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Wehebbennr.2vandelge,iaargang(1987)vanonsti|dschriftterugbovengehaa|den
lezen er op de twaalfde bladzijde onder de rubriek "Prikbord" een eerder onopvallend fait-

divers dat het bestaan meldt van een "Mini-onderneming" in het Klein seminarie Het

bedrijfje heet Alight en produceert kaarsen en Amerikaanse (?) onderbroeken'

uit het artikel bliikt dat het om een pedagogische onderneming gaat van de economische

afdeling.

Op het eerste gezicht lijkt dit onschuldig, maar op het tweede gezicht?

In de gewone pers lazen we immers clat de Middenstanders van ons vlaamse land het

Klein seminarie principieel dagvaarden omwille van de rechtstreekse verkoop van school-

gerief (of ,'schoolmiddelen") aan de leerlingen. Hoe het met de winstoogmerken zit, kunnen

we niet in het midden laten. Deze oogmerken ziin zeker bij drie partilen terug te vinden en

daar is zeker geen deelbaar midden in. In willekeurige volgorde: de Middenstand, de leer-

lingen en hun financierende ouders, het huis van vertrouwen: het Klein seminarie.

Voor de redactieraad wordt het een opdracht'

we zullen pogingen ondernemen om een half iaar verder, in het volgend nummer dus, ver-

slag uit te brengen over het verder verloop van deze zaak. we zullen zeker geen actualiteit

meer kunnen brengen, maar misschien wel een beetie van "de crdme". (we hebben ook

onze relaties).

Aan de beheerraact van onze bond kunnen we ook voorstellen om contacten te leggen met

de Middenstand om publiciteit te plaatsen in dit tiidschrift, zodat het Klein seminarie harde

klappen krijgt in haar schoolmiddelenomzet.

Als echte "Eertijders" denken we ook aan ons verleden'

"Huis canette", een naaste buur van het college, zeker reeds meer dan veertig jaar, houdt

nog steeds iiverig stand.

De "Grand Bazar" bestaat nu niet meer, maar was het niet dikwijls: dreef uit, bazar in?

Het is weliswaar vandaag de dag niet allemaal Roosegeur en maneschiin...

Eertijds hebben we in het college waarschijnlijk met zekerheid zelf deelgenomen aan de

aangename boekenhandel "onder ons", zonder Belasting op de Afgenomen Waarde' Wie

verkocht er "De Bron" om enkele Coca-Cola's uit de automaat te halen?'

Beste lezer, weet u nog hoe het eertijds allemaal verliep, of weet u hoe het nu allemaal zou

moeten verlopen? Klim in de pen, wii reserveren nu reeds een plaatsie voor u in een van

onze vaste rubrieken. We waarderen samen met onze andere abonnees uw inspanning of

uw visie.

In afwachting van uw verdere berichten kijken wij ondertussen het krantie in met macro-

economische-aanbiedingen, dat we via de vriendenkring van Triple X ontvangen hebben.

De redactie



RODENBACHSTOET 1991

Op 22 september laatstleden trok de 7e Rodenbachstoet door de Roeselaarse straten. Na
een natte en winderige zondagmorgen, die aan Rodenbachs ,,storm op zee !" deed denken,
klaarde het wondermooi en onverwacht op en kon de stoet in optimale omstandigheden
verlopen, tot grote voldoening van de organisatoren, het publiek en de Roeseraarse
,,neringdoeners".
Een Rodenbachstoet zonder een flinke inbreng van het Klein seminarie, bakermat van de
Blauwvoeterie, is ondenkbaar en ook deze keer opnieuw zette het ,,college" niet alleen zijn
poorten en klassen wijd open om al de figuranten en wagens op te vangen, maar leraars en
leerlingen namen ook actief deel in diverse groepen of deden hun deel in de organisatie of
begeleiding. Michel Vulsteke, voorzitter van de oudleerlingenbond, zorgde met zijn kern
medewerkers voor een feilloos verlooo.
Deze 7e uitgave van de stoet, die langzamerhand een vaste waarde geworden is in het
vlaamse stoetenlandschap, mag op alle gebieden een meevaller van formaat genoemd
woroen.

De grote stooringe

,,Een storm in een glas water, maar met maritieme gevotgen."
op de feestdag van de superior (juli 1B7s) weigerden de leerlingen van de polsisklas
Franse liederen te zingen en kozen voor vlaamse. Enkele leraars (uigebeetd door serge
vanneste en E.H. Gaby Quicke) omringen op de foto de superior (uitgebeetd door Luc van-
neste). Enkele studenten (internen van het Klein seminarie) zitten er gespannen bij. Een
van hen helpt met de bugel bij het ,,verzingen" van een aloud Frans lied tot een protesttied:

,,Car nous sommes cuits assez!"



Ons muziek

Het muziekkorps van de school speelt de Vlaamse Leeuw in de apotheose van de stoet.

Vlaamse-vlaggengroep

Een grote groep leerlingen uit diverse k/assen van het Klein Seminarie dragen een zee van

Vlaamse-Leeuwvlaggen als symbool van het vriie, niiverige Vlaanderland.



ル

hfτ

gκκttτπκttλτ
aatz I e/ezz /4i"2
ψ 滋 そ &し%物 を

Dit sleutelgat lijkt nogal abnormaal groot, niet!
Maar daar is reden toe. oude ogen immers zien niet meer zo scherp en opdat de ogen van
de oudere collegepieten van v6or w.o.ll toch nog eens een glimp van hun ,,grote koer,,zou-
den kunnen opvangen, hebben wij dit sleutelgat zo vergroot voorgesteld. Mocht E.H. Bae-
kelandt zaliger, onze toenmalige surveillant, dat nog kunnen zien, dan zou hij waarschijnlijk
blij zijn om reeds bij st.-Pieter te zijn, want loop maar eens rond, jaar in... jaar uit..., met zo'n
evenredig grote Sint-Pieters-sleutel in je diepe soutanezak h6!
Hoewel ons vertrouwde ,,cleen portjie" ook reeds door de moderne ,,Door-Kijk-mode,'werd
verdrongen, toch hebben wij het nog eens uit de oude rommel gehaald en met zo,n sleutel-
gat versierd, opdat het aan de jongeren van nu eens zou kunnen openbaren hoe hun
oudere broers eertijds op die ,,grote koer" evolueerden.
of die openbaring schele ogen zal wekken bij de jongeren betwijfelen we sterk. wie kan er
nu afgunstig worden op een 7-daagse schoolweek met haar lange dagen en korte
nachten, met haar vele sacrale uren en haar weinige profane vermakelijkheden, met haar
enig dwingend devies: Ora et Labora.
En toch, wie weet, zou zo'n openbaring nog schele ogen kunnen maken, want, zo zegt de
Bond zonder Naam, een sleutelgat laat soms meer vermoeden dan een open deur. wat het
in ieder geval al laat vermoeden, zoals blijkt uit wat volgt, is dat de romantiek van vroeger
zeker niet moet onderdoen voor de realiteit, of noem het moderne zakeliikheid. van nu.

I



Loer maar eens door het sleutelgat en luister hoe wii, ooit eens als blode knaapies op de

..Grote Koer" verschenen, de zes sporten van de oude Humaniora-ladder moesten beklim-

menomopdehoogstesportervanmeteenmedai||e,eenprijsofeennaprijstotvo|waar-
dige mensles gekroond te worden.

6** lr^o * d.na Jen:tntu

ln de Oude Humaniora van 't Klein Semi-

narie ofte

Van blode Zesdeling tot Man van Retorike.

En ik die dacht al groot te ziin !

lk voelde mij ineens weer klein

toen ik voor 't eerst in 't Middelbaar

de mannen zag van't laatste jaar.

Met eerbied keek ik naar ze oP:

hun stem klonk zwaar, hun taal soms grof ,

hun spel viriel... een nieuw fatsoen

van leven dat ik na wou doen.

Voor iemand die snel groot wil zijn'

verbleekt de zin van't oud refrein:

in 't nadoen schuilt veel valse schiin

en groot gevaar voor't eigen zijn.

Ach, d'ouden met hun oude lied

verstaan 't geluid der lente niet,

verstaan 'n zullen zij ook nooit

waarmee elk lentekind zich tooit.

Wat d'oude meester had geleerd,

werd hier niet langer meer geeerd

en gauw verdween dan in de hoek

dat brave kind met't kinderboek.

Nu hadden wij geleerde boeken

en vonden door ons naarstig zoeken

hoe 't leven uit de kindertijd

heel anders klonk in werk'liikheid.

Wil trokken door het Alpenland

met Hannibal oP d'olifant

of schonken Troie't reuzepaarcl,

Helena was dit offer waard.



Al deze kennis deed ontstaan
in onze geest een z6k,re waan:
't gwoel te zijn een kleine grod

zo wars van wet en van gebocl.

Steeds losser werd de moedergreep
op 't kind dat zij niet meer begreep
en vader met zijn streng gezag
ontmoette soms een hoongelach.

Een kind dat zich geen kind meer voelt,
zo graag om d'eigen vrijheid woelt,
in elke handdie men het reikt,
schuilt groot gevaar die haar bedreigt.

Ja, wie te snel soms groot wil zijn,
ervaart tot eigen schand'en pijn
dat zelfs ook in volwassenheid
elk mens een nietig schepsel blijft.

H. Brouw

Ret.'39
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E.H. ANTOON BAERT ILLO TEMPORE

Een redactie vraagt ie iets te schriiven. Herinneringen aan een verleden dat liikt verdwenen

te zijn uit de horizon van ie leven...

Een mens is gestorven. Het huidige Klein Seminarie werd er niet door opgeschriK. Ziin

naam werd nog vlug even bovengehaald uit de veilig opgeborgen archieven. Alleen zijn

naam. Daarnaast staan misschien nog een paar jaargetallen. Een mens gaat door het leven

op weg naar de vergetelheid.

lk betrap er mezelf op hoezeer de contouren van zijn verschijning in mijn geest zijn ver-

vaagd. Toch heb ik een beeld ervan bewaard. Maar het beeld is zo heel anders dan toen wii

nog collega's waren.

lk zag hem in het Klein Seminarie waar

ik pas was aangekomen om hem oP te

volgen in de zesde latijnse. Hij was

subregent geworden (1 jan. 1953) van

het'klein externaat', 5e en 6e latijnse

toen. Een stevige man. Een breed glim-

lachend gezicht ... gewoonliik hing de

krulpiip tussen de tanden. Hij leek mij

vrij zeltzeker. Hij imponeerde alsot hii

ergens ook de spanningskracht van

een orkaan opgeborgen hield. Vlam-

mende ogen als een vreemd raadsel

waarin zowel geestdrift als ongenaak-

baarheid verscholen lagen. Een niet

inneembare vesting. Elke strategie en

elke taktiek om hem wat dieper te

bereiken leek kansloos. Je kon alleen

maar wachten tot de innerlijke energie

zou losbarsten in ziln opdracht. Was hij

een man van tegenstellingen of een

kind van de natuur die alle emoties uit-

spuwde zonder dat je de oorzaak

kende?
Hij was subregent geworden met de

taak orde en tucht te herstellen. Hij ,,kon zijn jongens grijpen, door en door, hun avonturen-

lust in rechtlilnige banen leiden" schreef over die korte periode iemand in ,,Contact" toen hij

het Klein Seminarie verliet.

Van 1949-50 stond hij in de zesde latijnse als titularis.

De tijd als subregent in de middensectie was kort. Hij kreeg de moeiliike opvolging van

subregent op het,,groot externaat".

Maar de sterksten zullen ooit bezwilken. Na bilna 40 iaar is het moeilijk om troebelen van

weleer te doorzien. Hij werd toen leraar op de vijfde latijnse... Maar het dreigt een saai curri-

culum te worden van een harde werker, bruisend van initiatieven en taai doorzettingsver-

mogen. De tiid verloopt in enkele jaren, dagen, uren en alles lijkt daarin zo onbelangrilk.

Een mens doet tenslotte zijn zo gewone werk, zijn taak... en toch !

De na-oorlogse tijd had zijn eigen invloed. lk ben geen socioloog om nauwgezet de ken-

merken ervan te omschrijven. Maar het klimaat en de geest was in den lande en in het insti-

tuut veranderd. Elke tijd draagt iets van het verleden en roept een toekomst op. Een college

was er voor de studie maar de opvoeding en ,,de geest" kregen toen wellicht nog m66r

aandacht. Een K.SA. bleef onmisbaar voor een ietwat romantisch idealisme dat toch zo



anders was dan tien jaar voordien midden in de oorlog. Die leerlingen hadden de oorlog
niet meer gekend. De beslotenheid van de oorlogstijd was nu doorbroken. De studiezaal en
de klas waren geen wachtzalen meer voor de vorming van persoonlijkheden. De leerlingen
hadden de kinderlijke en veilige speelkamer verlaten. Ze konden weer fantaseren. Er hing
belofte in de lucht van een groot avontuur. Maar als daarvoor geen openheid geschapen
werd kon het uitlopen op kleine gedroomde spelletjes van de fantasie als kinderen die zich
op het ritme van hun verbeelding verstoppen in de achtertuin.
Antoon Baert schiep hier de ruimte. De tijd was gekomen om jonge mensen een kans te
geven zich lichamelijk te bevrijden van een aantal remmingen en taboes. De weg moest vrij
gemaald voor de exploratie van het eigen lichaam in sport en spel, in sport als spel. Was dit
louter een ,Jeeling" of een ingaan op een nieuwe trend, of was het eerder zijn eigen visie?
Meneer Baert riskeerde zich binnen de KSA.-activiteiten aan toen gedurfde exploraties.
Daaruit groeide een soort ,,berglegioen"... voor de knapsten, de sterksten. Een wereld zon-
der metaforen en symbolen is een vervelende wereld. Dat had Meneer Baert begrepen. De
sport kwam binnen in het instituut met de baskettraining en de basketploeg trok er op uit in
competitie. Het zou vandaag toch komisch zijn een soutane-gedaante te zien springen en
lopen en draaien en wringen bij een dansende basketball Met enige aarzeling werd toege-
keken door leraars en directie. Het was zo nieuw. De gelaatsuitdrukking van de animator
was de thermometer van de behaalde uitslagen. Maar er stak een enorme energie achter,
de energie van een vechter die veel, heel veel eiste van zijn spelers en zijn ploeg. ,,Het
moeten knappe koppen zijn... wij moeten durven eisen"! De basketploeg ,wytewa" werd
kampioen in de Provinciale Reeks (mei 1961 ). De prestatie beloonde de investering. De
directie vierde nu mee. En de sport zou verder blijven leven als een onmisbaar element in
het collegeleven.ze zou ontplooien in rijke kansen van jong en blij leven. Mens sana in cor-
pore sano. was de verschuiving van de klemtoon binnen deze ,,slogan" de aankondiging
van ,,onze moderne sport" waar misschien alleen het,,corpus,'nog telt?

In 1966 stond E.H.Baert op de parochie. Het vatikaans concilie was voorbij. De soutane
bleef in de kleerkast hangen voor de motten. De parochiepriester steld er prijs op bij zijn
voornaam aangesproken te worden. conventies lagen hem niet. vernieuwing moest het
parochieleven ten goede komen. Hij had oog voor het schone, het goede en het ware. Hij
hield van bloemen en een mooi versierde kerk, van het goede en het iuiste woord. Rechtuit
en niet bang voor kritiek. De tijd van het Klein seminarie was afgesloten .zij naam was in de
archieven opgenomen.
Hij werd pastoor te Beveren-Leie (1985). Toen was de periode van de volle kracht al voorbij.
Met een beperkte gezondheid, met een soms half begrepen heldhaftigheid heeft hij meer
van zichzelt gevraagd dan zijn lichaam geven kon. De sterksten zullen ooit bezwijken. Maar
die tijd, die geschiedenis, die laatste periode, komt wel niet in de archieven.

Ze zal in de stilte van de vergetelheid verdwijnen. Een priester groeit naar de ware klein-
heid toe en gaat daarin de mensen voor. Maar ergens - en niemand weet waar of hoe - blijft
bij hen die ooit zijn leerlingen waren, die een kans kregen voor een sportieve ontplooiing of
die hij op de parochie mocht ontmoeten, een waarde, een woord, een teken, onbewust mis-
schien, bewaard. Dat komt wel ooit eens tot nieuw leven. Het goede zaad kiemt altijd uit
diepe, donkere aarde.

En ik kan bij mijn schamele woorden - omdat een redactie het dan vraagt - hem die ooit
collega was en mijn broeder in het priester-zijn, toch niet vergeten.
lk zal met hem dezelfde weg wel gaan naar de kleinheid... opdat mensen mogen leven heb-
ben en wel in overvloed.

F. Herpels

Oud-leraar



EEN UURTJE LES BIJ E.H. JULES DELBAERE...

Andermaal rinkelt de bel voor de zoveelste leraarwissel. Een klas vol broekjes van vilftien

grabbelen zuchtend hun gerei bij elkaar en schuiven met de voeten heen en weer over de

uitgeholde trede van de schoolbank om het belsignaal te ondersteunen. Een forse klop op

de deur schudt de uitdeinende leraar wakker en de leerling portier zet voorzichtig, doch

aanmanend, de deur open. De klaskalender geeft 1960 aan'

De vierde moderne A houdt zich paraat voor de komende wervelwind' Nauwelijks hebben

de kruisende leraren elkaar begroet of priester-leraar E.H. Delbaere stevent het klaslokaal

binnen, zich reeds ergerend over de verloren gegane tijd. ln 66n oogopslag heeft hii de

gehele situatie overzien. Hij dropt zijn boeken neer en begint prompt het hele bord vol te

krabbelen met meetkundige stellingen of algebra. Zijn cursus openen hoeft niet eens, zo

goed kent hil zijn ,,partituur" van buiten. Lang of nieuw kriit breekt hii door, krassend krijt

wipt hij energiek op zijn lessenaar en met het hout van de bordewisser legt hii de klemtoon

of maant aan tot orcle.

Het is zijn eerste lesuur niet vandaag, iedereen ziet het, witte handafdrukken sieren de

zakopening en de lendenband van ziln soutane. Wanneer het bord vol staat nestelt hii zich

nonchalant tegen de vensterbank boven de radiator ter hoogte van de tweede bank. Met

ziin zakdoek wriift hii ziin handen schoon en de rest veegt hii aan zijn mond terwijl hii in een

spervuur van woorden de nodige uitleg verschaft. De woordenvloed stroomt hem letterlijk

zo uit de mond dat de leerling op de tvveede bank door speeksel vermengd met kriitwit

besprenkeld wordt. Hetgeen hem voor het ogenblik niet hindert. Erger wordt het wanneer

de schriften moeten ingeleverd worden en de reeds veelverdurende knaap zijn notities

terugkriigt met rood omringde inKvlekjes en de krasse bemerking 'yUILPOT!!!"'
Maar van ,den Bull" neem je dat, zonder contestatie.



,,Den Bull", waarschijnliik een verkorte versie van ,,Bull-dozer', die zijn wijze van lesgeven
moet kenmerken, wordt algemeen zeer gerespecteerd. Niettegenstaande hij de bewerker
van ,,grote oppervlakten" is, toch legt hij het goed uit en voor elke zinvolle vraag neemt hij
de nodige tijd. Noch zun temperament noch zijn humeur kennen de vrijdag- of maandags-
zwakte. Zijn diepliggende ogen, zijn scherpe gelaatstrekken en het donkere kuiltje in zijn
kin bezorgen hem een streng uiterlijk alhoewel zijn mond vergroeid is met een bescheiden
strakke glimlach. Zo komt hij ook over: consequent met zichzelf , streng en vaderlijk tegelijk,
kent geen humeurschommelingen en neemt een eenvormige houding aan tegenover elke
leerling. Zijn mededelende filosofie beperk zich tot twee zinnen die h|j zo, niet dagelijks,
toch wekelijks heropfrist:,f,ijd is geld" en ,,Het is nooit goed waar een TE voor staat zoals in
te veel en te weinig behalve in Tehuis en Tevreden',.
Inmiddels heeft iedereen het bord overgepend, de nodige uitleg en de beperkte filosofie
aanhoord of de ,,man in zwarte rok" is reeds ijverig bezig de meeste brokken van het bord
te wissen. Drie opgaven worden in het vaalgrijs van het eens zo groene vlak gekrast en
evenveel wiskundige weifelaars worden op het verhoog gevraagd. Ondertussen citeert titu-
laris Delbaere terloops met de juistheid van de nog niet gekende computer het aantat res-
terende wiskunde-uren voor het terug verlof is, wat de onmondige leerlingen dan maar ats
een verontschuldigende argumentatie moeten aannemen voor het aangewende tempo.
Het ,,geklungel" aan het bord en het ,diepe denken" gaat zo lang door tot de niet te ver-
moeien leraar vindt dat de ,,geldverspilling" nu lang genoeg geduurd heeft en de voltiidse
student dat maar,,tehuis" op zijn gemak eens moet overdoen. opgelucht en met de zakken
vol spitsvondige, ol|jke maar best misbare opmerkingen worden de drie baanbrekers afge-
lost door meer wiskundige knobbels.

E H. Delbaere is een van die mensen die zich ten volle bewust is van zijn opdracht en dit
dan ook ter harte neemt. Hij weet ook dat zijn volgelingen voor het einde van het laar mer
de ernstige keuze af te rekenen hebben of zij de hogere cyclus zullen instappen in de spo-
ren van de wiskunde-wetenschappen of de economische. Deze keuze wil hij mogelijk
maken en tevens de grondslagen meegeven voor een succesvolle opbouw en daarvoor wil
hij zijn leerlingen klaar stomen. En na een jaar wiskunde Delbaere ligt die keuze als ,t ware
voor het grijpen: of je bent gaar of je bent uitgebeend.

Wie ondertussen aan de wiskundeleraar dacht te ontsnappen door het inmiddels verstre-
ken belsignaal, had het echter verkeerd voor. want, wie kwam er na het dessert? Je raadt
het maar nooit: E.H. Delbaere ... voor Frans, zelfde consequente man, zelfde tempo, alleen
hij liep de rondjes en wij draaiden... de bladzijden. Eens was ik de draad kwijt en vroeg me
dromerig af, terwijl hij voorbijstapte, of hij nu aan het brevieren of Frans aan het geven was?
Voor wie hem tenminste ooit in de dreef brevieren zaq!

E.H. DELBAERE,

omdat gij nooit een speciaal type hebt neergezet, nooit een imago rondom U hebt opge-
bouwd, nooit een tip van een sluier over Uw priv6 hebt opgelicht, nooit een wispelturigheid
hebt bloot gegeven vraagt het een diep ploegen in oude herinneringen om Uw persoon
terug gestalte te geven. Maar ik neem mijn hoed af voor uw persoon, Uw wijze van lesge-
ven, Uw aangebrachte leerstof.

H Demets

Ec 1963



HET GROTE HUIS DER DODEN

Af en toe ga ik eens naar het college. lk ga daar mijmerend rondlopen en kijk indringend

naar de dingen die vanuit mijn tijd overeind gebleven zijn.

lk wandel door de gangen, de refter en op de beide speelplaatsen blijf ik even staan om er

de muren, de daken en de vensters van zesJig jaar geleden te bekilken.lk verwacht dan tel-

kens dat de oude stenen een teken zullen geven, een teken dat ze mii herkennen en herin-

neren.lk hoop dan dat ik kan volstromen van de beelden, de dromen, de verlangens en met

de gehele sfeer van toen.

lk ga naar het college van Roeselare, waar ik zes iaren van miin jeugd heb doorgebracht,

om er het verschrikkelijke van de vervlogen tijd voor een korte stonde te beleven. lk sta

daar te staren in het hopeloos onherhaalbare. ,,lk ben een kleine tijd in Uw eeuwigheid"

schreef destijds onze vriend en studiegenoot Maurits Seys.

De oude gebouwen staan daar verweesd. Zii die er eens in thuis waren, ziin eruit verdwe-

nen. Die er nu verbliiven, zijn kinderen van een nieuwe tijd. Die gebouwen doen nu dienst

afs vervangstukken in het raderwerk van een ander bedrilf. Ze leven een leven dat het

hunne niet meer is. Ze hebben een ontleend bestaan. Ze roepen geen vertrouwd herken-

nen op, geen liefdevol weerzien. Ze zrjn alleen maar een bevestiging van mijn geheugen.

Ze zeggen mii dat het geen droom was, dat het eens werkelilkheid is geweest, een werke-

lijkheid van meer dan een halve eeuw geleden.

En terwijl ik daar sta, komt niemand mij vragen of ik iets zoek, of ik soms iets nodig heb. Aan

vreemde verschijningen zijn ze het daar gewend. Van indringers is daar geen sprake meer.

Alle toegangen zijn vrij. Alle poorten en alle deuren staan open. Auto's rijden de laan in.

Jonge mensen stappen eruit; jonge mannen en jonge vrouwen.

Het college van nu is een open bedoening. Het is geen bolwerk meer. Het zet zich niet

meer af tegen de wereld. Het is een stuk van de wereld geworden en het neemt deel aan

onze tijd.

lk ga op bezoek naar het college als naar het grote huis der doden. De plus-minus dertig

priesters, die we daar als leraar of bewaker gekend hebben, zijn nu allen gestorven. Allen?

Om daar zeker van te ziin, telefoneerde ik naar Michiel Dewitte, klasgenoot en priester op

rusI.

,,Ja, Dries, die uit onze tiid zijn allemaal verdwenen. Er is geen enkele meer in leven. Mijn-

heer Rooryck was de allerlaatste. Verleden jaar was ik op zijn begrafenis. Hij was meer dan

negentigl'
De zachtaardige mijnheer Rooryck.,,Sooitje", zeiden we. Sooitje had al grijze haren toen hij

voor ons stond in de vierde Latijnse. In dat jaar was hij voor een lange periode ziek. De

onvergetelilke Conrad de Me0lenaere verving hem. Hij was een afstandelijke figuur en bijna

ongenaakbaar. Bij ons kreeg hij geen bijnaam. Hij was een voorbijganger die indruk

maakte.

Al die priesters - leraren en bewakers - waren dragers van hun tijd die ook de onze was. Die

tijd is nu morsdood en dat al sedert een halve eeuw. Er is 66n die deze tiid niet overleefd

heeft: de lichamelijke en geestelijke reus Paul Sobry, leraar in de Retorika en nadien pro-

fessor te Leuven. Sobry had een Romeinse kop en in de preekstoel Romeins redenaarsta-

lent. In de klas sloegen zijn woorden brede golven. ,,Sero te amavi!", zei hij Sint Augustinus
na. ,,Sero te amavi!" Te laat heb ik U bemind. Zijn alsmaar omvangrijker wordende geeste-

liike bagage werd hem op de duur le zwaar.Ziin hart bezweek eronder en hij stierf .



In de Retorika werd sobry opgevolgd door Jozef Versele. ,,lk ben een zoon van de Kerk',,
zei die.,,Aan de Kerk heb ik alles te dankenl'Hij was een grote zoon, ook groot van gestalte,
met grote voeten en schoenen indrukwekkend als oorlogsbodems. Een man voor wie, als
we hem tegemoetkwamen in 66n van de collegegangen, al van een eind ver uitweken. En
daar lachte hij om. De ,,Father" zeiden we. Hil was gevleid met die bijnaam. Zijn voorliefde
ging naar het Engels. ,,Met simpele woorden en eenvoudige zinswendingen kunnen de
Engelsen alles zeggenJ' Dat was voor hem ,,het genie" van die taal. Hij bracht ons geestdrift
bij. we lazen Macbeth, Hamlet en Julius caesar. Af en toe stak hij ons in brand en bij de
rede van Antonius sloeg de vlam uit de pan.

Het lijkt me alsof het maar een paar jaren geleden is, maar dat is nu ook al vijf jaar terug dat
Pietje Debrie stierf .,,Pietje!" Ziinwarc voornaam, zo ik mij niet vergis, was Joris. pietje had
een enorme taalknobbel. Hil was een nuchter man. Z4n begrafenisplechtigheid had hij
zorgvuldig beschreven. De adressen lagen klaar. De kerk van zerkegem stond bijna te bar-
sten. Aan de tafel zaten honderdvijftig genodigden. Maar het weer was bar slecht. Er huilde
een stormwind in het portaal. Het lijk van Pietje stond opgebaard midden zijn boeken. Dat
ook had hij in zijn testament bepaald. Zijn boeken waren zijn familieleden. Het was een
begrafenisfeesll ,Zur Hochzeit ruft der Tod, die Lampen brennen hellel,(Novalis)

op de eerste dag van de lente van het jaar 1989 stierf Gabriel-Jozef Mestdagh, alias
,lerre", achtentachtig jaar. Hij was de hogepriester van de wiskunde. Hij voetbalde met de
cijfers. We konden zijn kopstoten ternauwernood volgen.

Zijn one-man-show was voor velen ondoorzichtig. Hij was de enige volstrekte eigenaar van
deze materie, de enige onvervangbare lesgever voor de cijferkunst in de vierde, de derde,
in Poesis en Retorika. Zerre was een fenomeen naar wie we hopeloos zaten te kijken.

Ze ziin allen gestorven, zij die eens de dragers waren van het leven van het Klein Seminarie
in de iaren dertig.
ls dit leven werkelijkheid of maar een droom geweest?
Wie van ons, zeventigjarigen, kan dat met zekerheid zeggen?

D. Vandeweghe

Ret.1933



ZEST:G JAAR RETORiCA

Retorica 1931‐ het Scheutisteniaar

Verloop van de humaniora

We zijn zestig jaar geleden uit het Klein Seminarie vertrokken. Toen was er te Roeselare

slechts 66n soort humaniora: de Grieks-Latijnse.

Het aantal leerlingen van ons iaar, van de zesde tot retorica, verliep als volgt: 70, 52, 46'

46, 38 en 37. De zesde en de vijfde waren in twee klassen ingedeeld.In de vierde zaten we

nog met 46 in 66n klas. Maar twee jaar v66r ons, de klas van Mgr. vital vangheluwe (Vica-

ris-Generaal), zaten ze er met 63.

Wat een taak voor 66n enkele leraar-titularis, die niet alleen wekelijks de talrijke opstellen

moest verbeteren, maar ook nog de lessen van kristelijke lering, Latiin, Grieks, Nederlands,

Frans, geschiedenis en aardriikskunde moest voorbereiden en geven.

Elk jaar vielen er leerlingen weg. De daling werd wat vertraagd door de toevloed uit andere

colleges, waar geen volledige humaniora bestond. Zo kwamen er enkele leerlingen na hun

lagere cyclus in lzegem, in onze derde aan.

Over onze leraren werd in ,,Eertijds" reeds veel geschreven, in 't bijzonder door onze klas-

genoot (+) Willem Denys, schrijver van Peegie en lange tild de spil van de volksalmanak

,,Het manneke uit de Mane". (Over Willem zelf is in ,,Eertijds" - iuni '83, een in memoriam

verschenen).

Niet nodig dus over onze laatste vier klas-titularissen Eerwaarde Heren Rooryck, Versele,

Poigny en Sobry nog te schrijven.

1931 was het laatste jaar dat Paul Sobry nog leraar te Boeselare was; hij werd immers de

beroemde hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Katholieke Universiteit van Leu-

ven.

Onze eminente leiders en leraren hebben een diepe stempel op ons gedrukt en onze

grijze materie sterk beinvloed. De twee laureaten: Omer Degryse en uw dienaar, behaalden

op het einde van de humaniora 88 % van de punten. De derde: Adriaan Scharp6 met 85 %

had het bekende Sint-Pieterscollege van Leuven wegens familiale omstandigheden verla-

ten en kwam in de vierde bij ons om er de eerste priis weg te kapen. Later werd hij gewoon

hoogleraar te Gent, en te Leiden in de Oosterse talen.

Drie andere klasgenoten werden aan de Leuvense Universiteit benoemd:ik werd buiten-

gewoon hoogleraar aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen, Bobert Maenhoudt werd

deeltijds docent in de faculteit van Geneeskunde en Omer Degryse eveneens deeltiids

docent aan de faculteit van Godgeleerdheid.

Eigenaardig is dat we met drie in drie verschillende disciplines van 66n universiteit terecht

gekomen zijn. Een andere richting; de Sociale Wetenschappen, werd door Jeroom Stubbe

gekozen.

Na de Sociale Hogeschool van Heverlee en de Sociale en Politieke Wetenschappen aan

de K.U.L. (kandidatuur) is hij in 1946 in de politiek gekomen waar hij Volksvertegenwoordi-

ger en senator geworden is.
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Onze Scheutisten op de Missie.

■
■
事

摯
∫
藝
Retorika 1931. 11 Scheutisten, vooraleer te vertrckken, gekiekt te Oost-Vleteren bij Gaby
Vandenberghe - 1937.

v.l.n.r.: Gabri6l Vandenberghe, Andrd Hillewaerc, Jules Vangheluwe, Gustaaf Van Coiilie,
Paul Casier - Raphadl Debaillie, Julien Peene, Marcel Wille, Michiel Cattaert, Marcel
Soenen, Omer Degryse.

- EERTIJDS, juni 1970 - heeft een uitvoerige bijdrage geleverd over,,Het Klein Seminarie
en de Missionarissen van Scheut". lk citeer:

,,Het jaar 1931 verdient een bijzondere vermelding, omdat toen elf leerlingen van de Reto-
rica zich in Scheut aanboden.
Superior Quaghebeur stond er een beetje perplex bij. Hij sprak zijn tevredenheid uit over
dit groot aantal missieroepingen maar was toch een weinig ongerust of deze elf kleppers
zouden volhardenl'

Ze hebben volgehouden en werden priester gewijd op 02.081937.
Zeven vertrokken naar China: Michiel Cattaert, Rafadl Debaillie, Andr6 Hillewaere, Julien
Peene en Marcel Soenen op 16.08J938, Jules Vangheluwe en Marcel Wille op 15101939.
Tijdens de oorlog werden zij door de Japanse bezetters opgesloten in een concentratie-
kamp te Wei-Shien en Peking, van maart 1943 tot 17 augustus 1945, terwijl Rafadl Debail-
lie in het kamp te Moukden opgesloten werd van 1941 tot 1945. In 1949 werd Peking door
de legers van Mao ingenomen en de Volksrepubliek China opgericht. Spoedig begonnen
de vervolgingen van de Kerk. De missionarissen werden lastig gevallen, jaren in de gevan-
genis opgesloten en stilaan allen verbannen:Cattaert, Debaillie en Soenen in 1949, Hille-
waere in 1951, Peene, Wille en Vangheluwe in 1952.

Van de vier overige Scheutisten zijn er drie naar Belgisch Congo (later Zaire) vertrokken:
Paul Casier en Gustaaf Vancoillie in 1938, Omer Degryse in 1947,terwijl Gabri6l Vanden-
berghe in 1938 naar de Filippijnen afreisde.
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Wat is er daarna met al die paters gebeurd?

Al onze Chinezen, uitgezonderd Debaillie, ziln na een broodnodige thuisvakantie naar een

ander missieland opnieuw kunnen vertrekken:

Cattaert na een paar jaar parochiewerk in London, in 1951 naar Texas in de USA. waar hij

nu rustig werkzaam is. Hillewaere, Peene en Vangheluwe naar Kasai (Zaire), Soenen naar

de Filippijnen en Wille naar Singapore.

Onder al deze koele cijfers en gegevens schuilen veel ontberingen, onmenselijke behan-

delingen en doodsbedreigingen. Vergeten we ook niet de moeiliikheden voor het aanleren

van het Chinees en het zich wennen aan de gewoontes en zeden van de streek, om enkele
jaren nadien te moeten herbeginnen met de taal en de gebruiken van een heel ander

gebied.

Zij die naar Congo vertrokken, zijn van Scylla in Charybdis gevallen. Vooral ten tijde van de

onafhankelijkheid van Congo zijn er tussen 1959 en 1963 veel baldadigheden gebeurd,

zodat veel kolonialen het land ontvlucht hebben.

Definitieve terugkeer van de Scheutisten.

Twee zijn op het missieveld overleden: Marcel Soenen in 1961 te Manila en Marcel Wille in

1979 te Singapore. Nog twee zijn als werkers van het laatste uur op post gebleven: Michiel

Cattaert in Texas-U.SA. en Paul Casier in de leproserie Tshimuanza (Katanga, Zaire).

Paul is in augustus 1990 ziek teruggekeerd, maar eens genezen toch -na 52 jaar missie-
werk - op 6 december 1990 opnieuw naar zijn melaatsen vertrokken.

De terugkeer van onze overige Scheutisten had plaats als volgt:
ln 1952 Omer Degryse uit Lisala (Congo) terug, waar hij eerst reispater, dan overste en
provinciaal werd. In 1957 teruggeroepen voor het algemeen Kapittel. Wordt als vicaris-ge-

neraal gekozen. Na het plots overlijden in 1961 van de generaal-overste Pater Sercu,wordt
Omer op 13.09J961 door Rome benoemd als generaal overste tot aan het Kapittel van

1967. Op 20.051962 lubelviering van het honderdjarig bestaan van Scheut. Op 05101962 -

omwille van zijn functie van generaal overste - benoemd tot Concilievader. Neemt deel aan

alle sessies tot 08121965 van het tweede Vaticaans Concilie.

Wordt in 1967 belast met de oprichting van ,,Euntes", missiecentrum voor studie, docu-
mentatie en informatie. Op 0110J969 lector in missiologie aan de K.U.L. In 1978 buitenge-
woon docent en op 30091983 Emeritus.

Op 01.03.1971 benoemd door de Propaganda Fidei tot nationaal directeur van de P.M.W

(Pauselijke Missiewerken), post tweemaal hernieuwd tot maart 1986. Op 25.041986 in

aanwezigheid van veel hoogwaardigheidsbekleders werd een academische zitting te

Brussel gehouden als huldebetoon aan Omer Degryse. Als sprekers traden op: Leo Tinde-
mans, Minister van Buitenlandse Betrekkingen, Mgr. F. Franck, Mgr. Monsengwo, Voorzitter

van de Bisschoppenconferentie van Zdirc en tenslotte kardinaal Danneels.

Omer Degryse heeft niet zolang als zijn confraters op het missieveld gewerkt, maar heeft

6n in zijn congregatie 6n op meerdere plaatsen zware taken met verantwoordelijke posten

op zich genomen. Zijn verdiensten mogen niet alleen door Leuven, Rome, Brussel en
Mechelen geprezen worden maar ook door alle Rollarienses hier in ,,EERTIJDS" gewaar-

deerd.



f n 1960, Gustaaf Van Coillie. Na 22 jaar uit Congo terug, waar hij eerst reispater te Tshi-
bola was en daarna stichter en pastoor te Ngandajika. In 1960 werd hij voor twee jaar eco-
noom te Scheut. Vervulde daarna enkele posten als mede-pastoor in het bisdom Brugge
en werd van 1968 tot 1983 pastoor benoemd te Nieuwkapelle. Teruggekeerd in het rust-
huis van Scheut te Kessel - Lo is hij op 09.02.1984 overleden in de kliniek te Lubbeek.

In 1962, kwam Gabriel Vandenberghe uit de Filippijnen terug wegens ziekte. Hij is nu aat-
moezenier in het rusthuis te Dentergem (Mariaburcht).

fn 1966,Andr6Hillewaere.Na 14jaarChina(1938tot 1952) en 14jaarZdire (1952tot
1966) is hij in 1966 ziek teruggekomen. Hij werd, en is nog, medepastoor te Vladslo.

In 1979, Jules Vangheluwe. Na 14 jaar China, in Scheut terug om er twee jaar leider van
jonge confraters te ziln. Daarna heeft hij nog 25 jaar inZdie gewerkt. Ziek terug in 1979 en
op 03.021980 overleden in het AZ. Sint Lukas te Assebroek.

f n 1984 Julien Peene. Van 1938 tot 1952 in China, van 1953 tot 1984 inZdire en nu in het
rusthuis van Scheut te Torhout.

Statistieken en beschouwingen

bisdom mission leken TOTAAL

overleden

in leven
7

3

6

7

２

‐６

371410

Niettegenstaande de overrompeling (!) door onze missionarissen (de elf Scheutisten en
ook nog twee Witte Paters: de Roeselarenaars Paul Bagein (+1982) en Firmin Romme-
laere (*1960), zijn tien makkers priester in 't bisdom geworden.
Zo werden o.a. wijlen Andr6 Duforret superior van 't Klein Seminarie van 1949 tot 1962 en
pastoor-deken van Tielt (zie Eertijds, juni 1973). Leopold Lefebvre leraar Retorica te Kort-
rijk en deken van Tielt, Godfried Supply principaal te Kortrijk en pastoor-deken van Wervik.
Er waren dus 23 priesterroepingen, dat is 62o/o en allen ziin hun ideaal trouw geble-
ven.
Het kenmerk van onze klas is het groot aantal Scheutisten.
Als Valeer Vandaele zijn Retorica de getraumatiseerde klas (wegens de talriike sterfgeval-
len o.a. door t.b.c.) betiteld heeft in Eertijds, juni 1975, zo kan men de Retorica 1931 als de
Scheutistenklas bestempelen.

De Priesters van 't bisdom sterven rappet (7 op 10) dan de missionarissen (6 op 13). Het
missieveld schiint een gezonde akker te zijn...!
De overlevenden, nu tussen 78 en 81 jaar,ziin nog met 16 op 3T.Volgens de levensverze-
keraars een zeer behoorlijk getal...!

In ons jubileumjaar van 60 jaar RETORICA herdenken we in 't bijzonder onze 21 overle-
denen, onze goede kameraden uit de collegejaren, onze schitterende leraars en dito sur-
veillanten.

Na de plechtige Prijsdeling en het afscheidsmaal, gingen we uiteen op 23 juli 1931 onder
het motto:

,,ln gebeden en gedachten
malkander en Vlaanderen

Hou ende Trou!" M Deberdt

Ret 1931
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爾

Het schooljaar 1 991 -'92 is reeds een tijdie zijn ,,gewone gang aan het gaan ". Traditiege-
trouw publiceren we de tabel met het aantal en uit welke regio onze eerstejaars van de
humaniora afkomstig zijn. u zal onmiddellijk merken dat we nogal wat leerlingen minder
hebben dan vorige jaren. De eenheidsstructuur zal hier wel niet vreemd aan zijn. Kwaton-
gen beweren zelfs dat het college toch leerlingen genoeg heeft en dat de gebouwen niet
aangepast zijn aan het grote aantal... of willen ons paaien met een spreuk zoals: liever rwa-
liteit dan kwantiteit. Maar wees gerust: in het college denkt men er anders over. wat er ook
van zij, een beetje minder fier dan vorige jaren vermelden we de taal der cijfers:

Van welke scholen zijn onze eersteiaars afkomstig?

(tuSSen haakies:het aantal van vorig iaar!)

Roeselare:― Zuidstraat          34(33)

―Stadsiong          14(25)
―Kattenstr            8(7)

―Tulpenstr            8(16)
‐Beveren             3(3)

―Rumbeke
―Oekene
―Ardooie

―R/1oorsele

―lngelm

―Kortemark
―Lichtery

―Geluwe
―St―Elooisw

―VVInendale

―Houthulst

‐SilpS

―izegem

―Ledegem
-Oostnieuwk

―Zilverberg

‐Zwevezele
―Werken
‐Sieihage

―Dadizele

―Wervlk

―GIs
―Hooglede

- Vikingstr.

- Acaciastr.

- Broederschool
- Vierwegstr.

7 (9) - Moorslede

1 (5) - Passendale

2 (3) - Staden

1 (2) - Koolskamp

2 (1) - Beitem

1 (0) - Merkem

3(1 ) - Emelgem

2 (4) - Roll-Kap.

1 (0) - leper

4 (6) - Wingene

7 (9) - Lendelede

18(3)

4(2)

6(4)

3(0)

2(5)

2(4)

5(2)

1(0)

2(4)

1(0)

5(3)

1(1)

4(9)

1(6)

1(3)

2(1)

4(5)

1(3)

5(8)

4(0)

3(0)

1(0)

1(0)

1(0)

1(0)

1(1)

5(1)

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

aantal van vorig schoollaar vermeld:

Handzame(1),POelkape‖ e(5),Weveigem (1),Zarren(1),Gu‖ egem (1),ZOnnebeke(3),

Westrozebeke(3),BoeZinge(1),BiSSegem(1),Hulste(1),Nieuwmunster(1),Kbeke:are(1),

Keiem(1),Kachtem(1)

Meer verheugend kunnen we schrJven dat onze oud― leerlingen verbluffend gOed preste―

ren Heei wat van hen gingen zelfs tOt publicatie van boeken over op gevaar publicaties te

vergeten,citeren we toch:



- KOEN PARMENTIER. Koen die afstudeerde aan de Latijn-Wetenschappen (1 986) en als

historicus in 1990 aan de K.U.L., publiceerde,,Priesters en Gelovigen onder het Frans

bewind. De dekenij Roeselare (1794-1802)." Het boek is in de boekhandel te verkrijgen of

bii de auteur zelf '.Zwaanhot 20 te Roeselare aan de priis van 420 fr.

Koen die momenteel zijn burgerdienst verricht, is de inventarisatie aan het opmaken van

het Grammensarchief in de universiteitsbibliotheek van de Kulak.

-Aan diezelfde Kulak is oud-leerling EMMANUEL GERARD (Latiin-Grieks 1971 )

benoemd tot professor. Proficiat. In het vooriaar verscheen onder zijn redactie een lilvig

boek: ,,De christelijke arbeidersbeweging in Belgi6 van 1 891 -1 91 1 ". Het boek bestaat uit

twee delen. In het eerste deel wordt de christelijke arbeidersbeweging gesitueerd tegen

de achtergrond van de bredere samenleving:de politiek en de economie, de kerk en de

cultuur. In een tweede deel de deelorganisaties. Het boek is uitgegeven door KADOC bij

de Universitaire Pers Leuven en is te verkrijgen bl KADOC, Vlamingenstraat 39, 3000

Leuven (1 .950 fr.).

- van een totaal andere aard is het werk van STEFAAN BEEL (Latijn-Wet. 1977) die een

schitterend fotoboek uitgaf over Roeselare. Stefaan die een speciaal oog heeft voor het

mooie en het verrassende heeft in meer dan 100 foto's ,,Roeselare" pogen te grijpen. Het

boek is te koop voor 1495 fr.

- Om elk werk te vermelden en niet beticht te worden van eenzijdigheid en elk wat wils te

gunnen, citeren we ook het werk van oud-leerling ROBERT HOUTHAEVE uit Oekene dat

een totaal ander onderwerp belicht en de titel draagt ,Van grote en kleine Wielergoden.

Moorslede, Bakermat der Wielersport". Te koop in elke boekhandel.

- LUC BOUCKAERT (Lat.-Gr. 1960) publiceerde samen met ziin vrouw ,,Het Gezin, een

bewuste Keuze". Het boek wordt uitgegeven in de Forum-reeks van het Davidsfonds

(1 991 -',92) en zoekt naar de zin van het gezin hedentendage. Het werk wordt samen uit-

gegeven met Luc Versteylens ,,Om te genieten moet je betalen" voor slechts 595 fr. In de

boekhandel is het wel afzonderlijk te verkrijgen.

- Niet in de boekhandel te koop, maar eveneens een lijvige pennenvrucht is de doctoraats-

verhandeling van ERIK DEPLA (Lat.-Wet. 1983).

Aan de K.U.L. promoveerde Erik tot doctor in de Wetenschappen met grootste onder-

scheiding. Proficiat! Ziln thesis willen we onze geleerde lezers niet onthouden: lmmuno-

logische karakterisering van het humaan interferon-gamma receptor-systeem via

monoklonale en anti-idiotypische antilichamen.

Ook oud-leraars laten zich op dat gebied niet onbetuigd. Onze oud-leraar Wilfried Pauwels

verdiepte zich - hoe kan het anders - in een historisch onderwerp, te weten de repressie na

de tweede wereldoorlog. Zijnwerk,,De verdachten van september'44" met als ondertitel

,,lllegale interneringen tildens de repressie" heeft als conclusie dat de repressie een uitge-

sproken anti-Vlaams en een anti-katholiek karakter droeg. Het boek dat talrijke illustraties

bevat en ingeleid is door Carlos van Louwe, is uitgegeven door De Nederlanden, Antwer-

pen. Kostprijs 850 fr.

Graag vermelden we ook twee leerlingen 0," 0,, 1""r. het college verlieten en schitterend

presteerden. We hebben het over Stefaan Delcroix en Wijnand Schepens uit de 6u Latiin-

Wiskunde. Beiden behoorden tot de laureaten van de Vlaamse Wiskunde-olympiade en
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Stefaan mocht zelfs deel uitmaken van het Belgische team dat naar Zweden werd

afgevaardigd, waar de wereldolympiade plaatsvond. Het Belgische team bestond uit drie

Vlamingen en drie Walen. Stefaan behaalde er een eervolle vermelding. Proficiat Stefaan

en Wijnand.

De penningmeester van onze bond 
". 

r;;;"-""n-alles, de heer H. Decroos, verrichtte

weerom wat speurwerk en gaf ons een briefje met volgende tekst:
Dit jaar wordt opnieuw in samenwerking met het AMAAT VYNCKE-comit6 een financidle

steun verleend aan oud-leerlingen, die in 1991 een vijfvoudig aantal jaren het college ver-

laten hebben en die als missionaris nog in het buitenland werkzaam zijn.

Aan elk van hen wordt 7.000 fr. overgemaakt.

60 jaar geleden Casier Paul, Zaire

Cattaert Michel, U.SA.

55 jaar geleden Feys Kamiel, Filippijnen

Depypere Joseph, Indid

50 jaar geleden Lambrecht Rafadl,Zdie
Pecceu Marcel, Japan

Jacques Raymond, Indid

45 iaar geleden Hanssens Constant, Zaire

Vermeersch Paul, Rwanda

Missine Leon, U.S.A.

40 jaar geleden Catry Paul, Indonesie

Derluyn Gerard,Zdire
De Roo Jozef, Japan

Petteloo Frans, Zaire

Allary Johan, Zalre

35 jaar geleden Delrue Paul,Zdire
Rommel Carlos, Zaire

Jacob Pierre, Indi6

30 jaar geleden Desmet Danitil, Cameroun

Obin Gilbert, Filippilnen

Cobbe Jozef, lndonesid

Van de Ferdinand Verbieststichting ontvingen we een schrijven waarin ze onze medewer-

king vragen voor het samenstellen van een gids van archief- en documentatiemateriaal in

verband met de Kerk in China. Ze verzoeken ons om adressen te bezorgen van families of

personen die brieven, foto's, kaarten, dagboeken... bezitten aangaande de Kerk in China.

Contactadres: K.U. Leuven, Atrechtcollege, Naamsestraat 63 bus 4,3000 Leuven

TONGUETWISTER... Enkele laren geleden ,"gO.n *" hechte vriendschapsbanden met

een paar Tjecho-Slovaakse huisgezinnen. Zij maakten ons duidelijk, te beseffen dat hun

levenswijze twee generaties naiilt met de onze. Wii van onze kant, vinden dat hun levens-

wijze wijs is.

Wij ondervinden in elk geval: beter een goede vriend in Tiecho-Slovakije, dan een...

Het veertienjarig dochtertje van 66n van die families verzamelt ,,tonguetwisters". Om te



verklaren wat dit juist betekent, een duidelijk Vlaams voorbeeld: ,,De meid snijdt recht en de

knecht sniidt scheef". Wanneer je deze zin een beetie snel uitspreekt, dan ondervind le zelf
wat,,tonguetwister" betekent.

Onze verzamelaar is natuurlijk niet geholpen met nederlandstalige exemplaren. Naast

haar moedertaal spreekt zij Engels, Frans, Duits en nog ook het vroeger verplichte Rus-

sisch waar ze niet van houdt.

Het zou ons genoegen doen om haar enkele kanjers te kunnen overmaken.

Antwoorden worden dankbaar verwacht bij Johan Brusselaers (WA 1966), Wilde-Kastanje-
straat 2, te 8800 Roeselare.

Een andere studax en oud-leerling stuurde ons votgenO tefstie:
Uit: Pater Achiel-Jan DENYS o.p., Wel en Wee van een missionaris, Missiewerk- Domini-
canen - Hoogstraat 41 - Gent.

,,7 september. Brindisi. (...) We vonden het graf van onze vriend Vergilius. lk voelde me weer
in de klas van podsis te Roeselare. Daar stond voor mij Poignie, onze leraar. Hij riep:

,,Horace n'est pas Romain, Virgile n'est pas Romain, C6sar seul est Romain! Vous suivez
mes amis, mes amis me suivent!" En hij zong:,,aere ciere viros, martemque accendere
cantu !" Wat een rijkdom is voor ons die humaniora geweest! (...)" (p.100)
P.S. Even situeren:De pater vertrekt in augustus'58 (voor een tweede maal)op verlof van-
uit het toenmalige Kongo. Na, wat hij een ,,echte safari" (p.99) noemt doorheen de rest van
Afrika, zet hij zijn reis met de boot voort, die hem in Brindisi brengt...

Zoals U wellicht weet, beste lezer, wordt U* tiiO..frritt ,,Eertijds" verzorgd en uitgegeven
door heel wat ,,handen", die allemaal belangeloos werken. We willen wel even terloops
daaraan herinneren en onze medewerkers danken. Maar nu zoeken we nog een andere
hulp. Om de hoge kosten van het drukwerk te ,drukken" zouden we graag een beroep kun-
nen doen op iemand die de teksten op een computer wil intikken. Biedt er zich iemand
aan? Dank bij voorbaat.

Hierbij aansluitend willen we ook de drukker van ,,Eertijds" en tevens oud-leerling Geert
Cosaert bedanken. Telkenjare bezorgt hij ons gratis een prachtige fotogravure die op ons
1 1 novemberfeest aan de aanwezige leden geschonken wordt. Dit jaar konden we een
prachtige tekening ,,van het torentje" in de dreve van de hand van Dries Vanderweghe aan-
bieden. Het verheugt ons dan ook dat de drukkerij floreert en in een totale nieuwbouw haar
intrek nam. Uitgerust met de meeste moderne machines is Crea uitgegroeid tot de top tien
van de Vlaamse grafische wereld. Goed voor de tewerkstelling in de streek en goed voor
het verzorgde karakter van ,,Eertijds".

R Parent

Ret 1959



丁Lル 麟

DE KERK:N CHINA,VROEGER EN NU:EEN HULDE AAN PATER MICH:EL DENVS,

60 JAAR PRIESTER.

MICHIEL DENYS, EEN VI-AMING DIE

DROOMT VAN CHINA

Pater Michiel Denys werd geboren in

de Ooststraat 60 te Roeselare oo 13

januari 1906. In het gezin van vader

en moeder Denys-Schelpe, een

bekende stoffenhandel in het Roese-

laarse, was hij de oudste van negen

kinderen: vijf iongens en vier meisjes.

Naast Michiel, werden ook Jan en

Karel missionaris. Twee traden binnen

bij Scheut en 66n bij de Dominikanen.

Een zus werd Dominikanes.

Door de oorlogsjaren week het gezin

Denys-Schelpe uit naar De Panne en

later naar Frankrijk, waar Michiel ook

studeerde.

Terug in Roeselare zette hil zijn stu-
dies verder aan het Klein Seminarie

tot in 1924, waarna hij op 8 september van hetzelfde jaar binnentrad bij de Scheutisten.

Aan de basis van zijn beslissing lag de vorming, die hij had gekregen in het college. Het

was een vorming die doordrongen was van een Vlaams religieus idealisme, met een men-

taliteit van zichzelt geven voor een hoger doel. Het hoogste doel dat men als student toen

kon bereiken was missionaris worden. Michiel koos voor China, niet de gemakkelijkste

opdracht omdat in die tijd China gevaarlijk was en risicovol. Het was voor hem de grootste

uitdaging in zijn leven" Alleen bij de Scheutisten kon men naar China gezonden worden.

In 1925 legde hij zijn eerste geloften af en werd priester gewijd op 17 augustus 1930, en

vertrok 66n jaar later naar China.

Na 66n jaar taalstudie in Peking, werkte hij elf jaar lang in het bisdom Tatung.

De eerste twee jaar als medepastoor in een parochie, zo groot als een Belgische provincie.

Vervolgens als pastoor, waarin zijn werk bestond in het rondtrekken van dorp tot dorp, om

er mis te doen, te onderrichten en sacramenten toe te dienen.

Door het vele en zware werk werd hij op het eind van de jaren '30 ziek en verbleef hij

geruime tijd in het hospitaal van Peking.

Na een tiidje op een kleinere parochie gewerkt te hebben, werd hij directeur van de cen-
trale school van de missie. Overwerkt werd hij terug ziek. Na zijn herstelperiode, tijdens de

Japanse bezetting, werd hil terug pastoor van 1941 tot 1943.

Van 1943 tot 1945 volgde de internering, met volledige controle van de Japanse bezet-



tingsmacht. Het was een periode in het leven van Michiel waarin hii zowel vreugde als

ellende leerde ervaren. Vreugde omdat hij, met de steun uit Vlaanderen, de grootste

armoede van de Pekingse bevolking wat kon verzachten. Daarnaast moest ie voortdurend

op je hoede zijn voor plunderende bendes, die er niet voor terugdeinsden om geweld te
gebruiken.

Ondanks het harde en soms onmenselijke leven, blijft China voor Pater Michiel Denys de
boeiendste en meest vreugdevolle periode uit zijn leven.

Na vijftien jaar missieactiviteit in China, kwam hij voor het eerst in 1946 in vakantie naar
Belgid, juist na de capitulatie van Japan. Tot 1953 bleef hij hier werkzaam in de missieani-
matie en daarna als interim-directeur van het Pittems ziekenhuis.
Van '53 tot '59 aanvaardde Michiel de uitnodiging om te gaan werken in Zaire, waar hij ach-
tereenvolgens medepastoor en pastoor in Kinshasa was.
In 1959 kwam hij, ziek, voorgoed terug naar Belgid, om hier nog wat lichtere taken op zich
te nemen zoals econoom van het missiehuis in Kessel-Lo, interim-directeur in het St.-Re-
mirustoord en ziekenhuis van Knokke. Vanaf 1965 tot 1989 genoot hij de meeste arbeids-
vreugde aan zijn functie van directeur van het St.-Bafadlrustoord in Liedekerke. In 1989

tenslotte besloot hij, als een tevreden man, om met pensioen te gaan in zijn eigen streek,
dicht bij zijn familie: het missiehuis van de Paters van Scheut in Roeselare-Rumbeke.

ROESEI.ARE HULDIGT EEN VAN ZIJN OUDSTE MISSIONARISSEN
Het Amaat Vynckefonds, de Oud-leerlingenbond van het Klein Seminarie en de Missie-
bond van de St.-Michielsparochie organiseerden op zaterdag 21 september een China-
avond in het Klein Seminarie.
Over de toestand van de Kerk in China sijpelen slechts af en toe berichten door, die dan
nog vaak tegenstrijdig blijken. Toch moet er voor het onderwerp een ruime interesse
bestaan, wat de grote belangstelling van het publiek op de huldeviering van Michel Denys
verklaart.
De avond startte met een Eucharistieviering volgens de Chinese ritus in de kerk van het
Klein Seminarie. De hoofdcelebrant was pater Henri Millair, provinciaal van Scheut, bijge-
staan door tien andere priesters, waaronder Andr6 Han, aalmoezenier van de Chinezen in
Brussef en Jan en Karel Denys, broers van de jubilaris. Chinese zang en muziek onder-
steunden de viering, die zo een anderhalf uur duurde.

Aansluitend op de liturgische viering volgde een academische zitting in de feestzaal van
het college, met als onderwerp ,,De Kerk in China vroeger en nu". Pater Dries Van Coillie,
auteur van het boek ,,De enthousiaste zelfmoord" en 66n van de meer dan 80 oudleerlin-
gen van het Klein Seminarie die ooit als missionaris werkzaam waren in China, bracht een
uitvoerig verslag over de situatie van de Chinese Kerk. Hij stelde dat na het einde van de
Kulturele Revolutie in 1976 de Kerk wat meer ademruimte kreeg, maar dat alle samenwer-
king met Rome verboden bleef. De groeiende tweespalt tussen de officidle ,,patriottische"
Kerk en de ondergrondse katholieken noemde hij het meest nijpende actuele probleem.
Samen met pater Jeroom Hendrickx, voorzitter van de Verbieststichting uit Leuven en
gastprofessor aan enkele Chinese seminaries, beantwoordde Pater Van Coillie vervolgens
vragen uit het publiek.

Tenslotte ontving de jubilerende Michiel Denys het ereteken van de stad Roesetare van
naamgenoot en burgemeester Danidl Denys. Na het getuigenis van zus Lieve Denys werd
Michiel door zijn familie in de bloemetjes gezet. De academische zitting werd besloten
door Superior Ren6 Delbeke, die de missieactiviteit van onze hedendaagse jongeren even
aansneed.
De avond werd dan besloten met een gezellige receptie, waarop er geen tekort was aan
Chinese hapjes.

M. Dehem en J. Strobbe
Leraars
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aKoleidosknop

JOZEF WULLEPIT

een b6tere collega
een beste vriend

Daar ik benoemd was in de Tuin-
bouwschool (aug. 1948) was ik van-
zelfsprekend geen 6chte collega van
Jozef Wullepit, die ,,professor was in
de Commerce". Hij zat derhalve niet
bij ons aan tafel, ik kwam hem nooit
tegen ergens aan een of andere deur
van een klas, waar moest ,,afgelost
worden"... en 's morgens deed ik mis
te 6 u. in de kapel van 't Landbouw,
terwijl Mr. Wullepit zijn mis opdroeg in
de kerk van 't Klein Seminarie.
Neen, we kwamen mekaar zelden
tegen. Het kon wel gebeuren dat hij
een wandelingske maakte - na het
vieruurtje - in de groene dreve (in de

aardbeientijd... of als de appels of peren rijp waren) in de smakelijke velden van wat hij zo
graag noemde:,,De Tuinbouwschool ... de tempel van Vlaanderenl,'
En toch vonden we ergens w6l mekaar.
Berten Maertens en ik hebben 's minstens een kwartier een ,,geboorte-kaartje,'geimprovi-
seero gezongen van een zekere lgnace (wie zal dat kunnen vergeten!) een kind van de
zuster van Jozef , die gehuwd was mel ene van Eeckhoutte. we zongen in twee stemmen,
improviseerden lang en luid met geheel onze ziel, geheel ons hart en geheel ons verstand
en al onze krachten... omdat we wisten dat Jozet daar in de refter zou voorbijkomen. we
deden het als een zekere hulde aan de familie-stam wullepit, waarheen Nonkel paster
Jozef met de regelmaat van een klok opgeroepen was om te gaan dopen. En hij sprak daar
over, telkens met een vlaamse fierheid en priesterlijke vreugde: ,,o, onze kristeliike
Vlaamse moeders!"
In maart 1948 verscheen het eerste nummer van DE HERAUT, h6t oudstudentenblad van
de Moderne Humaniora van het Klein Seminarie van Roeselare. Het was een initiatief van
Jozef wullepit die van de Superior Vervenne de toelating had gekregen om zich te noemen
,,Proost" van oudstudentenbond en ook proost van de redactie van het blad. In feite was hij
hoofdredacteur en lay-out-man en nieuws -vergaarder, en hart en ziel en duivel-doe-al van
deze prachtig en boeiende uitgave. In het inleidend woord (dat van zijn hand isl) schrijft hij
in de hem eigen romantische en verheffende en bezielende stijl:,,De woeste oorlog heeft
veel schoonheid stukgeslagen doch echte vriendschapsbanden breekt hij nooit. De tand
van de tijd vreet ongenadig aan de heerlijkste kunstwerken, doch het monument van de



jonge kameraadschap verknaagt hij niet. Gij oudstudent van de Moderne Humaniora, in

den dageraad van uw ontwakend leven, hebt gii den drempel van 't Klein Seminarie over-

schreden..l'

En het duurt waarlijk niet lang, enkele liinen verder kunnen we Jozef biizonder goed her-

kennen die hij daar,,poetisch" bii schrilft:,,Hij (de Heraut) zal met vreugde uitbazuinen wan-

neer gij met uw bruid voor 't altaar werdt verbonden, wanneer gii een huis met een tuintje

hebt gehuurd, en een nieuw nestje hebt gebouwd in levensmoed en wederziidse trouw'

De Heraut zal met bliidschap uw geluk mededelen wanneer uw heilige verbintenis met kin-

derweelde werd gezegend..l'

Met Leon Deburghgraeve als voorzitter, Lambert Dreesen secretaris en Saturnijn Aerbeydt

alS schatbewaarder vormde hil een bijzonder redactie-team, dat eigenliik reuzewerk heeft

gepresteerd. Jozef, die de inspirator en de motor was van dit opzet, kende geen rust. Hii

wilde iets bereiken... hii had iets te zeggen. De gevierde leraar, de bijzonder stipte ',profes-
sor", de ,,grote biechtvader", de edelmoedige priester, de zo aangename collega was

gaarne gezien. Gemeend... gaarne gezien. Nooit kwam er ook maar 66n woord van kritiek

op overheid, op collega's. Hij werkte veel, heel veel. was een onrustig zoeker om het altiid

maar beter te doen en claarbil had hij die grote gave..- de schone resultaten van zijn intellec-

tuele vorming, van zijn kristelijke opvoeding aan anderen door te geven en zichzelf eerder

in de schaduw op te stellen. Echt waar. Evangelie van een heel bijzondere soort'

Hii had iets te zeggen.

Aan de hand van het oudstudentenblad ,,De Heraut" willen we proberen te achterhalen wat

Jozef precies te ,Zeggen had".

voor mij liggen een aantal jaargangen van dit studentenblad (van 1948 tot 1954).

En dadelijk valt er op dat Jozef een zeer bewuste keuze deed voor een ,,kerkeliike stiil"

waarin opvalt: liefde tot de Kerk... vooral voor de priesters, die hun tijd en talent wiidden aan

de opvoeding van een nieuwe na-oorlogse generatie. Van de diverse nummers is de 66rste

bladzijde van het blad telkens en opnieuw gewiid aan een priester-figuur'

Eerste jaargang (4 nummers) zet 4 priesters in de schijnwerpers: Mr. Debrie (1ste num-

mer) Superior Vervenne (2e nummer) Mr. Daisomont (3e nummer) en Deken O. Hanssens

(oud-econoom, in het 4e nummer).

Tweede jaargang doet het niet minder:Deken Quaegebeur (oud-superior, in l ste nummer)

Superior Duforret (2e nummer), Mr. J. Mestdagh (3e nummer) en Econoom L. Verraes (4e

nummer).

Derde jaargang brengt een hulde aan Superior M. Vandenbussche, SUperior L. Deleu..' en

verder over Mgr. Aem. De Smedt, over Mgr. M. De Keyzer, Over het Kanunnikaat van Supe-

rior Duforret, over leraar W Braeckeveldt, over Kanunnik K. Dubois, over de eerste priester-

wilding in het Klein Seminarie: Manu De Zeine, over... de benoeming van Jozef zelf (onder-

pastoor op O.L.Vrouw te Roeselare), over Prof . P. Sobry... enz.

Naast ziln voortdurende aandacht voor ,,het kerkelijke", gaat zijn biizonder kijken naar het

intellectuele, het letterkundige, het,,schone". ln het Klein Seminarie is dat iets dat trouwens

in de diepte (maar vaak helemaal verscholen - er werd weinig daarover gesproken) eigen-

lilk sterk leefde. D6 ,,sectie" was De Latiinse. Deze stond boven op de ladder. Deze kreeg

(bewust of onbewust) de volste aandacht van de overheid'

Voor al wat ,,iets betekende" werd deze afdeling aangesproken. Zii konden het best. Zij

begrepen er meest van. Op hen kon en mocht men rekenen... als er iets moest georgani-

seerd of ,,ten tonele gebracht" worden. Vanzelfsprekend waren de ,'Filosofen" daarbii gere-

kend. Deze ,,grote kerels" kwamen toch uit de ,,Klassieke humaniora". wel, ik had altiid het

vermoeden (en ik b6n er zeker van):dat ging Jozef Wullepit niet. Maar hii zal niet opstandig
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worden. Niet rebels reageren. Geen stoute taal spreken... Maar hij zal ,,op zijn manier', rea-
geren. Hij zal een groep oudleerlingen aanspreken. Hij zal zich doodwerken. Hij zal les
geven met een enthousiasme dat aanstekelijk werkt. Hij zal bewijzen dat,de commergan-
ten" even goed stijlvolle, fijngemanierde, en welopgevoede jongens zijn ,,als gelijk wie". Hij
zal (met zijn leerlingen 6n met de oudstudenten)de moderne humaniora een gelaar geven,
waar men niet naast kon kijken.
Vondel en Gezelle, Verschaeve, streuvels en Ernest claes, Verriest en Rodenbach zal hij
introduceren. De grote meesterwerken van shakespeare zal hij met een onvergetelijk
enthousiasme te berde brengen en daarbij zeggen: ,de studie van deze heerlijke meester-
werken zijn een beveiliging tegen de ongebreidelde gevoelens die kunnen losbranden in
een jong hart". De bewondering voor het schone schept adel in het gemoed... zei hii, het
stemt tot navolging en meteen tot mooie betrachtingen en strevingen.
In de diepte van zijn priesterziel had hij zo graag bij zijn studenten een priester of missiona-
ris geteld. Ja, daar sprak hij soms over en daar bad hr'; voor.
Het kan niet anders of ook deze ,yisie" doorzindert gans zijn oudstudentenblad De Heraut.
In vele nummers vinden we podzie terug. Het zijn meestal gelegenheidsgedichten van
leerlingen en van oudleerlingen. Telkens kan je er ergens ,,his master's voice', in herken-
nen. Maar de gedichten zijn goed.In bepaalde nummers zal je kunnen zien dat ook de stu-
denten van ,de commerce" toneel spelen en zelfs zich wagen om klassiek toneer op de
planken te brengen... en vooral ook kan je lezen dat ,,leerlingen uit de Moderne,'mee-spe-
len in het grote toneel-experiment en klassieke toneelopvoeringen van het Klein Seminarie
(met half-vasten). Niet zelden kan men er de rolverdeling nagaan en in grote letters lezen
dat bepaalde (niet-onbelangrijke rollen) gespeeld worden door leerlingen van de Moderne
(in hoofdlettersl)
Met fierheid deelt de redactie mee dat de Moderne ,,aan de eer is,'met belangrijke literaire
prijzen. Jawel, de Heraut wordt doorzongen met een rechtmatige fierheid over het werx van
de leerlingen en oudleerlingen. Met deze is Jozef erin geslaagd te bewijzen dat z,n leerlin-
gen even bekwame, even knappe, even fijn besnaarde, even kultureel-gevormde jongens
waren als gelijk welke. De Heraut is daarvan het met sympathie onthaalde oudstudenten-
blad. wat moest bewezen worden, werd bewezen... zegde Jozef (in alle bescheidenheid)
n6 wat Prof. Jozef Mestdagh meermalen uitbazuinde (al was het in het Frans: ,voild... ce
qu'il fallait d6montrer").
Jozef had iets te zeggen.
Een derde aspect bij het doorbladeren van deze jaargangen lijkt me zijn zorg voor de uit-
breiding, voor de aanpassing, voor de kans-vergroting te zijn van de ,,Moderne,,, die blijk-
baar nddst de Latijnse nieuwe impulsen zou krijgen. Een juichend artikel van zijn hand
,,goed nieuws voor de Moderne Humaniora: oprichting van een Economische afdeling na
het groot verlof 1953"; Hij spreekt van een ,,zegen voor ons volk". Zo was hij. Mer een bij-
zondere praktische geest (wat kunnen studenten nu aanvangen met een diploma van oe
Economische?) maakt hij niet alleen de nieuwe afdeling bekend, maar hij maakt ze aan-
trekkelijk meteen... en vergeet -natuurlijk-niet in dezelfde jaargang te melden dat argemene
vorming (en vooral literaire vorming) z66r belangrijk blijft ,,ook voor het latere leven',. Met
fierheid meldt het blad de,,eervolle vermelding van de Moderne Humaniora',die de lste
plaats verovert met een Verhandeling, ingediend bij de Kon. vlaamse Academie voor Taal-
en Letterkunde".

Regelmatig zal het blad natuurlijk ook de ,,prachtige examen-uitslagen van oudleertingen"
bekend maken.
E.H. Wullepit had iets te zeggen.
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In een zeer evenwichtig artikel schreef de (hoofd)redacteur in het dubbel-nummer (okto-

ber-december) 1954 zijn afscheids-brief. Daarin vinden we hem helemaal terug de

enthousiastepriester,deonvermoeidestudenten-opvoeder,dezeerbekommerde,,vaderfi-
guur"... die van april 1938 tot augustus '54 de fiingevoelige, vriendeliike, aangename eer-

lilke collega was in het Klein seminarie. Hoeveel keren heeft de goede zanger (met typisch

fluwelen stem) die hij was, gezongen van Gezelles ,,Leeuwerke" (Hangt nen truus..' hem

boven 't hoofdl). Hij heeft de ,,Feldgrau'Lperiode meegemaakt in 't college en dwars daar-

door heen, de onverminderde opgang van de Moderne Humaniora, waaraan hii zijn beste

kracht heeft gewijd. Nu had de bisschop hem geroepen en hii werd op 11 augustus 1954

onderpastoor op de o.LVrouwparochie te Roeselare. op 15 augustus mocht hij er voor de

eerste keer de H. Mis ,zingen". uit ganser harte loofde hij God, samen met Maria en zou hi!

zich inzetten ,,tot en m6t" voor ziin zo geliefde parochianen'

,,De ankers los, een nieuwe vaart steekt van wal, onder het Voorziene oog van God en met

de betrouwvolle blik op de H. Maagd, de ster der zee, vragen wij en hopen wij dat de vaart

voorspoedig en voor de zielen heilzaam weze".7o eindigt hij z'n artikel'

Hangt nen truus hem boven 't hoofd'.. zong hij over de leeuwerke'

op 26 december 1962 stierf hii. ,,De Hemelawerken", zijn zangkoor, zongen zijn uitvaart-

mrs.

Jozef had iets te zeggen.

Hij heeft het gezegd 6n met woord,6n met zang". met heel ziin leven'

G. Oost

Oud-leraar



'ONS GULDEN BOEK"

Een opstel maken is voor de meeste studenten een karwei. Je hoort ze nog zuchten, en de
leraar zuchtte mee.
Maar als er een prijs aan verbonden was (zoals bij het Davidsfonds) dan had ik toch veel
kandidaten. De voorbereiding - op lange termijn - was het maandelijks opstel, en de inten-

sieve training kwam een paar weken v66r de D.F.-match. We kenden de titels niet, maar ik
noteerde die van vroegere jaren op het bord. Met wat inspiratie uit ons Gulden Boek (het

voorlezen van bekroonde werken) vloog men aan het schrijven. De 5 besten werden gese-
lecteerd. Zo kwam na JAN CHARLES (1970) zes jaar later PETER DONCK (1976) als natio-
naal overwinnaar op het podium met...toevallig dezelfde titel:,yanop de toren". Je kan

beide vergelijken:zie ons vorig nummer van Eertijds (juni 1990). Veel leesgenot!

W. Creytens
oud-leraar

Vanop de toren
Peter Donck' 

4e Lat. Wisk. 1976

De zon hangt als een gouden bal aan de hemel. Statig en stil staat de zware toren op zijn
grondvesten geplant. De grijze muren rijzen hoog boven het landschap uit. Hier en daar
schemert een groene plek mos.
Opgewekt beklimmen we de smalle wenteltrap. Er schiint geen einde aan te komen. Door
de schietgaten boort de zon haar stralen en verlicht de donkere kronkeltrap. Even knippe-
ren we met de ogen als we uit het schemerduister in het felle zonlicht komen. De blauwe
hemel overspant het landschap dat als een lapjesdeken in de zon ligt te blakeren. Hemel
en aarde vloeien aan de horizon in mekaar. De zachte tinten in de verte zijn zichtbaar als
een dun vlies. Een boerderijtje dommelt in de middagzon. Het strodak hangt als een slappe
hoed over het huisje. Een houten schuurtje hangt tegen de hoeve aan. In de schaduw van
de witgekalkte muren liggen varkens moe te suffen. Bontgevlekte koeien grazen loom en
lusteloos als speelgoedbeestjes op de weiden. Andere herkauwen in de schaduw van een
bosje.
Een asfaltweg slingert zich door de streek, overspant een kronkelend beekje en mondt uit
op een rechte weg. Het beekje meandert als een zilveren lint tussen beemden en velden.
Rietbosjes buigen mee op de kadans van een briesje. Op de velden staan hooimijten als
grote molshopen. Het loof van bieten en aardappelen kleurt de grond hardgroen.
Als een mes doorklieft de snelweg het bontgekleurde schaakbord.
Auto's zoeven voorbil. De bestuurders letten niet op het wondere landschap, ze hebben
haast!
Naast die grote betonweg is een dorpje neergezet. Het omringt de eeuwenoude toren. Tus-
sen blauwe en rode daken is hier en daar een witte vlek te zien. De Grote Markt ligt verhit
door de zon midden statige herenhuizen. Duiven rusten op de trapgeveltjes, mussen slui-
meren in holen en spleten. Tussen de grijsgrauwe stenen priiken de ramen. De kleurige
ruitjes vormen in hun loden omhulsel een schitterende mozai'ek. De zon speelt met hun
glinsterende kleuren. Op hun beurt weerkaatsen de vensters de zonnestralen die de wei-
nige voorbijgangers verblinden.
De kinderkopjes bedekken in figuren de leemachtige polderbodem. De wirwar van straten
en steegies maakt van het rustige dorp een ware labyrint. De lucht hangt zwaar tussen de
muren. Ze trilt boven de grond. Het is ademloos stil. Niets roert. Niets beweegt. Het dorp
slaaot.
We verdwijnen in de slokdarm van de toren, het wonderbare Vlaamse landschap gespij-
kerd in hart en geest.



Als toetje nog enkele fragmenten uit stelwefuen van de zesdelingen (nu eercte)

,,Een vreemd avontuur"
Bart Verbeke

6e Lat. C 1958

lk zat thuis in de zetel helemaal verdiept in een sprookjesverhaal over kabouters en dwer-
gen. Mijn ogen vielen voortdurend dicht, doch ik wilde wakker blijven.

Opeens schrok ik: naast mii stond een grote muis, een enorm gedrocht! Ook ons huis was

tienmaal groter geworden. De bezoeker nodigde mij uit op het muizenfeest in het muizen-
hol onder de kleerkast. lk keek mijn ogen uit:een grote mooi versierde zaal verlicht door
kleine kaarsstompjes, twee lange tafels uit fijne plankjes (uit de binnenkast van onze kast
geknaagd). Knechten en meiden liepen heen en weer met schenkborden vol graantles en

blokjes vlees (uit onze vuilnisemmer). Plots hoorde ik het orkest. Een zeer vette muis

zwaaide met een stokje, een lucifertje. Muisjes dansten en zwierden in het rond. Maar...

,,kraak" met een geweldige slag werd de muur doorbroken en een gruwelijke afgrijzelijke

kattepoot van onze ,,Mie" sloeg rakelings langs mijn hoofd en greep in het ijle om een muis

te bemachtigen. ledereen vluchtte ... enz... enz...

,,De man aan het pompstation"
Peter Malisse

6e Lat. C 1973

Op de hoek van onze straat staat een pompstation.

Daar worden auto's bevoorraad en ook hersteld. De garagist heeft er de handen vol. Hii

doet ziin werk graag en fluit telkens bij een moeilijke taak. Dat verlicht het werk! Er is nog

een bediende, een mecanicien en een verkoper: het is een grote firma. De garagist is altiid
goedgeluimd, zo komen er veel klanten. In tegenstelling met de mecanicien die altijd

humeurig en lui is. De pompbediende, steeds beleefd, werd onlangs voor zijn goed gedrag

beloond: een promotie en... groter inkomen. Zo kun je toch met beleefdheid ver geraken.

,,Bosbrand"
Jan Tack

1e Lat.A 1976

lk lag te luisteren in miin clubzetel en had een prachtig uitzicht op 66n van de mooiste bos-
parken van Australid. De hoge wachttoren, voorzien van ultramoderne apparatuur, gaf een

grote panoramische kijk mijlen ver.

Opeens merkte miin oog instinctmatig enkele grilze wolken. Ze werden zwarter en zwarter:

ergens was er brand ontstaan.

Met mijn verrekijker kon ik de brand lokaliseren. Als men hier niet ingrijpt zal het ,,heet" wor-

den ! Via de radioverbinding verwittigde ik de brandweer. In een recordtempo stormde ik de

trap af (zonder mijn been te breken n.v.d.r.) en sprong in mijn leep. ln volle snelheid zoefde

ik op de stofferige zandweg.

Daar was de plaats van onheil. De hitte sloeg me in het gezicht. De vlammen dansten als

balerina's: een machtig schouwspel! Loeiende sirenes als hyena's doken op in de scheme-
ring. De mannen zaten spuitensklaar. Het vuur kwam dichterbij als een kat die een vogel wil

vangen, als een roofdier met zijn klauwen naar de prooi. Opeens werd ik opgeschrikt uit

mijn podtische mijmeringen door de strenge roep van de brandweercommandant:,,Jij daar,

sta niet zo stom te dromen ! Er is werk aan de winkel!" Men duwde mij een brandslang in de

handen. En blussen maar...
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DE OPENBARE BIBLIOTHEEK IN HET KLEIN SEMINARIE
1922-1973

Toen de Botermarkt nog Zwynsmarkt heette en op de Nels-postkaarten ,,March6 aux
Porcs", toen was blijkbaar alles nog mogelijk op het Klein-Seminarie. Zelfs een ... openbare

bibliotheek. We moeten daarvoor zelfs niet ver in het verleden teruggaan. Tot in 1973 her-

bergde onze school gastvrij een ,"Algemeene bibliotheek voor Volksontwikkeling".

De tekst van de officidle erkenning door de stad Roeselare spreekt van een ,lolksboekery".
Op het uithangsbord aan de Botermarkt stond ,,Middenbibliotheek". Een indrukwekkende
nomenclatuur.

Het Klein Seminarie vroeget langs de Botetmarkt met in het midden de ,Belveddre".
Bemerk het uithangbord 

"Middenbibliotheek". De foto is genomen vanuit de Paterstraat.

Eenenvilftig jaar lang zorgden mensen van het Klein Seminarie op die manier voor cultuur
in onze stad. De bibliotheek werd opgericht op 1 november 1922 en zeer vlug door de
stad erkend op 9 decembet 1922.Et werd een ruim lokaal ter beschikking gesteld langs
de Zwynsmarkt. Langs die markt prijkte toen ook al een indrukwekkend gebouw

De ,,Belveddre" was er letterliik en figuurlijk het uitspringende deel van. De ingang van de
bibliotheek was er iuist naast. Het interieur was heel typisch: geschilderde versieringen,
met uil, bril en kaars, maakten deel uit van de eigen bibliotheeksfeer van vroeger. De zaal
mocht er ziin. Het boekenbezit waarmee de bibliotheek startte - af te leiden uit her aan-
winstregister van het eerste werkjaar - was heel degelijk en ruim. De namen van de eerste
bibliothecarissen heb ik nergens teruggevonden maar vanaf 1932 duiken indrukwekkende



VOORWERP JIIIPJI{SI - UllE llEaUDSlricINGEN Vtx Di ealj,tnNllllii\AD
Aannenin8 in vergedering vln den 9 l,ecenber \g22,

Vol-)rsboekery.
-X-X-)i-X-:t-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X--Y-:-;-X-X-X-

Te;anwoordig de Heeren : J. Iialdeu-ileraeri, bur5eneester-
1-oorzitter, Staessens, lo::eke, Vanccillie, Coussenent, schepenen,
Verd.uyn, Aerbej/dt, tsill1-au, ljecl_ercq, Coussee, lluyghebaert, Tail-
lieu, Dierkens, i,eilere, licbrecht, llenys, Demeesier en Vand.evla1le,
geneentetaaiisleden, D. Van :Jeciihoutte, siadssekretaris.

De Gcneenteraad;
Gezien eeoen brieg van het coniteit dor bibliotheek vol_ks-

ootwik<eling, begtaande Zvynsnarkt en Nonnenstraat alhier, dat de
annemj.ng vraa8t van ie stad volgens de oepal-ingen der net v&
f7 Oi8st I9;I en het KoninLlyk Sesluit van 19 ocircbet I9..!;

C-ezlen dat d.eze biblictheek geheel j.n de voorwaard.en verlieert
om vclgeno de wettelJke bepalingen aange,icmen te kunnen vcrdenl

Gezien dat het atadsbestuur moei tusscheniiomen van 0,25 cen-
tien per inwoner, tt geen dat gerekend. op 2r.OeC inwcne"s tct 6.250
frank zou bel"ocpeni

SESIUIT net algemeene stemnen :

I.- te vocrnelde bib&iotheek wordt docr de Stad. tsoeselare aanaenoner
te rekenen vaE eersten Januari ISOO drie en tt?iniig.

Zo ziet de aanhef eruit van de tekst waarmee onze ,Volksboekery" door de stad Roeselare

aangenomen werd.

Nummer 104 van de Duimpjesuitgaven, vertaalde werken, maar ook werken van bloedei-
gen Roeselaarse uitgevers. Uit het aanwinstregister van het iaar 1922.

Jt)
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namen op met titels erachter: Achiel Verhamme en omer Vanbesien, beiden bestuurder
van de afdeling Wijsbegeerte alhier. Dit alleen duidt reeds op het prestige dat de biblio-
theek had, ook al bij de directie van onze school.

De eerste jaren van de Tweede wereldoorlog was omer Vanbesien er nog aan het bewind.
over die jaren beschikken we nog over heel wat gegevens. Het boekenbezit bedroeg dan
7.907 eenheden (waarvan slechts 654 bestemd voor de jeugd!). De bestuurscommissie
bevatte de namen van superior Alban vervenne, econoom Louis Verraes, Maurits Dekeyser
en omer Vanbesien. Een jaarverslag vermeldt vijf soorten lezers: mannen (194), vrouwen
(229), jongelingen (216), jonge meisjes (246) kinderen (144). Totaal: 1029 lezers. teder
bibliothecaris van onze tijd zal hier toegeven dat we werkelijk met een ,ppenbare,,biblio-
theek te doen hadden. Het was in alle geval geen kinderbibliotheek.
Verdereweetjesovertoen: 13%vandeboekenwareninhetFrans; 38o/owarenvanvor-
mende aard. Verschillende getuigen vermelden dat literatuur dan heel veel belangstelling
genoot.

De toelage van de staat bedroeg in 1940 s00 fr., die van de provincie :,g47 en die van de
stad 3003,6 fr. (ln 1950 zou die laatste 32.947,75 fr. bedragen).

In 1941 waren er 16.845 uitleningen, een cijfer dat toen een van de hoogste van de provin-
cie was.

De meeste boekenfacturen uit die tijd dragen de naam Boekhandel Roeland uit de oost-
slraat. Een paar facturen van Boekhandel Hadewijch op de ,,polenplaats', (voorroper van
Boekhandel Hernieuwen) zijn ook nog bewaard.

Laten wij het hier echter niel houden bij droge cijfers. Bepaalde oude documenren ver-
schaffen nog enig geestelijk genot. lk lees voor U enkele uittreksels uit brieven van aan-
vraag van de jaarlijkse gemeentelijke toelage.

De aanvraag van 1 oktober 1941, van de hand van omer Vanbesien: ,!Vi| zijn zo vrij hierbij
ooK onze aanvraag tot toelage te hernieuwen en durven verhopen dat het stadsbestuur
onze kulturele werking zal waarderen en bevorderen, voornamelijk rekening houdende met
het feit dat eenerszijds ons lezerspubliek geweldig gestegen is en de aanvraag naar boe-
ken zeer gestegen, en dat anderszijds de kosten van boeken en inbinding merkelijk ver-
hoogd zijn. Het is ons innigst verlangen, en ook dit van ons groot lezerspubliek gevormd uit
al de standen van Roeselare, dat onze bibliotheek, dank zij aller medewerking, haar kultu-
rele werking hoger moge opvoeren.

De aanvraag van 21 oktober 1942,van dezelfde hand:
,,wij zijn zo vrij onze aanvraag tot toelage te hernieuwen en durven verhopen dat het stads-
bestuur door een betere aanpassing van de toelagen ons zal helpen den schadeliiken ver-
liespost in te korten.
Wij mogen overigens wijzen op de kulturele prestaties van onze bibliotheek. die onvermin-
derd haar activiteit doorzet niettegenstaande den duren prijs van de boeken en van cte
inbindingenJ'

Zelfs de meest verstrooide burgemeester of schepen zal bij het voorlezen van zo,n tekst
wel even opgekeken hebben, alleen al misschien omdat hij zich dan een of andere range
Latijnse zin van vroeger zal herinnerd hebben.

Maar er is meer. Die samenwerking tussen stad en bibliotheek heeft in 1942 model
gestaan voor alle steden en gemeenten van Belgi6. op een bepaald gebied althans.
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Men had hier namelijk het systeem ingevoerd waarbii de stad zelf boekenfacturen betaalde

met de helft van de stadstoelage. Over de andere helft kon de bibliotheek zelf beschikken

(op een verantwoorde en te verantwoorden wiize natuurliik). Die regeling werd inderdaad

achteraf over geheel Belgid verplichtend gemaakt.

Met Gerard Legrand kwam een nieuw soort bibliothecaris aan de beurt in 1943: leraars

van de Humaniora (Gerard Legrand ('43-'50)' leraar 4e klas; Jacques Seys ('56-'62), leraar

wiskunde en wetenschappen en Luc Goethals ('62-'73),leraar 1e Latijnse), zelfs van de

Landbouwschool (Marcel Buyse ('57-'73), regent Germaanse talen) en van de Tuinbouw-

school (Godfried Oost ('50-'55), leraar algemene vakken, huidige deken van Roeselare)'

Allen waren vriigesteld geworden van het volgen van de cursus ad hoc en vooral van het

afleggen van het zo gevreesde examen. Eigenaardig genoeg was dat bliikbaar niet het

geval voor Gerard Legrand. Die bekwam om 16 oktober 1945 het diploma te Brussel met

de vermelding ,,met grote onderscheiding".

Datzal zeker voldoende geweest zijn voor het ontkurken van enkele flessen voor-oorlogse

wijn.

Wie het bibliotheekwezen in West-Vlaanderen van na die oorlog een beetje kent, zal u

onmiddellijk een naam luidop zeggen: de naam Karel Jonckheere. Van hem wil ik eerst en

vooral zeggen dat hij het peil van onze bibliotheken heeft doen stiigen. Hij heeft goed gein-

specteerd. Men moest hem evenwel kennen. Voor heel wat onderpastoors- of zusters-bi-

bliothecarissen was hij een boeman.

Gerard Legrand zal met hem te maken hebben gehad. Ziin opvolger, Godfried Oost, noemt

Karel Jonckheere nu nog een goede vriend. Over de verhouding tussen hen staat nog heel

wat te lezen in het archief van de bibliotheek: bladzijden waar een archief voor een keer

niet saai is. lk kan dat hier allemaal niet uitschrijven. Alleen dit: op zeker ogenblik beschikte

onze huidige deken over geen hulpbibliothecaris en was hii te laat om bepaalde formulie-

ren in te vullen en op te sturen. leder ander bibliothecaris zou hier het slapen gelaten heb-

ben en in een onontkoppelbare knoop voor de voeten van Karel Jonckheere gevallen ziin'

Voor dhr Oost was dat gewoon een gelegenheid om een diplomatisch stukje van de boven-

ste plank te produceren. Zo palmje dhr Jonckheere in. Jammer dat ik u dit stukie hier wel

moet onthouden (Plaatsgebrek).

Even terug naar dhr Legrand. Deze schreef ergens dat de Stad Roeselare 1,5 fr' per inwo-

ner aan de drie bibliotheken alhier besteedde. Voor de 31.839 inwoners in het laar 1950

kwam dat oo 47.g215O fr. Daarvan warcn 9294775 tr. voor onze bibliotheek bestemd' Als

men weet dat de stad te hulp kwam volgens het aantal uitgeleende boeken, dan weet men

terzelfdertijd dat onze bibliotheekwerking er mocht ziin'

Als illustratie van die bewering: de titels van tijdschriften in ons bezit in het iaar 1948: Kul-

tuurleven, streven, Dietsche warande en Belfort, Nieuw Vlaamsche Tijdschrift, De Vlaamse

Gids, Biekorf, Tildspiegel, spectator, De Linie, De Vlaamse Linie, Leuvensche Bildragen

voor Philologie, Tijdschrift voor Philosophie, Hernieuwen, Tijdschrift voor Volkskunde,

Arsenaal, Toneelrepertorium, Filmstudi6n'

De laatste 15 d 20 jaar van de bibliotheek waren door twee zaken gekenmerkt. Ten eerste

was er de voortdurende zorg voor vernieuwing van het boekenbezit. Het archief van die

iaren staat vol aanvragen voor vermeerdering van toelagen allerhande' Het waren de laren

dat de boeken al begonnen duurder te worden en dat de leesgierigheid zich gedeelteliik

begon te verplaatsen naar wetenschap en techniek.
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Een bibliothecaris voelt zoiets sterk aan bij zijn lezers, is geweldig overtuigd van het nut
van de zaak en gaat overal aankloppen voor financielle steun. Het is altijd zo geweesr.
Beloften genoeg dan. Van staatswege bijvoorbeeld. Men hield er onze bibliothecanssen
vele jaren meezoet.Totin 1978.Toen kwam hetongeluksdecreet:met66n pennetrekwerd
een einde gemaakt aan praktisch alle vrije bibliotheken te lande. Droeviger en onmenselij-
ker kon het niet na al de jaren van zoethouderij.

Dit is recente geschiedenis: het huis van Lammertyns,laatste behuizing van de bibtiotheek.
/nfussen is ook het gebouw verdwenen.

We moeten hier ten tweede vermelden dat de bibliotheek na 39 jaar moest verhuizen naar
de zuidstraat nummer 37. Een huis werd daar aangekocht: het ,,huis van Lammertyns". De
Belveddre verdween en de nieuwbouw verscheen langs de Botermarkt. Dhr seys deed de
verhuis samen met dhr Buyse. TWaalf jaar lang zou de bibliotheek daar nog toegankelijk
zijn. Het was er kil en vochtig. De kelders stonden ,,onder water. De leerlingen kwamen er
voort zoeken naar de lll - lV-boeken. Die waren niet voor hun leeftijd... Best dat ze niet wis-
ten dat er ook al eens een lll stond op een lV-boek! Er werd daar met veel moed verder
gewerkt. Tot 2 mei 1972: toen bezweek de achtermuur van het bibliotheeklokaal. Boeken
en rekken moesten nu ergens elders heen. Maar waarheen? Het was de deken van Roese-
lare die de wenk gaf :,,Loop naar de Voorzienigheidl'(Bedoeld was het klooster van oe zus-
ters van de Voorzienigheid, Arme Klarenstraat 7s, op dat ogenblik niet meer bewoond).

Die verhuis werd meteen het einde van onze ,,Bibliotheek voor Volksontwikkeling',. Er
waren dan de fusie met de sint-Lutgardisbibliotheek op de Markt (Grauwe zusters) en met-
een de stichting van de bibliotheek Albrecht Rodenbach als middelbare bibliotheek
(1 lanuari 1974).

Intussen hadden Jos6e verbeke en Karel Van Elslande de bakens uitgezet voor een
hoogstverantwoorde nieuwe bibliotheekwerking. op 24 december 1980 kwam de otficidle
erkenning als plaatseliike openbare bibliotheek.

R. Vanackere

Leraar



BENOTI DE1AFONTAINE

Benoit Delafontaine (1967) is een jong kunstenaar uit Roeselare. Hii behoort tot een nieuwe

generatie beloftevolle Vlaamse schilders die de schilderkunst frisse dynamiek geven. Na

de kunsthumaniora aan het St.-Lucasinstituut gevolgd te hebben, was hij leerling aan de

Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten (KASK) te Gent, waar hii o.a. les kreeg van

Karel Dierickx en Jean Bilquin. Hil kende er een boeiend leerproces, waarin hil de ruimte

kreeg zijn vakkennis aan te scherpen, te experimenteren en ziin grenzen te verleggen. Drie

van ziin werken werden geselecteerd voor de tentoonstelling ,,LAUREATEN 89/90 Hoger

Kunstonderwiis" te Kortrijk.

BENOIT DELAFONTAINE - Jozet Plateaustraat 71 - 9000 Gent.

ATELIER:Blekeriistraat 75 - 1168 - 9000 Gent.
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--Bund-ig
Ons 11 -novemberfeest dat dit jaar op zondag 10 november plaatsgreep, kende weerom

een groot succes. Bijna driehonderd ingeschrevenen.

Reeds in de vroege namiddag kwamen de jubilarissen het college en hun vrienden opzoe-

ken. Diegenen die 25, 50 en 60 laar het college verlieten, werden er hartelijk verwelkomd

en getracteerd op een fijn verzorgde koffietafel. Een goeie tachtig aanwezigen.

Om half vilf de H. Mis met als hoofdcelebrant Johan Deburghgraeve en zes medecelebran-

ten (allen jubilarissen). Een goed gevulde kerk mijmerde, bad en zong. E.H. A. Loose met

zijn Colliemandokoor zorgde voor de sfeer.

Nadien volgde de receptie in de bar die ditmaal te klein was en later in het park Rodenbach

was het er goed warm met al dat volk en de warme gezelligheid. Was de ,,korte" spreker

van de 25-jarigen niet de tolk van allen toen hij zei : dank voor Uw aanwezigheid en dank

voor zo'n initiatief. Dergelijke woorden grepen niet alleen de uitgenodigden maar ook de

uitnodigers aan.

Fotograaf Stefaan Beel zorgde voor het klassieke kiekje van de jubilarissen. Ziehier het

resultaat en aan diegenen die een jaar jonger ziin,zeggen we ,,tot volgend jaar"! Je moet

het eens meemaken.

1e rij: Degryse Omer, De Berdt Marcel, Peene Julien, Casier Paul, Hillewaere Andr6.

2' rij: Deburghgraeve Leo, Lelevere Paut, Vandenberghe Gaby, Desmyter Valdre, Stubbe

Jeroome, Maes Ren6, Callebert Honoraat, Vulsteke Michel.
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1e rij: superior R. Delbeke, van wijnsberghe Jan, Mahieu Karet, Depypere Roger, Mestdagh
Hilaire, Depondt And16, Onderdirecteur H. Decroos-
2e rij: Beernaert Jerome, Deprez Firmin, Bonte Gaston, vermandere Jozef , vynckier Roger,
Vileyn Michel, Corneille Paul, Dewulf Marcel.
3e rii: Devriese Emiel, Byttebier Paul, van den Driessche Maurice, Dhaene Jozef, Rommel
Odiel, Veranneman Paul.

Uitgangsjaar 1966

1e rij: superior R. Delbeke, Denys Arthur, Decoene Eddy, vandenbussche Herman, Dumor-
tier Francis, Mortier Marc, Onderdirecteur H. Decroos.
2e rii: Deleye Marc, Deburghgraeve Johan, Goderis Luc, Bommerez Michel, Debrouwere
Jose, verschoore Marc, Dierickx Frank, Deprettere Lieven, Deckmyn Roger, Traen wiffried,
Vandenbussche Luc, Ghesquidre Noel.
3e rij: Beeuwsaert Dirk, Ghekiere Guido, Malisse paul, Laitem Herman, vanbecelaere Nor-
bert.
4e rij: Vanlandeghem Carlos, Soete Gerard, Hesse/s Jan, Sterckx Karel.

》



丁動π滋

GEBOORTEN

Peter-Jan, zoontje van Heer en Mevrouw Geert en Miet Van Coillie-Hubrechts, Roeselare,

31 mei 1991 (oud-leerling Latilnse 1978), Schuttersslraat 44,8800 Roeselare

Bartel, zoontje van Heer en Mevrouw Bart en Lieve Caes-Blondeel, Roeselare, 19 juni

1991 (oud-leerling Latiinse 1977), Dammeslraal 2S,8800 Roeselare

Liesbet, dochtertje van Heer en Mevrouw Patrick en Ann Van Slambrouck-Deboutte, Roe-

selare,26 juli 1991 (oud-leerling Moderne 1978), Spinnersstraat 54,8800 Roeselare

Sarah, dochlertje van Heer en Mevrouw Michiel en Ann Decroos-Richet, leper, 26 augus-

tus 1991 (oud-leerling Latijnse 1981 ), Vleeshouderstraat 8,8900 leper

Matthias, zoontje van Heer en Mevrouw Johan en Hilde Defraeye-Raepsaet, Kortrijk,

2 oktober 1991 (oud-leerling Moderne 1978), Zwaluwenlaan 4,8500 Kortrijk

stig, zoontje van Heer en Mevrouw Lieven en Ann Viaene-Plets, Kortrijk, 6 oktober 1991

(leraar), Hazebeekstraat 49, 8531 Hulste

Alexander, zoontie van Heer en Mevrouw Peter en Ann Deboutte-Coene, Lokeren, 10 okto-

ber 1991 (oud-leerling Latijnse 1980), Sint-Jorisstraat 26,8800 Roeselare

Karlien, dochtertje van Heer en Mevrouw Luc en Nicole Desutter-Delva, Roeselare,

20 oktober 1991 (oud-leerling Latiinse 1971 ), Oude Rozebekestraat 48, BB30 Hooglede

Huwelijken

Heer en Mevrouw Peter en Ann Lepoutre-Haes, Heide, 27 juli 1991 (oud-leerling Latiinse

1985), Stadenstraat 51, 8610 Zarren

Heer en Mevrouw Marc en Ria Vermeulen-Gunst, Roeselare, 1 augustus 1991 (leraar en

secretaresse), Deken de Saegherplein 22,8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Frank en Beatrijs Defoort-Quintens, Roeselare, 10 augustus 1991 (oud-

leerling Latijnse 1984), Beversesteenweg 209, 8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Peter en Yana Debyser-Van Meerhaeghe, Zwevegem, 23 augustus 1991

(oud-leerling Latijnse 1982), Vlamingenstraat 46, 3000 Leuven

Heer en Mevrouw Peter en Veerle Vantyghem-Beel, Assebroek, 31 augustus 1991 (oud-

leerling), Jakobijnessenstraat 29, 8000 Brugge

Heer en Mevrouw Kris en Els Casier-Vanoverschelde, Langemark, 14 september 1991'

(oud-leerling Moderne 1986), Kloostermolenstraal 2,8650 Merkem

Heer en Mevrouw Carl en Nina Tack-De Backer, Ingelmunster, 27 september 1991 (oud-

leerling Latijnse 1980), Verbieststraat 4,8740 Pittem

Heer en Mevrouw Peter en Ann Vansweevelt-Opsomer, Kortrijk, 28 september 1991 (oud-

leerling Latijnse 1984), Hoogledesteenweg 221,8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Lode en Anja Libbrecht-Walleghem, Passendale, 28 september 1991

(oud-leerling Moderne 1983), J. Vandermeulenstraat 12, 9050 Gentbrugge
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Heer en Mevrouw Georges en Hirde Mircos-Vanthournoudt, Brusser, 2g september 1991
(dochter van reraar Gerard Vanthournoudt), poststraat 152 1030 Brussel
Heer en Mevrouw Karr en Hilde Deleu-Van waetermeuren, Blankenberge, 5 oktober 1g91
(oud-leerling Latijnse 1984), Van Maerlantlaan 3, SSOO Roeselare

OVERLIJDENS

Heer Gaston Defraeye, geboren te Roeserare op 23 december 1g94 en overleden te Roe-
serare op 1 mei 1991, vader van Jozef Defraeye (Latijnse 1g53) en grootvader van Johan
Defraeye (Moderne 1978)

Eerwaarde Pater Danidl Vandenbunder, geboren te Roeselare op 2 april 1921 en overre-
den te Gent op 6 mei 1991, oud-leerling Latijnse 1939

Heer Henri Dewulf-Ploux, geboren te De panne op g augustus 1917 en overreden te
Beaune (Frankrijk) op 11 mei 1991, oud-leerling Larijnse .1936

Eerwaarde Heer Remi Denoo, geboren te Aartrijke op 21 november 1g1o en overreden te
Assebroek op 14 mei 1991,oud-leerling Latijnse 1930

Heer Andr6 Boutelegier-uittenhove, geboren te L,lle d,Elle (Frankrijk) op 26 december
1914 en overleden te Roeselare op 2g mei 1991, oud-leerling Moderne 1934, vaoer van
carlos (Moderne 1965), Rorand (Mocrerne i96g) en jan Boutelegier (Moderne 1975)

Heer Henk vermoere-Huybens,geboren te Roeselare op 1g januari 1951 en overreden te
Lubbeek op 10 juni 1991,oud-leerling Latijnse 1969

Heer Ben De ceunynck, geboren te Roeserare op 2g maart 1970 en overleden te Inqer-
munster op 15 juni 1991, broer van Tom De Ceunynck (Moderne 1991 )
Mevrouw lrdne Manhaeve-Baert, geboren te Roeselare op 30 juni 1911 en overleden te
Roeselare op 17 juni 1991, echtgenote van Eugdne Manhaeve (Moderne 1g30) en moeder
van Gilbert (Latijnse 1955) en Jan Manhaeve (Latijnse 1959)

Heer Paul De Meyer-D'Hondt, geboren te leper op 2 november 1922 enoverleden te Roe-
selare op 11 juli 1991, vader van Jan (Moderne 1969) en Rik De Meyer (Moderne 1970)

Heer willy wa0ters-Belpaire, geboren te Tielt op 9 juli i905 en overleden te Roeserare op
15 juli 1991, vader van Marc (Latijnse 1961 ) en grootvader van Bernard (Latijnse 1988) en
Patrick Wa0ters (Moderne 1991 )

Eerwaarde Heer Laurent van lseghem, geboren te Rumbeke op 2 oktober 1g10 en overre-
den te Tielt op 17 juli 1991, oud-leerling Latijnse 1928

Heer Marcel Vanhoutte-chalmet, geboren te Zedelgem op 2g juli 1g10 en overteden te
Wachtebeke op 7 augustus 1991, oud-leerling Latijnse 1930

Heer Albert Bertrem-Misplon, geboren te Roeselare op 5 januari 1915 en overteden te
Roeselare op 22 augustus 1g91, vader van Herwig Bertrem (Moderne 1967)
Heer Robert Devos-wulleman, geboren te leper op 10 mei 1941 en overleden te leper op
23 augustus 1991, oudleerling Moderne 1960

Heer octave vermaut, geboren te Hooglede op g augustus 1903 en overleden te Roese-
lare op 28 augustus 1991, oom van Rorand (Latijnse 1960), Bertrand (Latijnse 1964) en
Fernand Vermaut (Latiinse 1967) en Dirk Dekens (Latijnse 1966)

Mevrouw Nelly Nollet-Noppe, geboren te poperinge op 3 maart 193g en overleden te Leu-
ven op 4 september 1991, moeder van Filiep Nollet (Moderne 19g3)



HeerAlbertDejaegher-Maroy,geborenteDeerlijkopsaugustusl9lTenoverledente
Brugge op 6 september 1991, oud-leerling Latijnse 1936

MeVrouWMarie-LouiseSercu-Depoorter,geborenteEsenop14junil90Tenover|edente
Roeselare op 13 september 1991, grootmoeder van Stefaan Sercu (Moderne 1991 )

HeerGodfriedWul|epit.Persyn,geborentePoperingeop13apri|l9l5enoverledente
Roese|areop24September1991'broervanFrans(Latijnse1944)enPau|Wu||epit
(Latijnse 1947)

HeerPa|merHo||evoet-Deconinck'geborenteEme|gemop4novemberl923enover|e-
den te lzegem op 24 september 1991, vader van Johan Hollevoet (leraar)

Eerwaarde Pater Michiel Bulcke, geboren te Nieuwkapelle op 20 mei 1921 en overleden te

Kinshasa (Zalre) op 27 september '1991, oudleerling Latiinse 1940

Heer Georges Vinckier-Lannoy, geboren te Moorslede op 25 september 1907 en overle-

den te Roeselare op 16 oktober 1991, grootvader van Bart Vinckier (Latijnse 1985)

Mevrouw Jolante Decancq-Depr6,geboren te Roeselare op 13 augustus 1944 en overle-

den te Leuven op 24 oktober 1991, echtgenote van Freddy Decancq (Latijnse 1962)

Heer Remi Braeckevelt, geboren te wingene op 15 september 1908 en overleden te win-

geneop24oktober.lggl,grootvaderVanPeterBraeckeve|t(Lati|nse1985)
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