORIAM

Vader, zeg ik ; en ziin naam ;

ik loop gewillig aan zijn hand.
Het woordje vader : voor mij
heeft hij 't gemaakt.

Maakt hij mij kind ? Tracht hij

mij nu z6 aan te raken
als ik nooit werd aangeraakt ?

Tot tegen mijn gezicht komt hij ;

met warme baard ; hij heeft
zeer dunne haar. Tussen hem
en mij is het, ontastbaar.

Laat ik zijn platte vingers gaan

- met bloed dat rond het nagel-
bed al paars te slapen ligt -,
dan zal ook zijn gezicht vergain.
Geen woord heeft deze dichte
dode nodig ; hij troost zichzelve
tijdeloos rond mij ; en ik :

ik houd hem bil zijn naam.

Uit " Loper op een helling " 1985
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- Nee, Joost, een cotlegetiid, dat is niet "enkele goede fiine relaties en de rest sniidt niet

zo diep . . . " Het snijdt allemaal erg diep ; ik heb die tijd erg intens doorgemaakt, en er ziin ia-
ren nodig geweest om van dat rigoureuze, Westvlaamse en katholieke, dat starre en smalle

ook, dat Roeselare in die tijd kenmerkte af te raken. Want ervan af moest ik ! De klassieke op-
voeding in die tijd was tergelijkertijd een ontbolstering 6n een vervreemding- Je ontwikkelde
vooral in functie van een maatschappij, minder in functie van ie eigen persoon.

Later - zo rond de30 - ben ikmetmezelf begonnen. Ware hetbetergeweestindien ik hetvrde-
ger had gekund ? Je laat je door een opvoedkundig systeem en entourage inpakken, omdat
die inspelen op wat voor een deel ook in jezelf aanwezig is. Het heeft dus weinig zin stenen te

gooien naar iemand. Maar de opvoeding in Roeselarc isechtietswatikvoor mezelf heb moe-

ten vernietigen om een crcatief mens te worden. Niet meet Roeselaars dus, niet meer West-

vlaams, nietmeer katholiek, maar metveelbelangstelling voor aldie dingen. Je houdtweleen
brede maatschappelijk basis en betrokkenheid aan dat ouderwetse soorf Roeselaarse klas'

sieke humaniora over. Maar ik ben ervan oveftuigd, dat het beste watie nazo een humaniora
kon doen, was, uit Roeselare weg te gaan en er nooit meer terug te komen, tenminsfe a/si'e
nietzoekt je in Roeselare te " positioneren ". Dat om versmalling tegen te gaan. Toch vreemd

hoe we geleerd werden kosmopolieten te zijn en pluralisten (klassieke humaniora) in een pro'
vincialistisch en sectah nest. Zouden ze hetonsten kwade duiden alszewisten datwe nu ook
proberen buiten dat nest kosmopolieten en plurclisten te zijn ? En daardoor een tijdlang in ons

leven een beetje te ontheemden ?

Roeselare vermoorden ? Vaders moeten altijd vermoord worden, opdat de kinderen hun weg
zoudenkunnengaan.Maar,eerlijkiseerlijk,hetblijvenvaders !EnhetminstewatikaanRoe-
selare overgehouden heb, zijn dan precies " enkele goede fijne relaties ". lk ben nu toch al zo-
veeljarenaanhetschrijven,enikhebvandiekantnognooit(voordiendan !)eentekentjevan
leven of belangstelling ondervonden.

」oost VANBRUSSEL

(ret 1959)



-In dc hres

HET EERSTE AMAAT VYNCKEFONDS…LUSTRUM WAS EEN TOPPER

Het Vlaamse volk is een volk
van feestvierders. Graag
neemt het elke gelegenheid
te baat om plechtig te her-
denken of enthousiast te vie-
ren. Het is ook een missionair
volk. Lange tiid was Vlaan-
deren de belangrijkste mis-
sionarissen-bron ter wereld
en nog altiid noemen we hen
"de besten van onze broe-
ders en zusters'. Wanneer
die feestmentaliteit en die
missiegezindheid elkaar onl-

moeten kan men dan ook van een Vlaamse hoogdag spreken. 21 maaft was zo'n dag !

Meer dan 350 oudleerlingen en sympathisanten waren in het Klein Seminarie biieen-
gestroomd voor een plechtige eucharistieviering, een academische zitting en een gezellige
kaas- en wijnavond. Met recht blokletterde de pers nadien: "Het Amaat Vynckefonds-
lustrum was een topper".

Voor een bomvolle collegekerk enthousiaste gelovigen kon onze bisschop Mgr. Roger
Vangheluwe eucharistie vieren in concelebratie met een hele schare priesters : oud -superior
Andr6 Modde, superior Ren6 Delbeke, econoom Andr6 Deweerdt, rector van het Europa-
China-instituut Jeroom Heyndrickx, deken Oost, diocesaan directeur OmerTanghe, superior
Paul Vyncke van het H. Maagdcollege te Dendermonde en achterneef van Amaat Vyncke,
oud-Chinamissionaris Michiel Denys en Lode Monbaliu, stichter en bezieler van het fonds.
Dat deze viering uitgroeide tot een waardig en feestelijk gebeuren dankten we ook aan
ceremoniemeester E.H. Theo Brackx, de leerlingen van de Sde latijn-griekse, de lntraband
o.l.v. Filip Vanpoucke, orgelist Hendrik Deboutte en E.H. Arnold Loose die de samenzang
dirigeerde.
In zijn homilie weidde de bisschop uit over de drang om de bliide boodschap uit te dragen naar
alle volkeren ter wereld en hij betreurde dat de krisis in de geesteliike roepingen het hardst de
missionaris-roepingen trof. Wij zijn geroepen om antwoord te geven op het verlangen van
Christus dat alle mensen waar ook ter wereld de bliide boodschap zouden mogen leren
kennen door onze handen en voeten, door ons gebed, door ons materieel offer en door de
inzet van onze missionarissen en ontwikkelingshelpers.

Na de feestelijke eucharistieviering trok iedereen naar de feestzaal voor de academische
zitting. Een pleiade talentvolle sprekers was daarvoor aangesproken en had toegezegd. Aan
de voorzitter van het fonds, dokter Aim6 Vermeersch kwam de taak toe de aanwezigen te
verwefkomen en de sprekers in te leiden. Samen met de muzikale inlermezzi van het
Roeselaars Vokaal Kwartet o.l.v. Joost Van Brussel en begeleid door clavecimbelist Dirk
Blockeel zorgde hij voor een vlot en gewaardeerd geheel.
Eerst sprak minister van buitenlandse betrekkingen Leo Tindemans over " Heeft Europa Azid
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en China vergeten ? " Dezelfde avQnd ratelde de telex en Tindemans'.tekst werd in korte en

gedrongen vorm naar de media doorgezonden :

" China is ontegenzeglijk het land van de regio Azi6-Stille Oceaan waar'de Belgen, zowel uit

de openbare als uit de priv6-sector de voorbije jaren de meest doorgedreven en intelligentste

activiteiten ontplooid hebben. De minister legde er onder meer de nadruk op dat Belgi6 - op

economisch vlak - in de volksrepubliek een verbazingwekkende doorbraak heeft gereali-

seerd,zodatwenognietzolanggeledenm66rnaarditlanduitvoerdendanGroot-Brittannid.",
Minister Tindemans Schetste enkele problemen, eigen aan de Chinese samenleving, die de

benadering van de volksrepubliek er zeker niet gemakkeliiker op maken. Zo is het nog altijd

niet duidelijk in welke mate de huidige bewindslieden het eeuwenoude debat beslecht hebben

tussen een louter wetenschappelijke en technische modernisering enerzijds en een totale

verandering van het geesteli.ik gedachtengoed, zoals in het westen tiidens de Renaissance,

anderzijds. ln de toenadering tot China zal Europa daarom nooit mogen vergeten dat het land

geen enkele behoefte heeft om zichzelf te bepalen ten opzichte van cullurele en religieuze

bronnen van buiten de grenzen van het riik. China is niet enkel een cultuur, maar ool( een

beschaving.

Daarna kwam Pater Jeroom Heyndrickx aan het woord die enkele hoopvolle gedachten

meegaf over "De Kerk in China". Pater Heyncrickx, scheutist, heefl 25 jaar pastorale

theologie gedoceerd in Taiwan en is de oprichter van de Ferdinand Verbieststichting die de

culturele uitwisseling tussen Europa en China wil bevorderen. Als zodanig reist hij vaak naar

China en blijft hij nauw in voeling met de ontwikkelingen in de Kerk in dat land.

" Wii maken thans het ontluiken mee van een echte, Chinese lokale Kerk, en dit na eeuwen van

moeilijkheden, misverstanden en vervolgingen, " zegde hij.

Er zijn thans een drie miljoen katholieken in China. Sinds 1978 zijn er een 700-tal kerken

hersteld of nieuw gebouwd. Er zijn acht groot-seminaries. Alle tekenen wijzen erop dat de

Kerk herleeft. De huidige breuk tussen de Chinese patriotische Kerk en Rome mag ons niet

misleiden. In feite verlangen zij naar eenheid met de universele Kerk. Om de weg daartoe vrij

te maken moeten vele kleine stappen worden gezet naar wederzijds begrip, steun en ver-
trouwen. E6n van de voorbeelden hiervan in hetgastvrije onthaaldat drie Chinese bisschopen

enkelelaren geleden te beurtviel in Vlaanderen. Ookde geplande viering van het Verbiestjaar

in 1988 kan de banden nauwer aanhalen.

Als derde in de rii kwam E.H. Omer Tanghe spreken over " Het mirakel van Vlaanderen ". Hil

dankte het Amaat Vynckefonds voor de geestelijke en materidlle steun aan de missies. Als

teken van erkentelijkheid aan het Klein Seminarie overhandigde hij aan E.H. Lode Monbaliu

een Indische kasuifel en een gedenkpenning van de Pauselilke Indiareis, door de aarts-

bisschop van Ranchi, Telesphore Toppo geschonken. In zijn dankwoord maakte E.H. Lode

Monbaliu duidelijk dat hij deze symbolen van erkentelijkheid wilde delen met allen die de

missionaire geest voort willen uitdragen in onze contreien.

Gouverneur Vannesle kwam als gouwheer "zijn" missionarissen en ontwikkelingshelpers

bedanken en moed geven. Tot Slot kwam minister van nationale opvoeding Coens ons over-

luigen dat we niet bang hoeven te zijn voor de toekomst en riep hij de longeren op tot

idealisme.

Bil het einde van de academische zitting werd een herinnering aangeboden aan de bisschop

en aan de sprekers. E.H. Lode Monbaliu schonk een exemplaar van zijn boek "Constant

Lievens, de Ridder van Chota-Nagpur " aan Mgr. Vangheluwe, uit dank voor de steun die hij

en alle Westvlaamse missionarissen van zijn en hun bisschop mogen ervaren. Een leerling

Jean-Pierre Vyncke, verre verwant van Amaat Vyncke - schonk het boek " Amaat Vyncke's

zoeavenbrieven" aan E.H. Omer Tanghe omwille van ziin jarenlange inzet voor de West-

vlaamse missionarissen en in het bijzonder voor de aktie " Word vader en moeder van een
priesler". De voorzitter van de oud-leerlingenbond overhandigde het boek "De Groote
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Stooringe " - want het waren toch illustere oud - leerlingen die de Groote Stooringe maakten -
aan gouverneur Vanneste omwille van zijn begrip en steun. Mevrouw de voorzitster van het
oudercomite overhandigde het boek " De Augustijnerkerk van het Klein Seminarie " aan E.p.
Jeroom Heyndrickx als uitdrukking van hetja van de ouders die hun zonen- en dochters-
missionarissen lieten vertrekken naar verre landen. Onderdirecteur Hans Decroos gaf - als
verlegenwoordiger van het leraarkorps - een tekening van de gevel van het Klein Seminarie
aan minister Coens als uiting van de etische, morele en religieuze basis waarop het onderwijs
in het Klein Seminarie reeds bijna twee eeuwen steunt en uit dank omdat de minister borg wil
staan voor die basisprincipes. Tenslotte overhandigde de Superior het boek over de geschie-
denis van het Klein Seminarie aan de hoofdspreker van de avond, minister Tindemans om-
wille van de diepe band die de minister weet te leggen tussen de Vlaamse basis, gevormd in
vele Vlaamse colleges, en de Europese dimensie. Superior Delbeke nam de gelegenheid te
baat om iedereen van harte te danken die bijgedragen had tot deze feestelijke avond.

Na een lang en gemeend applaus trok het feestvierende gezelschap naar de refters voor het
aperitief en de kaas- en wijntafel. Rode wijn en een keus van vele soorten inlandse kaas en
brood brachten de tongen los. Weldra was het twaalf uur. . . en voor sommigen eindigde het
feest in de kleine uurtjes . . . met nog altijd evenveel enthousiasme.

Waarlijk, dit eerste lustrum werd een topper.

Freddy Kindt
wA 1972

NIEUWS VAN HET AMAAT VYNCKEFONDS

- Langs deze weg bedanken wij welgemeend de vele oudleerlingen die aanwezig weren op
ons lustrum en allen die op een of andere wijze, geestelijk of materieel, hebben meege-
holpen om dit feest te doen slagen.

* We bedanken eveneens de mensen die er niet konden zijn en toch met ons meegevierd
hebben door een storting te doen zodat wij de projecten van onze missionarissen-oud-
leerlingen verder kunnen steunen.

" In dit nummer vindt U een stortingsformulier. Dit kunt U gebruiken om :

'1 . Een storting te doen. Vanaf 1000 fr. krijgt U een fiskaal attest als U erom vraagt. Kleine
stortingen worden met evenveel liefde aanvaard.

2. Een boek of ons jubileumbord te bestellen :

- " Ratte Vyncke "
- "Constant Lievens, de ridder van Chota-Nagpur" : genaaid

gebonden
- " Boodschap van de Vogels ", Anastatische druk van Guido Gezelles

Eerste gedichtenuitgave uit 1855
Dit laatste is een geschenk van oud-leerling Dr. Lieven Spyckerelle

- Jubileumbord mel colleqeschild
met bordenhouder

500 fr

500 fr

650 fr

500 fr

500 fr

50 fr

Sedert het verschilnen van ons vorig nummer bezorgden wij 20.000 Fr. aan onze oud-
leerlingen Pater Gaston Hof lack voor zijn landbouwschoolproject en Zaire, 15.000 f r. aan
E.P. Jean Hostens, voor huizenbouw in Haiti en 25.000 fr. voor de projecten van onze oud-
leraar E.H. Joris Deleye in Peru

ledere oud-leerling missionaris mag op onsfonds een beroep doen. Graag ontvangen wij bij
hun aanvraag wat documentatie en inlichtingen over hun proiect.

Heel genegen

Lode MONBALIU



DE LAATSTE DAGEN VAN PATER JOSE BAUTE C.|.C.M. Ret 1940

Den 1 4den february, 1 987, Pater Jos6 ontving de laatste sacramenten, want hij vroeg er naar.

Hij was nog heel goed bewust en hij antwoordde al de gebeden.

Hij kon niets meer innemen, zelfs geen water, en toch moest hij elk uur overgeven. Hij klaagde

nooit en heel dikwijls had hij de hicup.
Elken dag las hij nog de H. Mis in zijn ziekenkamer al zittende. Dat gaf hem veel moed en

troost. De laatste 5 dagen van ziin leven kon hij geen mis meer lezen, maar Pater Rafadl las de

mis in zijn kamer en hij ontving de heilige communie, behalve de twee laatste dagen van zijn

teven.
lk was zijn secretaris vanaf den 22 sten januari, de tijd dat hij zijn intrek nam in Home Sweet

Home. Hij tekende nochtans de brieven. lk was ook zijn barbier en ik scheerde hem elken dag.

Hij leefde met dextrose en de medicijnen werden langs de dextrose toegediend. Dat hield hem

nog een beetje fit, maar natuurlijk vermagerde hij dag na dag.
Den 4 maart gaf ik hem een assenkruisie, maar er was geen beterschap.

Hij had heel goeie verzorging van zijn dokters, Dr. Pammalayon en Dr. Bugallon, die elken dag

kwamen en die tijd hadden. Zijn drie nurseswaren bijhem elkogenblikvan de dag en de nacht.

Maria, Vee en Cherry deden hun uiterste best. Zij logeerden in de aanpalende kamer en aten

hier ook. De loestand verergerde dag na dag. Den 1 4 den maart bad ikde heel mooie gebeden

uit de rituale : " Recommendation of his Soul to the Lord. " Jose volgde en bad het onze vader
en het weesgegroet mede. Die gebeden duurden een half uur.

Zijn overgeven stopte en zijn hicup ook.
Den 15 den maart kreeg hij reeds de doodsreutel. Wij naderden het einde. Van dan af had

Jose heel veel pijn, en hij kreeg om de twee uren een injectie van pain killer. Vroeger kreeg hij

dat maar eens per dag. Den 16 den zegde hii aan Pater Renato ; "lk weet wanneer ik zal

sterven."Dereutelverergerde.DenlTdenzegdehijaanmij :"ikzalsterven."lkantwoordde
hem dat het beter was van te sterven op Saint Joseph zijn naamgenoot en ik voegde er aan

toe : St. -Joseph zal u bij de hand nemen en U begeleiden naar den hemel, waar Uw ouders en

Uw broer Albert en Uw schoon-broer Henri en Uw andere broers en zusters die reeds gestor-
ven zijn, U zullen verwelkomen. Den 1B den was zijn toestand heel critisch, hij had heel veel
pijn en hij vroeg een pain killer elk uur.
Om 6.30 u. in den avond baden wij de paternoster tesamen met gans de communiteit en een

dertigtal leden van het charismatisch movemenl. Daarna gingen wij gaan eten en wij hadden
die andere goeie mensen weg te zenden, om Jos6te laten rusten. Om 21 .30 u. alvorens ikging
slapen, bracht ik hem nog een bezoek. Zijn handen hadden al koud, alsook zijn voeten en

benen tot aan zijn knie waren ijskoud. De nurse zegde mij : het einde is nakend. lk gaf de in-
structie : roep mij als wij zo ver zijn. Om 0.45 u. kwamen ze mij roepen en ik haastte miiom hem
te zien. De reutel was verminderd ik riep de andere leden van de communiteit en wij baden de
gebeden der stervenden. Toen wijgedaan hadden met de gebeden, gaf hijziin laatste sniken
zijn pols stopte. Father Jos6 was naar den hemel, hetwas 19 maart, hetfeestvan ziin patroon-

heilige. Wij belden de f uneraria op en in 1 0 minuten waren ze daar. Jos6 was gewikkeld in twee

beddelakens en ze vertrokken er mee naar de funeraria om hem heel deftig af te leggen en de
priestergewaden aan te doen. Om 5-30 u. werd het overschot gebracht naar St.-Vincent, de
plaats waar Jos6 5 jaar mede-pastoor geweest was. Hij lag er mooi opgebaard en velen
kwamen het lijk groeten tot aan de begrafenis, die plaats greep den 24sten maart om 8 uur in

den morgen. Wij waren met 60 priesters die concelebreerden, waaronder Pater Provinciaal
(de hoofdcelebrant) omringd door drie bisschoppen. Wij gingen in processie van het convent
naar de kerk, waar het stoffelijk overschot opgebaard werd. lk gaf de homilie en de dienst was
heel mooi met een gevulde kerk, zelfs mensen van Solano waren afgekomen. (200 km. van

Baguio) Mgr. Emiliano las de absouten en daarnawerd het lijk gebracht naar Maryhurst Semi-
nary waar het begraven werd op dat mooi kerkhofvan de Scheutisten. Pater Provinciaal las de
laatste gebeden.
Zo heeft die mooie ziel ons verlaten voor een plaats waar er geen miserie meer is, de hemel.

Hartelijk,
Pater Andres VANDAELE, CICM

Rector, Home Sweet Home Ret'38



DENKEN AAN HET KLEIN SEMINARIE

Juist voor de geweldloze revolutie in de Filippijnen schreef onze leraar E.H. Lode Monbaliu
naar onze oudleerling Mgr. Albert Vanoverbeke, scheutist en bisschop van Bayombong,
Nueva Vizcaya om een artikel voor " Eertijds ". Er kwam geen antwoord. In volgende brief zult
U vernemen waarom. Deze brief bereikte ons begin maart 1987. Hij is gericht aan E.H. Lode
Monbaliu maar eigenlijk is hij voor U allen bestemd, zoals ook blijkt uit het einde van de brief.

Quezon City, (Manila)

l9februari 1987

Beste Vriend,

De Vrede des Heren zij met U ! Hartelijk dankvoor Uw Nieuwjaarsbrief en Kerstgeschenkvoor
ons Seminariefonds.

lk zou U reeds lang moeten geschreven hebben en een artikel klaar gemaakt hebben zoals U
gevraagd had. Het wordt echter moeilijker en moeilijker om mijn belofte le houden. 'k Zou het
zo graag gedaan hebben, voor U en vooral in dankbaarheid voor de soliede vorming die ik

kreeg in het Klein Seminarie. Na de volksrevolutie van Febr. '86 ging alles zo rap, dat ik het
beter dacht wat te wachten tot de euphorie van de " Volksmacht " wat voorbij was. Intussen

ben ik ziek geworden en sinds begin mei 1986 - onder chemotherapie - to arrest de kanker in
de ingewanden en de lever. Daarmee had ik het ernstig argument om m'n aanvraag voor
ontslag aan te vragen of beterte vernieuwen. Deze tweede aanvraag werd aanvaard in Rome

op Sept. 15ll. Daarmee werd m'n Coadjutor C.J.S. automatisch de nieuwe bisschop te
Bayombong. lk had gehoopt van in een afgelegen parochie van het bisdom nog wat dienst te
kunnen bewijzen en zo getuige te ziin van onze missiezending dat wii gekomen zijn niet om

gediend te worden maar om te dienen. Zo ben ik'n maand in Cabarroguin (prov. Quvierio)
geweest. Maar dan is m'n ziekte verder ontwikkeld .Zoben ik op 8 jan. '77 geopereerd. lk was
inderdaad bereid voor het einde - helemaal in de geest van " ln God geborgen ", dat boekje
van Karmeliet Tinnekens " Er komt'n tijd in leven van iedere gelovige - niet langer zelf de viool
te spelen voor God - maar de viool in God's handen te geven - en laat Hem onze viool spelen ".

Beste Vriend, ik ben pas verleden zondag 15 feb. '87 weg in 't hospitaal en nu in de zieken-

kamer van ons provinciaal Huis Quezon City - deel van Grool Manila. Hier blijf ik zeker nog

voor'n zekere tijd om verder verloop af te wachten.

lk laat alles over aan Gods H. Voorziennigheid. lk dank de Heer voor al die genaden waarmee
Hij mij gezegend heeft. Maar dit wil ik U nog schrijven. Tijdens de dagen van hospitalisatie &
grote vermoeidheid heb ik heel dikwijls nog gebeden als in de zondagmis in't Klein Seminarie.

Goddelijk Herte van m'n Jezus
kom, o kom in 't herte mijn

kom er met uw liefde in wonen
leer m'n hert lijk t'uwe zijn.



Kom herschep m'n zondig herte
maak het zacht gelijk uw hert
maak het nederig ook lijk't Uwe
en verdultio in de Smert.

Na de communie:
O Jezus vol genaden
wie zal mij nu beraden . . .

hoe k' U bedanken moet.
'k en weet van veel gebeden
den zin niet noch de reden.

Och help mil Jezus zoet.

Over de politieke situatie moet ik U niet veel schrijven. De Pers & T.V. in Belgid houden U goed

op de hoogte. President Cory Aquino is werkelijk'n charismatische persoon. Zijheeftwerkelijk
de sympathie van het volk. Maar het gevaar van een " Nieuw Nicaragua " zit er nog in omwille
van de Communistische rebellen en (we moeten het durven zeggen) de extreme linkse

oriesters & nonnen.

Best Vriend, ik had niet gedacht dat het zulk 'n lange brief zou worden. lk wens U Gods zegen

over uw missieapostolaat. vele groeten aanZ.E.H. Superior & en de oudleerlingen. Oremus
pro invicem.

Gans genegen in Christus

Bisschop emeritus of Bayombong

+ Albert Vanoverbeke

Ondertussen gebeurde er iets verschikkeliiks in het bisdom Byombong. We drukken hier de
brief af die we onlangs ontvingen van Mgr. Vanoverbeke's opvolger Mgr. Ramon Villema.

Beste Vrienden,

lk schrijf u deze brief met een zwaar en droef hart. Het is een laatste noodkreet van uw
vriend, Mgr. Alberto Van Overbeke, mijn waardige voorganger, die aan U vaarwel zegt en met
aandrang smeektvan zijn Bisdom te blijven helpen nu een brand zijn Kathedraal, zijn Bischop-
pelijke woning en het Parochiehuis totaal verwoest heeft.

Mgr. Alberto zelf is zich bewust dat hij nog enkele weken te leven heeft - van twee weken
tot drie maanden zeggen de dokters. Hij is gelaten en leeft al in de eeuwigheid. Het was zeer
hard voor hem verleden vrijdag, de 3de april, te vernemen dat vuur zijn Kathedraal verwoest
had.

De brand duurde maar 66n uur. Gelukkig zijn er geen mensen gekwetst en ziin er geen

andere huizen verbrand. Maar de drie paters van Scheuten ikzelf hebben allesverloren. In de

kerk hebben we alle kelken en cibories kunnen redden. Het is een echte ramp geworden.

En toch gaat het ieven verder. Alle week- en zondag diensten hebben plaats in het Gym-
nasium van onze College. Wij hebben onderdak in het Regionaal Huis van Scheut of in het
Pastoraal Center. We hadden al vergaderingen voor de heropbouw van de Kathedraal, de
residentie van de Bisschop en het parochiehuis.

f n naam van onze goede, heilige Mgr. Alberto schrilf ik U met een zwaar en droef hart.
Moge de Heer Mgr. Alberto genadig ziln en U allen zegenen voor Uwe goedheid, steun en

sympathie.

U allen zeer genegen
Mgr. Ramon VILLENA

Bisschop van Bayombong.

Het Amaat Vynckefonds zal zich beraden wat het kan doen om ook deer wat te helpen in
deze grote nood.
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VOOR EEN VRIEND. . .

Als je slechts wist
hoe ik van je houd
en hoe jouw ver zijn
mij doet treuren.
En af en loe eens bidden laat
dat het weer mag gebeuren

als wij straks misschien
samen zijn
en bidden
als toen.

Als je slechts wist
dat jij me heilig bent
en ieder teken sacrament
dat in mij doet
wat jij mij deed :

6n lief 6n leed
en overvolle vreugde brengt
die nu dit kille hart verzengt
ondanks ook nu
weerwatgeluk...!

En als ik denk
aan hoe we liepen
door de straten zij aan zij
ik bijjou - iij bij mij
(dat was geschenk)
en hoe we praatten

(lief en boos)
dan stuur ik jou slechts
deze roos:

mijn vriendschap wacht op jou !

(ul:COGHE」 Even¨ wicht met God,Brugge

Tabor,1986)195F
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EEN STEBRENWACHT OP HET DAK . . .

WAAROM NIET ?

Wie in ziin vrije tijd naar de sterren kijkt heeft in het begin zeker genoeg aan twee goede ogen.

Het duurt een tijdje voor men zijn weg vindt in de sterrenbeelden en de banen van de planeten.

Vroeg of laat komt er een telescoop aan te pas en van een klein, nog draagbaar toestel komt

een groot en zwaar geval met alle praktische problemen vandien.

In ons regenlandje zijn er maar 70 nachten zonder bewolking: Dikwijls moeten we er de steeds

maar voorbijzeilende wolkenvelden bij nemen. Het duurt te lang om een groot toestel op te

stellen en af te regelen (66n van de assen moet heel precies naar de hemelnoordpool wijzen)

om ook nog van die kleine opklaringen te kunnen genieten. Voor de ware sterrenfanaat resten

er maar twee oplossingen : emigreren naar zon(Ster)zekere Oorden of een Sterrenwacht

bouwen. Om praktische redenen koos ik voor de laatste oplossing.

Toen we een architect in de arm namen vOOr ons nieuw huis Stond de Sterrenwacht Op OnS

verlanglijstie. lk zou de koepel maken en hij zou er een plaatsie voor zoeken. Het heeft hem

meer grijze haren bezorgd dan hij ooit zal willen toegeven maar uiteindelijk heeft hij ons niet

teleurgesteld. Boven op mijn dak heb ik alleen een lichte obstructie in het westen door de nok

van de rest van het dak en de twee schoorstenen. Hetvoordeel is wel dat ik boven de daken en

bomen van mijn buren kan kijken en minder gestoord zal worden door het strooilicht van de

straatverlichting. De restwarmte van mijn huis houdt de telescoop vochtvrij en mijn instrument

is altijd binnen handbereik. Nu had ikweleen mooiplan maar nog geen koepel. De genesis van

dit dakonderdeel is een verhaal op zich.

Een koepel is in de handel verkriigbaar maar is verschrikkelijk duur. Metaalbewerking ligt me

niet en een houten koepel is zwaar en vergt veel onderhoud. Daarom onderzocht ik de

mogelijkheid van glasvezelgewapend polyester. Men maakt er kano's en zeilboten van. Wie

met dergelijk materiaal werkt moet eerst een mal hebben en die mal bestond niet. Zelf de

handen uit de mouwen steken was de enige oplossing. Een koepel voor een observatorium is

een draaibare halve bol met een sleuf erin die loopt van de horizon tot net over het zenith. Die

sleuf gaat dicht met een schuifpoort. De twee helften links en rechts van de sleuf zijn perfekt

symmetrisch zodat ik aan 66n basismal genoeg had om een hele koepel samen te stellen. Een

holle, houten stellage werd met jute overspannen en daarover gleed een kromme lat die al

draaiend rond een vaste spil de grenzen van de bol aangaf. Gewoon afgekeken van de

klokkengieters. Op de jute kwam een vijftal centimeter gips en al wat er teveel aan was, werd

genadeloos afgeschraapt door de ronddraaiende paslat. Een glad boloppervlak kreeg stilaan

vorm. Dit gladde werkstuk maak je ondoordringbaar met verf en met bijenwas wordt alles

ingeboend. Daarop komt een weefsel van f ijne glasvezeltjes dat doordrenktwordt mel polyes-

terhars. Binnen enkele uren wordtdit materiaal beenhard en doorde bijenwas komt hetgeheel
gemakkelijk los van de gipsen vorm. Nu pas had ik een echte mal met een holle, gladde

binnenkantwaaruit ik miin volledige koepelzou halen. De gipsen bolwerd gewoon afgebroken

en hetzelfde proc6d6 kon weer herbeginnen : inwassen, verven, glasmat en hars aanbrengen

en wachlen tot alles hard werd.

De verbindingsstukken en de schuifdeur kwamen allemaal uit dezelfde schaal. Daarna

kleefde ik met polyester de stukken aan elkaar en mijn koepel was bijna klaar. Nu moeten de

acht wielen nog gemonteerd worden die hem zo zacht mogelijk laten ronddraaien. Van zodra

het dak klaar is schuiven we er hem met man en macht op. De omvang (diam. 260 cm) is hierbij

een groter probleem dan hetgewicht (+ '120 kg). Verlichte geesten onderde lezers mogen met

nuttige tips afkomen. Dank bil voorbaat !

Lieven VERBANCK
Leraal



.(-Iit dE bost

onder de hoofding " uit de Post " willen we onze lezers aan bod laten komen. Reacties op artt-
kels of voorstellen tot betere samenwerking kunnen hier worden opgenomen. De redactie-
raad eigent zich wel het recht toe polemiserende inzendingen te weigeren.

Guido Verstraete die zich inzet voor de jongerenwerking, peilde even naar de reacties van de
jongeren t.o.v. de oud-leerlingenbond.
We excerperen uit een drietal schriftelijke bedenkingen. Filip Louagie schrijft:
Weinigen weten precies wat de oud-leerlingenbond uitspookt. We ontvingen inderdaad wel,
samen met " Eertijds " een kennismakingsbrief en er is ookeen speech gebracht op de procla-
matie. Wat betreft die speech, ik veronderstel dat weinigen die hebben beluisterd, gezien die
juist op de proclamatie kwam, als 66n van de vele en op een moment dat iedereen daar rs voor
iets anders.
Wat betreft de brief, die wordt waarschiinliik nogal vlug aan de kant gelegd en vergeren.
lk denk dat een betere voorlichting over het doen en laten van de vereniging alleszins een
gunstiger reactie zou ontketenen, die door meer, die hopen een oude klasmakker terug te
zien, zou gevolgd worden.
Een speech voor een beperkter publiek (bv. in klas) en op een geschikter moment (v66r het
einde van het jaar) zou zeker tot gunstiger resultaten leiden.

lvan Coppens schriift:
Practisch zou dit bijdragen dat het accent evenzeer moet gelegd worden op onderwerpen die
de jongere generatie interesseren, in plaats van verhalen over "Weet je nog, pater X,,.
De actualiteitvan hetcollege zou meer moeten aan bod komen, en niet verdrongen worden tot
enkele loze collegesnippertjes op de laatste bladzijden. Let wel, onder actualiteit groepeer ik
niet alleen de laatste giften voor het " Amaat Vyncke Fonds " of de " pater Lievensmissie ,' -
met alle respect voor de activiteiten van Mr. Monbaliu -, noch een soort college-weekbode,
die alle weetjes en sporttitels opsomt, maar een bespreking van nieuwe systemen, nteuwe
infrastructuur, veranderingen in het lerarenkorps, en dan niet zozeer over de nieuwe teraars -
wat brengt dit een oudstudent bij ? - maar over de oudere leraars en hun vernieuwde functies.
Let wel, ik verkondig hier geen nieuwe conceptie, waarbij Eertijds grondig moet veranderd
worden ; ik begrijp dat het leeuwenaandeel der lezers van Eertijds vertegenwoordigd wordt
door mensen boven de 30.iaar, daar jongeren zich meestal nog bevinden aan andere onder-
wijsinstellingen, en nog niet teveel achteruitblikken op de voorbije tijden, maar meer denken
aan de toekomst.

En een derde, die liever slechts met de initialen F.V. ex. 1 g86 geciteerd wordt, ziet het als
volgt:

Eerst iets over " Eertilds ". Er was eens in een landstreek in Engeland een heel oude krant. Al
eeuwen teerde deze krant op tradities, zoals je die bij uitgevers kunl vinden : een directeur mel
een half brilletje achter een eikenhouten bureautje, met daarop een halfvergane tikmachine,
een geduldige letterzetter, en een verinkte drukker . . . Nu denkt U vast, dit wordt een moor ver-
haal. Neen, want er liep iets helemaal mis met die krant. Alhoewel ze met zorg en inzet ge-
maakt was, daalde de oplage meer en meer . . . Tot op de dag dat er geautomatiseerd werd.
Plots zag de krant er veel leesbaarder, interessanter en levendiger uit. Jeugdige reporters



赫erden aangetrokken,de krant kreeg een ander uitzicht en ge verkoopcり fers schoten zo de

hOogte weerin.

Dit maarom te zeggen― rnet a‖e respectvoorde inzet van veel mensen,9n zeker niet met de

bedoe!ingomiemandtegeneenmuurtepiaatsen‐ dat''Eertり dS"hOpeloosachteropzit Ze:fs

de Jtel geeft hibⅣ an al b!りk(Wat VOeit die tite!ook killetieS aan!)."Eertり oS"SChriiftgeschie‐

denis.Leeftdeleugdnietmeervanvandaagennognietveelmeervandetoekomst.Natuur!llk

is geschiedenis,a:s kutuur‐ histo‖ sch fel,in de opvoeding onontbee‖

"k,maarhOed U voor"ln minen lid・ …"・

Beste lezer,long Of Oud,vo!gende maa!verschり nt We!licht hier uw voorstel.
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-Bond,-ig

Naar algoede gewoonte werd 11 november alweer een goedgeluimde trefdag voor alle
uitgangsjaren die 5 jaar of veelvouden daarvan het Klein Seminarie hadden verlaten.
's Namiddags reeds waren de gouden (1936) en zilveren (1961)jubilarissen te gast voor de
koffietafel, geleide rondgang en onvermijdelijke foto's. Na een geconcelebreerde H. Mis,
opgeluisterd door Colliemando, en receptie, werd smakelijk en sfeervol getafeld in Park
Rodenbach. Dit jaar ziin de uitgangsjaren met eindcijfer 2 en7 aan de beurt.
Alvast noteren !



Naaral even goede gewoonte organiseerde de O.L.B. op 2" kerstdag z'n Kerstconcert met het

jongenskoor Colliemando, het Sint Michielskoor en het Arezzo-ensemble.
Arnold Loose, niet aflatend bezieler van dit gebeuren leidde beide koren ; Guy Vermandere

het ensemble. De f oto laat alleen de kwantiteit zien ; de kwaliteit werd door de 400 aanwezigen

onmiskenbaar oewaardeerd.

Bik Op bueenkomst Raad van Beheer ―Bier niet uit blik ―Ernstige bllkken verraden

ernstig werk ―VVerkers blikken niet op en noteren ‐Blik lり kt billり k

fofoも Sferaan Bee′



丁動π滋

GEB00RTEN

Francis,zoontle Van Heeren Mevrouw Marc en Anne Desmet― Verkest,KortrJk,13 november

1986(Oud― leerling latiinse 1 973),Beeklaan 21,8720 Kuurne

Matthias,zoonte Van Heeren Mevrouw Glenn en Katnin Dhooghe‐ COmpernolle,Oostende,

27 november1986(Oud‐ leerling latiinse 1 973),Karel」 anssenslaan 21/17,8400 0ostende

Bregt, zoontie van Heer en Mevrouw Peter en Veerie vermeulen― Devisscher, leper,

17 december1986(Oud― leerling latiinse 1 980),Komenseweg 178,8902 1eper― Ho‖ebeke

Tine, dochtertie Van Heer en Mevrouw Karl en Anne Vanhuyse‐ Moerman, Roeselare,

24 december1986(Oud‐ leerling moderne 1 976),Meib00mlaan 30,8800 Roeselare

Alexander, zoonle Van Heer en Mevrouw Emmanuel en MarJke Demeester― Car16,

Roeselare, 9 1anuan 1987 (Oud― leening mOderne 1979), Sint― Aronsusstraat 16,

8800 Roeselare

Matlas,zoontie Van Heer en Mevrouw Hendrik en Sabien Devriendt― Lagrain,Roeselare,

1 6 ianuari 1 987(Oud‐ leerling moderne 1 978),ヽ Лariastraat 7,8800 Roeselare

Matthias,zoontle van Heer en Mevrouw Ludo en Lieve Filez― Dedeyne,Leuven,1 6 1anuari

1987(Oud‐ leerling moderne 1 975),卜 Лgr Van waeyenber91aan 6/1,3000 Leuven

」an‐ VVi‖ em,zoontle van Heer en Mevrouw lgnace en H‖ de Billiet‐ Laga,Leuven,20 ianuari

1987(Oud― leeriing latunse 1 974),Dorpstraat 31 a,3009 Winksele

Karen, dochtertle van Heer en Mevrouw Jean― Marie en Leen Craeye― Lejeune, Gent,

4 februari 1 987(Oud― leeriing latiinse 1 975),Duifhuisstraat 6,9000 Gent

」ana,dochtertle van Heer en Mevrouw Dries enlngrid Bekaert― Pieters,Roeselare,5 februari

1987(Leraar),Kleine Ardooiestraat 38,8800 Roeselare

Devignё ,zoontle van Heer en Mevrouw Luc De MOelenaere‐ Be Haegel,Kortrlk,25 maart

1987(Oud― leerling latunse 1 969),BiSSegemstraat 27,8630 Gu‖ egem

Kim,dochterJe van Heer en Mevrouw Marc en Martlne Verbrugghe― Glas,lzegem,6 ap面 |

1987(Leraar),OostrOzebekestraat 1 50,8770 1ngelmunster

Maries,dochtertle van Bart en Griet Denturck― Casteleyn,Aalst,8 april 1 987(Oud‐ leerling

moderne 1 976),Hoften Bergestraat 48,9300 Aalst

Sofie,dochtertie Van Heer en h/1evrouw h/1arc en Luth/1arkey‐ 」ansen,Hasselt,29 apri1 1 987

(Oud― ieerling latttnse 1 976),Vげ alenstraat l 1 6,3500 Hasselt

Lucas,zoontle van Heer en Mevrouw Luc en Brigtte Aerbeydt― Vanwa‖ eghem,Roeselare,

14 mei1987(Oud― leerling latttnse 1 969),Langemarkstraat 35,8800 Roeselare



WIJDINGEN

Coucke Piet, oud-leerling latilnse, professie in de Karmel, Ezelstraat 28 te 8000 Brugge op

10 mei 1987.

Dutry Chris, oud-leerling moderne, o.m.i. (oblaat) diaken op 14 maart 1987.

HUWELIJKEN

Heeren Mevrouw Herman en Sieglinde Huyghe-Hinnekint, Roeselare,2l februari 1987, Oud-

leerling latijnse 1981 , Hof van 'l Henneken 12'1 , 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Paul en Carmen Ostyn-Vannieuwenhuyse, Roeselare,T maari1987' Oud-

leerling moderne 1980, Groene Herderstraat 135, 8810 Roeselafe-Rumbeke.

Heer en Mevrouw Dominiek en Nancy Craeye-Segaert, Roeselare, 21 maart 1987' Oud-

leerling latijnse 1982, Klokke Roelandstraat 24,8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Wim en Hilde Pattyn-Bekaerl, Roeselare, 3 april 1987, Oud-leerling

moderne 1 983, Mandellaan 350/7, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Stefaan en Annick Degryse-Callewaert, Roeselare, 10 april 1987, Oud-

leerling moderne 1980, Kermisstraat 32, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Tom en Evelien Vantyghem-Gheeraert, Roeselare, 11 april 1987, Oud-

leerling latiinse 1979, Spilleboutdreef 36, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Lode en Benedicte Danneels-Versyck, St. -Andries-Brugge, 25 april 1987 ,

Oud-leerling latiinse 1978, Filips de Goedelaan 9, 8000 Brugge.

Heer en Mevrouw Geert en Trees Vandenbroucke-Devriese, Zwevezele, 1 mei 1 987, Oud-

leerling moderne 1980, Dorlodotlaan 9, 8460 Koksiide.

Heer en Mevrouw Bart en V6ronioue Boone-Doom, Klerken, 2mei 1987, Leraar, Noordstraat

5, 8260 Aartrijke.

Heer en Mevrouw Stephan en Siska De Coen-Dhondt, Roeselare, 9 mei 1987, Oud-leerling

moderne 1980, HammestaatTT, BB00 Roeselare.

OVERLIJDENS

Heer Andr6 Blomme-Vercaigne, geboren te Oostnieuwkerke op 4 augustus 1927 en

overleden te Roeselare op 13 november 1986, vader van Edwin Blomme (moderne 1984).

Mevrouw Celine Gerard-Janssen, geboren te Lommel op 26 augustus | 914 en overleden te

Roeselare op 1 december 1986, echtgenote van Leo Gerard (moderne 1930).

Heer Danidl De Cokere-Vanderhaeghen, geboren te Egem op 16 juli 1939 en overleden te

Wingene op 4 december 1986, broer van Jos6 De Cokere (leraar).
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Mevrouw Esther Wydooghe-Bruwier, geboren te Staden op 23 maart 1934 en overleden te
Roeselare op 7 december 1986, moeder van Stephan Wydooghe (moderne 1984)

Heer Jaak Lomm6e-Leys, geboren te Brugge op 1 2 april 1924 en overleden te Brugge op
28 december 1986, vader van Paul Lomm6e (latijnse 1970).

Mevrouw Magdalena Desimpele-Verborgh, geboren te Moorslede op 11 mei 1903 en
overleden te Moorslede op 8 januari 1987, grootmoedervan Jan Desimpele (moderne 1985).

Mevrouw Rachel Hervent-Bosschaert, geboren te Komen op 11 september 1906 en
overleden te Wervik op 12 januari 1 987, grootmoeder van Geert Mahieu (moderne 1 980).

Mevrouw Marie-Celine Adam-Landrieu, geboren te Werchin op 8 november 191 1 en
overleden te Roeselare-Rumbeke op 13 ianuari 1987, moeder van Andr6 Maertens (latiinse
1947) en grootmoeder van Johan Maertens (latijnse 1 981 ).

Heer Camiel Houtaeve-Olivier, geboren te Roeselare op 24 april 1910 en overleden te
Roeselare op 1 7 januari 1987, grootvader van Geert Braekevelt (latijnse 1984).

Mevrouw Germaine Bentein-Depoorter, geboren te Westrozebeke op 5 november 1926 en
overleden te leper op 18 januari 1 987, moeder van Hugo Bentein (moderne 1982).

Heer Georges Verbanck-Bergeman, geboren te Leisele op 7 juni 1923 en overleden te
Roeselare op 21 januari 1 987, vader van Lieven Verbanck (leraar).

Heer Marcel Beeckaert-Kerkhof, geboren te Ch6poix (F) op 5 november 1 91 6 en overleden te
Roeselare op 24 ianuari 1987, vader van Frank (latijnse 1970) en Wilfried Beeckaert
(moderne 1967).

Mevrouw Marcella Mortel6-Tafferein, geboren te Assebroek op 17 september 1898 en

overleden te Roeselare op 31 januari 1987, grootmoeder van Koenraad Mortel6 (latijnse
1 986).

Heer Maurice Priem, geboren te Ardooie op 4 november 1920 en overleden te Roeselare op
1 februari 1987, oom van meerdere oud-leerlingen en leerlingen, tevens meerdere jaren

portier in onze school.

Heer Jan Ottevaere-Vansteenkiste, geboren op 29 ianuari 1955 te Kuurneen overleden op
4 februari 1987 te Kortriik, leraar van 1-9-'78 tot 31 -5-'79 ter vervanging van G. Spyns
(legerdienst).

Heer Maurice Carron-Maes, geboren te Reningelst op 14luni 1899 en overleden te Poperinge

op '10 februari 1987, schoonvader van Gerard Vanthournoudt (leraar).

Mevrouw Clara Rebry-Kindt, geboren te Egem op 18 september 1909, en overleden te
Roeselare op 1 9 februari 1987, grootmoeder van Hans Roose (latijnse 1 986).

Eerwaarde Heer Frederic Buyk, geboren te Ingelmunster op 1 9 december 'l 917 en overleden
te Beveren-Leie op 1 maart 1987 (oud-leerling latijnse 1936).

Heer Robert De Jonghe-Bogaert, geboren te Oostnieuwkerke op 1 9 juli 1 923 en overleden te
Roeselare op 4 maart 1987, grootuadervan Marc (moderne 1 980)en Dirk Dejonghe (Moderne
1 975).

Heer Godfried Maertens-Van Hecke, geboren te Rumbeke op 14 juli 1926 en overleden te
Pervijze op 5 maart | 987 (oud-leerling latijnse 1945).

Heer Charles Defossez-Lambrecht, geboren te Rumbeke op 1 1 november 1 91 3 en overleden
te Rumbeke op 15 maart 1987 (oud-leerling moderne en vader van Guido).



Heer Jozef Delputte-Baekelandt, geboren te Zwevegem op 8 maart 1945 en overleden te

Kortrijk op 1 6 maart 1987, oom van Lieven Top (moderne 1 977).

Heer Albert Mahieu-Vannieuwenborgh, geboren te Wervik op 26 september 1892 en

overleden te lzegem op 16 maart 1987, grootvader van Fery Callens (leraar)'

Heer Michel Demey-Goderis, geboren te Rumbeke op 29 december 191 1 en overleden te

Roeselare op 16 maart 'l987, vader en oom van meerdere oud-leerlingen.

Heer Robert Defour-Lagae, geboren te Roeselareop2T april 1 909 en overleden te Roeselare

op 21 maart 1987, (oud-leerling).

Eerwaarde Heer Maurits van Elslande, geboren te Vlamertinge op 30 oktober 1913 en

overleden te leper op 7 april 1987 (oud-leerling lati,nse 1931 ).

Mevrouw Marie Devriendt-Proot, geboren te Ardooie op 15 februari 1895 en overleden te

Ardooie op 10 april 1987, grootmoeder van meerdere oud-leerlingen.

Mevrouw Julia Steen-Vermandere, geboren te Lichtervelde op 1 november 1902 en

overleden te Roeselare op 14 april1987 , grootmoeder van Marc (latijnse 1977) en Jan Steen
(moderne 1984).

Mevrouw Frida Vandenberghe-Petillion, geboren te Boezinge op 11 februari 1938 en

overleden te Boezinge op 21 april 1987, zuster van Antoon Petillion (oud-leraar).

Heer Arsdne Steen - Matten, geboren te Ardooie op 26 iuli 1 9'1 1 en overleden te Roeselare op

21 april 1987 , vader van Eric Steen (Ec. 1 964).

Mevrouw Julienne Craeynest-Verlinde, geboren te Kortriik op 16 februari 1889 en overleden

te Heestert op 25 april | 987, moeder van Roland Libbrecht (leraar) en grootmoeder van Piet

en Lode Libbrecht (oud-leerlingen).

Heer Frans Sobry-Van Der Smissen, geboren te Roeselare op 16 mei 1936 en overleden te

Emblem op 26 april 1987, oud-leerling moderne 1955.

Mevrouw Lydie Gaeremiln-Candaele, geboren te Hooglede op 8 februari 1902 en overleden

te Roeselare op 8 mei 1987, grootmoeder van Robert Vandewaeter (leraar).

Mevrouw Sidonie Hostens-lnghelbrecht, geboren le Eernegem op 9 november 1916 en

overleden te Roeselare op 9 mei 1987, moeder van meerdere oud-leerlingen.

48


