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Bij de dood van E.H. A. Deweerdt

Kunstwerk van G. Monteyne

Contactueel - Welke studiekeuze maken onze abiturienten ? M. Olivier

- Daar alleen kan liefde wonen, T. Brackx

- Het eenheidskader ook in het Klein Seminarie, M. Olivier

Eertijds - Wie in zijn jonkheid niet leert derven,

zalinzijn ouderdom de hemel ook niet erven, H. Brouw

Op de man af - Met oud-leraar Joseph Bataillie in de praatstoel, M. Vandoorne

- Voor zo iets rnoet je liefde voelen, J. de Langhe

ln de bres - Engagement in het college, M. Dehem .

- Lode Monbaliu, de ,,Vlaamse Kop", M. De Bruyne

- Nieuws van het Amaat Vynckefonds, L. Monbaliu

Kaleidoskoop - Ons gulden boek, W. Creytens .

Uit de post - De eerste bedevaart naar Dadizele 1862, J. Huyghebaert .
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E.H. ANDRE DEWEERDT IS ONS ONTVALLEN.

Hij was 66n der stichters van onze oud-leerlingenbond. Maar vooral kunnen we zeggen dat
hii geheel zijn leven gegeven heeft aan het Klein seminarie, eerst als subregent, later als
econoom en directeur van de landbouwschool. DANK U, Andr6 !

we dachten dat het passend was een drietal mensen die Andr6 van dichtbij gekend
hebben, eens aan het woord te laten. op volgende bladzijden lees je een tekst van een
klasgenoot,66n van een priester-collega en 66n van een leraar uit de landbouwschool.



BIJ HET HEENGAAN VAN E.H. ANDRE DEWEERDT.

-,,Zeg, Andr6, weet je het nog?"
Hij was al heel zijn leven Andr6 voor mij.
-,,Waar is de tijd?"
Hij kwam van het P.C.L.T. en ik was op weg naar de parking aan de tuin, bij het rechtereind

van de dreef . We stonden te kijken naar het deurtje van wat in onze tijd het boekenkot was.

-,,Weet je het nog, dat we hier samen 66n- tot tweemaal per week de bestellingen kwamen

doen voor de Wittekop?" (studentikoze naam voor E.H. Dewitte die toen helper was van de

econoom E.H. Labeeuw - vele jaren is dat ,,kot" door vaardige handen vervangen door en

omgebouwd tot het boekensalon onderin het torentie!)

-,,En weet je het nog ", zo repliceerde And16, ,,dat we einde potisis, toen we verantvvoordelijk

waren voor Superiors feestdag, hierachter onder filosofie de karikaturen lagen te tekenen

van de ,,professors" (Bewust lokaal is nu de kleedkamer van de eerstes.)

We bleven een momentje ,,hangen" bij dat podsisjaar, het meest kleurgeschakeerde van

onze humaniora...

-,,En dat we hier in de tuin, bij de bijenkorven, door ,,Spekke" Nollet in de gewenste sfeer

werden gebracht om verzen te aanhoren en zelf te leren produceren?" -Ho, Guido!-
-,,En hoeveel keren zijn we met hem het H. Sacrament gaan bewieroken in de processies

van toen?"
-,,Oeioei, 'k en weet het niet, maar ik hoorde hem vroedgeren ioenen achtername zingen !"

... en met zijn hoofd, zijn schouders en zijn ene voet een beetie achterwaarts, stond hij al

zijn tanden bloot te lachen, den Andr6, net als toen...

We waren intussen tot aan de trap buiten bil zijn kamer gebabbeld. En bij het afscheidne-

men wees ik nog naar boven, doelend op de grote, stille, ronde horloge.

-,,Gij die al zoveel grote dingen op gang gebracht hebt in dat College, ga le die niet meer in

gang krijgen?"
-,,Laat maar", zei Andr6,,,er is ander werk genoeg in mijn grote menage. Bovendien, d'onze

gaat ook wel ne keer stilvallen!"

Alleen wisten we niet dat het zo vroeg zo laat kon zijn !

Hij had een grote voet, Andr6, dat was goed tegen het onkruid, zei hij altijd, en om de ber-

gen in te trekken konden ze niet kloek genoeg zijn !

En hij had een grote, sterke kop. De bijnaam die hil ooit van de studenten kreeg, vond hilzelf

niet zo slecht.,,Ze kennen de stoffatie", lachte hii.

En een onmeteliik groot hart had hij! ,,Hij is in zijn herte versmacht" zei mijn vader zaliger

van iemand die zich zo voor de anderen had ,,uit"-gesloofd.
Hij had een hart als een missionaris die niet ,,nee" kon zeggen.

En hij was een boom van een vent, zoals je van een pionier verwacht.

Hij was de missionaris van het Klein Seminarie.

-,,De groeten aan Trui van de Beverenare!" was zijn persoonlijke afscheidsgroet.

Bedankt Andr6! ... Mijn snare spant een beetje...

Herman Plets

Ret.1950
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t ANDRE DEWEERDT

Voor wie Andr6 gekend heeft als mede-student op het College te Roeselare, als mede-
seminarist aan het Groot Seminarie te Brugge, als collega aan het Klein Seminarie te
Roeselare ... valt het niet gemakkelijk om zomaar vlug neer te schrijven ,,wie Andr6 voor
ons wel geweest is". Dit wordt des te moeilijker voor wie jaren lang vriend van hem mocht
zijn. In naam van mijn vele oud-collega's durf ik het aan iets neer te schrijven; enkele woor-
den, gedachten, gevoelens...

Andr6 was een goede vriend. Je kon altijd op hem rekenen. Het deed je deugd hem te ont-
moeten - Hij was bereid naar je te luisteren..- hij kon medevoelen en begrijpen. Hij was altijd
gastvrij en bovenal trouw.

Wij danken God ervoor, dat wij op deze planeet Andr6 hebben mogen ontmoeten - lk weet
niet in welke mate God er tussen zit dat onze wegen elkaar hebben gekruist, maar ik weet
zeker dat het met Zijn volle gedacht is gebeurd, meer nog, melZijn volle liefde.

Andr6 is nu gestorven... Wii mogen hier nog verder leven. Hoeveel morgenden en
avonden? Hoeveel seizoenen en jaren?
Leven met onze ogen en oren en al onze zintuigen, leven met mensen en samen een weg
zoeken om God te vinden. God, dank U voor het leven... Het is pure gave, Uw geschenk.

Zo was Andr6 voor zijn collega's, voor zijn vrienden een geschenk.

En wie dan omhoog kijk, tot achter de wolkenslierten in de avondlucht, kan vermoeden dat
het leven nog veel meer is dan enkele laren lopen op deze planeet. God houdt het beste
nog achter de hand... Wij ziin daar zeker van. Hij heeft het nu Andr6 gegeven.

Zijn rol is nu uitgespeeld. Hij werd van de scdne gedragen om er nooit meer weer te keren.
Bij God zal Andr6 nu wel het hele verhaal verstaan... en proeven van het leven in zijn vol-
heid.

Vriend Andr6 was voor ons als een ,,boterham". Wij mochten onze tanden zetten in die

,,verse boterham". Het was als bijten in het leven zelf . Het was een stuk proeven van onze
aarde en er dankbaar om zijn. Een boterham zonder veel beleg. Hetgoede brood van elke
dag... dat is het woord, dat is de daad, waardoor wij voor elkaar bestaan. 26 was Andr6 voor
ons.

Het stoere brood van elke dag... Hij nam het in zijn handen:,,neem en eet". Dat brood werd
niet gesneden en belegd. Het werd gebroken en gedeeld en het had de volle smaak van
zijn aanwezigheid. Het was als bijten in het leven zelf.
Het was een stukje proeven van de aarde en de hemel tegelijk.
Dank U wel, Andr6. Tot weerziens bij de Heer.

Andr6 Vermeulen

Ret 1947



ARRIVIDERCI. DIRECTEUR...

,,Arrividerci", het was het laatste woord uit de mond van onze geliefde directeur toen hem

nog een bezoek werd gebracht op woensdag 10 mei vlak v66r de afreis van de sludiereis

van de laatstejaarsstudenten naar ltalid: 3 dagen later stierf hij. Hij die er zoveel keren was

bilgeweest, die zoveel keren de bezieler en promotor was geweest van reizen die ,,de blik

en de mentaliteit verruimen".

De persoonliikheid van Andr6 Deweerdt als directeur van het Vrij Landbouwinstituut en zijn

verhouding tegenover het lerarenkorps en daarbinnen ziin naaste vriendenkring belichten,

is enerziids een gemakkeliike en toch een zeer moeilijke opgave. Wij trachten het te doen

met het aanhalen van enkele anecdoten uit het overvloedig feitenmateriaal.

Hij heeft eigenliik zijn hele leven ,,in de bres gestaan", wat hij allemaal deed voor het insti-

tuut en de gemeenschap in het algemeen is velen niet bekend, maar het was z66r veel!

Toen hij directeur werd op 1 januari 1970 was het voor velen zowat een verrassing, ach-

teraf getuigen wij dat hij er als't ware voor was voorbestemd. Alles waarvoor hij werd aan-

gezocht aanvaardde hii en trachtte het naar best vermogen te realiseren.

De dag dat wij hem hebben gevierd met ,,De dag van de directeur" ter gelegenheid van de

10 laar ambtsuitoefening is zeker een hoogtepunt geweest in ziin leven. Hij kon van zo'n

feest genieten, daarin was hij zo echt menselijk. Het begon met een zinvolle eucharistievie-

ring en een prachtige dia-montage van Paul Libeer over de toeristische routes in Vlaande-

ren, daarna een sportnamiddag en 's avonds een toneelopvoering. De sfeer in de school

was er 66n van de grote dagen, zo'n dag zou er eigenlijk laarlijks moeten zijn.

En toen pas 66n jaar later alweer een viering kwam naar aanleiding van ziin 25 iaar pries-

terschap zijn we meegegaan met hemzelf om het geschenk dat we hem aanboden te kie-

zen, een schoon en kunstig tafelbestek. Weerom toonde hij daarin hoeveel zin hij had voor

alledaagse maar mooie dingen. Hij was blij met een feest, had een fijne smaak voor goed

eten en een glaasje goede wijn. Het was gezellig met hem aan tafel, hij lustte alles en had

er attentie voor.

Het doorbladeren van de vele reisbrochures die hil hielp samenstellen voor de laatste-

jaarsreizen roept vele herinneringen op. De Dolomieten in ltalid en de streek rond Norman-

did in Frankrijk waren zijn geliefkoosde onderwerpen.

Naast de reisbrochure had hij een klein schrijfboek waar hii al zijn opzoekingen had in

neergeschreven. Zijn uitleg was dan ook soms ragfijn met een teruggang tot de kleinste

details. Geheel de geschiedepis van Normandid met dan vooral de landing van de geal-

lieerden op de Normandische kust in augustus 1944 kon hij adembenemend reconstrue-

ren. Wil en de studenten die met hem meewaren konden toen aanvoelen hoe hij daar een

ziel instak, hoe hij erin opging dit aan het gezelschap mee te geven.

Ook de reis naar Engeland in 1980 had hij op een bewonderenswaardige manier voorbe-

reid. Alle aspecten gaande van de geschiedenis van land en bevolking, de kunst, de

opgang van London en de bezienswaardigheden, de technische bezoeken en een rit door

Suffolk: niets was hem ontgaan.

ledere reis werd op de laatste dag bekroond in een ,,laatste avondmaal":dan trakteerde hij

en moest het fijn ziln. Hij was een fijne man !

Eens hadden wii met het hele reisgezelschap een maaltijd in een klein Frans dorpje in Nor-

mandid, alleen zou je het nooit vinden. Maar de Fransen kennen de goede keuken en in het

kleine dorpszaaltje was het een diner met alles erop en eraan. Hij leerde er de studenten

het bestek hanteren, de manier van witte en rode wijn beoordelen en proeven, het klassieke
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af zakkertje. Achteraf gezien een levensschool, onvergetelijke momenten.

Hij kon ook verrassend uit de hoek komen met krasse uitspraken, woorden die je niet ver-
wachtte, een rake voltretfer.
of een beoordeling om je uit je hoek te halen, waar je wel op reageren moest. Dan was hij
precies tevreden dat de tegenzet er kwam. Hij was een eerlijke speler en tegenspeler, z6
was hij.

De personeelsvergaderingen op school begonnen klassiek met een gebed en een reli-
gieus woordje: daarin gaf hij blijk van zijn diep geloof en het was zijn wil dit door re geven
aan de leerlingen.

Heel weinig keren had hij kritiek maar hij had de vaste gedachte verder te bouwen aan het
huis waarvoor we werken.
wanneer het eens botste, en daar was hij nooit bang van, dan kon hij snel vergeten. wii
geloven niet dat hij ooit wrok kende, vriend en tegenstander moeten getuigen dat hij daarin
zeer groot was en zijns gelijke niet had.
Toen hij na zijn eerste ziekte nadien weer min of meer ,,de oude" was geworden en zijn
taken alsmaar zwaarder werden, beseften wij misschien te weinig dat alles normaal gezien
voor 66n mens niet meer haalbaar was. Toen de ziekte opnieuw toesloeg bleef hij voort-
werken tot hij erbij viel: bomen sterven staande. Hij was een fantastisch mens. wij verheu-
gen ons zo een mens als directeur en vriend gehad te hebben.
Wij zullen hem ,,in 't landbouw" nooit verqeten.

Lucien Van Damme
Leraar Landbouw



GEERT MONTEYNE

Curriculum vitae

- St.-Lucas Gent afd. schilderkunst Hoger Kunstonderwiis 2" graad.

- St.-Lucas Gent Pedagogisch diploma.

- St.-Lucas Gent Restauratie van schilderilen, s;lecialisatie lconen.

- Stedelijke academie voor Schone Kunsten Roeselare, Beeldhouwen.

- Stedelijke academie voor Schone Kunsten Roeselare' Grafiek en finaliteit.

Tentoonstellingen

- Galerij Labirint, Kemmel.

- Galeril Gele Gier, Gent.

- Posterie, Roeselare. Het Kind in de Kunst.

- De Schakel, Waregem. Grafiek van Maesereel tot Heden.

- De Rode Loper, Roeselare.

- Ltidenscheid Duitsland, Cultureel centrum. Kaserne ,,De lJzer".

Adres atelier
Gitsestraat 612, 8800 Roeselare

Tel. (051 ) 24 28 88

Kunstwerk

- Titel: Stapeling 6.

- Techniek: houtsnede 3 kleuren op handgeschept Japans papier.

- Aantal:5 exemplaren.
- Formaat:23 cm op 45 cm.

- Datum:1987.
- Prijs:4.500 fr. - ingelijst.
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WELKE STUDIEKEUZE MAKEN ONZE ABITURIENTEN?

Naar aloud gebruik maken de laatstejaarsleerlingen van het college ter gelegenheid van

de bedevaart naar Dadizele hun studiekeuze voor het hoger onderwijs bekend. Hier volgt

een overzicht van wat er dit jaar - op woensdag 3 mei - door onze uitgangsklassen geko-

zen wero.

Wetenschappelijke A

industrieel ingenieur: 10

burgerlijk ingenieur : 4

economie/handelsingenieur: 2

landbouwingenieur: 1

farmacie:1
militaire school:1
high school USA: 1

praktijk: 2

onbeslist: 2

Economische

economie/ handelswetenschappen : 5

graduaat marketing:5
graduaat boekhouden: 2

graduaat informatica: 2

rechten:1
lic. vertaler-tolk: 1

regentaat: 1

graduaat verzekeringen : I

toneelschool: l

onbeslist: 1

wetenschappeliike B

industrieel ingenieur: 11

economie/handelsingenieur: 5

grad. bedrijfsadministratie : 3

architect:3
rechten: 2

militaire school: 2

rijkswachtofficier: 1

zeekapitein:1
piloot: 1

landbouwingenieur: 1

veearts: 1

lic. lichameliike opvoeding: 1

assistent psychologie: 1

graduaat landbouw: 1

graduaat textiel: 1

graduaat beeldvorming : 1

graduaat verzekeringen : 1

graduaat informatica: 1

produktontwikkeling : 1

onbeslist:2

Latijn-Grieks

bisdom:2
economie/handelswetenschappen : 3

rechten: 3

germaanse filologie:3
klassieke filologie: 1

geneeskunde:2

wetenschappen:1
toegepaste communicatie: 1



Latljn-wiskunde

burgerlijk ingenieur: 8
economie/handelsingenieur: 5

industrieel ingenieur: 2
landbouwingenieur: 1

architect: 1

lic. wiskunde: 1

psychologie: 'l

pedagogie: 1

onbeslist: 1

Latln{etenschappen

economie/handelsingenieur: 9
industrieel ingenieur: 3
architect: 2

rechten: 2
lic. scheikunde: 2
bijz. wobnschapp€lijke klas: 2
lic. natuurkunde: 1

landbouwingenieur: 1

pedagogie: 1

politieke en sociale wetenschappen: 1

rijksrachtofficier: 1

piloot: 1

regentaat: 1



Zoals vorig jaar laten we de foto's verschiinen van de verschillende klassen van het uit-

gangsjaar 19BB-'89. Aan onze abiturianten: het ga iullie goed!

Staand boven, van links naar rechts: Pieter Van den Bossche, Grisia Lobbestael, Francis
Watteeuw, Filip Holvoet, Francis Catteeuw, Filip Degryse, Wim Duran.
2de rij van links naar rechts: Flip Dejaeghere, Gregory Vertriest, Luc Louis, Wim Marichal,
Henk Joye, Koen Plovie4 Thierry Fievez.
3de rij van links naar rechts: Dhr. W. Quintens, Olivier Baert, Kilstol Dedecker, Peter Lamote,
Andy Verbeest, Robin Colet, Rik Haspeslagh, Francis Demasure, Jilrgen Vandamme, Johan
Vanoverberghe, Bart Goderis, Marc Boudrez, Jan Vanmoerkerke, Stefaan Bouckaert.
Zittend onder, van links naar rechts: Dhr. D. Swaenepoel, Dhr. P Bentein, Dhr. Onder
directeur, E.H. Superior, Dhr- M. Olivier, Dhr. G. Debyser, Dhr. L. De Roo.

ZESDE LATIJN‐ WETENSCHAPPEN



ZESDE LAT:JN‐ GRiEKS

Staand boven, van links naar rechts: Tom Kimpe, J.P. Vyncke, Laurens Geeraert, Zeger
Sioen, Thomas Demyttenaere, Tommy Dejonckheere, Jan Vandeportaele.
Staand midden, van links naar rechts: Dhr. B. Dujardin, Kurt Casteleyn, Frank Dejonckheere,
Filip Spriet, Christophe Brabant, Michiel Verstraete, Koen Pattyn, paoto petralia, Jan
Depreitere, P. Thoen, D. Swaenepoel.
Zittend, van links naar rechts: Dhr. G. Spyns, Mevr. V. Eerdekens, Dhr. R. Vandewaeter,
Dhr. Onderdirecteur, E.H. Superior, Dhr. G. Dedecker, Dhr. P Bentein, Dhr. W. Quintens.
Ontbreekt : Wim Verschoren.

ZESDE WETENSCHAPPELIJKE A

Staand boven, van links naar rechts: Tomas Carpentier, Karel Demyttenaere, lvan Kuyte,
Dominique Cool, Stefaan Degroote, Rik Cool.
Staand 2derij,vanlinksnaarrechts:FilipCarrein,BartDeheegher,JoostPauwelijn,patrick
Boukhout, Harry Verbrugghe, Kurt Houthoofd, Filip Bekaert.
3de rij zittend, van links naar rechts: Dhr. Bart Dujardin, Wouter Tilleman, Nico Vanden-
broucke, Tom Huyghe, Filip Hoorne, Leo Vanderdonckt, Ivan Vandeputte, Jean-Michel
CIarysse, Christiaan Lamote, Jurgen Huys, Filip Messeyne, Dhr. G. Spijns.
Zittend, van links naar rechts: Dhr. D. Swaenepoel, Mevr. V. Eerdekens, Dhr. Ron. Vandewaeter,
Dhr. Onderdirecteur, E.H. Superior, Dhr. Rob Vandewaeter, Dhr. D. Verbeke, Dhr. L. De
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Staand boven, van links naar rechts: Steven Defour, Bart Decruyenaere, Wouter Kindt, Bart
Delmotte, Diederik Wyffels, Wouter Danneels.
2de rij staand, van links naar rechts: Tom Vanhecke, Sebastlaan Boucquey, Rik Depovere,
Wouter Meire, Fabio Petralia, Peter D'Hulster, Krist Deleu, Piet Vandaele.
3de rij staand, van links naat rechts: Wim Deionckheere, Frank Gheysen, J}rgen Chys,
Christophe Keirsbitck, Filip Vermeulen, Sonny Vandersteene, Niko Dekeyzer, Tom Verreu,
Steven Vandenbussche.
Zittend, van links naar rechts: Dhr. Adelson Valcke, Mevr. Viviane Eerdekens, Dhr. Karel
Dumont, Dhr. Onderdirecteur, E.H. Superior, Mevr. Greet Deprez, Dhr. Marc Vandoorne,
Dhr. Dirk Swaenepoel.

ZESDE I-ATIJN.WISKUNDE
it

Staand boven, van links naar rechts: Diego Neirynck, David Rasson, Bert Bruynooghe,
Constant Vanneste, Stefaan Lierman, Jan Vanpuyenbroeck, Filip Depla.
2de rij staand, van links naar rechts: Laurens Debo, Bart Saelen, Koenraad Vandamme,

Stefaan Lauwers, Chris Wyffels, Arnout Nys.
3de rij staand, van linki naar rechts: Dhr. Eugdne Verdonck, Steven Decat, James
Depoorter, Bernard Vandenberghe, Johan Vervaeke, Stefaan Christiaens, Wim Mouton,
Stefaan Tyteca, Kurt Vanpeteghem, Dhr. Dirk Swaenepoel.
Zittend, ian links naar rechts: Mevr. Viviane Eerdekens, Dhr. Geert Dedecker, Dhr. Ronny
Vandewaeter, Dhr. Onderdirecteur, E.H. Superior, Dhr. Guido Debyser, Dhr. Walter Quintens, Dhr-

Lino De Roo-



ZESDE WETENSCHAPPELi」 KE B‐ 2
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staand boven, van 1inks naar rechts: Koen Maes, yves Lesage, Kris vandevelde, Roel
Defrancq, Bernard Brouckaert, Frank Brackx.
2de rij staand, van |inks naar rechts: Kristof Lagae, Filip versteele, John verledens, Jan van
Hecke, Dominiek Deceuninck, Curd Moerman.
Sde rij staand, van links naar rechts: Peter olivier, steven Decoopman, Jan vanhuyse, peter
Rommens, Steven Desimpele, Johan Rossee/, pieter Buseyne.
zittend, van links naar rcchts: Dhr. B. Dujardin, Mevr. v. Eerdekens, Dhr. D. swaenepoel.
Dhr. onderdirecteur, E.H. superior, Dhr. D. Bekaert, Dhr. M. vermeuten, Dhr. M. vandoorne.

13

繋



DAAR ALLEEN KAN LIEFDE WONEN...

'n Interview met Lodewiik Monbaliu

In T College teeft een sfeer van inzet, zowel bii de iongeren als bii de leraars.

Op het feest van Maria Lichtmis trokken de leerlingen van het 5de en 6de jaar humaniora

naar de St.-Jozefskerk, om er het 2'-jarig priesteriubileum te vieren van Lodewijk Monba-

liu.

Een tijdie daarvoor had bisschop Roger Vangheluwe hem aldaar tot medepastoor

benoemd. Een jubileum en een benoeming: redens genoeg voor een exclusief gesprek ten

huize van...

Lode, je bent bijna 25 jaar als priestet werkzaam op ons college. ln die 25 iaar is veel

gebeurd... vertel eens van ie loopbaan.

Eind juli 1964 heeft de bisschop, Monseigneur Desmedt, mij benoemd aan het Klein Semi-

narie. lk werd subregent van de lagere moderne en gaf godsdienstles in de viifdes (het hui-

dige tweede iaa|. Dit in opvolging van E.H. Jacques Vermeersch, die zwaar ziek was en

nog in september van datzelfde jaar overleed.

Twee jaar was ik subregent van 't lagere Moderne, tot ik E.H. Georges Ghekiere diende te

vervangen. Zo schoof ik op naar de hogere cyclus.

In die eerste dagen woonde ik op een kamer in het Torentje.

Daar is nu een klas, geloof ik. Maar in 1966 was de nieuwbouw aan de Botermarkt klaar, en

ik mocht daar mijn intrek nemen. Zo komt het dat ik daar een goede 23 laar gewoond heb.

Als subregent van de hoogste jaren, eerst alleen de Moderne, later Latiinse 6n Moderne,

alle 5des samen. En met een lesopdracht geschiedenis.

Vijfentwintig jaar op eenzelfde school, dat moet een hele evolutie omvatten?

Inderdaad. Toen ik begon, werkten hier 26 priesters, nu zijn het er nog Me school legde

beslag op al je tijd. De jongens 6n de leraars waren veel langer op school. Er was les op

zaterdag, met daarna nog studie. De dagen werden gevuld met grote blokken studietijd. En,

dan was er nog de dagelijkse eucharistie voor de leerlingen !

Sinds de invoering van de s-dagenweek is de studietijd heel erg ingekort. Ook werd de

ruime liturgische omkadering afgeschaft .

Lode, je staat op schoot bekend als de organisatot van de Missietombola en als de promo-

tor van de missie-gedachte in T algemeen.

Het was priester Pol Mol die in het begin van mijn loopbaan alhier het missievuur deed

branden. Met het feest van St.-Amand in de oktobermaand werd een grootse happening op

het getouw gezet.

Oudleerlingen-missionarissen werden uitgenodigd op 't College... en de lange studietild

moest wijken voor een ontmoetingsfeest. In de dagen v66r Kerstmis werd een tombola

georganiseerd (nog met lotjes van 66n frank). Het was deze tombola die de voorloper was

van de huidige Missietombola, waaraan nu alle afdelingen van het instituut hun medewer-

king verlenen.

Vele generaties van studenten mochten van jou het boek lezen over de oudleerling-missio-

naris Amaat Vyncke. En later kon men het verhaal lezen van Constant Lievens, de ridder

van de Chota-Nagpur.

Hoe is bij jou de idee gegroeid om van die mensen het levensverhaal te boek te stellen ?
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Je mag niet vergeten dat Amaat vyncke enige tijd onderpastoor is geweest te Dudzele, het
dorp van mijn jeugd ! Mijn eigen grootvader was goed bevriend met deze jonge priester, die
'n grote stempel op het leven in het dorp heeft gedrukt. Nu nog bestaan er verenigingen die
teruggaan op zijn initiatief.
Amaat vyncke is dan witte pater geworden, en zo een missionaris van centraal Afrika.
Toen ik hier in Roeselare aankwam, groeide mijn nieuwsgierigheid naar de ware geschie-
denis van het leven van deze mens. Hij is zelf een oudleerling van de school. Dan werd hij
van hier weggestuurd naar Menen. Dan 17 jaar gaan striiden als zouaaf, om de pauselilke
staten te verdedigen. Daarna teruggekeerd naar Roeselare om hier z'n humaniora af te
werken en z'n priesterstudie te beginnen...
Zovele redenen die Dudzele, Roeselare en de wereld van de missie bij elkaar brengen! En
dat wilde ik voor de komende generaties niet laten verloren gaan. Daarom heb ik er een
boek over geschreven.

En Constant Lievens?

In 1956 is in de dreef een monument opgericht ter zijner ere. ,Vier moel Branden" staat
erop. Lievens was een boerezoon uit Moorslede die hier de boeiende periode van de
Blauwvoeterie heeft meegemaakt. Als missionaris is hij vrij vroeg gestorven, maar de Lie-
vens-missie bestaat nog in India!
Deze Vlaamse missionaire bewogenheid boeicle mii zozee\datik de archieven van't Klein
seminarie 6n van de Jezuretencongregatie ben gaan uitpluizen... weeral om er een boek
van te schrijven.

Lode, heb je er zelf nooit aan gedacht missionaris te worden?

Eerlijk gezegd:neen.lk achtte mezelf niet kloek genoeg.
Maar mijn sympathie en waardering voor de missionarissen:da,s gemeend!

Het Klein Seminarie heeft niet alleen een grote missietraditie, zij heeft ook een ttaditie van
engagement t.o.v. jongeten in de jeugdbeweging. De KSA van Roeselare is momenteel de
grootste in ledenaantal van de Noordzeegouw. Lode, je bent et vele jarcn proost geweest...

De jeugdbeweging heeft mij altijd veel arbeidsvreugde gegeven.
Het was een mooie tijd: al die kampen, de wekelijkse vergaderingen van de leiders op m'n
kamer, de ontluikende inzet van jonge mensen...
Je kriigt als volwassene veel van de jeugd !

En dit geldt niet alleen voor de jeugdbeweging, maar ook voor de algemene sfeer hier op
school.

uit ervaring mag ik getuigen dat er op het Klein seminarie een geest van inzet leeft, zowel
bij de jongeren als bij de leraars. Zet hen maar eens op 'n rijtje! De brede waaier van para-
scolaire activiteiten die hier op school gebeuren: het koor, ons Muziek, de toneelvoorstel-
lingen, Filmforum, de sport, de sectiekranties..., zoveel inzet. Gezien 6n ongezien !

Toch kan ie niet wegsteken dat de jeugd van nu niet dezetfde r.s a/s dle van 2s jaar geteden.
Het hele maatschappelijke leven is veranderd, het schootse leven ook.

Dat is waar. En, de jonge mensen van vandaag hebben het niet gemakkelijk om in te gaan
op een vraag naar inzet. Er spreekt zoveel t6gen een aanhoudend, durend engagement.
Jonge mensen, vraag en bid dat je mag leren jezelf weg te geven !

Jeugd, doe iets voor een ander en, als je een dienst opneemt, leer er dan trouw aan te ziin.
f k vind dat dit vooral mankeert aan onze tijd: trouw ziin aan het gegeven woord. Trouw zijn
aan je gezin, aan mensen die je toevertrouwd zijn, aan je priester-zijn.



Ben jij een gelukkig priester, Lode?

In mijn jeugdjaren heb ik college gelopen te Torhout, aan de normaalschool. Op zeker

moment ging ik contact opnemen met mijn subregent, een priester. lk praat met hem over

dat priester-zijn.

lk weet niet, ik weet niet waarom maar, ik ben dan naar Don Bosco geweest in Kortrijk, om

mij daar 4 taar voor te bereiden op de priesterstudies. lk moest toen nog Latijn en Grieks

beginnen leren ! lk heb het me nog geen moment beklaagd. lk ben 'n gelukkig mens. Enne...

zeg er maar bij in je interview, dat ik al die jaren op 't College heel veel deugd beleefd heb

aan mijn collega's: medepriesters en lekeleraars. Zij hebben mii al die jaren gedragen in

het priester-zijn.

Je bent immers geen priester voor jezelf , maar voor de mensen om je heen !

Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is "t leven zoet, waar men stil en onge-
dwongen alles voor malkander doet.

Lode, je zong het zo graag. De jongens hebben het voor iou gezongen met Lichtmis.

Hoe beleef jij je evergang naar de parochie?

Laat mij eerlijk ziln.lk ben benoemd geweest na een voor mij moeilijke periode. Het opvoe-

derswerk vreet aan een mens. Je weet je jong en sterk... en plots overvalt het ie. Je weet

niet hoe. Ooeens is het nacht en duister.

En, de dag is voor mij begonnen in een totaal ander werkmilieu.

Samen met pastoor Herman Waes werd ik hier op de St.-Jozefsparohie heel hartelijk ont-

vangen.

Het wordt dus een nieuwe uitdaging... om er iets moois en goeds van te maken !

Lode, het Klein Seminarie dat je zo dierbaar is, wenst je alle vreugde toe in ie nieuwe her-

derstaak!
Ad multos annos!

Theodoor Brackx
Leraar
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1 SEPTEMBER 1989: HET EENHEIDSKADER OOK tN HET KLETN SEMtNARtE

De kogel is nu wel definitief door de kerk: op 1 september van dit jaar gaat het middelbaar
onderwijs in Vlaanderen van start met de ,,eenheidsstructuur" of - zoals dat recenter is
gaan heten - hel ,,eenheidskader". Exit het VSO of Type l-onderwijs, exit ook het tradi-
tioneel secundair onderwijs of rype ll. Alleen door de perikelen bij de vorming van een
nieuwe regering anno 1988 was dit eenheidskader al niet een jaar eerder van stapel gelo-
pen. Nu komt er dus wel een einde aan de door velen als funest ervaren tweesporigheid en
(ongezonde) concurrentie tussen twee soorten vrij middelbaar onderwijs.

Het cof lege, dat in de jaren'7o aan de vso-trend voorbijgegaan was, overigens net zoals
de andere scholen in de regio Roeselare, geeft straks ziin traditionele structuur op. Wat
houdt dit concreet in?
Allereerst zijn er niet langer twee cycli van drie jaren, maar komen er drie cycli van twee
jaren, wat altiid al een kenmerk van het VSo was. Bij het opstellen van de nieuwe lessen-
roosters en leerplannen werd ernaar gestreefd om al het goede van Type I met het posi-
tieve en waardevolle van Type ll te verenigen. Centraal staat ook de vrijheid van de scholen
om binnen dit ene kader een eigen profiel uit te bouwen en het,,eigen gezicht,'te bewaren.
De overheid bepaalt alleen welke vakken en domeinen er in de opeenvolgende jaren mini-
maal aan bod moeten komen, en biedt daarnaast een aantal keuzemogelijkheden aan
waaruit de scholen zelt kiezen om hun onderwijsaanbod te bepalen. Die waaier van

,,opties" is enger dan dit binnen het VSo - waar een soort wildgroei en verregaande ver-
snippering ontstaan was - het geval was. In vergelijking met de klassieke afdelingen van de
oude en Moderne Humaniora daarentegen is dat aanbod ruimer. Bij het uitstippelen van
de diverse studierichtingen moeten scholen w6l uitgaan van hun al bestaande afdelingen,
wat hun vrijheid om dlles aan te bieden toch aanzienlijk beperkt. of een school in de aan-
vangsjaren de voorkeur geeft aan ,,homogene" klassen (met leerlingen van ongeveer het-
zelfde niveau) dan wel aan ,,heterogene" klassen (met leerlingen van uiteenlopende
niveaus), dat maakt ze zelf uit.

Uiteraard wordt de aandacht momenteel vooral toegespitst op die aanvangsjaren. omdat
de ,,gemeenschappelijkheid" vooral in die eerste jaren het grootst is, lijkt de (VSO-)
gedachte van uitgestelde studiekeuze het hier gehaald te hebben. Er werd wel eens
beweerd dat die hele eenheidsstructuur niet veel anders is dan een soort VSo aan de
basis, en traditioneel onderwijs - met een beperkt aantal afgebakende studierichtingen in
de hogere jaren - aan de top. wat er ook van zij, hoe ziet dat eerste jaar in het eenheids-
kader er nu concreet uit ?

Van de 32 wekelijkse lestijden zijn er 27 uren gemeenschappelijk. De verdeling is als volgt:
godsdienst 2uren
Nederlands 5 uren
Frans 4 uren
wiskunde 4 uren
geschiedenis 1 uur
aardrijkskunde 2 uren
biologie 2 ven
tekenen 2 uren
muziek I uur
lichamelijke opvoeding 2 uren
technologische opvoeding 2 uren



Ook al zijn die 27 lesuren ,,gemeenschappelijk" voor alle middelbare scholen, het lijkt vrii

duideliik dat er, ook binnen hetzelfde leerplan, toch gedifferentieerd zal worden. ASO-

scholen (algemene vorming) en TSO-scholen (technisch onderwijs) kunnen aldus vanuit

hun specifieke doelstellingen eigen accenten leggen en b.v. een verschillend ,,tempo" aan-

houden.

In het oog springend zijn vooral de 2 uren die voor ,,technologische opvoeding" uitge-

trokken worden. Dat die technologische component bij de vorming van jongeren die voor

de drempel van de 21 ste eeuw staan niet langer kon ontbreken, zal wel door niemand nog

betwist worden. Ook bil de ,,follow-up" in de latere jaren kan de informatica wel niet meer

weggedacht worden.

Naast de 27 gemeenschappelijke uren kunnen er dan nog 5 uren naar keuze ingevuld

worden. Hierin schuilt ongetwijfeld de kans om die ,,geliike start voor iedereen" toch weer,

van meetaf aan, om te buigen naar,,afdelingen". Het college vult hier respectieveliik 5 uren

Latijn en bilkomende uren voor Nederlands, Frans en Wiskunde in. Aldus is de basis

gelegd voor wat je een Latijnse en een Moderne Humaniora zou kunnen noemen. Uitein-

delijk zullen de eerstelaarsleerlingen die in september 1989 op het college hun middel-

baar onderwijs aanvatten in de ,,Latijnse" in vergelijking met hun voorgangers weliswaar 4

uren minder Latijn en 1 uur minder Frans en geschiedenis krilgen, maar daartegenover 2

uren meer technologie en biologie en 1 uur meer aardrijkskunde en tekenen. Voor de

,,Moderne" levert zo'n vergelijking op: 2 uren minder Nederlands, 1 uur minder Frans en

geschiedenis, maar 2 uren meer technologie en 1 uur meer biologie en tekenen.

Ook voor de volgende jaren kunnen studierichtingen georganiseerd worden die nauwelijks

afwijken van de bestaande afdelingen Latijn-Grieks, Latiin-wiskunde, Latijn-wetenschap-

pen, Economische, Wetenschappelijke A en Wetenschappeliike B, zii het dan niet 6cht

meer onder die benamingen, en bovendien met de mogelijkheid om ook andere combina-

ties als b.v. Latijn-economie aan te bieden. Wat het in de volgende jaren allemaal precies

zal worden, staat nog niet helemaal vast. Maar duidelilk is wel dat het college opteert voor

een niet t6 uitgebreid gamma van mogelijkheden, met sterk geprofileerde richtingen waar-

bij de school het aanbod doet en niet de leerlingen door allerhande variaties en combina-

ties voor een versnipperende keuze komen te staan. Aldus kunnen ook de klasgroepen

gevriiwaard worden, en zal de rol van de begeleidende klasleraar belangrijk blijven'

Wat het ook wordt, het Klein Seminarie dat in het verleden de reputatie opgebouwd heeft

,,degeliik onderwi,s" te verzorgen - met daarbii aandacht voor de vorming van de h6le

penselijke persoonlijkheid - zal ook in de toekomst dat kwaliteitslabel blijven claimen. Zo

was het eertiids, zo is dat nu en zo aal dat ook straks nog zijn !

Marc Olivier
Ret.1971
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In onze collegetild - en dat is nu al een goeie halve eeuw

geleden - bestond er een vastenwet, de ,,jejunium ple-

num" genaamd, die alle volwassenen van 21 tot en met

59 jaar verplichtte slechts eenmaal daags zijn nooddruft te

nemen. Dispensatie kregen alleen de zieken en de zwak-

ken en diegenen die zware arbeid moesten verrichten of
door hun beroep de vastenplicht niet konden vervullen.

Om te weten tot welke categorie der gedispenseerden je

behoorde, moest je maar aandachtig luisteren naar de

vastenbrief die toen in alle parochiekerken van de kansel

werd afgelezen. Daar de kerkpilaren in die tild alleen heili-
genbeelden en geen klankkasten ofte luidsprekers droe-
gen, kon het wel eens gebeuren dat de lange opsomming
van de vastenregeling meer twijfel dan klaarheid bracht in

een godvrezende ziel, vooral wanneer de articulatie van

sommige vergrijsde pastoors allesbehalve duidelijk was.

Maar geen nood, hoor!

Daar was nog altijd een luisterbereide biechtvader die

klaarheid kon scheppen of dispensatie verlenen op voor-

waarde echter dat de boeteling naar godsvrucht ende ver-

mogen, zijn dispensatie vergoedde door vastengeld in het

vastenblok te stoppen.

Nu de wereld tegenwoordig door allerlei media zeer klein

is geworden en alle mensen broeders, kreeg dit vasten-
geld de naam van ,,Broederlijk Delen"

In grootmoeders tild kon men zelfs in het bezit komen van

een ,,Boterbrief", een speciale toelating van het hoogste

kerkelijk gezag om boter te gebruiken gedurende de



vastentiid. De vastenpenning daaraan verbonden was dan ook zeer zwaat en diende voor

het bouwen of herstellen van een of ander Domus Dei. Zo'n boterbrief maakte het vasten-

blok toen negen stuivers rijker, maar sedert het modern wetenschappelilk onderzoek de

cholesterol ontdekte, heeft de boterbrief al zijn waarde verloren, want op advies van de

medische wereld werd nu de vetrijke natuurboter meestal vervangen door allerlei soorten

vetarme kunstboter, wat voor de gezondheid wel voordelige, maar voor de boterbrief en

dus ook voor het vastenblok en voor de broeders met wie we moeten delen zeer nadelige

gevolgen voortbracht.

Gelukkig stonden wij, studenten van de oude humaniora,

toen nog boven de vastenwet, want bijna dagelijks hoor-

den we uit de mond van onze profs hoe onvolwassen wij

nog waren. Maar dit zacht verwijt deerde ons niet, vooral

niet als we zagen met welke ,,visages de cardme" onze

volwassen opvoeders in de vastentijd rondliepen. 't Was

E.H. Delrue zaliger,zelt een beendor voorbeeld van sober-

heid, die dat zo pittoresk in het Frans wist uit te drukken.

Slechts 66n prof deed bij ons vragen rilzen:ofwel had hij

een zeer goeie biechtvader, ofwel wist hij, olijk als hii was,

de vastenwet te ontduiken door regelmatig stiekem van

het kloeke vastenbiel te proeven dat een pientere brouwer

en naamgenoot van hem uit het olijke Roeselare speciaal voor de vasten liet brouwen. E.H.

Louwaege immers bleef er, zelfs in de vastentild, altijd even mollig uitzien, vergeleken

althans met zijn vele confraters en vooral met E.H. Velghe zaliger, die door de vastenspiis

dan nog langer, bleker en magerder voor de klas verscheen.

Hoewel wij toen nog onvolwassen en dus niet vastenplich-

tig waren, toch schreef ons de college-overheid - noblesse

oblige, he - een zekere vastenwet voor die wij graag of

node moesten onderhouden, een wet die ons vertrouwd

moest maken met wat ons later in het leven te wachten

stond,want zo oordeelde die overheid:

,,Wie in zijn jonkheid niet leert derven,

zal in zijn ouderdom de hemel ook niet erven."

En aangezien de ziel van het kind in die tijd niet voor de

hemel mocht verloren gaan, maakte die bekommelde

overheid voor ons een vastenmenu op met gerechten die

onze geesteliike honger moesten stillen.

Naast de jaarlijkse retraite ofte geestelijke afzondering die

omstreeks die tijd (?) werd opgediend, kregen we nu ook

nog als extraatje ofte dessert iedere zondag van de vasten

een vastensermoen. Net of ons zondagsmenu al niet

geestelijk genoeg was: een vroeg- en een hoogmis in de

voormiddag, vespers en lof in de namiddag.

En toch raakten onze jonge magen niet overladen door dit vastendessert integendeel, het

wekte soms zelfs onze eetlust op.
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Het kan nu misschien wel wat oneerbiedig klinken, maar toen was het niet het dessert ofte
sermoen zelf dat onze eetlust opwekte, want het vlaatje dat we op ons bord kregen, was
ieder jaar hetzelfde:de ,,Passio christi" ofte de lijdensstoet van Jezus christus die oe pre-
dikant als in een spiegel voor onze ogen liet voorbijtrekken en waarbij hij op het einde van
elke sermoen ons op het hart drukte:

,,Kijk nu in die spieget en
zie hoe Hij,

bedenk hoe gij."

wat wel onze eetlust en vooral onze nieuwsgierigheid prikkelde, dat was de persoon van
de predikant die ons het dessert zou opdienen, want we wisten nooit vooraf welke prof door
het lot of was het door een beurtrol op de kansel zou verschijnen.

't Klein seminarie was in onze collegetijd zo wel ,,gepasterd',, telde dus zoveel deftige,
geleerde en taalvaardige priesters, dat het voor ons aartsmoeilijk was om ons aan een
voorspelling te wagen of een weddenschap aan te gaan, want in ons spel van ,wedden
dat..." kwamen we meestal bedrogen uit, omdat we ons te veel door onze gevoerens en
vooral door onze voorkeur lieten leiden.

Vasb{scrratoe{gr

Wat voor ons een spel was, moet voor de
profs een zware karwei geweest zijn, want zo
liet een prof zich ooit eens ontvallen: ,,Er ging
een zucht van opluchting op in de professors-
kamer wanneer de naam van de gelukkige
(sic) predikant ad valvas verscheen.,'

Daar gehoorzaamheid aan het gezag ook
voor de profs een ongeschreven wet was,
waren de niet-uitverkorenen weer eens voor
een jaartje des te geruster.

Wij, studenten, konden toen maar moeilijk
geloven dat een sermoen ook geleerde profs

―V00R



nachtmerries kon bezorgen, want in onze longe ogen was menige prof toen een soort

,,Ubermensch", niet zoals Nietzsche, de filosoof met de hamer, hem verheerliikte, maar

veeleer zoals men tegenwoordig een Super Star ophemelt. Ook wij keken toen bewonder-

end naar onze Super Star, een bewondering echter die niet naar alle profs uitging' want in

dat zo wel ,,gepasterde" Klein Seminarie fonkelden er ook andere sterren die wij graag

eens op de kansel hadden zien verschijnen.

Niet onze gril echter, wel de wil van de overheid geschiedde en die overheid had er een

handle van om de ,,feriae stultorum" buiten de collegemuren te houden.

Zesiaat lang, op de eerste zondag van de

vasten, omstreeks drie uur in de namiddag

traden we onder het waakzaam oog van de

surveillant de collegekapel ordenteliik bin-

nen en terwijl we onze vertrouwde plaats op

de bidbanken innamen, loerden we eens ter

sluiks naar het koorgestoelte, ook nog ,,zit-

tens" genoemd, waar we het min of meer

bekende profiel van een prof verwachtten

dat ons een illusie riiker of armer zou

maken. Gewoonlilk was het armer, want

uiterlijk zeer kalm en druk brevierend zat

onze desillusie ons daar reeds op te wach-

Denk nu niet dat we daarom zaten te kilken ,,gelijk een vastenbulle", he! Nee, zo gemeliik

ofte misnoegd waren we nu ook niet, want ook desillusies konden wel eens leerrijk zijn.

En ol ze leerrijk waren!

Wanneer je zes zondagen van de vasten lang dezelfde predikant op de kansel ziet ver-

schijnen, dan kan zijn verschijnen een dubbele uitwerking op ie hebben: ofwel sla ie hem in

de ban, ofwel geraak je zelf hoe langer hoe meer in zijn ban. Dit laatste, en dat geven we nu

nog graag toe, was meestal het geval met onze predikanten.

Wie ze waren?

Daar ons geheugen ons parten begint te spelen, gingen we te rade bij verscheidene klas-

genoten, maar algauw bleek dat ook hun geheugen niet meer zo fris was. Ene beweerde

zelfs dat er nooit vastensermoenen gehouden werden in 't Klein Seminarie, maar die zal

dan wel duchtig geslapen hebben gedurende de sermoenen. De meesten echter herinner-

den zich de namen van Superior Quaegebeur, van Kanunnik Dubois en van E.H. Mestdagh.

Een andere dacht zich nog vaag te herinneren dat ook E.H. Louwaege op de kansel ver-

scheen, want zo zei hij: ,,lk hoor gelijk nog altijd hoe ziin schrille stem oversloeg wanneer hil

met de loden meeschreeuwde" Weg met Hem... aan 't kruis met Hem".

Hoewel wi! de waarachtigheid van dit getuigenis niet durfden ontkennen, toch kon het ons

omwille van zijn enigheid niet overtuigen, zodat we tot onze Spiit ons beperken moesten tot

de meest bekend gebleven predikanten.

Graag verontschuldigen we ons bii E.H. Louwaege (?) zaliger en bii de twee anderen al of

niet zaliger, voor ons gebrekkig geheugen dat ons verhindert hun kwaliteiten als predikant

op te hemelen en voor het nageslacht te bewaren.
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De vastensermoenen nu werden gewoonlijk gehouden tussen de vespers en het lof. Nadat
de filosofen de laatste antifoon en wij de laatste psalm van de vespers hadden gezongen,
veerde Superior Quaegebeur recht uit het koorgestoelte en met de armen breed zwaaiend
repte hij zich bijna zwevend naar de kansel. Hoewel ,,te klein van gestalte om goed te kun-
nen pasteren", zoals De Bo dat zo luimig aanhaalt in zijn Westvlaamsch lclioticon, toch
duurde het geen tijd vooraleer hij in de kuip van de kansel verscheen.

,,Hij zal weer te vierklauwe drie trappen ineens genomen hebben", fluisterde er een.

En daar stond dan, verheven boven ons, het

Supke met de minzame glimlach. Met een breed
gebaar sloeg hij een kruis en met de glimlach op
onze lippen luisterden wij dan naar zijn verhaal

van Jezus' lijden, een verhaal dat soms de allu-
res kreeg van een vlammende speech, want als

de superior op dreef was, dan kon niets of nie-
mand zijn woordenvloed nog stuiten.

Wij schreven bijna ,,als de superior op drift
kwam", want driftig werden zijn gebaren en drif-
tig zijn mondwerk als hij de Farizeedrs, of was
het ons, eens de les wou spellen.

Een beeld om nooit te vergeten: dat driftig gesti-

culerend Supke daar boven in de kansel.

In het begin van de vijftiger jaren hadden we het

onverwachte geluk datzelfde beeld nog eens te
mogen bewonderen op de grote markt te
Brugge.

We wisten wel dat onze vroegere Superior intus-
sen vicaris-generaal van het bisdom geworden

was, maar wie verwachtte er nu zo'n personali-

teit te midden van het Brugse straatverkeer, hel
En toch, juist voor de halletoren zagen we een
kleine, zwarte soutane als gevangen zitten in dat
drukke verkeer. Wij konden onze ogen bijna niet
geloven. Was dat niet het Supke? Remmen
piepten, gejaagde chauffeurs toeterden.,. maar

ons Supke met de minzame glimlach laveerde

ongestoord verder doorheen al die blikken mon-
sters en met guitige, soms driftige gebaren, net

als een volleerde verkeersagent, wist hij heel-
huids de veilige stoep te bereiken. God zij dank!
't Ware jammer geweest mocht dat onvergeteliik
beeld van hem daar op de markt te Brugge voor
eeuwig zijn verloren gegaan.

Kanunnik Dubois had meer tijd nodig om op de kansel te geraken. Langzaam, eerder moei-
zaam richtte hij zich in het koorgestoelte op en als een levende herinnering aan Wereldoor-
log I begaf hij zich,lichtjes mankend, naar de preekstoel.

Ｌ

Ｅ
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Het duurde wel wat langer vooraleer hil in de kuip van de kansel verscheen, maar zodra hij

daar hoog voor ons stond, vergaten we de collegekapel en waanden ons veeleer in de

grote feestzaal van 't Klein Seminarie, waar we hem zo dikwijls gemoedelijk hoorden vertel-

len over zijn oorlogsmakker, die andere Karel, met wie hii als brancardier zoveel lief en leed

aan het front had gedeeld.

Neen, we konden ons kanunnik Dubois maar moeiliik als een predikant voorstellen.

Voor ons, jeugdige knapen,

bleef hij ook daar in de kansel

die boeiende verteller, die

gevierde causeur, die zelfs in de

Passio Christi soms zo bezie-
lend zijn stem kon verhefien, dat
wij, jonge klaroeners, bereid

zaten om de lenden te omgor-
den en ten strijde te trekken

voor de lijdende Zaligmaker.

Na ieder sermoen bekroop ons zelfs de lust om in de handen te klappen, maar het alziend

oog van onze surveillant, E.H. Baekelandt, herinnerde ons eraan dat we niet in de grote

feestzaal, maar nog alti,d in de gewijde collegekapel zaten.

Wie hem niet gekend heeft, bekijke even de foto onderaan, op bladzijde 138 van ,,175 iaal
Klein Seminarie te Roeselare" en wanneer hij ziet hoe zelfs onze geleerde profs die daar

op een rijtje achter hem staan, geboeid naar zrjn woord luisteren, dan besluite hii maar of

het beeld dat wij van deze predikant schetsten, overdreven was of niet.

De collegekapel, daar straks nog 66n grote feestzaal, veranderde in een door-de-weeks

klaslokaal, zodra E.H. Mestdagh zich uit het koorgesloelte verhief .

Het zware hoofd lichtjes naar de grond gericht alsof hij daar nog gauw naar een of andere

formule wou zoeken, begaf hii zich naar de kansel op een ietwat gejaagde maar zellzekere
pas, de zo bekende pas die, wanneer hii in de week naar de klas kwam, reeds van ver een

adembenemende stilte verwekte.

Ziln forse hand gleed over de lrapleuning terwiil hij de treden van de kansel besteeg en dan

stond daar voor ons die indrukwekkende gestalte, net een innemend schoon maar ruw

gekapt granieten standbeeld.

Met een kort gebaar maakt hij een kruisteken

en het werd ineens nog stiller in de reeds zo

stille kaoel.

De jongens met een wiskundige knobbel

zaten met opgeheven hoofd gespannen en

geboeid te luisteren naar de mathematische,

haast zakelijk beredeneerde ontwikkeling van

Mister Algebra's passieverhaal. Alleen het

schoolbord ontbrak er nog aan. De anderen

die, zoals Zeffe dal soms in de klas zei, meer
geluk dan verstand moesten hebben om de

oplossing van een algebraische opgave te

vinden, zaten met gebogen hoofd en met zeer

vrome aandacht op hun vingers te kijken, want



groot was hun eerbiedige vrees voor Meneer Mestdagh.

Gelukkig kneep hij gedurende zijn sermoen nooit eens ziin pince-nez van zijn neus af,
zoals hij dat soms in de klas deed, want dat was dan een voorteken dat er een slachtoffer
zou vallen om op het bord iets te gaan bewijzen dat hij niet bewijzen kon. Hier in de kapel
bestond dat gevaar niet. Meneer Mestdagh eerbiedigde de zondagsrust. om de aandacht
gespannen te houden - alsof dat nog nodig was, he - bedindigde E.H. Mestdagh meestal
zijn sermoen met wat men in de wiskunde ,,een onbekende grootheid" zou kunnen noe-
men, zodat wij zes dagen de tijd kregen om uit te vissen wie of wat die ,,onbekende" in ,t

volgend sermoen zou kunnen zijn.

,,Dat deed hij ook altijd bij de filosofen" zei ons eens E.H. Paul Decoster zaliger, gewezen
leraar aan 't Klein Seminarie, maar toen nog eerstejaars-student in de filosofie.,,Enig was
het, lachte hij, hoe Meneer Mestdagh ons het scheppingsverhaal kon voorstellen. Met zijn
uurwerk in de hand chronometreerde hij als 't ware het werk van de Schepper: de eerste
dag ... de tweede dag ... de derde dag ... en als de zesde dag aangebroken was, waarop oe
eerste mens op de wereld zou verschijnen, bleven er maar een paar minuutjes van de les-
tijd over en dan zei hij ietwat ongeduldig maar schalks:,,Mijne Heren, de tild is om en ik zie
nog geen Adam en Eva." ... en zo bleef Meneer Mestdaghs eerste mensenpaar ook voor de
filosofen een onbekende grootheid.

E.H. Mestdagh had zo van die
gewoonten die hij ook als predikant

niet kon verdoezelen. Aandacht was
een van zijn stokpaardjes en wee
degene die er verstrooid bij zat, die
wist dan algauw uit welk hout dit
paardje gesneden was. Uit welk hout ?

Uit hard en edel hout, maar met een
ingoede kern en zo zacht dat hij

steeds bereid was om rouwmoedige
zondaars hun zonden te vergeven.

Wanneer wij hem nu nog in onze verbeelding op de kansel zien staan, dan voelen wij
steeds weer de neiging om met Multatuli uit te roepen: ,,Hoe zullen wij u beschrijven, macn-
tige prof van 't Klein Seminarie! Waarmee zullen wij u vergelijken, reus van cijfers, die
onbekenden bekend maakte, die studentjes deed rillen als halmen en hun wilde haren
gladstreek! O, hoe natuurlijk dat alle oudere studentengeneraties herinnering hebben van
zijn alles overweldigende cijfervloed !"

Naast deze drie bekend gebleven predikanten en naast de vermoedelijke vierde, E.H. Lou-
waege, schilnt nu plots in 't geheugen van enkele internen uit onze klas de naam van een
vijfde predikant op te duiken: E.H. Michiel vandenbussche zaliger, toen nog surveillant van
het groot internaat en later superior van het Klein Seminarie. (1939 - '40)

Dat de internen hem nog als predikant op de kansel zien verschijnen, dat durven en zullen
wij, externen, zeker niet tegenspreken, want zij hebben tenslotte bijna dag en nacht onder
de hoede van deze ,,naar geest en hart rijk begaafde" surveillant geleefd en gestudeerd.
Dat zo'n figuur in hun geheugen geprent blijft, willen wij grif aanvaarden.

Hoewel E.H. Vandenbussche voor ons, externen, ook geen onbekende was - wie is er niet
op zijn kamer geweest, he - toch wagen wij het niet hem in de rij der predikanten te
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plaatsen uit vrees onwaarheden te vertellen. Daarom vertrouwen wij die schone figuur aan

de pen van de internen toe, want wij blijven de woorden van Cicero indachtig, waar hil zegt:

,,De eerste wet van de geschiedschrijving is niets onwaars te zeggen en niets waars te ver-

zwiigen."

Dat wil nu niet zeggen dat wij geschiedenis geschreven hebben, hoor. Neen, die pretentie

koesteren wij niet. Alle artikels die wii tot nu toe schreven, waren louter onvergetelijke frag-

menta die ons oud geheugen uit die goeie, oude studententijd bewaard had.

Mochten er daarin soms toch nog onwaarheden geslopen zijn, dan zeggen wij tot de lezer:

,,Schiet gerust op de pianist, maar vergeet niet ,,errare humanum est."

Intussen vragen wil deemoedig excuus aan de zesde predikant die maar niet in ons geheu-

gen wil opdoemen en die aldus, jammer genoeg, in het vergeetboek zal geraken ... tenzij

een oud-leerling van v66r Wereldoorlog ll zich zijn naam toch nog eens zou herinneren.

scripsit: H. Brouw (Reto '39)
pinxit: J. Flipts (Reto '39)
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t-Op dc nttm qf,

Gepensioneerde leken uit het
lerarenkorps van het Klein Seminarie
lopen (nog) niet massaal rond. We

kunnen ze voorlopig nog op de
vlngers van 66n hand tellen. Een

leraarsloopbaan lang maakten ze het
wel en wee van een school mee; ze
waren getuige van de snelle evoluties,
op elk gebied, in de 50'er en 60'er
jaren. Ook in het Klein Seminarie
lieten die evoluties zich gevoelen:

alles kon of moesl anders worden.
Voor ,,Eertijds" gingen we die ,,tijd van
toen" eens oprakelen bil Joseph
Bataillie, de witgekielde tekenleraar

van duizenden oud-leerlingen, de
kunstenaarsziel met het warme hart,
de welbespraakte en sociale leraar,

zowel thuis als -indertijd- op school
een echte ,,vaderfiguur". Sinds
september '83 ,,geniet" hil van zijn
Densioen.

- Hoe is het voor u allemaal begonnen, hoe kwam u in contact met het Klein Seminarie ?

Het Klein Seminarie kende ik reeds van in mijn jeugd. lk heb er school gelopen in het 7e
studiejaar bij Meester Ketele en later in het 6e Handel. Daar heb ik ook mijn voorganger
Constant Lobbestael, de toenmalige tekenleraar, leren kennen.
Later, tijdens de oorlog, in 1943, zag ik hem terug in de Stedelijke Academie. Hij leerde
ons antieke beelden tekenen en onderwees lijnperspectief. Wij hebben later steeds
contact gehad. Zo wist ik dat hil wou stoppen in het Klein Seminarie, maar een kortston-
dige ziekte heeft hem, vroeger dan hij zelf gewild had, geveld.

Tot in 1954 gaf ik les in de lagere school, in het 1e en 2e studiejaar van de Spanjeschool
in de Vierwegstraat. lk werd in september 1954 aangenomen als tekenleraar in het Klein
Seminarie. Het was natuurlijk een grote verandering: van de lagere school naar het
middelbaar, zelfs onmiddellijk tot in de hoogste klassen.
lk gaf ook vele jaren het vak in de Landbouw - en Tuinbouwafdeling.

- U was 66n van de eerste leken tussen de vele priester-leraars. Hoe ervaarde u dat ?

Ja... de leken, er waren er toen een tiental, werden - naar mijn gevoel - geduld, omdat het
niet anders kon. Dat voelde men door bepaalde kleinigheden, o.a.: 's middags mochten
de leken slechts koffie gaan drinken wanneer de priesters daarmee klaar waren.

- Hoe werd het vak tekenen toen bekeken en hoe evolueerde het?

Met oud-leraar Joseph Bataillie in de praatstoel.



Er MOEST getekend worden volgens het programma en dus MOEST het gebeuren. Het

waren aanvankelijk lessen van 25 minuten, een half lesuur. De andere 25 minuten
gingen naar muziek. Dat was althans de situatie in de Latijnse afdeling.

Veel aandacht werd er aan miin vak niet geschonken. 't Bijzonderste was toen dat de
priesters niet meer hoefden te bewaken tijdens de tekenles. Voor mij wel een pluspunt.

Na de Schoolkwestie, in 1956, kwam er verandering in de uren;ook door de nieuwe af-
delingen Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen, Wetenschappelijke A en B, die vanaf

het einde van de 50'er jaren opgericht werden en een ,,serieus" tekenprogramma hadden.

Er was ook evolutie waar te nemen bij de leerlingen. Eerst moest ik vechten tegen onbe-
grip, soms zelfs een beetje onwil, maar stilaan legde ik de studenten mijn reglementen

op, o.a. het indienen, op tijd, van de tekeningen. Dat was een nieuwigheid, want mijn voor-
ganger had dat nooit gedaan.

lk kan stellen dat mijn vak tijdens die bijna 30 jaar gedvolueerd is tot een volwaardig vak,

waarmee rekening gehouden werd en dat de leerlingen gingen apprecidren. Daar ben ik

fier oo.

- U kwam in contact met zeer veel leerlingen omdat u in veel klassen kwam. Was dat geen

moeilijke opgave ?

lk weet niet hoe het kwam, maar dat is voor mij nooit een probleem geweest. De studen-
ten werkten over het algemeen goed mee en leverden soms zeer degelijk werk af.

Tijdens de latere tentoonstellingen kon iedereen zien tot wat de studenten in staat waren !

- U kwam ook terecht in de werkgroep Korps en Feestelijkheden. Wanneer werd die
gesticht ?

Eerder toevallig. Norbert Tack lanceerde het idee om werkgroepen te maken voor de

sport, de pastoraal, het korpsleven enz..-Zo ontstond dus ook de werkgroep Korps en
Feesteliikheden. Elke leraar - er waren toen reeds veel meer leken dan priesters - had

kunnen kiezen voor een groep. Binnen de werkgroep Korps en Feestelijkheden was ik de
oudste en zo werd ik de eerste voorzitter, vanaf de eerste vergadering op 23 september
1965. In 1990 kan die werkgroep alvast zijn zilveren jubileum vieren.

- Wat is het belang van die werkgroep geweest, die zich eerder in de marge van het

schoolleven beweegt?

lk denk dat Norbert destijds een goed idee had. Er was nood aan een dergelijke groep. lk

heb hem vele jaren mogen leiden en hij heeft toch veel verwezenlijkt: beter contact met

de directie, meer eenheid onder de groeiende groep leken en priesters, steun aan de

directie bij het organiseren van schoolfeesten, opendeurdagen e.d. Zou het nog gaan

zondet zo'n werkgroep?

- Hoe blikt u terug op het onderwijs? Wat trok u aan ? Welke belangrijke momenten hebt u

meegemaakt?
lk blik terug met dankbaarheid, ik deed het graag. Wat mij aantrok ? Dat is moeilijk te zeg-
gen... ik denk dat het het gehele schoolleven was:de studenten zien opgroeien, weten dat
je iets betekent in dat totale raderwerk dat ,,onderwijs" heet.

En dat onderwijs is ook veranderd. lk heb het secundair onderwiis gedurende bijna 30
jaar rustig weten evolueren, zonder grote schokken, tot een goed en degelijk onderwijs;
alhoewel gedurende miin laaste jaren nieuwe ideedn gelanceerd werden, die in drie
magische letters geetaleerd werden:VSO. In het Klein Seminarie waren de meningen

daaromtrent ook niet 66n, toch bleek een grote meerderheid gewonnen voor het behoud
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van het goede traditionele type. Er werden wel allerlei ,,nieuwigheden,'ingevoerd:klasse-
raden, dagelijks werk e.d., die het de leraars niet gemakkelijker maakten, integendeel,
soms zwaar belastten. ook werd vlug ingezien dat bepaalde vernieuwingen bijlange niet
doelmatig waren en het invullen van allerlei fiches en papieren maakte van de klastitula-
ris een soort ambtenaar. Het VSo had deze gang van zaken meegebracht. ook het klas-
sieke type moest meedraaien. Voor mij echter was de pret eraf.

- Nu is er de nakende invoering, na veel aarzelen en palaveren, van het ,,eenheidskader',.
Hebt u daar uw kanttekeningen bij als oud-leraar?
Nu, na zes laar, volg ik nog altijd aandachtig de publicaties over de vernieuwingen in het
onderwiis. Volgens mij is het VSo, wat men er ook over zegt, een mislukking geweest.
Sommige zaken zijn misschien wel goed, maar het feit dat het zogenaamde ,,eenheids-
kader" VSo en klassiek type moet verzoenen zegt genoeg. lk zie de invoering van het
nieuwe type als een moord op het degelijk klassiek onderwijs dat jarenlang, veel langer
dan het VSO, zijn deugdelijkheid bewezen heeft.
lk ben blij dit niet meer te moeten meemaken. Het zal geen tien iaar duren of er zullen
opnieuw heel wat zaken in vraag gesteld worden... en ... er zal wellicht een VVSo of
vvvso ontstaan, uitgedokterd -opnieuw- door mensen aan de top die weinig of nooit in
het werkelijke onderwijs gestaan hebben.

Het gesprek met Joseph duurde nog een hele tijd na het ,,officidle" gedeelte. Tal van per-
soonlijke herinneringen werden nog te berde gebrachl en, al is de school nu ,,voltooid ver-
leden tijd", toch werd duidelijk dat Josephs onderwijscarridre nog altijd verder zijn leven
belnvloedt; meer dan 30 jaar cijfer je niet ineens weg.
Met een tikkeltie weemoed dacht hij aan zijn schooljaren terug en eigenlijk vond hij het
jammer dat gepensioneerden zo vlug vervreemden van hun school. Er blijft weinig contact
na enkele jaren. ,,Nu ja, elk heeft zijn werk," mijmerde Joseph, die alvast geen gebrek aan
bezigheden heeft: zijn liefde voor het tekenen, voor al wat groeit en bloeit, voor zijn
kinderen en kleinkinderen, geven hem genoeg ,,bezighouding", maar bij het afscheicl zei hij
toch nadrukkelijk dat oud-leerlingen en oud-collega's steeds welkom zijn in de Mezegem-
straat 13 in Kachtem-lzegem.

Marc Vandoorne

Ret.'63



VOOR ZO IETS MOET JE LIEFDE VOELEN.

Luisteren naar Professor Joseph-Edgard de Langhe

In het Nederlandse tiidschrift "Grasduinen"
Maandbtad met hart voor de Natuur (Postbus

6003. 2001 HA Haarlem) vond ik een interes-

sant interview, eigenliik een monoloog -' met

Joseph-Edgard de Langhe, die van 1918 tot

1925 leerling was Grieks-Latiin aan het Klein

Seminarie te Roeselare.

Zijn boeiend levensverloop en ziin enorm drin-
gende boodschap, zette mii aan hier in ons

oud-teerlingenblad ziin ,monoloog" over te

ηemer (J. Vanbrussel)

,yeel van mijn vrienden ziin dood, zowel in
binnen- als in buitenland. En ook al maak je

op latere leeftijd nog nieuwe vrienden, dat blijft

niet hetzelfde. De mentaliteit is anders. Ouder worden is vereenzamen'

lk ben nu 82 iaar, geboren in 1907. Vader en moeder waren allebei van het polderdorp

Dudzele. Vader Benedict de Langhe was zoon van een veldwachter, mijn mOeder was een

boerendochter. Vader is een tijd onderwijzer geweest.

Het gros van mijn jeugd heb ik te Knokke doorgebracht. lk heb de hele Zwinstreek gekend

zoals ze oorspronkelijk was. In haar eenvoud, haar schoonheid, haar verlatenheid en haar

podzie. De Zwinmonding, de duinen, slikken en schorren, de dijken en polders' de mensen,

alles was er ongerept. In 't jaar 1918 ging ik schoollopen in Roeselare, Grieks-Latijn, en in

1925 trok ik naar de Leuvense universiteit. In 1930 promoveerde ik tot mijningenieur.

Paleontologie werd een van mijn specialiteiten.

Door miin grote interesse voor de theoretische natuurkunde trok ik naar Leiden" lk heb

daarna lang gewerkt in het bedriif Gevaert. Als bedrijfsingenieur maakte ik er fotografische

emulsies en schreef in 1935 een boek over wetenschappelijk fotografie. Ook over de oor-

sprong van de Vlaamse kustvlakte publiceerde ik in 1939 een boek.

Toen ik in 1930 met mijn vrouw naar Antwerpen kwam wonen, maakte ik kennis met een

aantal natuurliefhebbers. lk dacht, hier heb ik met een wetenschappelijk kring te maken, ik

zal veel bijleren, maar ik stelde enkel vast dat er in heel Belgie een formidabele achter-

stand op het vlak van de plantkunde heerste. De systematiek hinkte achterop en de kennis

van de verspreiding van wilde inheemse planten was z66r summier. We zwierven bijna

iedere zondag door de Antwerpse Kempen. Een tijdlang heb ik geliefhebberd in de kever-

en vlinderkunde. Op mijn eentje trok ik er met de fiets op uit. Met de vrienden reisden we

met het ooenbaar vervoer. Niets was ons teveel. Toen we bijvoorbeeld naar Nismes en het

dal van de Viroin trokken, namen we om drie uur 's nachts de trein in Antvverpen tot in

Mariembourg. Dan ging het kilometers ver te voet. Pas laat in de nacht waren we weer thuis.

Stilaan riipte bil ons de idee om de verspreiding van de flora in kaart te brengen.

Voorjaar 1939 gingen we op excursie met Jan Sloff, de toenmalige secretaris van het Insti-

tuut voor Vegetatie-onderzoek in Nederland (IVON). We, dat waren Emiel van Rompaey,

Eduward Frison, Emile Hostie en ikzelf , besloten dadelijk tot de oprichting van het Instituut

voor de Floristiek van BelgiQ (lFB). Van Rompaey, Hostie en Frison zijn intussen overleden.

We kochten militaire stafkaarten, brachten daar kilometerhokjes op aan, maakte streeplii-

sten met volgens het alfabet geordende plantennamen en gingen voorjaar 1940 definitief

met het veldwerk van start, de zogenaamde plantenkartering. Dat ,,hokken", het zoeken en

aanstrepen van de wilde planten binnen een kaarthok, verliep vlot. Maar toen kwam de oor-

log. In de mate van het mogeliike hebben we onze plantenzoektochten verdergezet.
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Daar ik tijdens de oorlog het kamp van de Duitsers had gekozen, kreeg ik na de wapenstil-
stand grote moeilijkheden. lk werd een verschoppeling en heb hierdoor menige universi-
taire benoeming gedwarsboomd gezien. lk ben toen adviserend ingenieur geworden en
heb heel Europa afgereisd, met langdurige verblijven in Nederland, ltalid en spanje. lk
studeerde tien talen, gaande van Zweeds en Spaans tot Russisch.

stilaan zijn we weer in onze oude plooi gevallen en hebben in de periode 1950-1970 hard
aan de atlas gewerkt. Hij verscheen in 1972 van de hand van Emiel van Rompaey en L6on
Delvosalle. Een Vlaming en een waal, beiden arts. De Belgische plantenatlas was oe
tweede in Europa, na de Britse Atlas uit 1962.
Tijdens het veldwerk voor de atlas stelden we bij herhaling vast dat we van bepaalde plan-
tengroepen weinig wisten. Het determineren tot op de soort bij de centauries, de vrouwen-
mantels, de havikskruiden en de zeggen zat vol hinderpalen. lk specialiseerde mij in het
geslacht van de zeggen en vond tien nieuwe soorten voor de Belgische flora. Ook de syste-
matiek van de klissen en de viooltjes van Europa hebben we onder handen gepakt en op
zijn pootjes gezet.

Op den duur voelden we de nood aan een moderne determinatiegids. Er was de prima
oude flora ,,Manuel de la Flore de Belgique" van Frangois Cr6pin (eerste druk 1860) en
later door J. Goffart bijgewerkt. Ook op de ,,Gelllustreerde Flora van Belgid" door Mac Leod
en Staes zat sleel (eerste druk: 18920. Met een groepje Walen zijn we toen overeenge-
komen een gloednieuwe Belgische flora te maken. Elk nam een aantal groepen en families
voor ziin rekening, een team van acht botanisten. na vijf jaar voorbereiding en collectief
overleg verscheen de eerste druk van onze flora in 1967.

Groot probleem vormde het aanduiden van de geografische verspreiding van de planten,

want onze flora respecteert geen staatkundige grenzen, enkel de natuurlijke planten-
streken. Plantjes doen niet aan politiek. De ,,Belgische" flora bestrijkt een gebied, begrensd
door de Maas in het Noorden, de Maas, de Roer en de Midden-Moezel in het oosten. De

Somme en de bovenloop van de Marne en de Aisne in het zuiden en het Kanaal, het Nauw
van Kales en de Noordzee in het Westen. We dienden al die streken te bezoeken. Vooral in
Frankrijk viel er weinig uit de literatuur te halen. De Nederlandse flora van Heukels-van der
Meiiden beperkt zich tot Nederlandse bodem; wat tien centimeter over de grens groeit
bestaat niet meer voor ze. Ook is de Nederlandse flora beknopter wat de systematiek
betreft. Overigens behoren zowel de Nederlandse als de Belgische flora tot de beste die er
zijn.

In Montenegro (Joegoslavid) ontmoette ik ooit een Zwitser die met onze flora op stap was.
Hij kon er een heel stuk mee verder, zei hij. En dat klopt, want wie goed de flora van eigen
streek kent, krijgt ook in het buitenland een aardige kijk op de soorten en geslachten.
De tweede druk van de Belgische flora verscheen in 1973 en was volledig herwerkt. Niet
toevallig werd hij ,,Nouvelle Flore" gedoopt. In minder dan vijf jaar gingen er vijfduizend de
deur uit. We waren nog met vijf auteurs en werkten onverpoosd aan aanvullingen en ver-
beteringen. De derde, grondig herziene editie zag in 1983 het licht. Al die tild bestond de
Belgische flora niet in een Nederlandse vertaling. De voorbereidingen hiervoor begonnen
in 1980. lk heb de vertaalster van nabij begeleid.

De eerste Nederlandse vertaling van de ,,Flora van Belgi6" rolde in 1983 van de pers. Er

stonden fouties in, ook grappige, zoals ,,muizestraatje" in plaats van ,,muizestaartje". lk heb
die hele flora dan van naaldje tot draadje gecorrigeerd en er is met een commissie op
gewerkt om verbeteringen in te passen. Het resultaat, de tweede druk, verscheen in 1988.



Binnen twee jaar verschijnt de vierde druk van de Franstalige editie. Om die flora's bil te

werken houden we steekkaarten bij.

Alle nieuwtjes uit de literatuur of het veld worden op fiche gezet. Kijk, daar in de hoek ligt

een pak van bijna tweedntwintigduizend correcties voor de komende druk'

Een twintig jaar geleden kwam een professor van de Universitaire Instelling Antwerpen mij

vragen om bij hem systematiek te doceren. In een eerste opwelling zei ik geen zin te heb-

ben om les aan snotneuzen te geven. lk vroeg bedenktijd. lk nam het aan en het ziin de

gelukkigste jaren van miln leven geweest. Tot miin 79e heb ik studenten opgeleid'

Nu ben ik met Densioen. Dat betekent: meer werk, achterstallig werk, dan ooit! E6n van miin

stokpaardjes is de orchidee6nflora van de Middellandse Zee.lk heb gebotaniseerd op

cyprus, Rodos, Kreta, op de Pelopnnesos in Zuid-Griekenland, een deel van ltalie, Portugal,

Spanje, Corsica, Sardini6 en al tien jaar op Sicilid.

Op Sicili6 heb ik bijna elke vierkante kilometer afgesnuffeld, alleen of in gezelschap van

lokale floristen.lk heb geleerd om goede en eenvoudige hotelletjes te vinden.lk ben er dik-

wills kind aan huis. Straks vertrek ik voor drie weken naar Sardinid. Daarna volgt de syn-

these en het tekenen van de verspreidingskaartjes. De Europese flora telt zo'n twaalfdui-

zend soorten, daarvan ken ik er een zesduizend d zevenduizend op het oog. Met de Belgi-

sche flora kun je ongeveer tweeduizend plantensoorten determineren. Alle inheemse

varens en zaadplanten, maar geen mossen. Tot de moeiliikst te identificeren soorten beho-

ren de zwenkgrassen - daarvoor moet ie doorsneden van de stengels maken - de tussen-

soorten bij de havikskruiden, de kleinere fonteinkruiden en, een grote catastrofe, de bra-

men.

Mijn hele leven is een leven van verdriet. Verdriet om wat aan ri.lke natuur naar de duivel is.

En er komt geen einde aan. Wat massaal verdween, ziin de wegbermplanties. Vroeger

stonden de wegbermen vol met viooltjes, ratelaars, zeggen, en het boskartelblad.lk heb in
jaren geen boskartelblad in de Kempen meer gezien. ldem het hondsviooltje. De vennen:

vroeger had je ze bij duizenden. Daar lagen telkens strandjes bij met zonnedauw en het pil-

varentie. Allemaal weg. Vergraven tot visvijver, ontgonnen... En dan de overbemeste gras-

landen en mar'svelden, de vervuiling van de beken? lk zeg altijd, een kerktoren kun je

opnieuw laten bouwen, maar een vernield natuurgebied is voor immer verloren.

Mijn herbarium van 25.000 verschillende plantesoorten is een levenswerk. Er steekt ruim

zestig jaar van mijn leven in. De grote vijanden voor het herbarium zijn vochtigheid, schim-

mel en insekten, daarom heb ik alle planten met kwik ontsmet, wat dus giftig is. Van de

orchideedn bezit ik een driehonderd soorten, waarvan honderd Europese. Een herbarium

moet ook esthetisch zijn, sierlijk en schoon. Men plakt geen wortel midden op het vel,

anders krijg je een pak met een bult.

Vanzelfsprekend heb ik veel stukken verkregen door ruil. Voor zoiets moet ie liefde voelen.

Het laat me nooit los. Ook niet nu ik ouder ben. Integendeel: hoe ouder je wordt, hoe liever

je die dingen zietl'

」oseph― Edgard de Langhe

Ret 1925



磁 ルレ
“

|

ENGAGEMENT IN HET COLLEGE

lk denk dat men in het katholiek onderwijs niet kan voorbijgaan aan de samenleving waarin
jezelf, als leraar en als leerling leeft en aan de veranderingen die daar optreden. Bovendien
worden jonge mensen opgevoed om in deze maatschappij, in deze wereld te leven.
Als christen is het dus nodig om universeel te leren denken en leven:het lot van mensen
overal ter wereld gaat ons aan.
De inspanningen om de geest en het hart van jonge mensen open te houden voor de totale
werkelijkheid, voor de situatie van onze wereld, verdient dan ook onze volste waardering:
jonge mensen ieder schooljaar opnieuw blijven uitnodigen om verbanden te leggen tussen
hun eigen levensomstandigheden en die van arme, zwakke, onmondige mensen.
Dit aspect van de opvoeding is nooit volledig verwaarloosd geworden:onze school is haast
altijd een haard geweest van waaruit allerlei acties en vormen van engagement vertrokken.
Missieweek, missietombola. Vredeseilanden en Broederlijk delen waren de acties die dit
schooljaar plaatshadden.

MISSIEWEEK

In alle secties was men in de missiemaand oktober heel actief om het nodige geld in te
zamelen voor de Pauselijke missiewerken.
De meeste leerlingen gingen auto's wassen, anderen gingen klusjes opknappen en nog
anderen hielden het gewoon bij wat sparen.

VREDESEILANDEN

De actie ,,Vredeseilanden " in de hogere cyclus startte in het Klein Seminarie eigenlijk zo,n
drietal maanden vroeger dan de nationale actie. Patrick Demicat, verantwoordelijke voor
het werk van de Vredeseilanden, wist heel wat jongens enthousiast te maken. Elke klas zou
helpen om haar steentje bij te dragen.
Bij de vierdes werd er hard gewerkt: geldinzamelacties, pannekoekenverkoop, verkoop van
gadgets en een grandiose manderijnenverkoop.
De Grieken van het vijfde jaar hielden het bij een belastingscampagne en ze werden daarin
gevolgd door de jongens van de Latiln-Wetenschappelijke. De wiskundigen deden het op
een heel ludieke manier:een trotinettekoers onder leraars.
De wiskundigen uit de swA dachten meer rationeel en elk kocht voor minstens 100 fr.
stickers. Hun collega's uit de wetenschappen voerden de reeds populair geworden klasbe-
lasting op 20 fr. boete per blz. straf in. De economisten verkochten koekjes per doos van
66n kilogram.

Bij de zesde jaars ging het er eerder kalm aan toe. Een film en een volleybalmatch russen
leraars en leerlingen bracht toch nog een aardig sommetje samen.
Al die acties waren goed voor een opbrengst van rond de vijftigduizend frank.

MISSIETOMBOIA

In de maand januari werd de jaarlijkse grote missietombola gehouden.
De deuren van Roeselare en omstreken werden platgelopen om lotjes aan te bieden.



De opbrengst voor het college alleen bedroeg 188.776 fr. en werd verdeeld onder de 93

missionarissen, familieleden van leerlingen en leraars.

BROEDERLIJK DELEN

In het kader van de actie Broederliik Delen, die dit jaar onder het thema ,,Ontwikkeling

tegen welke prijs?" en rond het dekanaal proiect Brazilid - Het Amazonewoud stond,

werden weer tal van interessante, leuke en creatieve aktiviteiten op touw gezet.

De oudsten organiseerden posterverkoop, sobere maaltiiden, pannekoekenslag, spaar-

acties, speurwedstrijden, sponsertochten en ontwikkelingsbelastingen. Daarbij werd de

informatie niet vergeten.

De derdejaars hielden een grootse sport- en kwisvoormiddag, terwijl de tweedes een

spaaractie, sponsertocht en Amerikaans opbod organiseerden. De allerjongsten tenslotte

koppelden de actie aan het ludieke in een ontspannende volkse-spelennamiddag.

De totale opbrengst voor Broederlijk delen bedroeg dan ook meer dan tachtigduizend

frank.

In de hele Broederlijk Delen actie wil ik hier toch twee opmerkelijke feiten vermelden.

In 1987 lanceerde het befaamde Britse tiidschrift The Ecologist een petitie-actie om de

tropische regenwouden te redden. Het was de bedoeling wereldwiid een miljoen hand-

tekeningen te verzamelen en op die manier druk uit te oefenen op de Verenigde Naties. Bij

ons werd deze petitie tijdens de voorbije vasten- en Broederlijk delen tijd verspreid door

het Nationaal secretariaat van Broederlijk Delen.

Tijdens een gebedsviering zette ik uiteen hoe de aanhoudende vernieling van het Tropisch

regenwoud catastrofale gevolgen heeft voor de hele mensheid en voor de derde wereld in

het bijzonder. lk riep de leerlingen van de lagere cyclus op om op een vrilwillige basis die

petitie te ondertekenen. E6n klas, de tweede moderne A, was zo enthousiast dat ze aan

biologieleraar Piet Desmet nog meer informatie vroegen. Hij wijdde er een volledige les

aan. Daarna ontplooiden zii een formidabele actie. De dertig leerlingen trokken elk in hun

eigen buurt rond om handtekeningen te verzamelen, tot zelfs bij de plaatselijke politici

gingen ze aanbellen.

De jongens van de 1 LA, onder impuls van Steven Dessein, Dries Coucke en Patrick

Seurinck zetten de daad bij het woord: een grootscheepse papierslag werd gehouden. Alle

oud papier verdween uit het college, tot zelfs de pakken examens, avondwerken, overhorin-

gen en agenda's van oud-leerlingen verdwenen in de container.

Marc Dehem

Leraar
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LODE MONBALIU, DE,,VI.AAMSE KOP"

De geschiedenis van de Vlaamse Beweging, en dan vooral haar,,strijd,'in west-vlaan-
deren, is niet te schrijven zonder een groot stuk aandacht voor de talrijke Westvlaamse
priesters die hun ,,taal en volk" onwrikbaar verbonden aan hun dienst voor God. In de
vlaamse historiografie kregen zij een betekenisvolle ere-naam: ,,les petits cur6s de
campagne"... al waren zij meestal wel eerst leraar geweest in een of ander bisschoppelijk
college... Hun stil, onaflatend, overtuigd, strijd- en vruchtbaar optreden en actie op het
socio-culturele vlak is niet te scheiden van onze volks-nationale ontvoogdingsstrijd. Hun
namen klinken soms als stormklokken, veelal ook als bede-klokken over de gestage maar
onafwendbare opgang van ons volk naar de realisatie van zijn recht.

cracco, Gezelle, verriest, Van Hee, Lauwers, Verschaeve, Blancke, verhaeghe, Desmet,
spruytte, Dubois en zoveel ,,vergeten" anderen, leidden als het ware de talrijke plester-
schare die met hun hart en hun ziel, hun ,,soutane " en hun brevier, onze Vlaamse identiteit
met hand en tand verdedigden.

onder deze,,voorbidders en voorgangers" van ons volk moet in west-vlaanderen ooK
Lode Monbaliu zeker en zonder kijf geteld worden. Geboren in Brugge, het vlaamse
venetid, getogen in een stoer-vlaams midden te Dudzele, geroepen om mee te helpen aan
de opvoeding en ontwikkeling van de jeugd, was en werd Lode m66r en m66r een
,,Vlaamse Leeuw".
Een stoere, gesneden kop met borstelig haar, op brede schouders en ,,gebouwd', lichaam,
met pinkelende - schrandere ogen en soms een monkelend trekje om de mono, met
,,zegenende " gebaren, begaafd met een vrome maar soms ,,spitante', sprake, hunkerend
naar, zoniet zelf boordevol van humor die ons aan paster Van Hee en paster van Haecke
doet denken, zo ,,staat" Lode Monbaliu voor ons: onversaagd, overtuigd, entoesiasr, maar
mee-sleurend:een ,,Vlaamse Kop van een priester',.
Hoe kon het trouwens anders ? ...

Moest het waarempel niet providentieel zijn, dan is het blijkbaar net niet toevallig dat de
negenentwintigjarige Monbaliu, de laatgeroepene van de Heer, op Vlaanderens hoogdag,
welgeteld 11 juli 1964, tot godspriester werd gewijd. Het ,,Alles voor vlaanderen", en het:
,,Vlaanderen voor Kristus" - onafscheidbaar, existentieel in elkaar geweven, bezield en
..beleefd".

De lerarende en bewakende opdracht die hij in 't Roeselaarse Klein Seminarie kreeg zal hij
onbetwistbaar en blijmoedig ervaren hebben als een onverwachte maar toch verblijdende
eer, als een gerealiseerde droom, als een gepaste aansporing voor zijn vlaamsgezindheid.
Daarvan bleef dit bisschoppelijk instituut immers tot in zijn atmosfeer, zijn stenen, zijn roem
en zijn leraren getuigen, geihspireerd door voormannen als Albrecht Rodenbach, Amaat
Vyncke, Zeger Maelfait, constant Lievens, de quatuor coronati, die Lode een spoorsrag,
zoniet een ridderslag, gaven tot onaflaatbare inzet voor ,,God, Taal en Volk',; zii werden
zelfs de stimulerende boegbeelden waarvoor Lode ook in zijn pen zou kruipen om over
hun leven en hun werk boeken te schrijven;zij bleven hem nabij en begeesteren hem voor
de zingeving van de K.SA.
Toen dan de herdenking van de ,,Groote stooringe 1g7s-197s" naderde was hij bij de eer-
ste ,,koppen" die zich biieen staken om met geest, hart en hand de idee te concipidren en
te realiseren van ,,deze storm in een glas water maar met maritieme gevolgen", en klaar en
klinkend in de vlaamse aandacht te brengen. Hij werd lid van het ,,geheime" ,,comit6
Honderd Jaar Vlaamse studentenbeweging". wij herinneren ons nog levendig zijn enthou-
siaste, opvrolijkende aanwezigheid en helpende inbreng op de m66r dan dertig
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bileenkomsten van dit ,,comit6", waaruit niet alleen ,,De Groote Stooringe" met show-
opvoeringen te Roeselare, Brugge en Oostende en de ,,Blauwvoeterie"-tentoonstelling
zouden groeien, maar waardoor ook de beslissende stoot werd gegeven om in 1980 een
grootse hulde (met stoet, ,,Gudrun'Lopvoering, zangfeesl, onthulling Blauwvoeterie-
monument in 't Klein Seminarie, een stapel persartikels en geschriften allerhande) voor
Albrecht Bodenbach (overleden in 1880) te Roeselare te organiseren;dit alles in samen-
werking met de Oud-leerlingenbond, de Marnix-ring ,,De Blauwvoet", het Klein Seminarie
en het Stadsbestuur. In de kerk van Sint-Lutgardis was Lode Monbaliu er bij toen een

,,groep" Roeselarenaars beslisten in 1980 een ,,Rodenbachtstoet" naar en ,,door" de stad
te doen marcheren. Nooit zijn de ,,schone en vertrouwelijk gehouden" avondbijeenkomsten
in 't Rumbeeks Roodhuis te vergeten, noch valt de opwekkende, opgewekte maar diploma-
tieke aanwezigheid van Lode Monbaliu te vergeten...; noch zijn accordeonliedjes, toen al

,,dat groot gestoor" dan toch ergens geslaagd was.

Tussen een ,,trappist", een onhaalbaar budget" en een ,,aanslag-melding" wist hij met een
wijs woord of een eigen-aardige kwinkslag het uiteindelijke doel te steunen en wel in die
zin, zoals hii ons op 11 juli 1975 schreef, om door het smeulend vuur der oude-stooringe
uit 1875...,,bijjong en oud dan ook opnieuw de vlam te doen oplaaien om dezelfde weg (d.i.

een gefundeerde en realistische Vlaamse inzet) in te slaan maar dan op een andere,
eigentijdse wiize". In Amaat Vyncke - zoeaaf , missionaris, vlaamsgezinde - zag Lode de
uiting van de Kristen-Vlaamse eenheid.

Met zijn Vyncke-comit6 bleef en blilft hij de Vlaamse missionarissen steunen; door Lode
heeft Vyncke twee monumenten:zijn kop in't Roeselaars seminarie, zijn standbeeld te

Dudzele. Niemand doet het hem na.

In India zocht hij het voetspoor van Pater Lievens... hij vond er verheugd ,,het Vlaams" dat
Indische kristenen nu nog spreken.
Maar ,,die grote stoorder" Lode Monbaliu laat ook zijn Vlaamse bezieling en zijn opwek-
kende spirit leven in ,,'t Manneke uit de Mane " (,,'t manQonieke erfgoed van Van Hee ") en in
de ijzertoren-krypte, God ter ere... ons Volk ten bate.

Lode Monbaliu : een ,,eigentijdse " maar getrouwe ,,Vlaamse Kop ".

Michiel DE BRUYNE

Ret 1946



NIEUWS VAN HET AMAAT VYNCKEFONDS

Op donderdag 9 februari kwam het Amaat Vynckefonds bijeen ten huize van onze oud-

leerling Michiel De Bruyne.

Na de vriendelijke begroetingen van de gastheer opende de voorzitter Aim6 Vermeersch

de vergadering.

Eerst was er een korte overweging en een gebed voor onze missionarissen en hun werk-

Er waren sedert de vorige zitting van 6 oktober geen aanvragen om steun voor een of

ander projekt. Er was dus weinig werk op de plank en zo werd onze biieenkomst een echt
gezellige praatavond tussen pot en pint waar wij voelden dat we vrienden waren. E.H.

Andr6 Deweerdt was in ziln ,,best doen" en stelde voor de herfstvergadering van het

,,Fonds" bij hem in het Klein Seminarie te houden op 5 oktober a.s. De Heer heeft het

anders gewild. We zullen hem missen, die wijze man, die trouwe vriend, die diep-heilige
priester. Andr6,je bent bedankt voor alles wat je voor het,,Fonds" en voor onszelf betekend

hebt. Het ,,Fonds" besloot - in afspraak met de oud-leerlingenbond de bijdrage voor de

jubilerende oud-leerlingen-missionarissen op te trekken van 5.000 fr. tot 7.000 fr.

Het ..Fonds" besloot eveneens :

1 . Steun voor 5 beurzen van 66n jaar voor missieseminaristen:
In april kwam dan nog een aanvraag binnen van Pater Florent Jonckheere

uit Indid om steun voor een groot catecheseprojekt.

Het ..Kernkabinet" besloot:

2. Steun voor dit catecheseprojekt:
3. Dertig H. Missen voor E.H. A. Deweerdt te celebreren door pater

Norbert Sagaert (eveneens ret. 1 950) en nu werkzaam in Zaire

- ,,Ratte Vyncke"
- ,,Constant Lievens" genaaid:

geDonoen:

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

,,Eerste Gedichtenuitgave" uit 1 855:
- Jubileumbord met collegeschild

met bordenhouder:

30 000 fr

50 000 fr

4 500 fr

84.500 fr.

We danken al degenen die ons sedert het laatste nummer hielpen steunen door te gireren

of door iets te bestellen.

U kunt ons verder helpen steunen !

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

1. Een storting te doen.

2. Een boek of ons jubileumbord te bestellen:
500 fr

500 fr

650 fr

500 fr

500 fr

50 fr

Ons gironummer is 712-0112054-05 Amaat Vynckefonds, p.a. Zuidstraat 25, 8800 Roe-

Degenen die 1.000 fr. storten of meer, kunnen een attest krijgen als zij erom vragen.

ledere oud-leerling missonaris mag op ons fonds een beroep doen. Graag ontvangen wij

bij hun aanvraag wat documentatie en inlichtingen over hun project.

Heel genegen

Lode Monbaliu



aKoleidosknop

,,ONS GULDEN BOEK"

Hieronder volgen weer enkele fragmenten uit opstellen van oud-leerlingen. In illo tempore
(ook nu nog) deed men zijn best om wille van de punten. Uitzondering was ergens een
,,geboren auteur" (meer gegevens in volgend nummer) die zo maar bijkomende literaire
produkten inbracht. Maar ook ten dien tijde was een literaire prijs welkom.
In 1969 schreef E-3 Roularta een opstelpriiskamp uit en ons college behaalde 30 prijzen:
'16 voor 40 Lat. en .14 voor 4o Mod. Wijlen Heer W. De Nolf schonk een check van 5.000 F.
Een deel voor jeugdboeken voor de klasbib en een deel voor een klasfeestje.
De mannen van de 40 Lat. (Joost Cardoen, Dirk Balduyck, Jan Cappelle e.a.) beweerden
dat Johan Decock een vuur-spuwer was. De attractie ging door in het Retraitehuis van
Pater Santens. Om alle risico's te voorkomen deed ik Johan een briefje ondertekenen dat
hij verantwoordelijk was voor alle gevolgen (!). Een hartverwarmende hardstikke leuke dag !

Onze mini-Vesuvius spoog de vlammen meters ver.
Zo zit de vlam in de pan... veel leesgenot !

Willy CREYTENS,
leraar Nederlands

P.S. In de Weekbode van toen verscheen onderstaande foto en tekst.

Het Klein Seminarie van Roeselare won 5.000 fr. als school met het grcotste aantal deetne-
mers (vier volledige klassen). Na de traditionele groepsfoto - wij herkennen algemeen
direkteur W. De Nolf , Superior Modde, de leraren Creytens, Vercruysse en Eric Wullaert, en
de klas van de 4e moderne - werd door de heer W. De Nolf, algemeen direkteur van N.V.
Roularta, de check van 5.000 fr. overhandigd aan Superior Modde. Deze som zal aange-
wend worden voor de aankoop van didaktisch materiaal. (E.F.)



Toen waren ze schachtjes 02-13 i.)

,, Mijn eerste indrukken op de 6o latilnse "

(Slot) Jammer dat er geen biologie gegeven wordt. Zo zal bil de jonge natuurliefhebbers

het milieuprobleem vergeten worden. Het zou jammer ziin want... het is vijf voor twaalf ! lk

hoop dat er ook op cultureel gebied veel zal gebeuren. Voor sport is hier meer gepresteerd

dan vorig laar: een grote vooruitgang bii de lagere school.
Joost CAEN

6" lat. C (1972)

..Het snobisme "

(Midden) 170 eeuw de opkomst der snobs. Heren met witte gekrulde en gepoederde prui-

ken. De vrouwen: onderrokken, rokken en bovenrokken alles opgehouden met iizeren koe-

pels. De andere lichaamsdelen verstopt achter poeder, parfum en kilo's sieraden. En maak

dan maar eens een wandeling in de tuin !

Koen DEJONCKHEERE

1" lat. A (1982)

Stelwerkies van pubers uit de 4de (nu 3de)

..Herfstkleuren "

Het doffe geluid van voetstappen verbreekt de koele avondstilte van het insluimerend land-

schap. Een wazige schim tekent zich af tegen de oranje-glanzende hemelkoepel.

Langzaam sterft het geluid weg als het rustverstorend geronk van een straaljager die over

le woning scheert.

De kronkelende veldweg ligt verlaten. De bladeren van de slanke populieren, als wachters

in houding langs de veldweg, wiegen zachtjes heen en weer. Een hond jankt akelig in de

verte. Koeien loeien ver in en weide. Een konijntie, schichtig als een muisje, verdwijnt in het

dichte struikgewas. Alles ligt stil en verlaten en wacht op het eerste krieken van de vol-

gende dag.
Johan PLETS

4" lat.-wisk. (1965)

,Jentoonstelling Scheppende Handen " of ,yoga op het Stadhuis"

Die vrijdag 11 mei kwamen we samen op het paradeplein (speelplaats) met de soldaten

(leerlingen) van de 4o Lat. Wisk. Een colonne van 24 recruten trok doorheen de stad: onze

majoor op kop.Toen we in de kazerne (stadhuis) kwamen werden we verwelkomd door een

gebaarde officier (organisator KJM). We moesten op maneuvers. In een bovenzaaltje wer-

den we verplicht de schoenen uit te doen en op de rug te gaan liggen (belangrijk op man-

euvers!) Ademhalingscontrole met gesloten ogen. De gebaarde officier noemde dat

,,yoga".Die training duurde anderhalf uur. Na de praktiik volgde theorie. ln de ruime bene-

denzaal hadden we geen tijd om de kunstwerken te bewonderen want de instructeur (zaal-

wachter) gaf cijfers en statistieken over overbevolking van grote steden en raadde ons aan

een jeans-broek te kopen (ik weet nog niet wat dit alles te maken had met ,,Scheppende

Handen "). Klokslag vier uur stonden we allen weer in 't gelid en stapten onder commando

van een ander bevelvoerder (Dhr. Verfaillie) naar een soort gevangenis, waar we nog meer

theorie moesten slikken.
Peter CASTELEYN

4" lat.-wisk. (1973)
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DE EERSTE BEDEVAART VAN HET KLEIN SEMINARIE NAAR DADIZELE 1862

We hebben met veel genoegen de bijdrage gelezen van de te vroeg gestorven eerste-
rangshistoricus Andr6 Demeulemeester: De na-oorlogse Dadizelebedevaarten, 1946-
1952, in Eertiids, december 1988.

Met reden te over is in die bijdrage uitgeweid over Dadizeles basiliek als levensdroom van
mgr. Jan Baptist Malou, bisschop van Brugge van 1849 tot 1864. Alleen binnen deze kon-
tekst valt te begrijpen, dat de leraren en leerlingen van het Klein Seminarie van Roeselare
op 6 juni 1862 naar dat heiligdom-in-wording pelgrimeerden om voor Onze-Lieve-Vrouw
van Dadizele de genezing af te smeken van hun zieke bisschop (zoals een korte medede-
ling luidt in het boek 175 Jaar Klein Seminarie te Roeselare door L. Pillen en J. pollet.

Roeselare 1982. blz. 77 -781.

Van die eerste bedevaart is een merkwaardig verslag bewaard in de Gazette van Thielt
van 12 juni 1862, ondertekend door een zekere P.:

,,Halfwege Rousselaere en Dadizeele staat er omringd van huizen, eene aloude kapel
waarin een christusbeeld is dat vele geeerd wordt van de menschen uit het omliggende:
die kapel heeft zelfs het gehuchte gedoopt, want zij is niet anders gekend als onder den
name van Sinnesaeles kruis. Sinnesaele zal waerschynlyk de stichter van de kapelle zyn.
Van op het heuvelke met het kruis bekroond ziet men in de verte de bosschen van Moor-
slede; daernevens eenige hofsteden, en overal tusschen de velden, kleine huttekens, door
bezemmakers of koolbranders bewoond. Sinnesaeles kruis immers staat te midden van
den koolbrandershoek.

Gisteren in den vroegen morgenstond was geheel de bevolking van dat gehuchte op de
beenen reeds: de kapelle was gepint; honderde lichten flikkerden er in, en de vloer was
met schoon groen bestrooid; eene knielbank met kussens op stond van vooren; misschien
had het nog nooit gebeurd ; ook vroeg men nieuwsgieriglyk: wat is er gaende, wie komt er ?

De nieuwsgierige wierden al ligte bescheiden en men zei hun, dat het Klein Seminarie van
Rousselaere op pelgrimagie ging naar O.LV. van Dadizeele, om door hare voorspraak de
genezing te bekomen van onzen teergeliefden Bisschop, en dat er daer, voor de oude
kapelle, dry honderd jongelingen met vyftien priesters zouden knielen, bidden en zingen.

Inderdaad, van verre reeds ging het stof op langs de kalsyde; en welhaest zag men den
stoet naderen; klasse by klasse verdeeld, en ieder met den professor aan het hoofd, kwa-
men de studenten toe, luide op, godvruchtiglyk en zonder schaemte hun roozenhoeiken
fezende langs de baen.Zy schaerden zich rond de kapelle van het kruis; al het volk van
den wyk stond achter en rond hun getroppeld en de Vexilla Regis ging op. Het was toch
zoo zielroerende op den oogenblik dat de voorzanger O crux ave spes unica zong; als die
drie honderd jongelingen op hunne knien vielen in het bloote zand, dat de felle manskerels,
de vrouwen en de kinders in 't ronde ook nederzonken, om aen den gekruisten Jesus de
gezondheid te vragen van de prelaet die het kruis voor teeken in zyn wapenschild



verkozen heeft, en dat de zon hare eerste en schoonste stralen over dat tooneel, over die

biddende jeugd, over die getroffen landslieden nederzond !"

De correspondent beschrijft de aankomst in Dadizele en de godsdienstige plechtigheid in

de parochiekerk, en vertelt verder: ,,Na den dienst in de kerke hebben de studenten, tot

groot genoegen van de dadizeelnaers, in stoet rond het dorp gewandeld. Op de plaetse

waer reeds de fondatien liggen van de nieuwe kerke hebben zy den magnif icat gezongen:

honderd en meer zware stemmen, gepaerd by zoo veel fyner stemmekens, en dat in opene

lucht en met eene wonderlyke eenstemmigheid, het was toch zoo schoone, zoo vreemde,

en zoo aengenaem voor ons, eenvoudige dorpelingen."

Als je maar niet te gauw gelooft dat zo'n eenvoudige dorpeling dit verslag 's anderendaags

heeft neergepend en naar de krant gestuurd. Dat zal wel ,,een professor van 't kollege"

hebben ledaan.

」Huyghebaert

Ret'62
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Een dag later dan gewoonliik, op 27 december ''|988, liep de collegekerk weer vol voor het

jaarlijkse Kerstconcert onder leiding van Arnold Loose, en in een organisatie van de oud-
leerlingenbond.

Dit keer was er g66n instrumentaal ensemble; de koorstukken werden afgewisseld met

voordracht, schitterend gebracht door Mia Pieters, en enkele prachtige soli voor trompet

door Rik Ghesquidre, oud-leerling, aan het orgel begeleid door Peter Pieters. Het geheel

werd vlot aaneengepraat door Piet Arfeuille. Het objectief, een doorlopende serene kerst-

sfeer te credren, werd reeds bij deze eerste poging in ruime mate bereikt. Het jongenskoor

Colliemando en het Sint-Michielskoor hebben de ganse avond op een opvallend hoog

niveau gepresteerd, en brachten naast deel lV uit de ,,Messe der hohen Liebe", van Paul

Huber een ganse waaier Zuideuropese kerstliederen of religieuse motetten.

Graag schuiven we een nieuwe pluim op de hoed van Arnold Loose, die dankzij volgehou-

den inspanningen beide koren op een uitmuntend peil weet te brengen -en te houden- en

ons op die manier een onvergetelijke Kerst bezorgt.

Afspraak dus ook dit jaar, al zullen we dan beslist Lode Monbaliu missen, die steeds weer

instond voor de prachtige versiering van de kerk, met o.m. een monumentale kerstboom.

Bedankt Lode voor al die iaren trouwe dienst!

Foro Steraaη BEEL
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Bondig KORTNIEUWS

- De oud-leerlingenbond figureerde met alle andere Roeselaarse kultuurverenigingen op
de kultuurhappening in de stadshallen op 10 en 11 december. Een beperkte stand met
veel lektuur trok veel geinteresseerde kijkers, maar geen kopers;dat mocht daar immers
niet. 

,

- Onze Raad van Beheer werd met twee jonge elementen uitgebreid, die zich n.a.v. het
colloquium ,,Jeugd en Ondernemen" zeer positief hadden opgesteld. Het ziin Peter
Vanhulle, nog student en Marc Vermeulen, leraar Economie in het Klein Seminarie. We

heten hen hartelijk welkom en zien uit naar een entoesiaste samenwerking.

- We werden stil bij het overlijden van E.H. Andr6 Deweerdt, die mee aan de wieg stond van
onze vereniging, en al die jaren aktief bleef in het bestuur. Elders in dit blad wordt hem de
passende eer bewezen.
Wie e6n pakkend getuigenis uit zijn collegetijd met E.H. Deweerdt kwijt wil, kan dit instu-
ren op ons redaktieadres. v66r 1 november a.s.

- De Bond was fier met het interview dat verscheen in het Nieuwsblad, waarin onze eind-
redakteur en doe-het-al, Raf Parent, het ontstaan en de evolutie van Eertijds schetste
parallel met de 20 jaar oud-leerlingenbond. Zou gepubliceerd worden aangenamer zijn
dan publiceren?

- 11 november wordt weer een blij weerzien, dit keer voor de uitgangsjaren eindigend op 4
enL
De jubilarissen van 64 en 39 worden reeds op de koffie verwacht; de anderen sluiten
aan om 16.30 u. voor de H. Mis, gevolgd door receptie en banket.
Betrokkenen noteren best nu al deze datum in hun agenda.

- We eindigen met gelukwensen aan een drietal oud-leerlingen.
Luc Deleu (oud-leerling Lat. Wisk.'68) promoveerde met de grootste onderscheiding tot
doctor In de kunstgeschiedenis aan de V.U.B.

Serge Corneillie (oud-leerling 6e Wet. B '79) promoveerde op dinsdag 21 maart 1989

met grootste onderscheiding tot doctor in de biologie aan de K.U.L.

Geert Malisse (oud-leerling Lat. Gr. '73), broer van Peter Malisse, lefaar, won de composi-
tiewedstrijd, uitgeschreven door de Nederlandse Stichting Wereld Muziek Concours
Kerkrade met een compositie van harmonieorkest en mannenKoor.

Johan Plets

Ret.1969
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GEBOORTEN

Sarah, dochtertje van Heer en Mevrouw Nic en Bie Verfallie-Vlieghe, Roeselare, 31 decem-

ber 1988 (Oud-leerling moderne 1981 ), leperseslraatT2,8800 Roeselare.

Bert, zoontje van Heer en Mevrouw lgnace en Karolien Verhelst-Vanthournoudt, lzegem,

9 januari 1989, kleinzoon van Gerard Vanthournoudt (Leraar), Hogestraat 14, 87O1 lze-
gem-Kachtem.

Annelies, dochtertje van Heer en Mevrouw Fery en Marie-Anne Callens-Rommel, lzegem,

20 januari 1989 (Leraar), Oostrozebeeksestraat 130, 8770 Ingelmunster.

Elisa, dochtertie van Heer en Mevrouw Herman en Susan Gheysen-Tack, Gent, 2 februari
'1989 (Oud-leerling latilnse 1974), Scheldeveldestraat 34,9720 De Pinte.

Jeroen, zoontje van Heer en Mevrouw Wim en Myriam Deckmyn-Pollentier, Wilrijk,

15 maart 1989 (Oud-leerling latijnse 1973), R. Sniederstraat 42,2340 Beerse.

Drieke, dochtertje van Heer en Mevrouw Dirk en Martine Vandommele-Decuypere, Roese-

lare, 16april 1989(Oudleerlingmoderne 1981 ),Meensesteenweg 765,8810Roeselare-
Rumbeke.

BENOEMINGEN

E.H. Lode Monbaliu,leraar aan het Klein Seminarie te Roeselare is benoemd tot medepas-

toor op de St.-Jozefsparochie te Roeselare.

E.H. Michiel Declercq, aalmoezenier van het H.-Hartziekenhuis te Roeselare (en oud-
leraar) is benoemd iot pastoor van St.-Columba te Deerlijk.

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Hans en Katrien Maertens-Gelaude, Lichtervelde, 14 januari 1989,

Oud-leerling latiinse 1980, Burg. Callewaertlaan 6, 8070 Lichtervelde.

Heer en Mevrouw Jeroen en llse Gryffroy-Plancke, Roeselare, 21 januari 1989, Oud-leer-
ling moderne 1984, Bollenstraat 48,8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Karel en Lieve Vandamme-De Coninck, Tielt, 18 maart 1989, Oud-leer-
ling lalijnse 1978, Rodepoortstraat 1,8850 Ardooie.

Heer en Mevrouw Jan en Lutgart Claeys-Dumoulin, lngelmunster, 27 maarl 1989, Zoon

van Jacques Dumoulin (moderne 1952), Stationsstraat 20,9750 Zingem.

Heer en Mevrouw Philiep en Joke Vermandere-Defoort, Ardooie, 1 april 1989, Oud{eerling
latiinse 1981, Plasstraat 2, 8810 Boeselare-Rumbeke.

Heer en Mevrouw Patrick en Ann Van Slambrouck-Deboutte. Roeselare. 6 mei ''|989.

Oud-leerling moderne 1978, Spinnersstraat 54, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Jan en Pascale Donck-Gruwez, Leuven, 13 mei 1989, Oud-leerling
latijnse 1981, A. Rodenbachstraat 33,8800 Roeselare.

45



OVERLIJDENS

Mevrouw Marcella Delombaerde-Mulier, geboren te Wingene op 21 mei l8gg en overle-
den te Dentergem op 31 oktober 1988, grootmoeder van Geert Monteyne (Leraar).

Eerwaarde Heer Jules Naessens, geboren te Waregem op 31 oktober 1902 en overleden
te Wakken op 14 november 1988, Oud-leraar.

Mevrouw Suzanne Hapers-Genotte, geboren te Turnhout op 20 mei 1955 en oveleden te

Merksplas op 17 november 1989, schoonzus van Johan Hollevoet (Leraar).

Heer Silveer Rabau-Caytan, geboren te Roeselare op 1 februari 1906 en overleden te

Roeselare op 27 november 1988, grootvader van Peter Nobels (Oud-leerling moderne

1988).

Heer Norbert Schelfhout-Coenbier, geboren te Aalst op 13 maart 1919 en overleden te

Aalst op 1 december 1988, Schoonvader van Marc Wauters (Latiinse 1961 ) en grootvader

van Bernard Wauters (Latijnse 19BB).

Mevrouw Angdle Bommerez-Bleyaert, geboren te Oostkamp op 11 maart 1915 en overle-
den te Roeselarc op 2 december 1988, moeder van Michel (Latiinse 1966), Jan (Latiinse

1970), Roger (Latijnse 1972) Bommerez.

Heer Gerard Steen-Vermandere, geboren te Ardooie op 14 maart 1908 en overleden te

Roeselare op 8 december 1988, grootvader van Marc (Latilnse 1977) en Jan Steen

(Moderne 1984).

Heer Valeer Kindt-Decloedt, geboren te Rumbeke op 2 oktober 1914 en overleden te Roe-

selare op 10 december '1988, vader van Vik (Moderne 1959), Leo (Moderne 1961 ), Danidl

(Moderne 1962), Raphadl (Latijnse 1964), Willy Kindt (Latijnse '|969).

Heer Rafadl Beel-Van Ryckeghem, geboren te Ooigem op 7 januari 1923 en overleden te

Roeselare op 23 december 1988, vader van lgnace (Latijnse 1971) en Stefaan Beel

(Latiinse 1977), schoonvader van Johan Plets (Latijnse 1969).

Heer Gentiel Vanden Auweele-Crevits, geboren te Leke op 11 december 1901 en overle-

den te Hooglede op 27 december 1988, vader van Frans Lepoudre (Moderne 1957) en

grootvader van Xavier Lepoudre (Latijnse 1988).

Mevrouw Rachel Wittouck-Vandecappelle, geboren te Roeselare op 22 oktober 1905 en

overleden te Roeselare op 6 januari 1989, grootmoeder van Jan Wittouck (Moderne

1988).

Mevrouw Paula Descamps-Verkinderen, geboren te Lendelede op 12 september 1905 en

overleden te Menen op 10lanuari 1989, grootmoeder van Filip Descamps (Latijnse 1983).

Heer Achiel Decroix-Croes, geboren te Zonnebeke op 12 mei 1905 en overleden te Roe-

selare op 10 januari '1989, grootvader van Kristof Decroix (Moderne 1986).

Heer Lucien Clarysse-Desmedt, geboren te Ledegem op 1B juli lB99 en overleden te Roe-

selare op 10 januari 1989, grootvader van Luc Clarysse (Latijnse 1973).

Heer Michel Vermaut-Mylle, geboren te Zwevegem op 7 mei 1903 en overleden te Kortrijk

op 17 januari 1989, grootvader van Dirk (Latijnse 1983) en Patrick Vermaut (Latijnse 1986)
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Heer Georges Mahieu-Lefere, geboren te Rollegem-Kapelle op 1 oktober 1922 en overle-
den te lzegem op 19 januari 1989, vader van Franky Mahieu (Moderne 1976) en stiefvader
van Fery Callens (Leraar).

Mevrouw Marguerite Debruyne-Dobbelaere, geboren te Roeselare op 23 februari 1908 en

overleden te lngelmunster op 25 januari 1989, grootmoeder van Rik (Latijnse 1984), Kris
(Latijnse 1987) Debruyne en schoonmoeder van Paul Verstraete (Moderne 1963).

Heer Marc Verdonck-Desmet, geboren te Avelgem op 26 april 1949 en overleden te Kort-
rijk op 25 januari 1989, broer van Eugdne Verdonck (Latijnse 1954 en leraar).

Mevrouw Joanna Vandevelde-Vandekerckhove, geboren te Emelgem op 30 juli 1913 en

overleden te Roeselare op 7 februari 1989, moeder van Marcel (Moderne 1957), Jozef
(Moderne 1958), Andr6 (Moderne 1962) en Frans Vandevelde (Moderne 1966).

Mevrouw Alice Libbrecht-Vanfleteren, geboren te heule op 21 april 1896 en overleden te
Waregem op 11 februari 1989, moeder van Roland Libbrecht (Leraar) en grootmoeder van
Piet (Moderne 1973) en Lode Libbrecht (Moderne 1983).

Heer Georges Vermeulen-Velghe, geboren te Meulebeke op 18 juli 1903 en overleden te
Meulebeke op 16 februari 1989, grootvader van Brecht Vermeulen (Latijnse 1987).

Eerwaarde Heer Firmin Baekelandt, geboren te Gullegem op 7 december 1908 en overle-
den te Roeselare op 17 februari 1989 (Oud-leraar).

Heer Eugdne Decru-Deketelaere, geboren te Roeselare op I mei 1921 en overleden te
Roeselare op 17 februari 1989, schoonvader van Herwig Donck (Moderne 1959).

Mevrouw Adronie Loyson-Luyck, geboren te Oekene, op 5 december 1895 en overleden
te Roeselare op 19 februari 1989, moeder van Andr6 Loyson (Latijnse 1950)

Heer Martinus Caelen-Frederix, geboren te Genk op 19 december 1905 en overleden te
Hasselt op 20 februari 1989, schoonvader van Willy Kindt (Latijnse 1969).

Heer Joseph Markey-Debusschere, geboren te Oostnieuwkerke op 2 juni 1902 en overle-
den te Roeselare op 21 februari 1989, vader van Luc Markey (Moderne 1959).

Heer Leon Vanden Bulcke, geboren te Roeselare op 20 augustus 1922 en overleden te
Brugge op 22 tebruari 1989 (Latijnse 1941 )

Heer Remi De Bevere-Decorte, geboren te Roeselare op 3 november lgog en overleden
te Roeselare op 25 februari 1989, vader van Hugo (Latijnse 1955) en Karel De Bevere
(Moderne .1965).

Heer Joseph Nuytten-Soenen, geboren te Moorslede op 24 februari 1904 en overleden te
Roeselare op 4 maart 1989, vader van Eric (Moderne 1961), Jacques (Latijnse 1964) en
Jean-Pierre Nuytten (Moderne 1966)

Mevrouw Rachel Cokelaere-Nollet,geboren te Ledegem op 17 september 1908 en overle-
den te Roeselare op I maart 1989, moeder en grootvader van talrijke oud{eerlingen.

Eerwaarde Heer Gabriel Mestdagh, geboren te Werken op 27 juni 1901 en overleden te
Ruien op 21 maart 1989 (Oud-leraar).

Mevrouw Rachel Vermandere-Roelens, geboren te Roeselare op 3 december 1gO2 en
overleden te Roeselare op 2 april 1989, moeder van Luc Vermandere (Latijnse 1964) en
grootmoeder van Wim Goderis (Moderne 1988).

Heer Georges Boutens-Decruy, geboren te Beveren op 18 februari 1g18 en overleden te
Roeselare op 4 april 1989, schoonvader van lvan Bonte (Moderne 1962)
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Heer Stefan Van Oost, geboren te leper op 17 december 1960 en overleden op 7 april

1989 (Oud-leerling latijnse 1978).

Heer Albert DhondLDewilde, geboren te Sluis op 24 december 1915 en overleden te

Roeselare o.p 13 april 1989, vader van Patrick Dhondt (Latijnse 1965).

Mevrouw Germaine Ghekiere-Deklerck, geboren te Varsenare op 23 september 1900 en

overleden te kortrijk op 16 april 1989, moeder van Germain Ghekiere (Latijnse 1950).

Heer Etienne Cneut-Deblauwe, geboren te Woumen op 8 juni 1936 en overleden te

Moorslede op 17 april 1989, vader van Christophe Cneut (Latijnse 1988).

Heer Geert Bataillie, geboren te Roeselare op 5 mei 1961 en overleden te Drongen op

17 april 1989, zoon van Joseph Bataillie (Oud-leraar) en broer van Luc (Moderne 1972) en

Bart Bataillie (Moderne 1975), schoonbroer van Karel en Lieven Dumont (Latiinse 1967)

en zelf Oud-leerling moderne 1979.

Mevrouw Clara Staessens-Anseeuq geboren te Roeselare op 8 februari 1903 en overle-

den te Veurne op 19 april 1989, moeder van Pieter Staessens (Latiinse 1952).

Mevrouw lrena Kimpe-Naert, geboren te Roeselare op 7 augustus 1909 en overleden te

Roeselare op 22 april1989, moeder en grootmoeder van talrijke oud-leerlingen.

Heer Georges Mistiaen-Van Moen, geboren te Oostnieuwkerke op 1 januari 1912 en over-

leden te Roeselare op 25 april 1989, grootvader van Bart Dejonghe (Latiinse 1988).

Heer Frans Speliers-Vangheluwe, geboren te Roeselare op 1 november 1913 en overleden

te Roeselare op 6 mei 1989 (Oud-leerling Latijnse 1933).

Heer Jozef Lodewijck-Van Biervliet, geboren te Gits op 18 maart 1926 en overleden te

Roeselare op 9 mei 1989 (Latijnse 1946).

Eerwaarde Heer Andr6 Deweerdt, geboren te Beveren-Roeselare op 25 april 1931 en

overleden te Roeselare op 13 mei 1989 (Latijnse 1950), oud-leraar en econoom aan het

Klein Seminarie, Directeur van het Vrij Landbouwinstituut.
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