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De geschiedenishandboeken zullen er de volgende jaren een hoofdstuk bijkrijgen. Welke

titel dit hoofdstuk zal dragen is nu zeker nog totaal onduidelijk.
De golfcrisis is een dubbeltje op zijn kant. ,,Hoe-sal-da-sein" op het ogenblik dat u dit
leest? Zeker is dat we ons comfort duurder zullen moeten betalen. Misschien zal het dan

afgelopen zijn om gezellig in blokken naar de kust te rijden.

We kunnen ook het tijdperk van het tropisch klimaat in onze streken inluiden. Een groep

wetenschappers heeft immers afgeleid dat het broeikaseffect (de meerderheid van de

wetenschappers stemde intussen voor het broeikaseffect) en het kappen van het regen-

woud tot zo'n toestand zal leiden.

Misschien staan we voor de drempel van een nieuwe ijstijd. Een andere groep geleerden

kwam tot dit besluit uit andere klimatologische modellen.

Met dat ozongat zitten we ook nog met een niet correct inschatbaar probleem. Met de

ultraviolette stralen die via dit gat ons leefmilieu beinvloeden worden we op het pad gezet

om te denken aan de radioactieve straling en aan kernreactoren die ons van energie voor-

zien. Aangezien we daar ook niet zo gelukkig mee zijn denken we maar terug aan de olie.

Er wordt minder over alternatieve energiebronnen gesproken, terwijl er toch zoveel wind-
makers in onze samenleving zijn...

Het feit voor ons tijdperk is de val van de Berlilnse muur en de hereniging van Duitsland,

met de zekerheid dat wat dit land vroeger organiseerde nooit meer zal georganiseerd worden.

De desintegratie van de Sovjetunie, de problemen in Rusland, en wat er ondertussen in

China sluimert, bewijst dat centraal geleide economiedn het neusie van de zalm niet zijn.
lemand die vraagt,,waarom?" is ook niet tot in der eeuwen bevredigd met het antwoord

..daarom!".

We beleven de jaren van omvormen en hervormen, van samenvoegen en van ontbinden.

Onze aandacht gaat naar de communistische Oostbloklanden en zelfgenoegzaam den-
ken we dat ons maatschappelijk systeem bewiist het beste te zijn. Waar komen onze fru-
straties dan vandaan?

Twee jaar geleden organiseerde de Oud-leerlingenbond een colloquium onder de vlag

,,Jeugd en ondernemen". De redactie weet uit doorgaans goed ingelichte bron dat een
gelijkaardige manifestatie op de ontwerptafel ligt. De aandacht zou deze keer verlegd wor-

den naar de wetenschao.

Terloops, van hervormen en omvormen gesproken, zou Het College ooit ,,gemengd" wor-
den? (h6tjaar 1992?)

De Redactie



-Contnctucd,

THEO BRACKX, VAN INTERNAAT NAAR PAROCHIE

Theo Brackx, priester-leraar en internaatsopvoeder van het Klein Seminarie werd deze
zomer door bisschop Vangheluwe tot medepastoor aangesteld op de St.-Pietersparochie
te Brugge. Op de plechtige aanstelling konden de parochianen dan ook weer lachen: het
was immers lang niet zeker of er nog een medepastoor zou komen.Toen men zag hoeveel
volk er de verplaatsing vanuit Roeselare naar Brugge had meegemaakt, was duidelijk dat
het een 

"goeie" zou zijn.

Na een kleine maand zochten wij de kersverse parochieherder op in zijn nieuwe woonst in
de Oosfendsesteenweg 53. Het eenvoudige rijhuis onderging op dat ogenblik nog een
welkome opfrissingsbeurt- Na een rondleiding in de nieuwe woonst en de tuin, begonnen
we aan het ernstige werk: een gesprek over Theob leven, zijn idealen, en niet te vergeten,
zijn kollegejaren.

Theo, je jeugdjaren breng je door aan de kust. Wat is je uit die periode het sterkst bijgeble-
ven?

Theo: Thuis heb ik geleerd mensen aan te voelen, te zoeken naar hun talenten. Ook de
gastvrijheid stond centraal. Vanaf mijn twaalfde jaar namen mijn ouders enkele gehandi-
capte kinderen aan en zo leerde ik ook dat men vooral met jongeren heel veel geduld moet
hebben.

Als KSA-leider kon ik tiidens mijn kollege-jaren groeien in mijn idealen. Een gelukkige tijd
was dat.



Van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende trok ie naar het Groot Seminarie-

Theo: Ja, al van in het derde studieiaar zegde ik priester te zullen worden. Het was uiter-

aard pas later, vanaf mijn 16de, dat mijn roeping echt vorm kreeg.

De jeugdbeweging en enkele priesters, zoals de huidige Oostendse collegedirekteur Frans

Sonneville, hebben daar een grote rol in gespeeld. Het was toen al niet meer zo vanzelf-

sprekend dat iemand voor het priesterschap koos. lk was de enige priester-kandidaat uit

de school. De roepingencrisis werd in die periode nog verscherpt door een aantal uittredin-

gen.

Mijn klasgenoten reageerden positief op mijn keuze. Tildens het Lourdeskamp van de KSA

troonden ze mij zelfs tot de nieuwe paus!

En je ouders?

Theo: Mijn ouders wisten het eigenlijk al. Toen ik miin keuze bekend maakte, reageerden

zij met een groot vertrouwen.lk had altijd een grote vrijheid van hen gekregen, maar in ruil

verwachtten zij ook veel van mij. Eenzelfde opvoeding trachtte ik ,,miln" internen ook door

te geven.

Hoe verliep de overgang naar het Brugse Seminarie?

Theo: lk kwam van een toen vrij turbulente school. Wat onmiddellilk opviel in het Semina-

rie, was de stilte die er heerste. Elke dag opnieuw werd ie verplicht jezelf voor de keuze te

stellen: priester worden of niet. Uiteindelijk zouden slechts 4 seminaristen van de 17 die in

1972 het eerste iaar aanvatten, gewijd worden. Ondertussen verbleef ik twee laar aan het

Leuvense Leo Xlll-seminarie als student Pedagogische Wetenschappen. Een plezante

universiteitsstad, maar de examens waren minder leuk.

ln 1979 volgde je wijding in Klemskerke. En dan maakte je opnieuw kennis met een heel

andere wereld: het leger.

Theo: Tijdens mijn legerdienst was ik aalmoezenier in de kazerne van Delbrtick in Duits-

land. Een zeer boeiende ervaring:je hebt er een parochie en verder ziln er de miliciens,

met het leger als hun enige vijand. Maar in dit harde en banale milieu heb ik zeer veel

geleerd.

Vervolgens kwam je in het Kein Seminarie terecht: ,van de ene kazerne naar de andere"
heb je nog gezegd.

Theo: De aanpassing lag inderdaad soms meer bij de school dan bij mij:ze hebben mij

gevraagd en ze hebben mij gekregen!

Maar ik heb van de twee superiors telkens calte blanche gekregen.

lk mocht mijn eigen ideedn uitvoeren. lk had een eigen stiil gecrederd: mijn kamer was

nooit gesloten. De internen kwamen er trouwens graag.Zij hadden er vaak nood aan om

me iets persoonlijks toe te vertrouwen. Pas dan zie je hoeveel verborgen verdriet er in elke

internaatskamer schuilt. Maar eerst moet ie de jongens persoonlijk trachten te kennen:

alleen wie zich echt veilig voelt, zal je iets vertellen. Het vergt veel energie om zo'n relatie

tot stand te brengen.

Een ander onderdeel van je eigen stijl was het bijna volledig ontbreken van het onder-

scheld tussen leraar en opvoeder.

Theo: Dat klopt. lk was gewoon Theo, zowel tijdens als buiten de lesuren. Hierdoor stelde

ik mezelf soms erg kwetsbaar op, maar anderzijds heb ik zowel van leerlingen als van



ouders heel veel in ruil gekregen.

Je taak wordt nu, althans gedeelteliik, overgenomen door Gaby Quicke. ls een inwonend
priester een noodzaak voor een internaat?

Theo: Zeker. Een priester kan zich volledig aan het internaat geven. Voor iemand met een
gezin is dat onmogelijk, ook al kwijt deze zich tijdens de werkuren voortreffelijk van zijn
taak.

Toch moet ik zeggen dat ik zelf nooit grote projekten heb gerealiseerd. Heel het internaat
draaide op uitnodigingen en ik constateer dat de uitnodigingen telkens werden beant-
wooro.

De Intra-show's, het Sinterklaasfeest, de onthaalavond voor de eerstejaars, de Intra{iets-
tocht, de toneelavonden...: het kwam allemaal tot stand dankzij de medewerking en inzet
van velen. Zo resten er vele goede herinneringen: de caritaskampen met intra-vrijwilligers,
de Amnesty International Schrijfgroep ...

Ook de jongens zullen nooit vergeten dat hun kerstkaartenverkoop ten voordele van de
gehandicapten vorig jaar ruim 70.000 frank opbracht.

Nusta7e voor een heel andere opdracht.
Hoe begin je nu aan zo'n taak van parochiepriester?

Theo: lk heb onmiddellijk het gevoel gehad dat ik hier welgekomen was en dat de ver-
wachtingen erg hoog gespannen staan. In elk geval ga ik niet overhaast te werk. lk vorm
samen met de pastoor een hechte ploeg. Hij speelt me heel wat informatie door. Het is dui-
deliik dat veel mensen hier verlangens hebben naar de kerk toe. Wij moeten hieruit iets
laten bloeien. De jeugd is hier het vergeten broertje en het ligt in de lijn van de verwachtin-
gen dat ik daar als Chiro-proost verandering probeer in te brengen.

Theo laat de jeugd dus niet los. Tijdens het napraten belt iemand aan en even later rinkelt
ook de telefoon. Als parochiepriester zal hij de vrije tijd nog meer moeten ontberen, meer
nog dan op het Klein Seminarie. Maar, zo voegt Theo er bij ons vertrek nadrukkelijk aan toe,
toch zal ook hier de deur steeds open staan. Figuurlijk dan wel, maar in elk geval zullen de
vroegere collega's en oudleerlingen altijd welkom zijn om de herinneringen uit die tien
goed gevulde jaren weer naar boven te halen.

naar: M. Dehem en J. Strobbe.leraars-colleqa's
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"Nabeschouwingen over het themanummer
van ,,Eertijds" over Gezelle.

Nu at bijna weer tien jaar geleden gaven we een "Gezellenummer" 
uit- De heer A' Demeu-

lemeestet is zo vriendetijk geweest, vanuit zijn rijke Gezellekennis, correcties en randop-

merkingen te geven, die klaarte pogen te brengen in de complexiteit van leven en werk van

onze beroemde schrijver. Wetlicht is het aan te raden eerst de passages en de bladziiden

na te slaan waarnaar dit artikel verwiist.

de redactie

Het weze mii toegelaten, me steunend op jarenlange studie van (vooral) het 19de - eeuws

Klein Seminarie, enkele verhelderende gegevens aan te brengen in de rand van vooral de

meer geschiedkundig gerichte bijdragen in de Gezelle-aflevering van ,,Eertijds", december

1980.

Een mooie lithografie

Op bladzijde achttien wordt de bekende mooie lithografie (zie mooie reproduktie in ,,Con-

tact" juni 1981, bladzijde 83) afgedrukt die het Klein Seminarie ,,ten tiide van G. Gezelle",

(aldus het onderschrift) voorstelt. Gezelle was er, zoals men weet, eerst leerling (1846 -

1850) en vervolgens leraar (1854 - 1860). In de linkeronderhoek prijkt het persoonliik

wapenschild met de persoonlijke wapenleuze ,,ln fide et charitate" (,,1n geloof en naasten-

liefde") van Mgr. Jan-Jozef Faict (1813-1894), bisschop van Brugge (1864 - 1894). Mgr.

Faict kreeg ziin bisschopsbenoeming op 22 september 1864 en de bisschopswijding

volgde op die zonnige st.-Lukasdag, 18 oktober 1864. De brouwerszoon van Leffinge,

anglofiel in merg en been, de ,,dux hominum" (A. Viaene), de ,,mensenzot" (J' Geldhof)' de

(vooralsnog) 6nige oud-superior (1849 - 1856) van het Klein Seminarie die de Brugse bis-

schoDszetel beklom, Jan-Jozef Faict, dankte wellicht die bisschopsmiiter aan zijn warme

vriendschap met de toenmalige pauselijke gezant in Belgi6, de Pool Mgr. Ledochowski die,

kennelijk, de doorslag gaf bij Pius lX. Najaar 1864: Gezelle verbleef toen reeds, in het

Engels seminarie te Brugge.

De lithografie die, in de vorige eeuw, iarenlang het jaarlijks collegepalmares zal sieren en

zeer populair was, kan dus niet v66r 1864 ontworpen ziin. Wanneer zag deze litografie het

licht? En is zii een ,,werkelijkheidsgetrouwe" weergave? Het is niet eenvoudig op deze vra-

gen te antwoorclen.

Toen ik in april 1962, onmiddellijk na de dood van wiilen Michiel English, de nukkige archi-

varis van het bisdom Brugge, in het Brugs bisschoppeliik archief, een zorgvuldige klasse-

ring ondernam van het aldaar berustend archief van het Klein Seminarie (een chaos waar-

uit zeer v66l verdween !), kon ik vaststellen dat er van deze lithografie eigenlilk twee versies

bestaan. Zij duikt voor het eerst op in november 1864 (hoofding van brief van superior



Ter infotmatie voor onze lezers drukken we nogmaals de lithografie af .
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Bruno Vanhove (1859 - 1869) aan Mgr. Faict), evenwel zonder het gebouw rechts onderaan
(:huidige feestzaal). lk heb sterk het vermoeden dat deze lithografie werd ontworpen op
initiatief van superior Vanhove n.a.v. de ,,jucundus introilus',, de ,,blijde intrede,,van de
nieuwe Brugse bisschop, in zijn Klein Seminarie dat hij acht jaar vroeger, met bijzondere
pijn in het hart had verlaten (november 1856).

Een tweede versie situeert zich ergens + 1876 (stelling J. pollet) - of vroeger? - in volle fla-
mingantenrepressie, maar dan met het gebouw rechts onderaan. De ons allen welbekende
huidige feestzaal werd, zoals men weet, opgetrokken in 1875, ten tijde van superior (1869 -
1884) Henri Delbar, met als oorspronkelijke bestemming:een gymzaal. De plechtstatige
salonsuperior Delbar realiseerde, met deze bouw, eigenlijk een sinds jaren lopende oude
ideevoorheteerstaangevraagdteBruggein lS60doorsuperiorVanhove:,,eengymnase,,
nl. een degelijke ,,accommodatie" voor lichamelijke opvoeding en sport. Deze voor die tijd
stellig vooruitstrevende idee vanwege een ruimdenkend man als superior Vanhove stootte
echter op tegenstand eerst van Mgr. Malou en vervolgens van Mgr. Faict. In de ogen van
deze prelaten, kinderen van hun tijd als ze waren, werden zaken als hygi6ne, lichaamszorg,
lichamelijke opvoeding, sport (vooral zwemmen), stortbaden enz. met een scheef wanlrou-
wig oog bekeken als zijnde een subtiel gevaar voor het zesde en het negende gebod,,,la
belle vertu" zoals dat heet in de bisschoppelijke briefwisseling.

De lithografie, afgedrukt op bladzijde negentien, zou dan de tweede versie zijn. Toen de
huidige feestzaal werd gebouwd, verbleef Gezelle te Kortrijk. Bovenaan bemerkt men, srer-
lijk omkranst, het fameuze ,,pavillon" en de gaaipers van de ,,Warande". lk wil hier even
aanstippen dat de boogsport (in mijn collegejaren, 1945 - 1952, was ze nog vrij populair bij
de internen) evenals het roemrijke bekende ,,souper champ6tre", het rustieke Vergiliaans
avondmaal op het superiorsfeest (denk aan de ,,Groote Stooringhe" einde juli 1875) vast
en zeker reeds in gebruik waren in 1854, het jaar van Gezelles aankomst (wellicht nog
vroeger?).Zakelijke bewijzen breng ik aan in ,,Gezellekroniek" nummer zestien, te verschij-
nen in najaar 1982. Voorts bemerkt men, op de lithografie, de toen nog onoverdekte
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Mandel langsheen de gebouwen links van de ,,Dreve" ofte ,,Brevierlaan" (K. de Busschere)'

voor alle 19-de eeuwse superiors bracht deze door Gezelle dichterlijk bezongen water-

loop en door de Engelse taalleraar Jozef Algar in het Latiin bezongen ,,Mandela" (Mgr'

Faict had het steeds over la,,Manddle") eigenliik veel mizerie en narigheid mee, een echte

nachtmerrie. overmatige regenval betekende vrijwel altijd overstroming van de kelders en

sommige plaatsen van de gelijkvloerse verdieping aan de zuidkant. En dan vooral, zoals

ekonoom (1849 - 1859) Felix B6thune schreef aan ziin familie te Kortriik, de plaag van de

waterratten, muizen en allerlei vies ongedierte plus, tenslotte, de aangename (!) geur' De

definitieve overwelving, werk van de bouwheer en erg fransgeoridnteerde superior (1894 -

1908) Leo Devroe, de superior van het eeuwfeest (1906), stelde een einde aan veel mizerie'

De gevreesde,,amiti6s particulidres"

Derluyn en westenbroek (,,Eertijds" juni 1981 ) brengen deze kwestie te berde, onderwerp

dat thans sedert een halve eeuw de Gezellestudie doorkruist. Vooreerst een algemene

opmerking: na zorgvuldige lezing van (vooral Noordnederlandse) auteurs over dit feno-

meen, vraag ik me af of men dit niet alles te veel verklaart en hervertaalt vanuit de gevoelig-

heden van onze huidige vrijmoedige overgesexualiseerde tijd, meer dan een eeuw later'

Men poneert een zienswijze, vaak eigenlijk een vooroordeel, en dan worden feiten, woor-

den, gedichten, brieffragmenten dermate verwrongen totdat ze absoluut het onbewezen

vooroordeel staven. Heel bepaald de Noordnederlandse Gezellekenner Westenbroek -

zoals zijn recensenten (bv. prof . Dr. Ren6 Lissens) sinds lang hebben gewaarschuwd - ont-

snapt m. i. niet altijd aan dit zo verleideliik euvel van de zgn.,,Hineininterpretierung". Verder

stelt zich, bii deze auteur, ziln, naar mijn mening, al te verwaarlozende houding tegenover

sekuur, minutieus en tijdrovend d6tailonderzoek hier in Westvlaamse archiefbewaarplaat-

sen. Geografische afstand is geen gewettigde verontschuldiging. Tenslotte is er de moei-

lijkheid, voor een Noordnederlander, om zich in te leven in de Westvlaamse psychd, waar-

over wijlen Antoon Viaene zo goddelijke bladzijden heeft geschreven. Zelfs in de verta-

lingswijze van een bidprentje als dit van Eduard van den Bussche treedt reeds een ver-

schillend taalaanvoelen op (,,Eertiids" juni 1981, bladzijde 35).

Vrijwel alle Westvlaamse colleges-met-internaat, in de 1gde eeuw, werden geconfronteerd

met dit verschilnsel der ,,amiti6s particulidres", inherent aan maandenlang 66ntonig

samenwonen van jongens, van ongeveer dezelfde leeftijd. De ingaande briefwisseling in

de Brugse H. Geeststraat, vanwege de college-oversten, iS revelerend' Men won de raad in,

vertrouwelijk, van de bisschop hetzij preventief, hetzij omtrent de behandeling en de

nazorg van ontdekte ,,gevallen" van min of meer Sexuele afwijkingen. De briefwisseling

over dit kies onderwerp geschiedde vaak in het Latiin daar waar de administratieve taal van

de Brugse curie, zoals men weet, het Frans was.

Het Klein Seminarie stond dus stellig niet all66n met deze problematiek binnen zijn muren

zoals westenbroek, nogal agressief , aan het eind van zijn bijdrage poneert (,,Eertijds" juni

1981 ). Problematiek waarbij men zich er moet voor hoeden, het weze andermaal onder-

liind, ze te benaderen en te verklaren met de gevoeligheden en de benaderingswijzen van

nu. Uit de eigentiidse bescheiden leest men een zekere huiver voor de lichamelijke dimen-

sie van die ,,amiti6s particulidres". De leperling Mgr. Jan-Baptist Malou, bisschop van

Brugge (1849 - 1864), een aristocraat-van-huize-uit en door zijn internationale opvoeding

een briljante open geest, benaderde dit probleem, reeds in 1853, op 66n vrii ruimdenkende

manier, zonder paniek. ziin opvolger, Mgr. Faict, die als niet 66n het Klein seminarie gron-

dig kende (oud-leerling, laureaat 1834 en oud-superior), qua opvoeding meer beperkt,



nam ongeveer eenzelfde houding aan. Als deze beide bisschoppen, die toch grondig inge_
licht waren over hun colleges (het zo hatelijk bespiederssysteem begon stilaan in werking
te treden) er geen drama van maakten, moeten wij dan, m66r dan een eeuw veroer, gaan
spreken van ,,tijdelijke, door de omstandigheden bepaalde, dus situatieve homosexuete of
pseudo-homosexuele neiging" (westenbroek)? projecteert men niet al te vlug en al te vaak
een huidige tijdsgeest en - problematiek op verre toestanden uit het verleden? De Fons
Sarneellectuur is mythescheppende sensatie die niets met literaire geschiedenis te maken
heeft.

Terloops weze aangestipt dat het wenselijk fenomeen van de ,,amiti6s particulidres,'soms
ook opdook, zij het in mindere mate, onder jonge priester-leraars. Deze gevallen deden
zich vooral voor in de numeriek sterke priesterkorpsen zoals bv het Klein Seminarie, het
st.-Amandscollege te Kortrijk, het st.-Lodewijkscollege te Brugge e.a. Dit verschijnsel werd
natuurlijk door de bisschoppelijke overheid van de hand gewezen als zijnde in strijd met de
Dupanlouppedagogie en veelal ongedaan gemaakt door een strikt ,,compareat,, d.i. de
betrokken personen werden afzonderlijk ontboden bij de bisschop. Voor het Klein Semina-
rie zijn ons enkele gevallen bekend zoals bv. Alfons van Hee, Hugo verriest, ten tijde van
superior Delbar. Als superior (i949 - 1956) stond Jan-Jozef Faict, toen nog onderhorige
van Mgr. Malou, persoonlijke vriend van Mgr. F6lix Dupanloup, inderdaad het opvoedkundig
ideaal van deze laatste voor. Als ouderwordende bisschop echter, na .1g70, geleerd en ont-
goocheld door de vele ervaringen ,zal hij deze pedagogie deels verloochenen omdat hij de
grote gevaren zag van al te grote familiariteit tussen jonge priesterleraars en de leerlingen
waar cle eerstgenoemden de populariteit van de laatstgenoemden (bewust?) zochten door
nieuwe gedurfde creatieve vormen van ,,familiariteit". De leus,,la popularit6 par la familia-
rit6" ontstemde in hoge mate Mgr. Faict. De college-oversten moesten dan die bisschoppe-
lijke inzichten op hun lokaal werkveld vertalen. Feitelijk werd daarmee, impliciet, de Gezel-
liaanse handelwijze (vooral 1854 - 1860) gedesavoueerd. Voor een superior Delbar bv., en
later nog, zal familiariteit,,pour ne pas dire plus" (H. Delbar) als het ware, in het Klein semi-
narie, een obsessionele ,,achtste hoofdzonde" worden aldus in de hand werkend de (mis)-
groei van dit soort ,,decorum clericale", klerikaal onnatuurlijk protokol jarenlang zo Ken-
schetsend voor de Brugse clerus.

De beruchte Faberbrief van St.-Lukasdag 1g5g

ln de herfst van 1962 gaf wijlen prof . Dr. Frank Baur (t 1969) mij voor het eerst inzage van
deze brief. De sympathieke rondborstige Gentse hoogleraar was, zoals men weet, een uit-
zonderlijk gezagvol Gezellekenner. vergeten wij niet dat de Brabander Frank Baur (' Vil-
voorde) reeds v66r wereldoorlog l, als jonge afgestudeerde, te leper bij caesar Gezelle
zeer hartelijke contacten had en inzage kreeg van heel wat stukken uit de Gezellenataten-
schap in tegenstelling met priester Aloys walgrave die, omwille van de gekende vete, vrij-
wel niets kan loskrijgen. Baur wist enorm v661. Aan hem was deze brief sinds jaren bekend.
De werkgroep van de Jubileumuitgave waartoe Frank Baur behoorde en waarvan het laat-
ste overlevende lid ons ontviel op 29 juni 1981 in de persoon van de Westvlaamse oriester
Jan De cuyper, was van oordeel dat de publicatie van deze brief toen inopportuun was,
temeer omdat men allerminst overtuigd was dat deze brief wel degelijk voor Gezelle
bestemd was. Prof. Baur heeft altijd staande gehouden dat er tot nog toe geen enkel zake-
lijk bewijs is gevonden waaruit blijkt dat er rechtstreeks persoonlijke kontakten geweest zijn
tussen Gezelle en deze Engelse Father W.F. Faber (1814 - 1863).

Gezelle kende deze oratoriaan door zijn lectuur zoals hij ook andere auteurs kende, m66r
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niet. Als deze brief voor Gezelle bestemd is, doethet vrij wonderlijk aan dat er geen andere

Faberbrieven bewaard zijn in de Gezellenalatenschap. Het feit dat Faber zo maar onmid-
dellijk met de deur in huis valt, zou er kunnen op wijzen dat briefschrijver en bestemmeling

elkaar z66r goed kenden en dat deze brief slechts een schakel is in een reeks die reeds

voorafgingen en nog volgden. Doch dit is de 6nige Faberbrief in het Gezellearchief. Gesteld

dat deze brief voor Gezelle bestemd was, dan is daarmee nog niet bewezen dat de aan

Fabers oordeel onderworpen ,,case" wel degelijk terugslaat op een persoonlijke problema-

tiek bij Gezelle. Deze laatste kan ook louter als bemiddelaar opgetreden zijn. In elk geval,

voor Baur bewees deze brief, in verband met Gezelle, niets. lk hoor het hem nog zeggen.

Prof . Baur kende persoonliik h66l goed Paul Allossery (1875 - 1943), laureaat van het Klein

Seminarie, in 1895, (tentiide van superior Leo Devroe), conservator van het Gezellemu-
seum in de Rolleweg. Veel van die zelfzekere nota's van Allossery ,,bestemd voor G.

Gezelle" of ,,bestemd voor x of y" werden naderhand door Baur weerlegd. In elk geval was

deze aantekening van Allossery (zijn ,,peerdegeheugen" kon ook mythen onthouden) voor
Baur niet overtuigend. In Allossery's tijd was, ook voor hem, het Brugs bisschoppelijk
archief een zorgvuldig dichtgegrendelde ,,hortus conclusus". lk weet dat Antoon Viaene
(1900 - 1979) de inhoud van deze brief kende. Hij was, jarenlang, de toegewijde conserva-
tor van het Gezellearchief in de Rolleweg, opvolger van Paul Allossery. Toch heeft de uiterst
kritische Viaene het niet nodig geoordeeld deze brief in het licht te geven en de aldaar
gestelde problematiek rechtstreeks te koppelen met het ,,geval" Gezelle, de Roeselaarse

Gezelle. Kennelijk leken ook voor deze eminente Gezellekenner de bewijsgronden al te
mager. En sensatiezoekeril kende hij niet.

Als deze brief niet bestemd is voor de in 1858 28-jarige Gezelle, voor wie was hij dan w6l
bestemd ? Men heeft zich de vraag gesteld of de bestemmeling van deze brief , die in 1967

voor het eerst werd gepubliceerd door Westenbroek (109 jaar later), absoluut per s6 binnen
het Klein Seminarie moet gezocht worden. De briefwisseling naar en van Faber
geschiedde vanzelfsprekend in het Engels en men denkt, als spontaan, dat de bestemme-
ling onder de anglofiele leraars dient gezocht te worden. ls het absoluut uitgesloten dat de
bestemmeling slechts een bemiddelende functie had tussen Faber, een erkend geesteliik

raadsman, en een persoon die wij wellicht nooit meer zullen kunnen identif iceren ? Overlo-
pen wij even de anglofiele groep van het Klein Seminarie ten jare 1858 oktober. Over de
eventualiteit van Gezelle als bestemmeling is reeds hoger gehandeld. In oktober 1858 was
Gezelle sinds bijna 66n jaar titularis van de Podsisklas en had geen bewakingsopdracht
meer bij jeugdige knapen zoals die naar voor treden in Fabers brief.
In november 1856 had de anglofiele superior Faict het Klein Seminarie verlaten. Sinds juli

1849 was een vurig anglofiel aan het Klein Seminarie verbonden in de persoon van de eco-
noom en (vanaf 18 oktober 1856) ondersuperior F6lix B6thune (1824 - 1909). In 1858 had

F6lix B6thune - hij was toen 34 jaar oud - evenwel geen bewakersopdracht bij jeugdige
knapen, ook niet op de Engelse afdeling, wel, op gestelde dagen, in de studiezaal van het
Internaat. Het lijkt me verder weinig waarschijnlijk dat een brief met zo'n inhoud, bestemd
voor de aristocraat F6lix B6thune, in de nalatenschap van Gezelle zou zijn blijven hangen
omdat, in later jaren, Baron Jozef B6thune, archivaris te Kortriik, neef van de econoom en
vriend van Gezelle uit de Kortrijkse tijd, de nalatenschap van zijn oom zorgvuldig heeft
geordend reeds toen deze laatste nog in leven was. Naarmate de gewezen ekonoom van
het Klein Seminarie opklom op de kerkelijke ladder (in 1875 werd hij Geheim Kamerheer
van Pius lX met de titel van Monseigneur) liikt het me onwaarschilnlijk dat Gezelle, in zijn
papieren, deze brief, die voor zijn goede vriend uit de Roeselaarse tiid bestemd was, niet
aan de bestemmeling zou teruggeschonken hebben.



Heel anders echter lag het geval van de Engelse taalleraar Jozef Algar (1819 - 1881 ),
bekeerling, een ongehuwde leek, naar het Klein Seminarie gebracht in april 1850 door zijn
grote beschermheer, bekeerder en werkgever, de anglofiel superior Faict. Jozef Algar was
niet enkel een bekwaam taalleraar en bedreven latinist doch ook een ijverig en vroom pas-
toraal werker (bekeringswerk bij de Engelse leerlingen) en dat in een volkomen klerikaal
priesterkorps zoals dit van het Klein Seminarie van zijn tijd. Algar zal in het Klein Seminarie
blijven tot aan zijn dood in december 1881, d.i. 31 jaar, onder 4 superiors. Zonder salaris
(de priesterleraars ontvingen 600 f r. per jaar) kreeg Algar gratis kost en inwoon in het Klein
Seminarie als een soort,,familiaris" van het huis, zoals in de oude monastieke orden. Deze
delicate positie van afhankelijkheid verklaart waarom deze buitenlandse leraar nooit luid-
ruchtig stelling heeft genomen bv. betreffende de opvoedingswijze van een Gezelle of,
later, ten tijde van superior Delbar, de blauwvoeterie. Hij hield er zich wijselijk buiten, remeer
dat de superiors n6 Faict (bv. de superiors Vanhove en Delbar) in veel mindere mate anglo-
fiel waren.

Algar en Faber kenden elkaar persoonlijk. Er ziin niet enkel de gegevens die Derluyn aan-
stipt (bladzijde tweedndertig +vooral voetnoot veertig), er is ook nog het volgende. Vanaf
1850 ging econoom F6lix B6thune vrijwel elk jaar, gewoonlijk kort na de jaarlijkse prijsuitde-
ling in het Klein Seminarie (:+ 15 augustus) naar Engeland om nieuwe leerlingen aan te
werven voor de Engelse afdeling waarvan de bloei van belang was voor het Klein Semina-
rie vooral uit financieel oogpunt. Op deze jaarlijkse reis, die meestal duurde tot omstreeks
15 september, was de ekonoom soms vergezeld door zijn vader, soms door zijn drie jaar

oudere broer,de bekende bouwmeester Jan-Baptist B6thune (1821 - 1894).Al deze perso-
nen waren goed bevriend met Jozef Algar. Alvorens af te reizen te Oostende maakten zij

halte in het Klein Seminarie om eventuele boodschappen en brieven vanwege Algar voor
zijn vrienden in Engeland mee te nemen. Zeker in 1855, 1857, 1858 bezochten zij het

,,Oratory Brompton" te Londen, alwaar Faber verbleef. In 1858 was econoom F6lix B6thune
vergezeld van zijn vader. Naast andere plaatsen bezochten zij eveneens het bisdom
Bristol, Algars diocees van herkomst, wat zii trouwens reeds vroeger gedaan hadden. Deze
Engelandreis van augustus-september '1858 was trouwens voor econoom B6thune de
laatste die hij ondernam als econoom want, enkele maanden later, op 29 januari 1859,

kreeg hil zijn benoemingsbrief voor Brugge. ls het vermetel te onderstellen dat Jozef Algar
zijn schrilven aan de hem (en aan econoom B6thune) bekende Faber toevertrouwde aan

de econoom? ln deze contekst gezien,lijkt het (hoogst)waarschijnliik dat de Faberbrief van

St.-Lukasdag 1858 gericht was aan de toen 39-jarige vriigezel Algar.

Dr. Jozef Algar overleed in het Klein Seminarie op 1B december 1881, ietwat vereenzaamd

op het ogenblik dat zijn grote beschermheer (en biechtvader?) Mgr. Faict te Rome ver-

toefde. Aan superior Delbar, die hem de doodsmare schreef, antwoordt Faict: oprechte

droefheid om het verscheiden van deze goede vriend, raak echter niet aan zijn schriftelilke

nalatenschap zonder eerst de (anglikaanse) familie en de bisschop van Bristol gehoord te

hebben. Nu is het zeker dat bouwmeester Jan-Baptist B6thune en Gezelle, vanuit Kortrijk,

in de loop van januari 1882 in het Klein Seminarie geweest zijn. Heeft onderpastoor
Gezelle toen brieven aan Algar meegenomen? Enkele maanden later verschijnt Gezelle

opnieuw in het Klein Seminarie op die gedenkwaardige donderdag 3 augustus 1882,2i1-

veren priesterjubileum (1857 - 1882) van superior Delbar of een kwarteeuw aanwezigheid

in de instelling. Er werd, z66r uitgebreid en uitermate overvloedig getafeld (de menu, is
bewaard) en Gezelle las er zijn dichtwerk ,,Wij waren er vereend" waarin een ontroerende
passus gewijd aan de enkele maanden vroeger overleden Algar. Aan superior Delbar, die

Gezelle had uitgenodigd ,,d titre d'ami" (!) werd het geschilderd portret aangeboden dat
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thans nog steeds de zuidelijke pandgang siert. Terloops weze nog aangestipt dat, in 1881,

superior Delbar, daartoe aangespoord door de oudleerlingen, het plan opvatte het 75-jarig

bestaan van het Klein Seminarie, 1806 - 1881, groots te vieren. Het plan vond evenwel

g66n doorgang omdat Mgr. Faict er niet achter stond, teneinde geen nodeloze herrie te

zoeken met het liberale lands- en provinciebestuur. Een zorgvuldig onderzoek in het

bewaarde archief der Engelse Oratorianengemeenschappen evenals het bisschoppelijk

archief te Bristol kan m.i. wellicht nog m66r licht brengen in de relatie Faber - Algar. Het

anglikaans verleden van deze laatste is immers onvoldoende bekend.

Gezelles,,Kerkhofbloemen" (1858)

V66l werd er reeds geschreven over dit jeugdmeesterwerkje van de dichter. lk herinner me

levendig de sprankelende lessen daarover, aan de hand van de fragmenten eruit in het

bekende handboek ,,Zuid en Noord" van Pater Evarist Bauwens sj., tijdens ons Poesisjaar
(1950 - 1951 ) door onze klastitularis wijlen Paul Declerck (1922- 1981 ). In 1978 gaf ik een

studie in het licht waarin ik poogde de meigebeurtenis van 1858 terug te plaatsen en

scherper te stellen in het kader van het 19de - eeuws Klein Seminarie. (Zie ,,Rollariensia"
1978). Mijn studie was reeds in druk toen Jos6 de Moelenaere een studie publiceerde (zie

,,Gezellekroniek" nr. 13) waarin de mythe van een ,,slappe, besluiteloze superior" (1856 -

1859) Augustin Frutsaert (het kortste superioraat in de 1gde eeuw) gedeeltelijk wordt neer-
gehaald. lk zeg ,,gedeeltelijk" want er blijven archivalische gegevens die deze zgn. mythe

bevestigen.

Hetisenblijftverdermijnovertuigingdat,toende2T-jarigeGezelleinnovember 1857pro-
moveerde tot titularis van de Potisisklas (266r tegen zijn zin,zoals men weet), niet iedereen

in het Klein Seminarie met deze bisschoppelijke beslissing, bekokstoofd tussen Mgr. Malou

en grootvicaris Faict (oud-superior), gelukkig was. Er ontstond ,,herrie" in de geesten, ken-
nelijk een soort malaise. Bekilken wij het geval van naderbij.

Op 31 juli 1856 schreef superior Faict zijn laatste leraarsverslag (bewaard) bestemd voor
Mgr. Malou. Op dat ogenblik was hij stellig reeds op de hoogte van zijn promotie tot grootvi-

caris (die zal plaats hebben half oktober 1856) zoals ik zakelijk heb bewezen in een bij-

drage over ,,Gezelle als leider van de Vlaamse Lettergilde te Roeselare" te verschijnen in

,,Gezellekroniek". In dit afscheidsleraarsverslag vraagt de superior dat Gezelle tot titularis
der Podsis zou bevorderd worden. Was dat enkel zijn individuele zienswijze of vertolkte hij

daarmee ook, objectief, een verlangen van het priesterkorps als dusdanig?

V66l pleit ten gunste van de eerste onderstelling. Henri Messiaen, titularis der Derde
Latijnse Klas, Jan de Leu,'bewaker'van het Internaat, lieten zich zeker niet van hun paard

slaan door deze longere collega. Ook D6si16 Bierre, titularis der Vierde Latijnse Klas, in

zekere mate. Van Bruno Vanhove, titularis der Retorica, beweert men steevast dat, toen
hem tijdens de zomervakantie 1859 gevraagd werd superior te worden, hij slechts zou
aanvaard hebben op de nadrukkelijke voorwaarde dat Gezelle eerst uit de Podsisklas zou
verwijderd worden. Steunt deze negatieve appreciatie enkel op de twee schooljaren van
Gezelle in de Poesisklas of ligt daarin ook verborgen het feit dat Vanhove er zich nooit
heeft mee kunnen verzoenen dat een opvoeder zoals Gezelle zeker niet op zijn plaats was
in de Podsisklas? De twee rapporten van superior Frutsaert (1858 en 1859) - dat van 1857

verdween - zijn toch niet onverdeeld gunstig voor Gezelle, wat men ook moge beweren.
Nochtans was deze superior - niet vertrouwd met het Klein Seminarie en met de antece-
denten van de ionge Gezelle - juist daardoor m.i. een onpartijdig, onbevooroordeeld
getuige, m66r geloofwaardig dan sommige al te sentimenteel gekleurde uitlatingen van bv.

een suoerior Faict.



Nergens heb ik ook maar 66n gegeven kunnen ontdekken waaruit zou kunnen blijken dat
econoom F6lix B6thune, vriend van Gezelle, in zijn schik was met die zgn. promotie van
deze laatste in november 1857. De econoom, zoals trouwens zijn broer de bouwmeester,
zag en ervoer in Gezelle ,,de" geknipte man voor de Engelse afdeling, daar waar anderen,
v66r Gezelle, waren mislukt. Het feit van zo'n geschikte man te hebben voor die zo moer-
liike Engelse afdeling schonk aan econoom F6lix B6thune m66r moed om te ijveren voor
de bloei ervan, een belangrijk gegeven voor het Klein Seminarie vanuit financieel oogpunt.
Dat Gezelle uit die afdeling weggetrokken werd om titularis der Podsisklas te worden vond
de kring der B6thunes een spijtige beslissing. Het werd niet goedgemaakt door het feit dat
Gezelle, voor zijn laatste schooljaar 1859 - 1860, opnieuw in die Engelse afdeling werd
ingeschakeld, want toen was het reeds te laat. De neergang van die afdeling was onstuit-
baar ingezet. De uitzonderlijke werver ervoor, Felix B6thune, verliet het Klein Seminarie,
definitief , in de eerste dagen van februari 1959. In mijn uitvoerige studie over Gustaaf-Hen-
drik Flamen (1837 - 1920), leraar (1867 - 1873) aan het Klein Seminarie, eerste doch niet
voornaamste geestelijke begeleider van de adolescent Rodenbach (zie ,,Rollariensia,,
1979) heb ik duidelijk aangetoond hoe de jonge surveillant Delbar (de latere superior),
vanaf zijn aankomst in het Klein Seminarie, in de Kerstdagen van 1852 volstrekt en totaal
allergisch was voor de Gezelle-pedagogie. Profiterend van de superiorswisseling in 1959
zal surveillant Delbar de nieuwe superior Van Hove onder druk zetten om Gezelle, niet
enkel uit de Podsisklas, maar uit het Klein Seminarie te verwijderen, wat dan ook, een jaar
later, in augustus 1860, zal gebeuren.

Het overgrote deel van de Podsisklas 1857 - 1858, waarioe de betreurde landbouwers-
zoon Edward van den Bussche, uil Staden, behoorde, waren internen, slechts een handvol
externen. lk zal mij ervoor hoeden daarvoor te steunen op de jaarlijkse palmares die tel-
kens in augustus van de pers kwam, want niet alle leerlingen staan daarin vermeld. Stevige
grond biedt de jaarlijkse ,,staat van bevolking" die de superiors, meestal tegen het eind van
juni, stuurden naar bisdomsecretaris Frans-Xaveer Nolf die er naar vroeg ,,de mandato" d.i.
op bevel van de bisschop. Zo ook superior Frutsaert einde juni 1858. Een zo ruim mogelijk
bevolkt internaat was voor het Klein Seminarie, een eeuw geleden, een financieel belang-
rijke zaak want de kostprijs was niet gering. In de Latijnse brieven van Mgr. Faict en in de
Latijnse huldedichten van de taalleraar Jozef Algar verschijnt de schakering van ,,alumnus"
voor inwonende leerling of intern, ,,discipulus" voor leerling in het algemeen. lk meen die
schakering terug te vinden in de ,,alumni" van het bidprentje voor Eduard van den Bussche,
de leefgemeenschap van het lnternaat - Podsis ter nagedachtenis van een afgestorven
klasgenoot-intern. Zoals duidelijk blijkt uit het intern huisreglement van het Klein Seminarie
uit de vorige eeuw, waren de ,,section de l'lnternat" en de ,,Section de l'Externat" twee vol-
komen autonome, op zichzelf staande afdelingen met eigen surveillant en eigen tuchtvoor-
schriften. Deze structuur bleef jaren gehandhaafd. In mijn collegejaren, in de naoorlogse
tijd, had men het, vulgo, over ,,d'hinnen " en ,,d'eksters" ...

Met dit geslaagd Gezellenummer bracht ,,Eertijds" een waardevolle bijdrage tot de Gezel-
lestudie die thans, her en der, opnieuw in bloei staat. Hopelijk brengt het zo Iraai uitgege-
ven oudleerlingenblad nog andere bekende of minder bekende figuren van het roemrijke
Klein Seminarie in herinnerino.

t A" DEMEULEMEESTER
(ret.'52)



Eertijdse roepingen

Perspectum oculis laici vetuli sed nondum decrepiti
(vrij vertaald: bekeken door de ogen van een ouder wordende maar nog niet

afgeleefde leek)

Toen een van mijn kleinkinderen naar me toekwam, een opengeslagen boek in de hand, en

me, vingerwijzend, vroeg: ,,opa, wat wil dit hier zeggen: seminarie", raadde ik hem aan

voortaan ziin dikke van Dale, die we, oma en ik, hem hadden gegeven als aandenken aan

zijn H. Vormsel, te raadplegen. lk ging de mijne halen en gaf hem de uitleg te lezen op

pagina2ST4,waarna hil, ietwat wijzer, terug ging zitten en ziln boek verder las.

lk keek hem nog een wijle aan en droomde heel ver terug naar de dulle laren dertig toen ik

zelt in zo'n seminarie, zo'n inrichting tot opleiding van geestelijken, vertoefde. De inrichting

heette Klein Seminarie en was, en is nog, gelegen te Roeselare in de Zuidstraat. Daar deze

bijdrage bestemd is voor ,,Eertijds", dus niet voor het oog van ongegadigden, hoef ik hier

niet verder uit te weiden dat het Klein Seminarie, benevens de twee eerste iaren van deze

specifieke opleiding tot het priesterschap, de filosofieiaren, ook een lagere afdeling, een

oude humaniora, een handels- en een landbouwafdeling telde. Het volgen van de oude, de

Grieks-Latijnse, humaniora aan (voor de internen van toen past hier wellicht beter,,in" want

die zaten er toen wel degelijk voor halftrimestriele perioden van zeven/acht weken aan een

stuk goed en wel in)dit Klein Seminarie beduidde dus geenszins per se dat alle humanio-

rastudenten de weg naar het priesterschap waren ingeslagen en deze doelbewust en in

volle overtuiging verder volgden. Dit was ten andere ook niet de officidle bedoeling van de

instelling en van haar beheer- en lerarenkorps dat hen de wijsheid en het fatsoen moest

aanleren voor verdere vaart door- en overheen de perikelen des volwassen levens.

Of toch ...?

Of toch ...? Een terugblik op een bepaalde voorbije periode van het leven laat toe deze van

buiten uit in haar geheel te overschouwen en in haar samenstelling, haar komponenten, te

ontleden. De resultaten van dergelijk overschouwen leiden niet tot een duidelijk positiet

antwoord op deze vraag, maar spreiden een waaier open van nuances rond het thema der

toentertiidse (wat een memorerend sappig woord in een mond reeds zo vol van heden-

daagse plastische kunst) roepingen tot de priesterlijke staat. Het achteraf inkijken der

resultaten, zo positieve als negatieve, vergemakkelijkt de indeling en de beoordeling.

Buiten en boven alle kijf stond de echte roeping, tevens ook de enige, het zich door God

zelf geroepen voelen en geroepen, aangetrokken en uitverkoren ziin tot het priesterschap,

het sacerdotium veridicum (Divinus afflatus). Het zou een in ziel en lichaam aangevoelde

onweerstaanbare neiging zijn zich volledig, en dit gedurende het ganse leven, aan God toe

te wijden, Hem onbaatzuchtig te dienen, en Zijn Waarheid na te streven, te beleven, en de

medemens mee te geven. Hoe deze onweerstaanbare neiging van Godswege in de mens

ontstaat en er zich, soms tegen allerhande zware tegenstroom in, verder blijft ontwikkelen

en tot bloei en rijpheid komt, zal wellicht een vraag blijven waarop diepernstige theologen
hrin antwoord vinden, maar waarmee de gewone sterveling geen raad weet. Ook in onze

collegetijd waren deze specimens eerder zeldzaam, maar ze bestonden, en ieder van ons

heeft wellicht enkele namen op de lippen van klas- ol tijdgenoten die tot deze uituerkore-

nen behoorden en hun adel doorheen het gehele verdere leven hebben bevestigd. Men

vond er het gehele gamma van diepdenkende theoretici tot zelfverschenkende wroeters,
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allen zo nodig en zo nuttig voor het werk in de wereldweidse wijngaarden des Heren; onoer
hen zekerlijk ook velen onzer missionarissen, tevens bedacht en getooid met de nodige
dosis avonturisme en ondernemingsgeest. zeer weinig van deze geroepenen en uitverko-
renen zijn uitgetreden.

Maar rondom deze kern van ,,echte" draaide toen een hele mallemolen van ambitie- en
toevluchts-, alsook van uitgelokte en gesensibiliseerde, laat ze me noemen ,,onechte roe-
pingen": in feite een breed spectrum van aanminnige uitnodigingen tot imperatieve aan-
maningen, met zorg uitgekozen en evolutief toegepast volgens de persoonlijke eigen-
schappen, gesteldheden, begaafdheden enz. van het te bewerken en te overtuigen indi-
vidu; dus niet van God uit naar zich toe, maar van de mens zelf uit naar Hem toe, geen uit-
verkoren zijn, wel een om allerhande redenen zichzelf actief opdringen of passief laten
opdringen. En in behoorlijk menige gevallen werd, doorheen de mengelmoes van ambitie
en volgzaamheid, van realisme en idealisme, van zekerheid en twijfel, van terughoudend-
heid en overmoed, eigen aan de tienerjeugd, resultaat geboekt, althans wat betrof het
inschuiven in de rij der gedngageerden op de weg overheen de Mandel en de Kanunniken-
dreef naar de filosofieafdeling. Een groot gedeelte ervan bleef die weg bewandelen, volgde
verder mee naar het Groot seminarie te Brugge en werd effectief tot priester gewijd. wat
daarna zou gebeuren viel toen niet te voorspellen want zeer afhankelijk van persoonlijke,
maar ook van uitwendige en tijdgebonden factoren en maatschappelijke evoluties. Ach-
teraf en retrospectief bekeken, voelden sommigen zich bedrogen, anderen misleid, nog
anderen misbruikt in hun nar'eve onrijpe en onervaren jeugdige gesteldheid, en nam elk,
hetzij naar eigen oordeel, hetzij volgens de omstandigheden, hetzij onder vreemde druk of
door allerhande bekoring, de beslissing die hij voor eigen geval de beste vond. velen waren
edelmoedig, sommigen vertwijfeld, enkelen wellicht verbitterd; maar in Zijn oneindige
goedheid zal de Vader voor elk van hen wel het nodige begrip en erbarmen hebben opge-
bracht.

Deze ,,onechte roepingen" konden toen worden opgesplitst in twee van elkaar duidelijk te
onderscheiden groepen:zij die uitgingen van het individu zelf, nuchtere positieve ambitie
of toevlucht, en zij die werkelijk volledig van buiten uit werden geprovoceerd, vorgzame
passieve toegeving of lijdzaamheid. In de eerste groep evolueerden parallel neven elkaar:
de knapbegaafde studenten die mikten op hogere hidrarchie en wijdingen en her ervoor,
schijnbaar (op deze leeftijd?) bewust en positief, overhadden te verzaken aan de geneug-
ten, voldoeningen, verplichtingen en tribulaties allerhande van het huwelijk, de kinderen,
het gezinsleven enz., en de normaalbegaafden die dergelijke hoogvliegers niet aankonden
maar tuk waren op het prestige en de achting die de clerus toen nog volop genoot, en waar
ze het celibaat en de restricties en gevolgen ervan dan maar, minder of meer gelaten, op
de koop toe bijnamen. In beide groepen is achteraf soms wel wat ontgoocheling opgedo-
ken, want het aantal bisschoppen is beperkt en de huidige maatschappij niet meer zo
onderhorig noch respectueus.

Waar de gelederen van deze eerste groep tamelijk beperkt waren binnen het geheel der
,,onechte", waren die der puur geprovoceerden heel wat talrijker en konden toen worden
onderverdeeld volgens de eigen gesteldheid, de gemoeds- of zelfs lijfelijke toestand
waarin ze in hun tienerjaren verkeerden en de signalen en richtpijlen, op hen afgevuurd,
konden 'opvangen en verwerken. En dat dit geschut tijdens deze dulle jaren dertig in het
Klein Seminarie te Roeselare intensief, aanhoudend en vaak heel doeltreffend was, zal
menigeen der vijftigplussers (in naschoolse jaren dan) zich wel heel goed herinneren.
Zowat overal stond geschut opgesteld: vanuit de huiskring al over het ,,kom eens naar mijn
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kamer" (oeie, weeral) tot achter het mysterieuze schuifraampje van de biechtstoel. Zij die

ongedeerd doorheen die kogelregen raakten en alle hinderlagen wisten te ontwijken had-

den ofwel een zeer sterke wil, een enorm groot geluk, of een manhaftige, nauwlettende (of

gewoon al even listige?) engelbewaarder. Of behoorden ze tot het onverbeterlilke uitschot

dat er, tussen de anderen door, apatisch werd geduld en argwanend, waakzaam en drin-

gend op de voet gevolgd om uitbreiding der besmetting te voorkomen, zelfs, zo nodig, in te

dijken door het onverbiddelijke uitwiizen dezer contaminerende kiemdragers?

In deze tweede groep, de passieven, kon men drie categoriedn onderscheiden: zii die van

huize uit, vooral dan door moeder, tot het priesterschap werden aangezet en, in overleg met

de ouders en eventuele heerooms en tante nonnekens in de familie, in het college verder

op deze weg werden begeleid en beschermd; zij die, omwille van het onderschatten van de

diversiteit hunner eigen capaciteiten, het gemis aan kennis der andere menigvuldige

mogelijkheden, of het aanvoelen ener onveiligheid, en dergelijke meer, in het priesterschap,

maar dan wel meer bepaald in de besloten kring van de clerus- of kloostergemeenschap,

de uitweg naar gemoedsrust en voldoening, naar bescherming en veiligheid vonden:in de

volksmond de levensweg van het gebakken broodje; zij die, zodanig behamerd en beklopt,

zichzelt overtuigd voelden dat het voor hen de beste, soms wel de enige weg naar de eeu-

wige zaligheid leek. Een gedeelte van deze groep verliet tijdig de weg, anderen haakten

natijds af, nog anderen sleepten zich verder binnen de aangewezen perken doorheen ver-

twijfeling, verbittering soms, de rest stapte moedig door, paste zich geleidelilk aan, en ver-

hief zich in eer en waardigheid tot een geslaagd en verschenkend priesterleven. Van allen

verdienen wellicht deze laatsten de meeste achting en waardering, want het moet complex,

moeilijk en zwaar geweest ziln.

Was deze manier van doen te Roeselare, en wellicht ook, zii het dan misschien in mindere

mate, in de andere colleges, nu verkeerd of op zijn minst t6 dwingend ? Of zijn Gods wegen

dan werkelilk z6 wonderlijk aangelegd dat ze alover de deinende heuvels van kerend aan-

dringen, doorheen de wazige moerassen van lokkende bespiegelingen, en tussendoor de

ruige bramen en distels der brandende gewetensdrang, de geroepenen kanaliseren naar

dit ene nauwe pad waarop slechts de uitverkorenen de verdere stap wagen of tot die ver-

dere stap worden toegelaten? Of is Gods Voorzienigheid dan werkelijk z6 alwetend en

voorkomend opdat geen enkele van ons nadien, al ware het maar met de geringste zweem

van gelijk, ooit had kunnen zeggen: ik heb het niet geweten, ik kreeg er nooit de kans toe,

werd er nooit door iemand toe genodigd ? Respondere nequeo; maar het was een leuke tiid

vol diversiteit en surorises.

A. Van lsacker

Ret.1938



RIK DESI.oOT'ER

Geborenop2l juni 1960

Diploma regent plastische kunsten St.-Thomas Brussel (19g0)

Academie F. Minnaert Anderleeht; levend model (1979-1 9g0)
Stedelijke academie Roeselare-lzegem (1 979-1 990)

Leraar plastische opvoeding lagere cyclus humaniora Klein seminarie Roeselare
(1 982-1 9e0)

Affiches voor diverse concerten, publicibitsontwerpen, enz...

Technische gegevens

Titel:,,Mensen"
Formaat:25 X46 cm
Techniek: grafieFotlood op papier.
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De Heer Freddy Termote, de nieuwe econoom van ons instituut, stelde volgend relaas op in
verband met de bouwwerken in het college.

De eerste stappen tot het bouwen van een nieuw klassen-complex werden reeds gezet in
1979. Bij de Dienst voor Investeringen van het Katholiek Onderwils staat het dossier
immers ingeschreven onder het nummer WV-79.02.06.

Dat het een ingewikkeld en complex dossier zou worden (het is een bouw met 3 bouwhe-
ren: Middelbare-, Landbouw- en Voorbereidende Afdeling) was al vlug duidelijk, maar dat

de administratieve molen zo traag maalt, had zelfs de grootste pessimist niet durven voor-

spellen.

Problemen zoals oppervlaktenormen waaraan de huidige infrastructuur moest voldoen,

erfpachtregelingen, architectorale uitsluimeringen, het werken met ministeries en het be-

machtigen van handtekeningen van bevoegde ministers alsook diverse aanbestedingen

hebben tot gevolg gehad dat pas eind juni 1990 vanwege het Nationaal Waarborgfonds het

licht op groen werd gezet om de werken aan te vangen.

Dat er in de periode tussen het ontwerp en de uiteindelijke goedkeuring van het project

heel wat veranderd is in onderwijsmiddens, hoeft geen betoog. En die evolutie heeft zich

ook afgespiegeld binnen de muren van het Klein Seminarie.

Het Vrij Landbouwinstituut, dat in 1979 nog 417 leerlingen op de schoolbanken had, en in
volle bloei was, heeft ondertussen ook de invloed moeten ondergaan van de negatieve

trend die zich binnen het agrarisch milieu afspeelt en telt op heden nog slechts 224 leer-

lingen.

De Middelbare Afdeling, die 1001 leerlingen had in 1979 en toen reeds met verouderde

gebouwen te kampen had, heeft momenteel 1134 leerlingen.
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De eerste bestemming die aan de lokalen werd toegekend, moest reeds voor een groot

deel herzien worden, en wellicht kan het huidig etiket niet als definitief worden bezegeld.

Waar het Vrij Landbouwinstituut in het ontwerp 7 klassen toegewezen kreeg alsook een

speelzaal voor het internaat, is er in het huidig plan alleen nog ruimte voor dit laatste.

Alle andere klassen zullen in gebruik worden genomen door het Instituut Klein Seminarie.

De invoering van de eenheidsstructuur brengt met zich mee dat een aantal nieuwe vakken

een eigen uitgerust lokaal voor zich opeisen. Daarenboven zijn een aantal gebouwen, door

de oplegging van welomschreven oppervlaktenormen vanwege het Nationaal Waarborg-

fonds, gedoemd te verdwijnen: de P-hoek, de middenbouw en heel het gebouw van de cirk
(met torentje). Huidige indeling van de klassen per niveau:

niveau-100 en 000 fietsenbergplaats
berging voor schoolboeken

berging voor schoolgerief
speelzaal voor internaat landbouw

stookplaats en berging

dactylo-/computerklas
technologieklas
klas wetenschappelijk werk

4 klaslokalen

biologieklas
fysicaklas
computerklas
videoklas
4 klassen

tekenklas

5 klassen

stille ruimte

zolderkamertjes

+210

+910

Daarenboven is er nog een beglaasd afdak (overdekte speelplaats) voor de Voorberei-

dende Afdeling voorzien. Wat is er op heden gerealiseerd?

- de afbraakwerken, (o.a. diverse scheimuren, gebouwtie naast lavatory, alsook een deel
van het bestaand lavatorygebouw dat achteraf teruggeplaatst moet worden) ziln volledig
voltooid

- een ,,corridor" of rijwegfundering naar de werken toe werd aangelegd
- het delfwerk voor funderingen en kelders tot op draagkrachtige grond is reeds uitgevoerd
- de paalfunderingen zijn reeds be6indigd. De voorziene betonnen prefabpalen konden, na

het nemen van 4 bijkomende diepsonderingen op punten waar nog afbraakwerken
plaatsvonden, niet geheid worden wegens de slechte staat van de ondergrond. Daarom

werd overgegaan tot het gebruik van 154 trillingsvrije schroefpalen met een lengte van
12 Iot 14 meter. De funderingen (bekistingen, gewapend beton, vloergewelven, voorzie-
ningen voor rioleringen, putten en roosters) zijn bijna voltooid.

Het eigenlijke metselwerk kan binnenkort worden aangevat-

Noot: terloops kunnen we nog melden dat de St.-Jan Berchmanschambrettenzaal wordt
omgebouwd tot 4 klaslokalen, terwijl de 3 bijgeplaatste prefabklassen (op de speelplaats)
zullen ingepalmd worden door het internaat als speelruimte.

+560



45 jaar geleden

40 laar geleden

35 jaar geleden

30 jaar geleden

Het college ontving van het gemeentebestuur van Lendelede een uitnodiging tot de huldi-
glng van Magister Gerard Verbeke op zaterdag 20 oktober ll. in het gemeentehuis. we ver-
melden graag die huldiging van Prof . em. Gerard Verbeke die oud-leerling en tevens oud-
leraar is aan ons instituut en oud-professor van heel wat huidige leraars, oa. van je dienaar.

Even graag vermelden we dat Lode Deprez (w.B. 1942) met grootste onderscheiding tot
doctor in de wetenschappen afdeling scheikunde promoveerde aan de Rijksuniversiteit
Gent op 15 oktober ll. De titel van zijn thesis: ,Jransformatie van L.-Erythrulose in functie
van de bereiding van chirale bouwstenen en enkele toepassingen.,,proficiat.

Dit jaar wordt opnieuw in samenwerking met het Amaat Vyncke-comit6 een financi6le
steun verleend aan oud-leerlingen die in 1990 een vijfvoudig aantaljaren het college verla-
ten hebben en die als missionaris nog in het buitenland werkzaam zijn. Aan elk van hen
wordt 7.000 fr. overgemaakt.
60 jaar geleden Van Coillie Paul,Zdire
50 jaar geleden Bulcke Michel, Zaire

Debevere Paul, Filippijnen

Van Coillie Paul, USA

Storme Marcel. Duitsland
Flameygh Jan, Filippijnen

Hanoulle Jean-Marie, Zaire

Pollet Gerard, Zaire

Segaert Norbert, Zalre
Vandenaweele Walter, Filippijnen
Keirsbilck Gilbert, Indonesie!

Rapol Dirk, ltali6

Beste lezer, die steun kan geschieden door Uw abonnementsgeld. Dank.

E.H. Geert Dedecker, oud-leraar van ons instituut, publiceerde onlangs een boek met als
titel: ,,God heeft naar ons gelachen". Geert is wel van Kanegem afkomstig maar,,van Kane-
gem" is hi, niet, want dit boekje is vlot geschreven en leest aangenaam. lets voor de
komende feestdagen? Tegen de prijs van 495 F krijg je mooie verhalen over geboorte,
liefde en dood, verhalen van troost en verhalen uit het grensgebied zoals Geert zijn boek
indeelt.

Op de flap lezen we: ,,Dit is een boek met bijbelse teksten, verteld en vertaald voor mensen
van vandaag. De achterliggende bedoeling van dit boek is drievoudig. Eerst en vooral: bij-
belse beelden leren herkennen, leren lezen tussen de lijnen en luisteren achter de woor-
den. Vandaar dat elk stukje uit dit boek voorafgegaan wordt door een gedicht of een lied,
want alleen dichters en zangers zijn in staat om te zeggen wat niet te zeggen is ... Ten

tweede: ontdekken hoe het ,,oude" en het ,,nieuwe" testament samenhoren. Vandaar dat in
dit boek zo dikwijls ,,oud" en ,,nieuw" door elkaar wordt gehaald, soms bijna zonder over-
gang, en haast spelenderwijze. En ten laatste: door geduldig oog in oog te blijven staan
met de tekst van een bijbels verhaal, moet je als lezer stilaan leren beseffen dat niet alleen
jij naar de tekst kijkt, maar dat de tekst ook altijd naar jou kijktJ'

Geert Dedecker, Krekelstraat 22, 88OO Roeselare - Tel. (051 ) 24 15 13. Je kan ook het boek
bestellen bij de boekhandel van de Kajotters-beweging Aug. De Boeckstraat 29,
1785 Merchtem - Tel. (052) 37 13 38.
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Van oud-leerling Eric Verhal (ret. 1957) ontvingen we bii het ter perse gaan nog een uitno-

diging voor zijn tentoonstelling te Kemmel in het Labyrint van 17 november tot I decem-

ber 1990. Het is de eerste maal niet dat Eric tentoonstelt en hij weet wat kunst is.

Wil je graag vernemen vanwaar onze leerlingen uit het eerste jaar (middelbaar) afkomstig

zijn? Ziehier een tabel die de directie ons graag ter hand stelde:

Van welke scholen zijn onze eersteiaars af komstig ?

(tussen haakjes: het aantal van vorig jaar!)

Roeselare: Zuidstraat 33 (44)

Stadsjong. 25 (21)

Rumbeke

Oekene

Ardooie
Handzame

Ingelmunster

Kortemark

Lichtervelde

Poelkapelle

St.-Elooisw.

Wevelgem

Wingene

Gits

Hooglede

Kattenstr. 7(7)

Tulpenstr     17(7)

Beveren       3(5)

8(10)

2(5)

4(6)

1(1)

5(2)

4(6)

2(10)

5(5)

4(2)

1(1)

1(1)

6(6)

9(8)

Vikingstraat      9(7)

Acaciastraat      6(1)

Broederschooi    3(3)

Viemegstraat   l(0)

Moorslede       5(3)

Passendale      3(2)

Staden          3(4)

Zonnebeke      3(2)

Westrozebeke    3(1)

Boezinge        l(0)

Bissegem     l(0)
Hulste        l(0)
Nieuwmunster  l(0)

Koekelare    l(0)
Keiem       l(0)
SittpS           l(0)

lzegem

Ledegem

Oostnieuwk
Zilverberg

Zwevezele

Zarren

Kachtem

Sleihage

Dadizele

Gullegem

Houthulst

Lendelede

9(6)

5(9)

3(4)

2(4)

1(4)

1(2)

1(1)

1(2)

4(7)

1(1)

3(2)

1(2)

Van de volgende gemeenten hebben wり ditiaar geen leerlingen― tussen haakles staat het

aantal van vorig schoouaar verme:d:

Belem(1),V:adslo(1),ZWevegem(1),00Stkerke(1),Esen(2),Werken(1),Kortrり k(1),TOト

hOut(1),WerVik(1),Middelkerke(1),SI晰 pe(1),TieL(1),Geluwe(1),Koo!skamp(2)en

Mesen(1)

R Parent

Ret 1959



top dc rrum qf-

Eertijds was er een Norbertus. Deze

werd in 1115 door een zwaar onweer
getroffen en aldus tot een leven van

inkeer en boetedoening gebracht. Zo

stichtte hii de premonstratenzer orde

in 1121, predikte verder in verschil-
lende landen van West-Europa en

deed de etymologische verklaringen

van zijn naam eer aan: ,,beroemde
man uit het Noorden" en ..schitterend

door ziin kracht". Na deze kwamen en
gingen er nog. Zo bij voorbeeld Nor-

bert Tack. Hij kwam in 1953 uit Heule

in het college aan; hii ging op 1 april

1990 met pensioen. Naar aanleiding

hiervan, een heus voorbereid vraag-

gesprek uit dank bii snoep en drank

afgenomen door ondergetekenden.

Aldus sprak deze Norbert ... Toen ik de Latijn-Griekse in het Sint-Amandscollege te Kortrijk

verfiet anno 1947 op bijna 18-jarige leeftijd, deed ik mijn beroepskeuze. Apotheker?? Dal
eeuwig binnenblijven, niets voor mij. Studies economie?? Waarom niet? Een broer ging

voor, vader ging akkoord, maar alleen met AnWverpen! Dus 4 jaar Scheldestad. Daarna

militaire dienst in '51,'52,'53 (21 maanden K.R.O.), in september 1953 gevolgd door een

loopbaan onderwijs tot ik er in april 1987 op medisch advies mee kapte. Het begon eigen-
lijk allemaal op tvvee plaatsen: Veurne en Roeselare. In Veurne, alwaar de principaal Marcel

Kwartier (een 'ex-professor'van het Sint-Amandscollege Kortrijk) mij vroeg voor 15 uren

mengeling economie, aardrijkskunde en Frans. In Roeselare, alwaar Superior kanunnik

Duforret mii gelastte met 4 uren economie in de pas opgerichte afdeling Economie en of ik

daar de leeuwen, nou ja, mee zou kunnen temmen! Toch, om heel correct te gaan, er was

eerst wel een sollicitatie bij firma Gevaert. Maar het werd toch de ambiance van het Onder-

wijs (toen ook beter betaald, stel u voor). Zo fietste ik dan (Nobert pedaleert met zijn han-

den) tussen Heule mijn thuis en twee scholen, en bergop en tegenwind maar dromen van

haard- en standplaatsvergoeding... Na een paar jaren kwam daar het N.C.M.V.-avondonder-

wijs of Vormingsinstituutprogramma bij, eveneens pas gestart. Aanvankeliik een heel leer-

rijke ervaring, door onze geinterviewde elke leraar toegewenst, omdat de didactiek veel

meer praktijkgericht was. Het werden college-vakken ,,Boekhouden, Handelsrekenen, Han-

delseconomie, Burgerlijk recht, Handelsrecht en Vennootschapsrecht", omgekneed tot

avondlijk haalbare en genietbare materie voor 6n 'coiffeuses' 6n burgerliik ingenieurs in

dezelfde klas. Gedifferentieerd onderwiis avant la lettre!
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Mijn dagonderwiis in het Klein seminarie had, goedgeweten, ook zijn charmes.

Wij moesten nog aan alles beginnen. Zo was er voor mii pionierswerk einde de jaren '50

aan de integratie van de 'gediplomeerde leek' binnen een overheersend bisdomgevormd

priestercorps; het begin ook van de oudersvergaderingen tussen pralines voor de moeders

en voor de vaders sigaren in de ontuangsthal langs de Zuidstraat; 'Korps en Feestelijkhe-

den,werd geboren; het parascolaire N.sy.o.-voetbal kwam van de grond en vroeg naar lei-

ding; 'meerdaagse schoolreizen', gestart voor de Modernes alleen onder And16 Vermeulen

met bestemming Pariis en platte (nacht?-) rust op hooizolders bij familie-boeren van

And16; 'Bedriifsbezoeken'in andere provincies met soms een memorabele avondvoetbal-

match als toetje (Jawel, Pele starring in Anderlecht-Brazili6 5-3); 'uithuizige retraites'voor

leerlingen, en zelfs voor leraars in Dadizele met als oogmerk gegarandeerde solidariteits-

versterki ng en verhoopte geloofsverdiepi ng tijdens de'stille stonde' "'

Al bij al, je ziet, 'k gaf ,,wroed geerne" les tussen en aan ,goddelijke typen". Misschien was

het dat precies wat mij ervan weerhield om op mijn 38e iaar al te beginnen aan een mii

gepresenteerde loopbaan van onderdirecteur Klein seminarie... Miln vrouw, Lydie, ook miin

eeuwige assistente bij het trimestri6le ,,Grote Puntenboek" liet mil begaan en begreep...

Wat heb ik mij toch 'gejeund'en wii zien Norbert hemels denken terwiil hil er plots aan toe-

voegt in dezelfde mijmering: 't leven is aardig, ik weet het niet, maar ik denk... in een zo snel

veranderende wereld bliift de boodschap: kwaliteit en peil, maar met geduld, voorzichtig-

heid, geen fanatieke be-of veroordeling, of het nu gaat om problemen van mixiteit in het

onderwijs, deliberaties of andere meer familiale en persoonsgebonden problemen ... Rust

en begrip 'voor elk geval apart'ziin hierbij grondhoudingen en toch... er moet geleefd wor-

den !l!

Met deze wilze bedenkingen van de verteller-leraar economie met een hele brok college-

geschiedenis achter zich (2 Superiors, 3 economen, en horden leerlingen waarvan som-

mige briljant het zakenleven zijn ingegaan), besloten wij ons interview met nog 66n toe-

komstgericht vraagje: en nu, Norbert? Hil anMoordde:Van alles, mijn tuin, mijn kinderen en

kleinkinderen en als ik met deze laatsten voorbij het college kom in de Zuidstraat vraag ik

ze aanle tonen waar 'pappie'geen les zou gegeven hebben! Daar en daarl proberen ze.

Telkens moet ik hen teleurstellen want inderdaad economie was voor alle hoeken en kan-

ten, met uitzondering misschien voor het economaat zelf. Een functie jarenlang overbelast

en overvraagd in combinatie met de functie directie-landbouw. Gelukkig heeft men de

functie ontdubbeld en gaat het in het economaat zeker beter.

Ongetwijfeld konden nog heel wat meer herinneringen aan eertiids opgehaald worden,

maar binnen het bestek van dit schrilven willen we het hierbii laten.

Norbert en Lydie, nog het allerbeste toegewenst voor de toekomst, want het leven zelf gaat

nooit met pensioen. Het bliift, om het met je eigen woorden te zeggen:AARDIG!

H Plets

Ret'50

K Dumont

Ret'67
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NIEUWS VAN HET AMAAT VYNCKEFONDS
Het Amaat Vynckefonds kwam samen voor de herfstvergadering op donderdag 4 oktober.
De zitting ging door ten huize van Joris Vermeersch in de Zonnebloemstraat te Roesetare,
Nadat we door Mevrouw Vermeersch en door Joris van harte werden verwelkomd, en
nadat wij even hadden nagekaart over de mooie voorbije zomer, zette voorzitter Aim6 Ver-
meersch een punt achter de weerpraatjes en opende z6 de vergadering.
Het gebed voor onze missionarissen werd gezamelijk gebeden en de proost gaf nog een
korte overweging in het perspectief van ,,Missiezondag".
Er kwamen bedankingen binnen van pater Geert Bouckaert (Ret. 1962) uit de Filippijnen,
alsook van Broeder Paul speybrouck uit Libanon. ook kwamen bedankingen van ,,Missio"
langs het,!vereldkerkcenkum" te Brugge en langs ,,Kontinenten" te Kortrijk voor de vijf stu-
diebeurzen die wij elk jaar schenken aan vijf missieseminaristen.
Nadat het verslag van de vorige vergadering door secretaris Michiel De Bruyne wero voor-
gelezen en enkele bijkomende verduidelijkingen eensgezind werden goedgekeurd,lichtte
onze penningmeester Freddy Kindt de kastoestand van het fonds toe.
Mede door uw stortingen, beste oud-leerling-sponsor, en mede door de intresten van ons
kapitaal kunnen wij de kleine projecten van onze missionarissen steunen.
op 27 mei werd er in de st.-Michielskerk een jaarmis opgedragen voor Z.E.H. Andr6
Deweerdt.

Hetfonds stelde er prils op samen met,,De Groote stooringe" en met,,Het Klein seminarie,,
een gedenksteen te laten ontwerpen en uifuoeren door Geert Vanallemeersch.
Na de jaarmis werd de steen ,,GoD ls BARMHARTIGE LIEFDE" op Andr6's graf geplaatst
te Beveren, in tegenwoordigheid van vrienden. ook daarover werd nog eens nagekaart.
Er kwam een aanvraag van meerdere oud-leerlingen om de missieposten uit Baguio in de
Filippijnen te steunen. Een aardbeving heeft er heel wat leed en materidle schade aange-
richt.

Het fonds besloot aan het overkoepelend comit6 van scheut 50.000 fr. te storten.
Dus ,,Steuncomit6 Filippijnen" 50.000 fr.
samen met vorige stortingen bedraagt de gezamelijke storting dit jaar 210.000 fr. Dit kan
door Uw medewerking ! U kunt ons helpen steunen door te gireren of door iets te bestellen :

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

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

,,Eerste gedichtenuitgave" uit 1855
- Het uitdragen van een boodschap (door Dries Vancoillie)
- Jubileumbord met collegeschild

met bordenhouder
Ons gironumm er is 7 12-0112054-05 Zuidstraat 25, 88OO Roeselare
Degenen die 1.000 fr. storten of meer, krijgen een fiskaal attest.
ledere oud-leerling-missionaris mag op ons fonds een beroep doen.

500 fn

500 fr

650 fr

500 fr

150 fn

500 fr

50 fr

Graag ontvangen wij bij hun aanvraag wat documentatie en inlichtingen over hun project.

Lode Monbaliu
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EEN HERINNERING AAN ANTOON VANDER PI.AETSE

Een jongen uit Tielt nam een vermelele
levenstaak op. Trouw heeft hij ze volbracht.

N.v.d.R-: Toen enkele redactieleden
enige tijd geleden op bezoek waren

bij hun medelid Arthur van Doorne,

haalde hij een merkwaardig opstel uit
een lade. We aarzelden niet om de

vraag te stellen of het mocht gepubli-

ceerd worden in Eertijds. Ooit schreef
hij zelf in de inleiding: ,1ocht de
publicatie niet lang uitblijven". Einde-

Iijk krijgen onze lezers de kans ...

VERANTWOORDING: wat ik hier onder de ogen van de lezer wens te brengen is niet een
gelegenheids-in memoriam. Dat bleek mij overbodig zo kort na zijn overlijden en overigens
ben ik overtuigd dat heel wat mensen de declamator, de acteur en regisseur en de bouwer
van optochten zullen herdenken. Voor zijn familieleden, vrienden, bekenden en voor heel
zijn volk heeft hijzelf de geschiedenis van zijn innerlijk en uiterlijk bestaan neergeschreven.
Mocht de publicatie van dit geschrift niet lang uitblijven ! Als vriend heb ik steeds mijn eigen
mening over hem gehad en uit pidteit en verering schrijf ik neer wat hij als mens voor mij

heeft betekend. De mens Antoon vander Plaetse heeft aan de kunstenaar van die naam de
hem eigen glans geschonken, zo, dat beide niet te scheiden zijn.

Te Tielt, in een schoon en blijmoedig gezin werd op 30 december 1903 Antoon vander
Plaetse als volkskind geboren. Hij kwam terecht in een familie, bij een moeder en een vader
die dankbaar waren om elke nieuwe morgen in hun eerder gering en zeker zwaar bestaan.
Dankbaar ook op die voorlaatste dag in Wintermaand 1903, toen weer eens het wonder-
baar geluk om de geboorte van een kind aan hun lief en leed van elke dag werd toege-
voegd.

En velen met mij weten hoe de herinnering aan dat warme onthaal in dat eenvoudig en mild
gezin, hem zijn leven door als een verlengde vreugde is bijgebleven.
Maar de broze afgrenzing van de familiekring wordt al vroeg overschreden: ook de kleine



jongen uit Tielt kwam op straat en op school en in de luidruchtige veelkleurigheid van de

,,anderen" terecht. Dan eerst begint wat banaal het werkelijk leven genoemd wordt. En bui-
ten de vertrouwde omheining van de ,,thuis" is de wereld ineens zo groot, en zo veelvuldig
en veelvormig zijn plots de onvermoede aanrakingspunten met gans andere levens. Nog
voor hij elf was, stond de wereld van Europa in rep en roer. De schoolknaap hoorde angstig
over oorlog praten. Maar dat was voor hem een woord zonder zin. Hij kon immers niet
weten hoe weldra ook heel die kleine wereld van zijn dagelijks bestaan zou ontredderd
worden:het gezinsmilieu, het schoolleven, de straat en de buurt; heel die zo belangrijke
kleine wereld, dat eerste actieterrein van zijn ontwakende geest en zijn openstralend
gemoed;dat schouwtoneel van zijn eerste bewuste levenservaringen, dit alles werd nu een
dwaaltuin. Daarin groeiden hij en zijn leeftijdgenoten pijnlijk vlug naar een volwassenheid
die er eigenlijk geen was. Te ontijdig en te brutaal werden zii geconfronteerd met heel wat
ontdekkingen. Te vroeg voor hun prille gaafheid keken zij achter de schermen en zagen
hoe in de ontluisterde wereld der volwassenen de oorlogsmoraal de teugels vierde. Pas

veel later beseften sommigen onder hen, wat al onkristelijk kristendom en hoeveel onhu-
manistisch humanisme hun jonge gemoederen had verontrust en de klaarheid van hun

kinderblik had verduisterd.

,Toen ik achttien was, bezat ik reeds de ervaring van een dertigjarige." zal de oudergewor-
den vander Plaetse ergens schrijven.
Kort na de oorlog belandde hij in de Normaalschool te Torhout en ontmoette daar o.m. een
jongeman uit Oedelem, de latere schrijver van o.m. ,,Kinderjaren". Het was Norbert Fon-
teyne (Oedelem 1904 - Veldegem 1938). Die kennismaking was er een van mensen die
een paar grondkenmerken met elkaar gemeen hebben: wederzijds verrijkend. Toen vander
Plaetse voortijdig de Normaalschool verliet, gingen hun wegen uiteen, maar zij wisten van
elkaar dat geen van hen ,,zomaar gewoon door het leven wilde gaan".

Fonteyne werd onderwijzer te Veldegem, maar zijn hele volk onderwees hij ruimer en
krachtiger als auteur van een viertal waardevolle werken, voor hij op zijn 34e al sterven
moest; zijn vriend vander Plaetse heeft zonder onderwijzersdiploma zijn levenlang zijn
volk onderwezen als declamator, als toneelman, als dictieleraar en als schrijver! Bovendien

kreeg Antoon vander Plaetse de kans, maar ook de vermetele opdracht om gedurende een
leven van 50 jaren trouw te blijven aan de idealen die reeds op zijn 2Oe jaar vaste vorm
hadden gekregen. Die idealen heeft hij naar menselijke mogelilkheden mannelijk tot reali-
teiten uitgebouwd, spilts de vele griiparmen die uit allerlei hoeken jonge mensen trachten
mee te sleuren in een inhoudsloos luilekkerleventje. De strijd voor zijn idealen was des te

zwaa(der omdat hij grondiger nog dan zijn vriend Fonteyne te lijden had onder de ontstel-
lende levensleugen van zovelen naar wie hij met ontzag had opgekeken. Doch hij leefde

lang genoeg om de erbarmelijke leegte te vermoeden die schuil gaat achter praal en

schijn. Hii mocht ook het geluk kennen enkele schone mensen te ontmoeten, wat hem de
kracht schonk om de walg door huichelarij, kleinheid en onrecht gewekt, uit zijn fier en edel
hart te bannen. Nadat hij zijn studie had stopgezet, begon voor de jongeman een onzeker
bestaan, maar 66n zekerheid bleef bovendrijven: hij wilde van ziin leven iets schoons

maken en voor hem kon dit enkel gebeuren door een taak waarbij hij met de meeste kan-

sen zijn levensdroom kon waarmaken:de talenten die hij in zijn leven wist in dienst van zijn

medemensen te stellen.,,De parabel der talenten", schreef hij ergens,,,bezorgde mij meer
gewetensonrust dan miln dwalingen". Gelukkig voor de ionge romantische dromer had

God hem met een gezonde natuur en een sterk karakter gezegend. Gelukkig ook kon hij

niet vermoeden hoe zwaar en bitter het leven hem zou aanpakken. Anderzijds stond hij niet

ongewapend tegenover de toekomst; hij bezat immers niet alleen de onmisbare dosis

26



illusies, hij was ook geruggesteund door een onaantastbare eerbied voor de echte levens-

waarden die niemand ongestraft verloochent. Daarbij leefde in hem een zeldzaam sterk

geloof aan de hogere bestemming van de mens. Alleen stond hii ook niet, omdat hem het

onvervangbaar geluk ten deel viel een vrouw te treffen die hem als mens en als kunstenaar

met haar liefde en offers steeds de waardevolste steun gebleven is'

Aldus voor de strijd uitgerust, vermocht hij menselijk stand te houden tegen de talloze ont-

goochelingen, evenals tegen het grondig besef van eigen beperktheid waaraan zovelen te

gronde gaan.

Zijn toneeldebuut bij ,,Het vlaamse volkstoneel", eerst onder Johan de Meester en nadien

onder Staf Bruggen betekende voor Antoon vander Plaetse de bevestiging en de door-

braak van zijn talent als acteur en als declamator. Wat al wilskracht en volharding en wat al

materidle zorgen hij en zijn vrouw al die iaren hebben moeten opbrengen, valt niet te bere-

kenen. Weinig kunstenaars zijn overigens in staat om samen met hun groei naar techni-

sche volmaking, ook nog een eigen stiil, een eigen Stem in het koor der velen te bevechten.

Een kunstenaar kan niet volwassen en persoonliik uitgroeien, indien hij niet tevens als

mens steeds persoonlijker, volwassener en principidler wordt. De opdracht die Antoon van-

der Plaetse vrijwillig op zich nam, heeft hij naar menseliike maatstaven, op zeer hoog peil

gehouden en volbracht:technisch heeft hij zich opgewerkt tot een eigentijdse, maar tevens

persoonlijke expressie. Een eerste vereiste was hierbij wat zoveel Vlamingen, zelfs thans

nog, blijven verwaarlozen:taalvaardigheid en zuivere uitspraak van de algemeen Neder-

landse moedertaal. Reeds in de dertiger jaren werd hil dan ook zowel hier als in Nederland

van zeer bevoegde zijde geroemd als ,,degene die in Vlaanderen het gaafste en ook soe-

pelste Nederlands spreekt" (Professor Edgard BLANCQUAERT van de Gentse Universi-

teit.), en als ,,de Vlaming met een uitspraak van het Nederlands, die zo zuiver is als men

maar wensen kan". (,,De stem", Breda.) Dit zijn van die verdiensten die weinigen zich kun-

nen toedigenen en die door al te weinigen worden gewaardeerd. Er mag hier wel even

gewezen worden op het feit dat vander Plaetse in een gunstig klimaat ziin aanloop kon

nemen. Wie bekend is met de culturele kentering in het Vlaanderen van na WO-1, moet toe-

geven dat een beginneling in zijn opgang gesterkt werd door verbliidende tekenen die aan-

toonden dat onze culturele stagnatie niet langer als een vloek op onze natie zOu blijven

wegen: uit het fronttoneel, zowel als uit de toneelvernieuwing in het bezette gebied en in de

krijgsgevangenenkampen in Duitsland, bleek een kracht geboren en gegroeid die geheel

ons volk zou bereiken en meetrekken. Om zich mee in te zetten tot het welslagen van deze

culturele heropstanding, was bij Antoon vander Plaetse niet enkel talent en aanleg aanwe-

zig,maar ook de doordrilvende kracht en de offerbereidheid. Zo ontsnapte hij ook aan de

greep van de menselijke zelfzucht die neigt naar een gemakkelijk leventie, een rustig bur-

gerlijk bestaantje zonder enig risico, een lekker kleinburgerlijk en vooral ongedngageerd

vegetatieleven. Wie zich wel engageert moet de gevolgen niet onderschatten, hij moet

vooral weten dat bestendige arbeid, oefening en uitbouw onmisbare voorwaarden zijn om

niet stil te vallen bij de eerste mislukkingen. Het uitstralingsvermogen van iemands talenten

valt niet te berekenen naar uiterlijke tekenen als bijval en knaleffecten, doch naar de som

van werklust en werkkracht, en volharding in beide.

Over deze gestadige uitbouw en dat stijgend uitstralingsvermogen van het menselijke en

het artistieke wezen van Antoon vander Plaetse moet niemand veel woorden verspillen: wij

zullen het kunnen lezen in de postume uitgave van zijn ,,WEET JE HET NOG" dat einde

1972klaar kwam.

Na de schone jaren die hii met het Vlaamse Volkstoneel mocht beleven, jaren van direcl

betrokken zijn bij de felle Vlaamse cultuurstrijd, laren ook van stoffelijke strijd om hel



bestaan, trad meer en meer de declamator naar voor. Het leraarschap in verscheidene
onderwiisinstituten was niet enkel bittere noodzaak - om den brode - het was voor hem ook
een heilzaam werken bij en met en voor de studerende jeugd; het bracht hem tevens oe
onontbeerlijke zekerheid dat al die zware jaren met bijval, ontgoochelingen en leed aller-
hande, niet vergeefs waren geweest. Die bij de jeugd betrokken blijft, ondergaat voortdu-
rende verjonging ... ofwel is hij van de jeugd af te oud geweest!

Na de stille jaren van de oorlog, jaren die voor hem echter geen rust betekenden - hij was
immers geen attentist! - en na de periode van repressie en strafkamp-met tyfus die hem
aan de rand van het graf bracht, heeft hij zijn bewonderaars en zijn verguizers verbaasd
door een snelle, krachtige en echt glorieuze terugkeer op het podium van vlaanderen,
Nederland, Europa en Amerika! In zijn ,,Van Horen Zeggen" uitg. 1969 - blz. 36 rezen we
hoe hij de politieke repressie na wo2 in vlaanderen met afschuw veroordeelde;gelukkig
echter hebben bitterheid noch wrok zijn verder leven vergald. Geestdriftiger en trotser dan
ooit heeft de onverwoestbare idealist na zijn vrijlating en ziin lichamelijk herstel ziin
opdracht verder vervuld. wie meer over zijn geweldige come-back na 1949 weten wil,leze
zijn biobliografische nota in ,,Van Horen Zeggen" (blz.40-41).

Wanneer ik als vriend over de overledene schrijf, zou ik een dubbele reden kunnen rnroe-
pen om zijn roem te verkondigen. Dit is echter geen lofrede, het is een getuigenis. En wie
voor een mens getuigt weet dat missingen, tekortkomingen en onvolmaaktheden aller-
hande niet moeten bewimpeld worden. Meer dan wie ook was hij zich bewust van ziln
kleine kanten, zijn driftbuien en zwakke momenten. Reeds v66r 1940 vonden sommigen
de alomaanwezige kunstenaar pretentieus en ambitieus: zijn fiere verschijning, zijn wilde,
trotse kop en zijn glaridnde ogen, werden voor uitingen van verwaandheid en hoogmoed
gehouden. En toch waren zij enkel de natuurlijke weerspiegeling van zijn vrijmoedige ziel.
Ach, was hij maar wat minder bescheiden en wat minder nai'ef-eerlijk geweest! Dan had hij
zolang niet moeten wachten op enige officiele erkenning. Wie met hem omging, weet dat
Antoon vander Plaetse gaarne eens gekscherend schampere woorden gebruikte die in
,,vrome" oren erg vermetel konden klinken en sommige van ziin schriftelijke uitlatingen blij-
ken ook enkelen gedrgerd te hebben. Eerder in deze bijdrage heb ik al zijn vriend Norbert
Fonteyne genoemd en beweerd dat die twee omstreeks hun twintigste een paar duidelijk
gemeenschappelijke kenmerken vertoonden. Zij waren, lang voor dit woord een mode-
woord werd, echte,,contestanten !"
Wat Fonteyne neerschreef blz. 135 van zijn werk ,,Kinderjaren", aan het adres van zoveel
schijnvromen:,,Gij praalde met deugden die gij niet bezat; wij overdrilven de ondeugden
die wij ruimschoots bezitten". Een voor die tijd echte uiting van protest en kritiek, heeft ook
vander Plaetse toen en ook in later jaren tegenover kerkeltke en wereldlijke machten of
organisaties of personen laten horen: ,,Het politiek clericalisme verduistert het gezond ver-
stand." ,,Met staatsvormen en politieke kaders wurgt men de idee en de beginselen." ,,De
clerus is een reusachtig gezin met veel grillige kinderen." Het geslacht van de hypokrieten
is kerkelijke schimmel. In hun valse ijver zijn ze in staat om de medemens met hun pater-
noster op te hangen." En vele andere, zie in ,,Van Horen Zeggen". Geen mens ontsnapt aan
de algemeenmenselijke dwalingen en fouten, al doet hij zich nog zo volmaakt voor. Wie
werpt naar Antoon vander Plaetse openlijk de eerste steen? Roddelpraatjes rondstrooien
is geen bewijs van vroomheid, zelfs niet van ,,otfici6le" kristelijke of humanistische naas-
tenliefde.

Alwie de overledene gekend heeft in zijn dagelijks bestaan, kan getuigen, dat hij totterdood
gelovig naar God opzag, naar het voorbeeld van Kristus zijn medemens liefhad, missingen
vergeven kon en zichzelf voor anderen kon wegcijferen. Dit schijnt evenwel niet steeds
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gewaardeerd te worden, tenzij men met deze kwaliteiten en deugden pronkt bij elke gele-

genheid. Dan bestaan in alle talen echter andere woorden om die praktijken te bestempe-

len.

Zeer onvolmaakt als hij was - zelfs de grootste heiligen waren onvolmaakt -, heeft de adel

van geest en gemoed hem eigen, hem kunnen beschutten tegen de bedwelming van

gemakkelijk verworven faam, tegen de verlokking door intellectuele prostitutie en commer-

cialisatie van culturele waarden en prestaties, tegen de eigenwaan en tegen geringschat-

ting jegens anderen en andersdenkenden.

Tielt, zijn geringe geboortestad, thans Europees van allure, kan ziin prestige in de wereld

ook verhogen door zonen als Antoon vander Plaetse te eren. Een standbeeld of een straat

is in deze tijd te banaal worden.

A. van Doorne

Ret.1928



Een trio gepromoveerden
Drie doctores uit de Latiin-Griekse 1977

Hoogstudenten ter gelegenheid van een openbare doctoraatsverdediging in het brandpunt
van de intellectuele belangstelling zien staan, betekent een bijzondere beleving. Dit geldt
reeds in het algemeen, in de mate dat een dergelijk debat zich niet zelden op een onge-
woon hoog en boeiend niveau afspeelt. Des te fascinerender wordt het nog, wanneer het
oud-leerlingen of oud-medeleerlingen betreft. Dan spelen immers gezamenlijke achter-
gronden en inspiratiebronnen mee, soms zelfs een eindje gemeenschappelijk afgelegde
studieweg. Als op de koop toe de onderwerpen en methoden niet verzinken in het veilige
comfort van platgetreden wegen en ongevaarlijke specialismen, maar daarentegen gedra-
gen worden door gedurfde benaderingen en grensverleggende vraagstellingen, ervaar je

feestelijke momenten.

Dit geluk werd ons binnen een goed half jaar tot drie keer toe gegund naar aanleiding van
promoties van oud-leerlingen uit de Latijn-Griekse retorica 1972 in chronologische volg-

orde: Geert Vervaecke in de klassieke filologie (op 6 december 1989 aan de KULCK),

Marc Steen in de theologie (op 21 mei 1990 te Leuven)en Hans Devisscher in de kunstge-

schiedenis (op 8 juni 1990 te Gent). De drie ,,doctorandi" promoveerden bovendien met de
grootste onderscheiding.

Een uniek voorval als dit vroeg om de passende aandacht en in een gezellig avondlijk
kransje hebben we met de drie nieuwe doctores het hele traject nog eens overgedaan,
vanaf hun keuze voor Latijn 6n Grieks in de humaniora tot hun verwachtingen en perspec-
tieven voor de toekomst. Een heerlijk gesprek tegen de achtergrond van gedeelde herinne-
ringen en met als voorland de vraag naar de vooruitzichten van de ,,humaniora" als studie-
richting en levensstijl. We pogen de drie verhalen op te vangen in drie portretten-

30



Hans Devisscher vertelt hoe hij op grond van goede schoolciifers bestemd was voor de

Latijnse. Voor Grieks koos hij zelf vanuit een brede historisch-culturele interesse. Hoewel

de pure taalstudie eerder als een barridre werkte, bleef de fundamentele aandacht voor de

rijke inhoud van de teksten intact. Beslissend werden de lessen esthetica van Walter Quin-

tens. De ruime kijk op kunst van iemand die zich niet beperkt tot louter zakelijke of stilisti-

sche commentaar, opende voor Hans de horizon die hij verder zou exploreren.

De succesriike studies kunstgeschiedenis aan de Gentse Riiksuniversiteit resulteerden in

de oublicatie in Duitsland van een boek over Kerstiaen De Keuninck, een landschapsschil-

der uit de 16de-17de eeuw. ln het kader van het Antwerpse Rubenianum, een interuniversi-

tair centrum voor de studie van de 16de- en 17de-eeuwse Vlaamse schilderkunst' kreeg

Hans de kans om, o.l.v. professor Claire Vandamme, een doctoraat voor te bereiden'

Een voorname opdracht van dit centrum bestaat erin het omvangriike @uvre van P.P

Rubens exhaustief te beschrijven en te catalogiseren. Binnen de overwegend religieuze

produktie van de Antwerpse meester kreeg Hans het deel over de jeugd van Christus toe-

gewezen. Voor zijn doctoraal proefschrift koos hij de aanbiddingen door de herders en

koningen. Dank zii het opvallend veelvuldig voorkomen van dit motief kon hij daar immers

zijn onderzoek uitbreiden tot een pluriforme benadering. Dit op basis van een progressief

concept dat kunstgescheidenis niet langer ziet als een gei'soleerd en bijgevolg moeiliik van

een methode te voorzien vakgebied. Het kunstwerk wordt in het laatste decennia veeleer

benaderd als een maatschappelijk fenomeen, op vele wijzen vervlochten met de bredere

c u ltu u rg esch iede n is.

Deze visie verklaart meteen ook de structuur van het proetschrift. De strikte opdracht, een

segment uit het werk van Rubens wetenschappelijk catalogiseren, vormt er ,,slechts" het

tweede deel van.In een eerste deel wordt het thema (van de aanbidding) bestudeerd in ziin

evolutie, zijn situering binnen het hele euvre van de schilder en vooral de verwevenheid

ervan met de christelilke literatuur - bijbel, kerkvaders, theologie, .. - 6n met de socio-poli-

tieke, culturele en ideologische context van de Contrareformatie in de Zuidelijke Nederlan-

oen.

Onder meer binnen dit laatste aspect leverde de studie merkwaardige bevindingen op. Na

de val van Antvverpen in 1585 werd bepaald dat alle kerken opnieuw Rooms moesten zijn,

hersteld en van altaarstukken voorzien dienden te worden.In feite is men daar niet onmid-

dellijk aan kunnen beginnen. Het zou duren tot 1609 - met het ingaan van het Twaalfiarig

Bestand - vooraleer dit facet van de Contrareformatie aan realisatie toe was. Uitgerekend

66n iaar eerder, in 1608, was Rubens teruggekeerd uit ltali6 en stond hij klaar om zijn gein-

noveerde manier van schilderen in praktijk te brengen: een verbinding van de ltaliaanse

verworvenheden met de eigen Vlaamse tradities. Meteen vond de schilder dus ook een

heel werkterrein in de lijn van de katholieke reactie die ondersteund werd door de aartsher-

togen Albrecht en lsabella

De theologie van de Contraretormatie legde een bijzondere nadruk op de eucharistie. Van-

daar het grote belang dat die periode hecht aan het Corpus Christi{eest. Heel wat motie-

ven in de aanbiddingsvoorstellingen van Rubens kunnen dan ook verhelderd worden bin-

nen die hervormingsbeweging. De kribbe symboliseert tegelijk het altaar en het kind de

hostie. De geschenken worden als een offerande aangeboden in sacraal vaatwerk, de

koningen dragen liturgische gewaden. Maria verschijnt als priesteres en toont het kind. In

66n typisch geval merkt men zelfs dat tussen het ontvverp in olieverfschets en de defini-

tieve uitvoering nog een theologische interventie plaats vond om het schilderii uitdrukkelijk

de aangegeven richting uit te sturen.



Het prestigieuze project waarbinnen Hans werkzaam is en hoopt te kunnen blijven, voor-
ziet de publicatie van een Rubens-catalogus van 26 delen in zowat 50 volumes. op grond
van de terdege aangegroeide documentatie en van recente inzichten wil men de catalogi-
sering door Max Rooses uit eind vorige eeuw vervangen. Als kern van het materiaal fun-
geert de aan de stad Antwerpen gelegateerde nalatenschap van Ludwig Burchard, de
geleerde die als eerste het Rubens-onderzoek modern aanpakte. Toen deze kunsthistori-
cus na w.o.-ll tot de conclusie kwam dat hij die immense opgave niet zelf zou kunnen vot-
tooien, heeft hij niettemin zijn documentatie verder uitgebreid 6n in 1960 aan de Schelde-
stad geschonken,waar ze nu met de medewerking van een internationaal team specialis-
ten verder uitgewerkt wordt met het oog op de bedoelde publicatie.

Met Marc steen blijven we in het domein van de theologie. Zijn intellectuele roeprng, zo
valt uit zijn verhaal op te maken, koestert Marc reeds lang. De keuze van de Latijn-Griekse
met een voorkeur voor Grieks was bij hem helemaal een persoonliike stap. Al vroeg voelde
Marc zich immers aangesproken door een beschouwende benadering van de werkelijk-
heid. Na zijn priesterwijding en het voltooien van de licentie in de theologie vroeg de bis-
schop hem in die richting verder te willen gaan en een doctoraat voor te bereiden. Het
onderwerp, geleid door professor Benjamin Willaert, sloot nog enigszins aan op 66n van de
kernproblemen in de grote Griekse teksten van de laatste humaniorajaren, meer bepaald
de aanwezigheid van het kwaad. Marc koos namelijk voor een studie van het vandaag de
dag erg ,,actuele thema van de lijdende God" (theopaschitisme).

Tegen de achtergrond van een aloude theologische thematiek, waarbij meestal de onlijd-
baarheid (impassibilitas, apatheia) van God bevestigd wordt, verruimt een eerste deel van
het proefschrift de problematiek door de betekenisvelden van het woord ,,lijden" (pathos) te
exploreren. In samenhang hiermee wordt de verwonderlijke vraag uitgediept welke cultu-
rele context de moderne tijd dan wel biedt, zodat zich een wending voordoet die, tegen de
traditie in, eerder het lijden van God benadrukt. Zo blijkt dat in het kader van de moderniteit
iets als de ,,vermenselijking" van het goddelijke te bespeuren valt. Daarbij komt nog dat de
omvorming van de huidige wereld tot een rationeel en technisch gemanipuleerd bestel,
met een geweldige intensifidring van de menseliike contacten, als keerzijde heeft dat de
vragen van lijden en dood zich op een bijzonder schrijnende wijze opdringen. In het
machtsproject van de moderne mens ligt tegelijk een onbegrijpelijk en absurd stuk zelfver-
nietiging vervat. In het spoor van die spanning ontwikkelt zich verder onze zogenaamde
postmoderne tijd. Deze probeert de tegenstelling tussen de totalitaire structuur van de
moderniteit en de gekwetste mens, die er - zij het onbedoeld - het produkt van is, te door-
breken in de hedendaagse levensstijl, gekenmerkt door ,,decentralisatie". In de moderne
rationaliteit vanaf de Verlichting werd God door de Mens gesubstitueerd, maar het eeuwe-
noude grondschema van een starre ,,centrering" bleef behouden. In onze postmoderne
ambiance spat die rigide samenhang open en waaiert uit in een veelheid van steeds
nieuwe sensibele expressies en interpretaties. Zo verschijnt een sfeer van vervloeiing die
uiteraard ook de grens tussen het goddelijke en menselijke doet vervagen. Dat hier ook
aanknopingspunten gevonden worden met het oosterse denkmodel van de permanente

verandering en het omspannen van de tegenstellingen, ligt wel voor de hand.

Het uitvoerige tweede deel doorlicht kritisch een illustratie van de hedendaagse theologie
van de lijdende God, namelijk het @uvre van de Duitse protestantse godgeleerde Jtirgen
Moltmann. Voor deze auteur ("1926) zijn de aan den lijve ondervonden gruwelen van de
laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog en zijn naweei,i,n de bron van een niet te ontwij-
ken vraagstelling. Het mensonterend Hitlerisme, het bombardement van zijn geboortestad
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Hamburg dat Moltmann als 66n van de weinigen uit zijn familie overleefde, de jarenlange

krilgsgevangenschap, de herinnering aan de holocaust, dat alles heeft bij hem de vraag

naar God onstuitbaar doen opwellen. Samen met zijn leermeesters in het na-oorlogse

Duitsland kon hij alleen maar een lijdende God denken die de verlaten, onteerde en vernie-

tigde mens nimmer loslaat. God en lijden staan niet naast maar in elkaar. En dit denken

moet doorgetrokken worden tot in een theologie van de triniteit, rond het centrum van het

historisch kruisgebeuren, 6n in de menselijke vrijheidsgeschiedenis.

En toch kan men ook hier niet blijven staan. Diverse aspecten van Moltmanns theologie

roepen nogal wat bedenkingen op. Maar vooral keert steeds weer het cruciale probleem

terug of lijden als attribuut van God niet tot een patstelling voert. In een derde -evaluerend-

deel van het onderzoek wordt dit toegespitst op de vraag of gewagen van een lijdende God

niet een contradictie in de termen inhoudt.

Met deze vraag moet men terug naar de traditie waarin aan God wel authentiek medelijden

maar g66n lijden kan toegekend worden. Mede-lijden sluit echter niet ipso facto lijdbaar-

heid in. Het probleem krijgt dan een uitdieping op een dubbel niveau. Kunnen we, vanuit de

religieuze ervaring van lijdende mensen, onze verering laten uitgaan naar en ons heil ver-

hopen vanwege een God die zelf door lijden gekarakteriseerd is? Kunnen we vervolgens

aan het Godsconcept als dusdanig, dat wezenlijk verbonden is met kenmerken als trans-

cendentie, soevereine gratufteit, almacht, onlijdbaarheid, ook lijden als attribuut toeken-

nen? Een bezinning vanuit de Schrift, de traditie en de filosofische reflectie brengt daar

heel wat tegen in. Het onvolkomene en eindige als eigenschap toebedelen aan God laat

die God inderdaad op een sympathieke manier dicht naderen bij onze onmiddellijke erva-
ring. Maar deze poging tot het redden van God voor een moderne gevoeligheid, dreigt

tegelijk ook God in die ervaring op te sluiten en te verstikken. Gods nabijheid zozeer
beklemtonen dat zijn transcendentie dreigt verloren te gaan, maakt op de duur het spreken

over God riberhaupt onmogelijk. God is als de rots in de branding. Hij heeft alles te maken

met de storm maar Hij vergaat er niet in. Integendeel. Hij houdt stand als een ultieme kans

tot redding.

Van dit laatste woord terug naar het eerste van het proefschrift: ,yooreerst wil ik God dan-

ken. Zijn liefdesgeheim te mogen be-denken en vooral te mogen be-leven is een onschat-
bare gave !" Studie en gelovig leven, theologie en pastoraal, vormden voor Marc alti.id al de
twee polen van zijn rusteloos zoeken en bezig zijn. Op dit ogenblik bereik je hem in het aal-
moezenierskwartier van de kazerne te Evere. Wat de verdere toekomst hem brengt, weet
hij vooralsnog niet. Wat wij w6l weten is dat velen met vreugde zouden vernemen dat de
bisschop Marc naar hen toezendt.

Als in het werk van Marc Steen het probleem van het spreken over God de impliciete lei-
draad is, dan wordt de stap naar het onderzoek van Geert Vervaecke niet zo groot. Daar
gaat het immers uitdrukkelijk over de mogelijkheden en de grenzen, de dynamiek, de
macht en de gevaren die in de concrete taal van mensen en culturen aan het werk zijn. Ook
voor Geert begint het intellectuele avontuur met de keuzen gemaakt bij het begin van de
humaniora. Naar de Latijnse gestuurd, koos ook hij bewust voor Grieks, geintrigeerd door
het spel van en met de taal, zoals hij in het vooruitzicht van een vakantiereis met thuis stee-
vast naar een ltaliaanse of Spaanse Assimil greep. Elke taal daagde hem uit, zowel op lou-
ter taalkundig vlak als wat de boodschap van haar teksten betreft.

Een beslissende ervaring werd in het laatste jaar van de humaniora de ontdekking van de
retoriek van Demosthenes. Het gaat daar om het fascinerend en tegelijk ontstellend feno-
meen dat een politicus doorheen zijn spreken een machtsspel op gang brengt waar hij op
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de duur samen m6t zijn publiek zelf door meegesleept wordt. De licentiaatsverhandeling
over de overtuigingsstrategiedn in de Kransrede van de Attische redenaar Demosthenes,
opende het onderzoek naar de diepe en meestal aan de aandacht ontsnappende verwe-
venheid van taal en macht, ideologie en cultuur, waar het doctoraatsproefschrift - eveneens
o.l.v. professor Maurice Pinnoy - een nog intensere exploratie van zou worden.

Van de Attische redenaars werd de blik verruimd naar het moment waarop het persuasieve
woord voor het eerst expliciet als een techniek uitgebouwd en in zijn consequenties ooor-
gedacht werd in het tijdsgewricht van de Sofisten. Het proefschrift zelf werd uiteindelijk een
diptiek. Het eerste luik biedt een transformatie van de antieke retorische techniek tot een
onderzoeksinstrument om het krachtenpotentieel te detecteren dat werkzaam is in elke
taal- en communicatievorm. Als basistekst fungeert d6 theoretische bezinning bij uitstek
op het retorisch fenomeen: de Rhetorica van de filosoof Aristoteles. Aan het begin van dit
werk zegt Aristoteles een onderzoek in te stellen naar ,,het vermogen om in verband met
om het even welk onderwerp de overredingsmiddelen te ontdekken". Hedendaagse theo-
retische inzichten over tekst en literatuur - o.a. verhaalanalyse - blijken nog steeds recht-
streeks of onrechtstreeks schuld te hebben aan of minstens verband te houden met de
antieke retorische theorievorming, die er als het ware de impliciete kern van uitmaakt.

Dit eerste deel eindigt op de vraag wat een retorische lectuur van teksten dan wel impli-
ceert. Enerzijds moet een selectie doorgevoerd worden: die fragmenten uit literaire werken
zullen in aanmerking komen waarin machthebbers zelt aan het woord zijn, maar tevens
door de auteurs voorgesteld worden. Anderzijds wordt aan die fragmenten niet onmiddel-
lijk gevraagd wat ze betekenen, maar wordt gepeild welke retorische proced6s erin werk-
zaam zijn en hoe ze hun dynamiek ontvouwen: structuren van redes, verhaaltechnieken,
vormen van argumentatie, zelfbeeld van de sprekers, manipulatie van de emoties van het
publiek, stijl, enz. Uiteindelijk beoogt een retorische lectuur dus te expliciteren hoe het
woord ,,werkt" binnen intermenselijke (machts)verhoudingen. De vraag naar de waarheid
en betekenis van de tekst wordt hierdoor principieel uitgesteld en omgeplooid tot een heel
wat meer genuanceerde 6n gedngageerde ervaring, waarin woord, waarheid, macht en
geweld in 66n gebeuren samenvloeien.

Het tweede en derde deel vormen een tweede luik en laten twee sterke figuren uit de

oudere Griekse literatuur verschijnen in het licht van die retorische verkenningen: de oude

Nestor in de llias en Odyssee van Homerus en de Perzische koning Xerxes in de Histo-
ri6n van Herodotus. Als resultaat van een dergelijke lezing kom ie ertoe die figuren als het
ware van binnen uit te beleven in heel hun complexiteit. In verband met koning Nestor heeft

dit zelfs geleid tot een onvervalste,,thesis". De stelling wordt immers geponeerd dat Home-
rus - tegen de verspreide opvatting in - g66n koningsideologie verdedigt in ziln heldenver-

halen. Integendeel, in de historische context van het ontstaan van de polisgemeenschap

laat hij Nestor, die niet alleen koning maar ook redenaar en verteller is, om zo te zeggen

optreden als een onmiddellijke voorvader van de latere Sofisten.

In tegenstelling met de Nestor-figuur die met zijn woorden nog 66n en ander samenhoudt
in de samenleving, is Xerxes bij Herodotus een koning-tussen-verhalen, verscheurd door
de uitdaging van anderen - waaronder zijn voorgangers op de troon - en door de niet afla-
tende fascinatie van begeerte en geweld.

Doorheen een diepgravende lectuur van overbekende teksten mag blijken dat ze helemaal
niet zo bekend waren. Er wordt hier immers gelezen vanuit een open systeem dat
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uiteindelijk op elke vorm van medium en communicatie toepasbaar is. Het laat de tekst- of

reclameboodschap, videoclip, en noem maar op - eerst opnieuw vreemd worden in zijn

materialiteit en brengt hem in tweede instantie ontstellend nabij, in de mate dat je als lezer

of kijker deelgenoot wordt aan wat gewoonliik verborgen blijft, het ,,geweldige" gebeuren

zelf van taal en communicatie.

In die zin is voor Geert het onderzoekswerk iets geworden van het gehalte van een alge-
mene vorming op heel hoog niveau. Het zal dan wel niet toevallig zijn dat het hem naar een

werkkring geleid heeft waar vertrouwdheid met vele soorten ,,taalspelen", onderhandelen
en mensen samenbrengen essentiele ingredidnten zijn, meer bepaald in de organisatie

van de voortgezette vorming op universitair niveau (Centrum Hoger Onderwijs). En tegelijk
bliift hij, ondanks die veeleisende taak en het stukje leeropdracht Grieks te Kortriik, intens

6n metterdaad bekommerd om het opvoedingsproject dat precies uit de retorische traditie
gegroeid is en voor alle drie de gepromoveerden het uitgangspunt en de dieptestroom van

hun werk betekent. We eindigen dan ook met uit het besluit van zijn proefschrift een citaat

te lichten waarin het perspectief van de humanistische opleiding in een eigentijdse context

wordt opengetrokken:

",,Spreken 
is dus heel verantwoordelijk werk" (D.M. Bakker). De taal gaat haar gang, het

woord heeft zijn macht nog v66r wij spreken en denken. Precies daar ligt o.i. de opgave van

de studie van de retoriek en haar wezenlijke rol in de intellectuele opvoeding. Door harde

toeleg op de tekst (die meestal veel moeilijker is dan hii zich voordoet) treden leraar en

leerling samen binnen in het leerhuis van de taal. Steeds meer betekenen onderwijs en

opleiding heden ten dage dat men instrumenten en technieken leert hantercn, zonder dat
men de inspanning hoeft te doen om ze ook te begilipen en in hun werking van binnenuit te
verstaan. Voor het spreken, voor de menselijke communicatie (en wellicht ook voor het
denken) houdt dat een redel gevaar in: juist omdat spreken handelen rb, en a/s dusdanig
zelden of nooit waardenvrij, is het zo belangrijk dat wf de taal wdl van binnenuit leren ver
staan."

R Thoen

Ret 1962

G Van Coil!ie

Ret 1978
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ROSA, de engelbewaarder van 't college, met pensioen.

Welk student - intern of extern -
bezocht niet de onderwereld van 't
college om aan de ziekenzuster,
Rosa, een briefje te vragen om naar
huis te mogen? Reden: hoofd- of

buikpijn, een verzwikte voet, een
blauw oog of ... een drogredentje om
aan een proefwerk te ontsnappen of

om de vrijdagavondstudie te blauwen
(en 't lief op te zoeken)?
Rosa Wostyn was 20 jaar de trooster
der bedrukten en chef van't vrouwe-
lijk dienstpersoneel van 't Klein Semi-
narie. In 1970, toen de Zusters weg-
gingen, werd Rosa door E.H. Andr6
Deweerdt, zaliger, gevraagd ter hulp

te snellen. Andr6 wist aan wie hij het
vroeg: zij had reeds haar strepen ver-
dient in Marieindale in de leoerstraat
(toen het centrum van het J.VK.A. :

Jeugdverbond katholieke actie, meer bepaald voor de vrouwen, de mannen zaten netjes
gescheiden in de KA.-Centrale in de Leenstraal, nu een deel van het VT.l.). Andr6 leerde
Rosa kennen toen hij er met de bouworde schilderwerken uitvoerde.
In 1957 was deze optimistische boerendochter uit Lichtervelde (gewezen gewestleidster

van de V.B.J.B. :vrouwelijke boerenjeugdbond) gediplomeerd familiaal helpster aange-
steld tot verantwoordelijke econome van het florisante K.A.-centrum (nu verhuisd naar
Licht en Ruimte). Via de VP-werking of het vakantiepatronaat en de vele verloofdencursus-
sen leerde zij er heel wat mensen en priesters -zijn ook mensen- kennen.

Rosa kan met mensen omgaan:dit hebben we ervaren die vele jaren op onze school. Wie
kent niet haar Renaultje geparkeerd aan de refter, startklaar als een vliegende ambulance?
Wist je dat zij jaarlijks 200 a 250 keer de navette deed naar de kliniek met een zieke of
gekwetste jongen? Kleine accidentjes: op de speelplaats, in de turnzaal of ... op de slaap-
kamer (wie viel er eens uit zijn bed dat hij bijna K.O. was?) Heel droevige gebeurtenissen:
plots overlijden van student Andr6 Vandevelde en onze dynamische turnleraar Raf Ver-

meulen.

Rosa kende haar pupillen. In de troep heb je carottiers en op school sluwe spuiters. Wie
vroeg daar eens een briefje om de vrijdagavondstudie te mogen verlaten en enkele minu-
ten later liep de zieke student koortsachtig te vrijen in de Zuidstraat? Rosa, zeer sociaal
voelend, gaf ook wel eens stiekem een toelatingsbriefje om gewoonweg een leerling de
kans te geven op een bepaald uur zijn vader te onlmoeten (uit een gescheiden gezin).

Zovele jaren tussen priesters en leraars, studenten en personeel en door iedereen graag
gezien (in en buiten de infirmerie).
Altijd welgezind en voor allen een goeien dag. Dank U, Rosa!

We weten dat velen graag verder op jou beroep zullen doen: in de parochie, bij de Chiro of
de missiebond . Zij zullen op Rosa kunnen rekenen want zij wil tussen de mensen zijn: zij
houdt van de mensen!
Wij behouden van haar het beeld van de vriendelijke engelbewaarder.

W. Creytens
oud-leraar
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DE OUDE GARDE MELDT ZICH WEER

Wij zijn er weer op uitgegaan. Wii zijn weer naar elkander toe gegaan. Wij van het retorika-

jaar 1933. We verliezen elkaar niet uit het oog en niet uit het hart.

Vooral niet uit het hart. Het college ligt nu al zeer ver. Het ligt in een ander stuk geschiede-

nis maar het blijft de grondslag van onze samenhorigheid. Het college heeft ons in een

gewisse toekomst gestuurd, toekomst die nu al een hele tijd achter ons ligt. We zijn oude

mensen geworden. De iongste onder ons werd geboren in december 1915.

We zijn vijfenzeventig jaar en ouder. We hebben nooit gedacht dat we het zo ver zouden

orengen.

Zevenentwintig van onze klasgenoten ziin gestorven, vijf ervan tijdens hun studies en een

tiental in de nog volle bloei van hun leven. Sedert het laar 1980 verdwijnen een of twee

klasgenoten per iaar, een paar ongerepte iaren niet te na gesproken. We waren vilfenveer-

tig in aantal toen we de retorika verlieten.

Maar zolang er nog een paar klasgenoten overblijven houden we onze laarlijkse klasdag.

Dit jaar hielden we op donderdag 17 mei onze klasdag te Torhout. Het was een warme zon-

nige dag. We trokken van Lier, van Brussel, van Aalst, van leper, van Brugge, van Knokke en

Roeselare naar Torhout. We waren daar met zesentwintig echtgenoten en weduwen van

klasgenoten inbegrepen.

De plek van de samenkomst was de parking van het kasteel van Wiinendale. Het was

onder een zeer deskundige leiding dat we die ,,geschiedeniszwangere" burcht bezochten.

Tegen twaalf uur waren we terug in het centrum van Torhout. In de stille beslotenheid van

de zijkapel van de hoofdkerk droegen drie priesters-klasgenoten de mis op ter nagedach-

tenis van ,,de makkers" die in de loop van de voorbije jaren aan onze gemeenschap wer-

den ontrukt.

De ingetogenheid die in die kleine sacrale ruimte voelbaar was, was van die aard dat ze

ons de kracht ontnam om, zoals alti.ld, na de mis een juichend ,,Onze Lieve Vrouw van

Vlaanderen" aan te heffen.

Maar eens in het restaurant ,,De Zwaan", waar de aperitieven geserveerd werden en waar

nadien ook het feestmaal plaats had, gingen de gemoederen open en kwamen de tongen

los. De luidruchtigheid zoals we die op vroegere klasdagen hebben gekend is er allang niet

meer, maar de gemoedelijkheid en de aandacht voor elkaar zijn toegenomen, bezield als

we ziln door het gezegde:,,laten we ons stevig aan het gras vastklampen", het laatste gras.

De voortreffelijke spijzen werden bijna automatisch en onachtzaam verorberd, want ieder

van ons zat verwikkeld in een altijd maar dichter wordend weefsel van gesprekken.

Gebeurtenissen uit de collegetijd die nu tot anekdoten geworden ziin, werden voor de

zoveelste keer uit de doeken gedaan en dat alleen maar met het doel die nog eens grondig

te savoureren. Dagelijkse ervaringen kwamen eveneens aan de beurt en, vanzeltsprekend,

de herinneringen aan de meidagen van 1940. Priester-klasgenoot Michel De Witte droeg

in die beroerde dagen zijn eremis op in de kerk van Kortemark.



Tijdens de mis viel een reeks bommen in de nabijheid van de kerk.
De pastoor vluchtte naar de sacristie en kroop in de brandkast. Michel deed onverstoord
voort.

Dichtbij het restaurant ,,De zwaan" ligt de heerlijkh"id 
""n 

klasgenoot Julien Vanhulle.
Van de geschiedenis kreeg dit erf de naam ,,'s Gravenwinkel,' mede. Het erf is een
ommuurde vrede. Onder d e zware beuken is er rust en beschouwelijkheid en er is een tik-
keltje mystiek als men naar het woonhuis kijkt.
In het midden van deze hof stonden tafels en stoelen opgesteld waar we veel kotfie dron-
ken en de laatste langgerekte gesprekken voerden.

En tenslotte, na een laatste pintje in ,,De zwaan", trok iedereen naar zijn eigen woonstede.

C Vanderweghe

Ret 1933
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EEN TACHT:GER

Neen, beste lezer, denk niet dat dit

artikel uw welwillendheid wil winnen

door uw literaire kennis even wat op te

frissen met namen als Verwey, Van

Eeden en Kloos, namen dus van dich-

ters en schrijvers die als ,Tachtigers"

de eeuwigheid zijn ingegaan.

Vanwaar die naam komt. hoeven wij u

natuurliik niet te vertellen, dat deden

uw vroegere profs, maar nog altijd

waart een van die geesten uit de

..Nieuwe Gids" in onze zeer individua-

listisch geworden wereld. Wie is er nu

geen god in 't diepst van zijn gedach-

ten, he!

Geen enkele echter van die bovenge-

melde Tachtigers heeft in werkelijk-

heid zo'n hoge leeftiid mogen berei-

Ken.

Wie dat wel mocht en nog mag, is een van de redactieleden van Eertijds: onze zeer

gewaardeerde vriend Arthur Van Doorne, oud-leerling van 't Klein Seminarte en trouwe

oud- A.K.V.S. -ser uit de twintiger jaren die in het geheugen van veel lezers geprent blijft

omwille van zijn stijlvolle, diepzinnige en met milde humor overgoten artikels in zovele jaar-

gangen van Eertijds.

Evenals de schrandere Oidipoes loste hij ook eens, spelenderwijze toen, het raadsel van

de sfinks van Thebe op, maar ervaart nu hoe waar de inhoud van haar raadsel was. Ook hij

liep eens 's morgens op vier,'s middags op twee en nu,'s avonds, op drie voeten.

,,Humani nihil a me alienum" lacht de olijke Arthur, maar onmiddelliik voegt hij er wat ern-

stig aan toe ,,God geve dat ik nog lang gezond en helder van geest mag blijven, want dage-

lijks word ik hier in het St.-Anna-Rustoord te Wingene met het tegenovergestelde gecon-

fronteerd."

Wie niet meer snel uit de voeten kan, wordt des te vindingrijker en zo wrst Arthur de redac-

tie te overtuigen dat zijn kamer in 't rustoord even gezellig was als die van de onderdirec-
teur van 't Klein Seminarie, waar de nummers van Eertijds gewoonlijk in elkaar worden

gestoken.

Meteen weet u, beste lezer,waar, maar nog niet hoe, het juni-nummer 1990 ziin definitieve

vorm zou krijgen.

Woensdag,25 april 1990, om 18 uur: appel in de Dreve!
't Was warm die dag, zelfs nog op dit uur, maar in de ruime wagen van Leo, waarin nog een



viertal redactieleden plaats vonden - de afwezigen zouden weer eens ongelijk krijgen -
werd die warmte afgekoeld door Leo's frisse, sprankelende woordenvloed. Gelukkig kende
zijn auto de weg naar wingene en de verkeersreglementen van buiten, want Leo dacht
soms dat de hele baan voor hem alleen was. Een verdachte klap tegen een of andere
boordsteen maakte hem erop attent dat er ook nog vluchtheuvels en voetpaden beston-
den. Denk nu niet dat zijn woordenvloed daardoor stokte, integendeel, en.ook zijn auto, uit
pure gewoonte wellicht, stoorde zich daar niet aan en bracht ons veilig en wel naar de
Beernemstraat 14 te Wingene.

Eertijds beschikte Arthur daar in 't rustoord over een ruime kamer, zeg maar salon, maar
,,als de ledematen wat strammer worden, stellen ze zich met minder ruimte tevreden"
lachte Arthur toen we na lang zoeken in die doolhof van gangen en trappen zijn nieuw hei-
ligdom vonden. De deur ervan stond open - was het omwille van de warmte of voor ons -
maar de blijde groet die ons voorzichtig geklop beantwoordde, nam elke twijfel weg.

En of we welgekomen waren! Je zag het aan zijn hele wezen, aan zijn oude, vertrouwde
Vlaamse kop. Je zag het aan de vele bloemen en planten op de vensterbanken,je zag het
aan de vele boeken die als stille getuigen zijn blijdschap deelden... je zag het vooral aan de
gereedstaande glazen en gekroonkurkte flesjes ... kortom, alles heette ons hier welkom.

,,Doe zoals thuis" zei Arthur toen hij zag dat sommigen aanstalten maakten om hun vest uit
te soelen.

En we voelden ons thuis. Bereidwillige handen hielpen de gastheer om onze drogen kelen
wat te verfrissen en tussen pot en pint en in de geur van sigaren zou het nieuwe nummer
van Eertilds geboren worden.

We schrijven wel ,,zou", want het werd een lastige baring.

Onze hoofdredacteur, Raf, had alle moeite van de wereld om de verscheidene rubrieken
aan bod te laten komen, want telkens werd hij geremd door de spraaklustige Arthur die zijn
blijdschap om er weer eens bij te zijn, niet kon verbergen. Met allerlei anekdotes en klaar-
liggende artikels, genoeg om nog vele nummers van Eertijds te vullen, deed hij ons bijna
vergeten waarom we daar zaten.

Gelukkig hield Raf zijn redactiebeen stijf, maar hij kon toch niet verhinderen dat het tamelijk
laat werd eer het juni-nummer door allen kon goedgekeurd worden.

't Zou echter nog later worden... In cauda non venenum, sed novitas!

,,Een mens leeft niet van een biertje alleen" moet Arthur gedacht hebben, want hij had

ervoor gezorgd dat ook onze maag tevreden naar huis kon terugkeren

Graag had hij ons naar zijn stamcaf6

,,'t Blauwhuis" geloodst, maar op woensdag

was 't gesloten, net als de meeste andere
spijshuizen, niet omwille van de varkenspest,

hoor, alleen omdat het hun wekelijkse rustdag

was.

Maar Arthur kent Wingene en Wingene kent

Arthur en zo belandden we in ,,Pallieter" waar
we op een overvloed van belegde broodies en

schuimend gerstenat vergast werden. Algauw

heerste er een Bruegheliaanse stemming aan

tafel, waar ernst en luim hoogtij vierden... een

stemming het Bruegheldorp waardig.
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Arthur ,jeunde" zich kostelilk. Je zag het aan 't krullen van zijn sigarerook. ,,Gerookt vlees
bewaart lang" gekte Arthur en als een Tachtiger dat beweert, dan begin je warempel aan
die anti-tabakcampagne te twijfelen... en ,dubio veritas" wat vrij vertaald zou kunnen luiden:
de twijfel is het begin van alle wijsheid.

Er werden nog veel Bruegheliaanse spreuken te berde gebracht, maar het aanflitsende
licht in ,,Pallieter" verraadde dat het stilaan donkerder werd buiten. Arthur merkte het ook.
,,'k Heb wel de sleutel van het rustoord, stelde hij ons gerust, maar 't mag toch niet te laat
worden he, want moeder-overste" ... en plots dachten ook wij aan onze moeder-overste
thuis. De snelle auto van Leo maakte dat de overste van het rustoord niet te klagen had.

Toen de lichten van Leo's wagen daarna de weg naar 't Klein Seminarie terugzochten, voel-
den we ons werkelijk diep gelukkig om het geluk van onze vriend Arthur die zo van deze
avondstonden genoten had.
't Was net of hij zich weer eens aan een mooi boek had vergast.

Een redactie is dus meer dan een instrument dat louter artikels verzamelt voor een of
ander nummer van Eertijds.
En dat ,,meer" wil ook Eertijds zijn. En dat Eertijds het kan, bewijzen brieven van lezers die
zich weer eens ,,gejeund" hebben bij het lezen van een of ander artikel uit het juni-nummer
en die niet kunnen nalaten onze hoofdredacteur, Baf, die ,,verdienstelijke kerel" zoals ze
hem noemen,van harte geluk te wensen.

En wij (-) kunnen ook niet nalaten onze vriend Arthur nogmaals te bedanken voor zijn gul
onthaal en zeggen

ad multos annos, amice.

H. Brouw

Ret.1939

Wij : Creytens Willy
Deburghgraeve Leo

Olivier Marc

Parent Raf

en de schrijver van dit artikel
de andere leden hadden zich, spijtig genoeg, om een of andere reden moeten verontschul-
digen.



1l NOVEMBER‐ ONTMOET:NGSDAG 1990

Brekend met alle tradities werd het dit keer een jubileum-dag i.p.v. - avond, die voor de spe-

ciale genodigden van 1930, 1940 en 1965 reeds om halftien startte.

Je moet al enkele jaren afgestudeerd zijn om bii aankomst op school op koffie vergast te

woroen.

Op 11 november kan dit wel ; het kopje bitter verdringt de nog hangende nachtsluimers en

breekt de nevels van een ver verleden;verhalen Stijgen op met de koffiedampen, herinne-

ringen liggen op de bodem van de tas;wakkere burgers worden nostalgisch en vinden bij

elkaar verloren gewaande souvenirs terug...

De rondgang door hon college van ni lijnt vage beelden weer netjes af, verwondert met

wat nieuw is, zet 66n voet terug in het heden.

Tot zii met de andere genodigden om 11u.30 in de kapel inschuiven in warempel nog

dezelfde banken van toen... nee, de knielbank werd geamputeerd. Biechtstoelen, hemelal-

taar, doksaal, preekstoel... dromen duiken weer op, (en nachtmerries?) rollen film uit de

oude doos spelen zich af ; is er 66n ruimte in het Klein Seminarie waar nostalgie moeilijker

te verdringen is dan deze collegekerk?

Over de schouders probeer je iemand van vier rijen v66r jou te herkennen, zijn achterhoofd

en stand van de oren zijn de enige zekerheden. Met de hand v66r le mond, als gold het een

chirurgische neusdoek, richt je schroomvallig en ongemerkt het woord tot ie gebuur. Een

gerichte hoofdknik wijst op wie je het hebt. Beheerst hoesten probeert die andere je aan-

wezigheid duidelijk te maken. Mislukt.

Zelfs al is hii er niet, toch voel je de indringende blik van de subregent op je schouders.

Schuddende schouders v66r je verraden een onderdrukte lachbui, zijn buur kleurt rood op.

Frans, die altijd lachend terugkwam van de Kommunie, probeert nog steeds op die manier

zijn verlegenheid te verhullen.

Zou de orgelist, zoals in onze tijd wel eens gebeurde, een gregoriaanse versie spelen van

de laatste Beatles-hit?

In een stil moment neemt de celebrant zijn bril af en wrijft zich langdurig en grondig de

ogen uit.

Zoveel beelden die duizenddradig vasthangen aan vroeger.

Tijdens de receptie en het feestmaal worden veel van die draden weer opgenomen, en ver-

weven met het naschoolse web waarin iedereen zich heeft genesteld.

Op bijgaande foto's prijken de uitgangsiaren 1930, 1940 en 1965. Het lijkt wel een grafi-

sche voorstelling van de bevolkingspiramide... met dit verschil, dat iedereen er die zondag

gelukkig uitzag!
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Fofo Sleraaη  Bee′

Fofo SfeFaar7 Beeノ

Uitgangsjaar 1965

t/rrgangsyaarブ 9イ 0



Foto Steraan Bee′ tJrfgangsraar 7930

- In november 1991 organiseert de O.L.B. opnieuw een colloquium. De lilnen worden uitge-

zet, thema's gekozen, sprekers aan gezocht... Na het succes van de eerste uitgave zijn

we het onszelf verplicht minstens evengoed te scoren.

Wij houden u op de hoogte.

」Plets

Ret 1969
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GEBOORTEN

Kasper, zoontje van Heer en Mevrouw Geert en Kris Vervaecke-Demeulenaere, Roeselare,

29 mei 1990 (oud-leerling latijnse 1977), Honzebrouckstraat 54, BB00 Roeselare

Alexander, zoontje van Heer en Mevrouw Jan en Marleen Vantyghem-Vandeputte,

Roeselare, 11 juni 1990 (oud-leerling latijnse 1982), Hendrik Consciencestraat 16 bus 3,

8800 Roeselare

Lennert, zoontie van Heer en Mevrouw Niko en Ingrid Dierickx-Bafort, Gent, 4 juli 1990

(oud-leerling moderne 1981 ), Uilstraat 34-36,8800 Roeselare

Gieljan, zoontje van Heer en Mevrouw Tom en Evelien Vantyghem-Gheeraert, Brugge,

26 juli 1990 (oud-leerling latiinse 1979), Stationsstraat 11' 8020 Oostkamp

Stephi, dochtertje van Heer en Mevrouw Geert en Ann Dumoulin-Lietaert, Poperinge,

2 augustus 1990 (oud-leerling latijnse 1980), leperstraat 112'897O Poperinge

Matthias, zoontie van Heer en Mevrouw Patrick en Sabine Van Houwe-Van Haverbeke,

Wilrijk,30 augustus '1990 (oud-leerling latijnse 1975), Cogelslei 2,2640 Mortsel

Celestien, dochtertje van Heer en Mevrouw Geert en Conny Werbrouck-Vanneste,

Roeselare, 28 september 1990 (oud-leerling moderne 1979 en lerares), leperseweg 20,

8800 Rumbeke-Beitem

Viktoria, dochtertie van Heer en Mevrouw Benedict en Gudrun Verbrugge-Coussement,

Gent, 13 oktober 1990 (oud-leerling latiinse 1979), Schoofmeersstraat 19' 9070

Destelbergen

Sander, zoontie van Heer en Mevrouw Fried en Hilde Vancraen-lngelaere, Leuven,

19 oktober 1990 (kleinzoon van Pol Ingelaere, leraar), Jan Vander Vorstlaan 19' 3040

Loonbeek

Anthony, zoontje van Heer en Mevrouw Johan en Sabine Delanote-Mattelaer, Kortrijk,

28 oktober 1990 (oud-leerling latijnse 1978), Oudenaardsesteenweg 14,8500 Kortriik

Marieke, dochtertie van Heer en Mevrouw lgnace en Greta Vanderschaeghe-Quintens,

Roeselare, 28 oktober 1990 (oud-leerling latijnse 1976, kleindochter van Walter Quintens,

leraar), Weidestraat 59, 8800 Roeselare

GOUDEN PRIESTERJUBILEUM

Z.E.H. Romaan Devriese, pastoor van de St.-Amandusparochie te Meulebeke, vierde zijn

,,gouden priesterjubileum" op zondag 26 augustus 1990 (oud-leerling van het Klein

Seminarie)

BENOEMINGEN

Luk Goethals (oud-leraar) medepastoor te Moorsele, is benoemd tot pastoor van de St.-

Jozefsparochie te Waregem

Luc Pillen (oud-leraar) medepastoor te Geluwe, is tevens benoemd tot arrondissementeel

proost van A.CW. leper



HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Bruno en Annemie Verhamme-Lecompte, Wevelgem, 23 juni .1990

(oud-leerling latilnse 1982), Bollenstraat 33/8, 88OO Roesetare

Heer en Mevrouw Rik en Gonde Raes-Dooms, Tielt, 14 juli 1990 (oud-leerling latijnse
1977), Oude Zwevezeelsestraat 6, 8851 Koolskamp

Heer en Mevrouw Johan en Ann Kimpe Louwagie, Langemark, 21 juli 1990 (oud-leerling
moderne 1984), Melkerijslraat 14,8920 Langemark

Heer en Mevrouw Carl en Siska Goddeeris-Vergote, Roeselare, 3 augustus 1g90 (oud-
leerling moderne 1982), Rozenstraat Z 8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Benedikt en Karien Coussee-Vanhoutte, Hooglede, 11 augustus 1990
(oud-leerling latijnse 1983), Lorkenstraat 13, 8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Geert en Marijke Van Damme-Lacroix, Alken, 11 augustus 1990 (oud-
leerling latijnse 1983), Leeuwerikenstraat 45l83, 3001 Heverlee

Heer en Mevrouw Stefaan en Marijke Verschaeve-Oda, Roeselare, 11 augustus 19g0
(oud-leerling moderne 1981 ),29 rue Jacob - Cronenbourg-Strastbourg France

Heer en Mevrouw Joost en Sofie Desmet-Demeulenaere, lzegem, 18 augustus 1gg0
(oud-leerling moderne 1982), O.-1.-Vrouwmarkt 16, 8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Wim en Mieke Terryn-Gotelaere, Langemark, 25 augustus 1990 (oud-
leerling latijnse 1985), Steendam 45,9000 Gent

Heer en Mevrouw Patriek en Anne Cattrysse-Secelle, Assebroek, 1 september ',|990 (oud-
leerling latilnse 1983), Peperstraat 94,8000 Brugge

Heer en Mevrouw Alain en Freja Vandenweghe-Deloddere, Bissegem, 15 september 19g0
(oud-leerling moderne 1983), Batavialaan 1-3, 8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Jan en Caroline Van Oost-Goethals, Roeselare, 29 september lgg0
(oud-leerling latijnse 1983), Stationsstraat 10, 8920 Langemark

Heer en Mevrouw Rik en Greet Van de Vannet-Van Thomme" Torhout, 6 oktober 1gg0
(leraa0, Hoogledesteenw eg 227, 8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Benedikt en Lieve Vanbesien-D'Autry, Roeselare, 6 oktober '1990 (oud-
leerling latijnse 1982), Eedverbondkaai 270,9000 Gent

Heer en Mevrouw Dirk en llse Quintens-Hendrickx, Korspel, 6 oktober 1990 (oud-leerling
moderne 1982 en zoon van Walter Quintens, leraar), Groot Begijnhof 93/2,3000 Leuven

Heer en Mevrouw Karel en Hannelore Ostyn-Houwen, Roeselare, 19 oktober 1990 (oud-
leerling moderne 1981 ), Jan Mahieustraat 30,8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Luc en Martine Decuypere-Naert, Ledegem, 27 oktober 1990 (oud-
leerling moderne 1981 en lerares), Pater Lievensstraat Z 8890 Moorslede

Heer en Mevrouw Guido en Mia Coghe-Maryssael, Brugge, 3 november '1990 (oud-
leerling latijnse 1978), Wijngaardstraat 2,8000 Brugge

Heer en Mevrouw Wim en Karlijn Claeys-Dumoulin, Ingelmunster, 3 november 1990
(dochter van Jacques Dumoulin-moderne 1952), Maaltebruggestraat2l,9000 Gent

Heer en Mevrouw Filip en Els Descamps-Marchand, Roeselare, 8 december 1990 (oud-
leerling latijnse 1983), Gemeentestraat 178, 3010 Kessel-Lo
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GOUDEN JUBILEUM

De Heer en Mevrouw Jeroom Stubbe (latijnse 1931 ) en Liesbet Lesage vierden op

29 september 1990 hun gouden huwelilksfeest

OVERLIJDENS

Heer Gilbert Vancaeyzeele-Parret, geboren op 25 mei 1930 en overleden op 3 maart

1990, oud-leerling moderne 1950

Heer Georges Delonghe-scheldeman, geboren te oostnieuwkerke op 13 april 1928 en

overleden te Roeselare op 26 mei 1990, vader van Dirk (moderne 1975) en Marc

Dejonghe (moderne 1980)

Heer Octaaf Demuynck-Vermeersch, geboren te Ardooie op 12 maart 1913 en overleden

te Roeselare op 31 mei 1990, grootvader van Bart Decin (latiinse 1990)

Mevrouw Laura Keirsbilck-Wille, geboren te Oostkamp op 7 november 1910 en overleden

te Brugge op 1 juni 1990, moeder van Gilbert (latijnse 1960) en No6l Keirsbilck (latijnse

1962), grootmoeder van Christophe Keirsbilck (moderne 1989)

Heer Willy Rondelez-Parmentier, geboren te Roeselare op 15 augustus 1933 en

overleden te Roeselare op 6 iuni 1990, schoonbroer van Andr6 Parmentier (latiinse 1954)

Heer Marcel Delbare-Verkamer, geboren te Moorslede op l1 mei 1930 en overleden te

Roeselare op 11 juni 1990,vadervan Jan Delbare (moderne 1988)

Heer Maurits Vandewalle-Astaes, geboren te Handzame op 12 september 1908 en

overleden te Kortemark op 15 juni 1990, grootvader van Xavier Vandewalle (mod. 1987)

Mevrouw Elisa Wyffels-Vynckier, geboren te Roeselare op 12 augustus 1917 en overleden

te Roeselare op 16 juni 1990, grootmoeder van Diederik Wyffels (moderne 1989)

Heer Camiel Parrein-Borra, geboren te Langemark op 20 februari 1900 en overleden te

Langemark op 17 iuni 1990, vader van Andr6 Parrein (latijnse 1954) en grootvader van

Dominique Cool (moderne 1989)

Mevrouw Louisa Margodt-Callewaert, geboren te Roeselare op 2 november 1928 en

overleden te Roeselare op 28 juni 1990, moeder van Kristof Margodt (moderne 1990)

Heer Joseph Goddeeris-Descheemaeker, geboren te Roeselare op 28 februari 1902 en

overleden te Boeselare op 12 juli 1990, vader van Wilfried Goddeeris (moderne 1951 ),

schoonvader van Carlos Lodrioor (mod. 1951 ) grootvader van Kristof Foulon (mod. 1990)

Heer Piet Symons-Lebeer, geboren te Kessel-Lo op 24 maart 1917 en overleden te

Kessel-Lo op 13 juli 1990, schoonvader van lgnace Van Eeckhoutte (latijnse 1963)

Mevrouw Maria Tanghe-Vermeersch, geboren te Roeselare op 29 december 1940 en

overleden te Roeselare op 16 juli 1990, zuster van Alfons (moderne 1947), Joris (latiinse

1952),Jozef (latilnse 1954) en Michiel Vermeersch (latijnse 1956) schoonzuster van Paul

Vanmoerkerke (latijnse 1946), tante van Luc Vanmoerkerke (moderne 1975)

Mevrouw Margareta creytens-Gabriel, geboren te Eeklo op 5 iuni 1910 en overleden te

Roeselare op 9 juli 1990, moeder van Willy Creytens (leraar)

Heer Omer Deschoemaeker-Soubry, geboren te Klerken op 13 september 1905 en

overleden te Diksmuide op 20 juli 1990, grootvader van Kurt Vanspeybrouck (mod. 1986)

Heer Etienne Lefere-Haghedooren, geboren te Roeselare op 11 november 1912 en

overleden te Roeselare op 20 iuli 1990, vader van Jan Lefere (latiinse 1965)

Mejuffrouw Gabri6lla Jaecques, geboren leZarren op 19 februari 1905 en overleden te

Roeselare op 22 juli 1990, tante van Erik Deburghgraeve (latijnse 1967) en Paul Van

Gampelaere (latijnse 1969), zus van E.H. Guido Jaecques (latijnse 1933)



Heer Henri cool-Pecceu, geboren te staden op 17 juli 1905 en overleden te Roeserare op
7 augustus 1990, grootvader van Dominique (moderne 1989) en Dirk Cool (mod. 1987)

Heer Louis Vulsteke-Deruyttere, geboren te staden op 21 maart 1g99 en overleden te
Ardooie op 12 augustus 1990, vader van Michel Vulsteke (latijnse .1956)

Heer Jozef Remaut-vanheule, geboren te Rumbeke op 13 augustus 19og en overleden te
Rumbeke op 12 augustus 1990, vader van paul (moderne 1954), Guido (latijnse 1957) en
Emmanuel Remaut (moderne 1965), grootvader van pieter Remaut (moderne 1990)

Heer odiel lde-Vercruysse, geboren te Tielt op 4 november 1901 en overleden te
Roeselare op 18 augustus 1990, vader van Freddy lde (moderne 1964), schoonvader van
Marcel Buyse (latijnse 1953) en grootvader van Jan Buyse (moderne 1991 )

Heer Hendrik coghe-cauwelier, geboren te Roeselare op 13 oktober 1930 en overleden te
Roeselare op 21 augustus 1990, eredirecteur B.L.o., vader van Jan coghe (Latijnse 19g2)

Heer stefaan Pype, geboren te Roeselare op 13 april 1969 en overleden te Lichtervelde
op 29 augustus 1990, oud-leerling latijnse 1987

Heer Frans Leroy-Demol, geboren te Leuven op 12 september '1909 en overleden te
Leuven op 31 augustus 1990, grootvader van philippe Debaillie (moderne 1990)

Mevrouw Maria Mestdagh, geboren te Moere op 27 oktober 1916 en overledein te
oostduinkerke op 5 september 1990, grootmoeder van Tom storie (moderne 1990)

Heer Marcel Vergucht-Standaert-Deseyn, geboren te Tielt op 17 januari 1907 en
overleden te Tielt op 12 september 1990, grootvader van Jan (latijnse 1974) en Bart
Meirhaeghe (moderne 1979)

Mevrouw simonne Vanden weghe-Decaesstecker, geboren te Kortemark op 6 november
1921 en overleden te Roeselare op 16 september '1990, moeder van patrick (moderne
1969) en Geert Vanden weghe (moderne 1971 ) schoonmoeder van stefaan Timmerman
(moderne 1974)

Heer Roger Dutry-oosterlynck, geboren te Passendale op 12 juni 1913 en overleden te
Roeselare op 18 september 19g0, schoonvader van Jean-pierre Van oudenhove
(moderne 1963) en vader van Eric Dutry (moderne 1963)

Heer Marcel Lievens-coddens, geboren te Beveren op 14 september 1922 en overleden
te Brugge op 18 september 1990, vader van Eugeen (latijnse 1969) en Theo Lievens
(moderne 1975)

Mevrouw Rachel Dekeersgieter-Meeuws, geboren te Beveren op 1g februari 1g96 en
overleden te Roeselare op 4 oktober '1990, grootmoeder van Rogier Deckmyn (lat. 1966)

Mevrouw Godelieve Defossez-Pecceu, geboren te Rumbeke op 13 juli 1914 en overleden
te Roeselare op 8 oktober 1990, schoonmoeder van Emmanuel Remaut (moderne 196b)

Mevrouw Maria Baert-Vanoverbeke, geboren te Vladslo op ''|0 oktober 1905 en overleden
te Roeselare op 8 oktober 1990, grootmoeder van Rik (latijnse 1984) en Kris Debruyne
(latijnse 1987)

Heer Gerard Vandenberghe-Vanzieleghem, geboren te Beveren op 11 oktober .1924 
en

overleden te Meulebeke op 28 oktober 1990, vader van Antoon Vandenberghe (mod.
1976)

Heer Nic Dedeyne,geboren te Roeselare op 19 augustus 1970 en overleden te Leuven op
30 oktober 1990, oud-leerling latijnse 1988

Heer Jozef Pauwelyn-Verbeke, geboren te Zonnebeke op 18 maart 1909 en overleden te
Aalst op 30 oktober 1990, grootuader van Geert (latijnse 1978) en Johan Vandenbroucke
(moderne 1980)
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