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EEN BEDENKING

Het is opvallend hoe op ons jaarlijks 11-novemberfeest sommige klassen sterk
vertegenwoordigd zijn en een hechte vriendschapsband vormen. Even opvallend is hoe
individuen nog altijd sterk verbonden blijven met hun oud college en slerk geTnteresseerd
zijn in het huidige reilen en zeilen.

Inderdaad, we staan op een kentering der tijden. Alles is sterk in evoluiie.
Inzonder het onderwijs. Wordt het Klein Seminarie gemengd? Welke richtingen zal het
college blijven aanbieden? Hoe is het gesteld met het leerlingen-aantal? Zijn er nog
priester-leraars? De oud-leerlingen willen het weten.

En... hoe is het gesteld met de oud-leerlingenbond? Je leest nu in het tweede
nummer van de zevenentwintigste jaargang. Een boeiende maar zenuwslopende opgave
om met vrijwilligers schrijvers te vinden die ook vrijwillig en gratis - libenter - een arlikel
plegen. En het nummer dat voor u ligt bevat ook nu weer een waaier van onderwerpen.
Een padre schrijft over de Baranja. Een jezuiet, dokter-specialist, bezint over kanker-
patienten. lemand die zelf lange tijd voor de klas heeft gestaan en tot onze redactieploeg
behoort, schrijft over leraars van weleer. Een leraar over zijn oom, oud-leraar. De
directeur groet de oud-leerlingenbond. Somalia wordt in onze aandachtssfeer gebracht
door Artsen zonder Grenzen. Twee leraars die het krijtje erbij neerlegden, worden
gefotografeerd. Een cursiefje siert ons blad. Een collega stelt een kruiswoordraadsel
samen. En dat onze bond leeft... staat in bond-ig. We zouden zeggen: moet er nog zand
zijn? Als zo iets mogelijk is. Dank.

We weten het: de beste stuurlui staan aan wal. Eeftijds - de titel zegt het zelf -

is volgens critici - (kritikasters?) oubollig. De titel moet veranderen. ls het daarmee
opgelost? De jongeren moeten meer aan bod komen. We dringen ongeduldig aan om
hun visie te kennen. Zou het niet mogelijk zijn...?

Wel, beste lezer, alles is mogelijk. Met zo'n sterke oud-leerlingengroep - en
velen zo dankbaar tegenover het college - moet het mogelijk blijven om Eertijds te
stofferen met boeiende lectuur.

De redactieploeg: Henri Brouw, Johan Brusselaers, Willy Creytens, Marc
Olivier, Johan Plets, Marc Vandoorne, Joost Vanbrussel en uw nederige dienaar
besteden er menig uurtje aan. Soms aangenaam. Soms lastig.

RaF P4月 EⅣ丁

reraar



躙物

Gerard Vanthournoudt

wiskunde is dromen,
wiskunde is genieten
wiskunde is zoeken
wiskunde is vinden
wiskunde is (bijna) ALLES

wiskunde is NIET "blokken"
wiskunde is NlET "uit het hoofd leren"
wiskunde is NlET "saai"
wiskunde is NlET "vervelend"

En EEN mens achter die cijfers, letters, formules, stellingen, bewi.izen,.... is niet meer
LIJFELIJK op ons college, maar...Gerard... in gedachten, in gesprekken, ZEKER in

cursussen nog steeds.
Dit is geen in memoriam, maar een hulde aan iemand die zich jaren lang heeft ingezet
voor het wiskunde-onderwijs in de lagere cyclus, voor de band tussen alle
wisku ndeleraars.
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WIE WAS GERARD ???

De ex-superior heeft het op een eindejaarsmaaltijd verklapt: de pATER NosrER, alleen
weet ik niet of het kindergeld voor dit vaderschap, via de tussenkomst van de vakbond,
reeds geregeld is.

De "oude garde" onder ons weet dat Gerard niet alleen wiskunde ga{, maar ook biologie
in de hogere cyclus en onder andere Frans in vervanging van een zieke collega. De
vervoegingen kende hij als geen een. Het werkwoord faire was geen enkel probleem,
iedereen kent toch "vous faissez", Gerard ook. Hij was werkeliik omnipotent.

Als straf heeft hij dan honderden bladzijden geschreven, die allemaal door zijn collega's
nagezien werden. Alleen was het geen strafwerk, maar lesvoorbereiding. Inderdaad
Gerard, hoeveel uren heb je niet versleten op je nu wel bijna versleten schrijfmachine ?
En steeds werden de vraagstukken aangepast aan de realiteit: bv.: Wilfried en Andr6 zijn
dikke vrienden enz. En wii maar ieder jaar "den baskuul op" en toch vonden die
leerlingen het juiste resultaat. Van actueel onderwijs gesproken. Maar echt waar, oe
opbouw van bijna alle cursussen wiskunde in de lagere cyclus zijn jouw hand of
schrijfmachine gepasseerd. Zeker onze dank daarvoor.

Hoeveel uren heb je in het "boekenkotle" - onder het torentje - naast de "cirk" - gesleten,
gewerkt. Studenten met problemen waren er altijd welkom.

Ook in de wiskunde schoolde onze collega zich steeds bil: in het Eekhoutcentrum was hij
abonnee : te Brugge wist hij 6n de ingang 6n de uitgang zijn, alleen de ligging van de
toiletten is nog een probleem, dat is toch bij de uitgang. Zelfs een zaterdag in oostende
kan ye wiskundig heel wat bijleren, doch het mag niet te lang duren, want een collega
moet nog een filmpje maken achteraf. Gerard, wij weten nog altijd niet waarom je, als
"duiveltje-doet-a1", nooit inspecteur geworden bent of pedagogisch adviseur -zoals dat nu
zo mooi heet.

Als verslaggever van de vakvergaderingen stak je een blad in die bovenvermelde
schrijfmachine en einde blad was einde verslag, wel ik denk dat dit blad ook ten einde is,
maar toch nog 66n iets: Het was "geestig" samen te werken, Gerard, we zullen je missen.
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Voorlopigheid

Zacht neuri6nd langs
de hinkelbonen van de tijd
loopt huppelend als
een argloos kind
ons onbedachtzaam leven,
maar't kleed van elk
geluk is met
voorlopigheid geweven
en 't wegen van ons hart
heet wankelmoedigheid.

MichaOノ De Man
Rer プθィ5



EUGENE A PRIS SA'RETRAITE'

Een puur produkt van het Klein Seminarie. Zo zou men Eugdne Verdonck bii wiize van

inleiding kunnen voorstellen. Afkomstig van Outrijve bracht hij als intern ziin middelbare-

schooljeugd door in het Klein Seminarie. Zijn retorica-jaar telde maar liefst 49 leerlingen,

onder wie 2 reeds afgestoruen collega's (Hans Decroos en Raf Vermeulen), 4 collega's

die reeds met pensioen zijn (Jef Vanderhaeghen, Willy Moyaert, Arnold Loose en Andr1
Parmentie). Wijlen Andr6 Modde was toen eersteiaars lesgever van dit'klasie''

1964 - 1994

De dertig jaar die Eugdne in het College doorbracht, overspannen wellicht 66n van de

boeiendste en tevens op maatschappelijk vlak onrustigste perioden van deze eeuw. De

zogenaamde Gotden Sixties hielden in zich, zonder dat men dit toen echt besefte, de

kiem van een golf van veranderingen waaraan schilnbaar nog steeds geen einde komt'

Verlrokken vanuit een wereldbeeld waar alles nog stevig ziin plaats leek te hebben en te

zullen behouden, zijn de tilden gaandeweg gekenmerkt geworden door een steeds

opnieuw in vraag stellen van alles. Zo durft men wel eens beweren dat er heden ten dage

geen zekerheden meer zijn. Deze breed-maatschappeliike evolutie had uiteraard ook

haar weerslag op schoolvlak, op de didactiek van de respectieve vakken en op de

pedagogische begeleiding van de leerlingen in het algemeen.

De contestatiegolf van eind de jaren '60 ging ietwat aan ons instituut voorbii, vindt

Eugdne, al dateert een 'uitvinding' als de 100 Dagen van de laatsteiaars wel uit die

periode. Het kat- en muisspel tussen directie en leerkrachten enerzijds en de leerlingen

anderzijds is met die viering aan de opeenvolgende generaties doorgegeven' Ook de

ontvoogdingsstrijd van de leerkrachten stelde niet veel voor. Er werden wel - de tendens

naar inspraak vroeg het - heel wat werkgroepen en raden opgericht, maar veel bracht al

dat 'praten' niet op. Korps en Feestelijkheden en het Leerlingenparlement ziin - weze het

met wisselend succes - uit de late jaren '60 tot op heden bliiven bestaan. De grote

mondigheid van onze leerlingen en de minder diepe kloof tussen leraars en leerlingen



stammen zeker ook voor een deel van die periode. Maar tot een nieuwe Groote Stooringe
is het dus zeker niet gekomen!

Ook de laicisering van de maatschappij is een fenomeen dat Eugdne van nabij heeft

meegemaakt. Het aantal priester-leraars in het College is in die dertig jaar, jaar na jaar,

blijven afnemen. Net als het aantal roepingen. Ook het religieuze aanvoelen van heel wat
van onze leerlingen is er in al die tijd niet fijner op geworden. Pater Cordemans, die 30
jaar lang de klas van Eugdne begeleidde tijdens de bezinningsdagen, kon die evolutie
heel goed vaststellen, wanneer hij, ieder jaar opnieuw, aan de leerlingen de vraag stelde
naar hun mis-praktijk. Dertig jaar terug viel dat nog best mee, terwijl het nu nog rari
nanteszijn die in het weekend de kerkstoelen warm houden. Op pastoraal vlak staan wij
met de school dus duidelijk voor een aantal uitdagingen die het College niet alle6n op
zich zal kunnen nemen, besluit Eugdne dit hoofdstuk.

Het iaarplan

Echt goed op dreef komt onze collega wanneer hij de evolutie(s) binnen zijn eigen vak
Frans overschouwt. Het deed hem dat, hervorming na hervorming, het vak Frans het met
minder uren is moeten gaan doen en dat - zou er een verband ziin? - de letterkunde en
de cultuur binnen dat aantal uren een steeds kleinere plaats werd toebedeeld. Zo nam
ook de interesse van de leerling voor het Frans gestadig af ten voordele van de nieuwe
wereldtaal, het Engels. Ook hierin volgde de school heel getrouw wat zich elders in de
maatschappij afspeelde. Via de letterkunde probeerde Eugdne een 'waardenondeMiis'te
ontwikkelen. Vooral in de vijfdes konden de leerlingen hun hartje ophalen aan de poesie
van Baudelaire, aan het gedachtengoed van Saint-Exupery (50 jaar geleden 'verdwenen'
en in september herdacht) en vooral aan Le grand Meaulnes, de roman waarin Alain
Fournier de psychologie van de adolescent zo gevoelig uitdiept.

Het talenonderwijs wordt nogal utilitair, zelfs materialistisch, onderstreept Eugdne. Geen
wonder dat de onbaatzuchtige inzet van onze leerlingen moeilijker wordt als de podzie
haar rechten verliest... Ten slotte, waar de lesgever lang geleden nog van een relatief
grote vrijheid kon genieten bij de pedagogische en didactische uitbouw van zijn vak, werd
zijn bewegingsruimte met de iaren nog beperkter. Van hem wordt nu veel zelfdiscipline
veMacht. Hif moet een jaarplan opstellen, moet tussen de compdtence en de
connaissance het juiste evenwicht weten te vinden. Enfin, het werd er allemaal heel wat
zakelijker op.

Parijs

Toch wil onze retraitd niet zwartgallig worden. Hoewel er vaak onvolkomendheden waren,
bleven de bezinningsdagen eind oktober en de driedaagse excursie naar Parijs in mei
telkenjare voor hoogtepunten zorgen in het klas- en schoolgebeuren. Een klasseleraar,
een reisleider investeed er heel wat in en de reacties van de leerlingen zijn achteraf
doorgaans positief. Ook de momenten met de collega's, doorgebracht in de Stop Cluny,
Boulevard St.-Germain, op het einde van iedere Parijs-dag, doen maanden later nog
nagenieten. Ook de maaltijden in de universitaire restaurants konden best door de maag.
Naar Parijs gaan werkte ontspannend op mij, bekent Eugdne. Fysiek was ik moe na drie
dagen, maar innerlijk tevreden.



Op rust?

Mij vervelen? Eugdne wuift de vraag met stellige zekerheid weg. lk heb altijd gedacht 6n
er ook naar gehandeld dat een leraar ook maatschappelijke verplichtingen had, zegt hij.

Terecht verwijst Eugdne naar zijn volgehouden engagement in de Gezinsgroepen, in

Ziekenzorg en op de parochie. lk blijf beschikbaar, klinkt het overtuigend. Nu de stress
van de schouders en van het hart valt, beschikken Andrea en ikzelf over meer 'vrije' tijd.
Alles kan dus, van de binnenkanrveitjes tot de reis naar Indi6, op bezoek bij de broer van
Andrea.

Wij tikken nog eens de glazen. De 0,5 promille-grens is reeds lang overschreden. Maar,

het zal ons een zorg wezen. Het was een deugddoend moment.

Au revoir, Eugdne... et merci!

Jean-Pierre VYNCKE
teraar

?& ?&
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Licht

In vreugde en elk gemis
de tijd vergeten,
de dag weer proeven als
een helder kind,
omdat de sterren in
ons hart t6ch weten
dat schaduw ook in
licht haar oorsprong vindt...

Michadl De Man
Ret. 1945



丁WEE ILLUSttERE

VOORZAHCERS

Vier jaar reeds trippelden en trappelden wij als blode takkelingen in die enorme vogelkooi

die 't Klein Seminarie in onze jonge ogen toen was, opgevoed, of moeten we zeggen
beleerd, door volwassenen vogels die van hals tot teen alle even zwart gevederd waren.
Alleen het lichaamsdeel boven de schouders met rechtopstaande, gladgestreken of
gekrulde kopveren, met gebrilde of glaridnde ogen en vooral met een karakteristieke taal
verraadde de ware aard van iedere vogel.
Er wordt wel eens beweerd dat de veren de vogel maken, maar hier gaat die bewering
niet op, want onze volwassen vogels, zoals reeds gezegd, waren alle even zwad, zodat
alleen de fysionomie en vooral het gekweel van die vogels ons is bijgebleven. Hoe
bedaagd we ook zijn, toch herinneren we ons nog levendig het geknars van een
spotvogel die meer over dan tussen de banken wipte, het gezellig gekeuvel van een
huiselijke parkiet, het angstig geroep van een schuwe struisvogel en vooral het gekrijs
van een uil die zijn wangen, ook sluiers genoemd, kon opblazen als hij onraad

vermoedde, Het klinkt misschien allemaal wel wat vreemd en oneerbiedig, maar't blijven
toch studentikoze en kleurrijke, zij het soms minder aangename herinneringen uit onze
collegetijd. De jaren hebben ons echter leren relativeren en doen inzien dat de taal van
de mensen even onvolmaakt is als de mensen zelf ziin en hoe gewijd onze vroegere
voorzangers ook waren, toch was hun taal ook maar menselijk, niet! En toch verkeerden
er sommigen in de waan dat ze feniksen waren die door hun opvoedingsmethode van
ons, hun takkelingen, tamme en gedweed vogels zouden maken, indachtig wellicht de
woorden van Pater Adrianus Poirters:



"En 't is van ouds gezeid,
't is beter dat het kind
dan dat de moeder schreit."

Of waanden ze zich misschien vurige propagandisten van een toen inslaande
verkiezingsslogan: "Red de ziel van het kind." 't Was pas in de laatste twee jaar van de
Oude Humaniora dat we voelden hoe we de kinderschoenen stilaan ontgroeiden en als
aankomende jongeren, Vlaanderens hoop op de toekomst, werden aangezien.

Hoewel de laatste twee kooien, de Podsis en de Retorica, er even somber en kaal
uitzagen als de vier voorgaande, toch schonken ze ons de door onze voorgangers zo
geprezen en de door ons zo lang verhoopte ruimte waarin we als jonge Blauwvoeten op
eigen vleugels leerden drijven, geleid en gesteund en bemoedigd door twee illustere
voorzangers: de witgekuifde leeuwerik, E.H. Rooryck, en de adelaar, E.H. Stock. Hoe
anders klonk het gezang van die vogels vergeleken met het geknars van weleer. Een
hemelse muziek was 't die uit onze longe zielen muziek weer los lokte en de kooi wijd
openzette, zodat we met wakkere vleugelslag van die heerlijke vrijheid in Gods wijdse
schepping konden gaan genieten, een genot waarop die twee voorzangers ons bijna
dagelijks vergasten.

DE WITGEKUIFDE LEEUWERIK

Het epitheton ornans "witgekuifde" dat we
onze leeuwerik toedichtten, klinkt misschien
wel wat vreemd in de oren van wie hem niet
gekend heeft, maar niet in onze oren. Zijn
zilverwitte kooveren baarden ons niet de
minste verwondering, integendeel, ze waren
ons al te zeer vertrouwd en zo natuurlijk als
de eeuwige sneeuw op de Mount Everest.
Hoewel zeer opvallend, ietwat mysterieus
zelfs - grijs siert immers zeer zeldzaam jonge
hoofden - toch waren die zilverwitte kopveren
niet het voornaamste aan hem. Zijn goedige

blik, een strale die onze jonge harten

bezielde, en zijn zoetgevooisde tale met haar sonore trillertjes verraadden beter dan wat
ook de innerlijke adel van zijn gemoed en waarom hij "leeuwerik" werd genoemd. Hoe

dikwijls hebben we hem niet mogen bewonderen in zijn stijgende vlucht naar het rijk der
wolken en, verder nog, naar het azuurblauwe rijk van de zon, of om het met de Engelse

dichter Shelley uit te zingen:

" Higher still and higher
from the earth thou springest
like a cloud of fire;
The blue deep thou wingest
and singing still dost soar,
and soaring ever singest."

Onze vleugels waren echter nog te zwak soms om hem in zijn vlucht te volgen, maar

zodra hij onze hulpeloosheid merkte, maakte hij een sierliike arabesk in de lucht en liet

zich tot op onze vlieghoogte neervallen om ons met ziin bemoedigende trillertjes de ware

kunst van het vliegen aan te leren. "Alles wat kostbaar is, kost moeite" en "Oefening baart

kunst", jongens... zo wakkerde hij ons vooftdurend aan, want hij wist uit ondervinding hoe

krachtig de vleugelslag moest zijn om het rijk der schoonheid te kunnen bereiken. Zo

B



leerde hij ons vreugde aan de studie te beleven. Geen enkel middel was hem dan ook te
min om van ons volwaardige vogels te maken. Straffen, voor zover we ons nog

herinneren, stonden niet op zijn repertorium - verraden ze niet veeleer de zwakheid van
de opvoeder zelf? - en het zou ook nooit in ons opgekomen zijn om hem in zijn vlucht te
storen, daarom was hil ons veel te dierbaar. Dat verklaart tevens wondenvel zijn
kozenaam "Sootje" die toen in de collegewereld mondgemeen was en die nu nog in de
herinnering van vele oud-leerlingen blilft waren. Een verkleinwoord kan allerlei
gevoelswaarden vertolken, ongunstige zowel als gunstige, maar in onze wereld van toen
vertolkte het en vertolkt het nu nog steeds niets dan sympathie, eerbied en ontzag, liefde
en waardering voor een wezen dat, zoals Marnix Gijsen van zijn vadertje getuigt, "de
goede lielde tot de stille en ware dingen" uitstraalde. U vergeten we nooit, witgekuifde
leeuwerik, want:

"Like a star of heaven
in the broad daylight
Thou art unseen.
but still we hear thy shrill delight."

(naar Shelley: To a slrylark)

DE ADELAAR.

" De koninklijke Vogel op
der rotsen top gezeten
heeft grootsch en kalm de zon bezien
en d'hemelen gemeten."

(naar Rodenbach: De arend - 1878)
In de tijd dat de dieren nog spraken, vroeg men eens

aan een adelaar waarom hij zijn nest zo hoog op een
rotspunt bouwde.
'Zouden mijn jongen, eens volwassen, zich dicht bij
de zon durven wagen, indien ik ze daar beneden in
het diepe dal had opgevoed?" antwoordde hij. "Niet
dat ik het dal versmaad, want het verschaft mij het
nodige levensvoer, maar ik voel me slechts gelukkig
als ik daarboven in het rijk van zon en wolken mag

zweven en zeilen en gadeslaan wat op de wereld gebeurt. En dat wil ik mijn jongen niet
onthouden."
Zo'n adelaar, een verrassende zeldzaamheid in onze vlakke landstreek was E.H. Stock.
Hoe kort zijn verblijf in het Klein Seminarie te Roeselare ook was, toch veryvierf hij er een
plaats in de rij der groten, vooral dan in de geest van diegenen die hem als leraar van de
Retorica gehad hebben. Hoewel even zwart gevederd als alle andere vogels in die
collegetijd, toch viel hij op niet alleen door zijn ranke en slanke verschijning, maar ook en
vooral door zijn scherpe blik waarmee hij het hele wereldgebeuren peilde "quaerens, non
quem devoret, sed quaerens cum anima sua non solum Graecorum et Romanorum
animam, sed etiam animam discipulorum suorum". Dat ervoeren we bijna dagelijks in zijn
uitweidingen, bedenkingen en beoordelingen bij het verklaren van Griekse en Latijnse
teksten of teksten uit de wereldliteratuur, waardoor hij onze longe levensvisie verrijkte en
verruimde. Zelts zijn bekende "10-tjes in een kringetje" op onze huistaken waren louter
bedoeld als corrigerende wenken om onze onvolkomen kennis bij te werken. Zo wist hij
ons ook te wennen aan wat ons in onze latere studies te wachten stond: de mondelijke
proeven. Op een avond gedurende de studie moesten wij soms een na een naar ziin



kamer waar onze kennis der stamtijden van de Latijnse of Griekse werkwoorden op de
proef werd gesteld. Die schemerdonkere kamer vergeten we nooit: alleen een
bureaulamp straalde haar lichtbundel op een schrijftafel waarachter, een klep om het
voorhoofd het hoekig gezicht van onze Adelaar zich boog over een of andere
geschiedkundige kaart. Zijn oogopslag deed ons bijna alle stammen vergeten, maar bij
het horen van onze voornaam - in de klas klonk het meestal "Mijne Heren" - werd onze
troebele geest weer helder en met een gerustgesteld gemoed legden wij de mondelinge
proef af. Totaal gerust voelden we ons pas toen hij achteraf in de klas het resultaat
meedeelde en in zijn rake commentaar onomwonden liet doorschemeren of we al rijp
genoeg waren om hogere studies aan te vatten.
Velen onder ons voelen wellicht nog hun knikkende kniedn, gelukkig verborgen in lange,
wijde broekspijpen, wanneer ze daat op het podium van de toenmalige feestzaal voor alle
klasgenoten en onder het alziend oog van de Adelaar een of ander stuk uit een Latijnse
rede stonden voor te dragen. ZelIs onze advocaten in spe zullen het gemakkelijker
gevonden hebben om de Parnassus te bestijgen dan om dit podium te beklimmen. Hoe
zei E.H. Rooryck het weer: "Poeta nascitur, sed orator fit." Of de meesten aan dergelijke
oefeningen veel vreugde beleefd hebben, weten we niet, evenmin of onze soms al of niet
stuntelige "orationes" Professor Stock veel binnenpretjes bezorgd hebben. Wat we wel
weten is dat hij met dergelijke middelen niets onverlet wou laten om ons omhoog te tillen
en onze persoonlijkheid te schaven en te vormen. Zo leerde hij ons wat de oude Seneca
eeuwen geleden reeds voorhield: "Verum gaudium res severa est." Wat de latere
hoofdinspecteur Kanunnik Stock in zijn brochure "Traditioneel en Vernieuwd Secundair
Onderwijs "aldus vertaalt: "Ware vreugde is geen kinderzaak." (p. 48) " Leven immers, zo
schrijft hil verder, is toch vreugde door inspanning; verhoogde inspanning is verhoogd
leven en bijgevolg verhoogde vreugde. Maak het de jongeren, die normaal gezien graag
intens leven, gemakkelijker, en je houdt ze verstoken van onvervangbaar rijke
vreugdebronnen." (p. a9) Gelukkig bleven wij in onze tijd daarvan niet verstoken. Hoeveel
vreugde-bronnen heeft hij voor ons niet aangeboord waaruit wij, hoe bedaagd ook, nog
altijd eens graag putten. Onze oude knoken ten spijt, toch zijn we nog altijd een beetje
"railwandelaars" gebleven, Professor, dank zij U... en waarvoor ook onze oprechte dank.

月θη″3ROυⅣ
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JULES POLLET

leraar Klein Seminarie 1945-1957

"1920 - t1994

Jules Pollet werd 75 jaar geleden

geboren op een hoeve nabij de

Drie Zwaluwen te Aartrijke. Hij

was de eerstgeborene in een
gezin van acht kinderen. Hij

volgde de basisschool in het
nabije Veldschooltje. De zusters

van het Aartrijkse klooster hadden

op de wijk 't Veld een bijschooltje.

Als gezonde en verstandige

iongen, opgroeiend in een diep

christelijk gezin, was het evident

dat zijn ouders hem na de lagere

school naar het Klein Seminarie

stuurden. Het was trouwens niet

ongewoon dat de oudste zoon uit

een vroom landbouwersgezin priester zou worden. Vader Alois was intussen op de Sint-

Andreasparochie kerkmeester geworden. En hierdoor kon Jules regelmatig oude
"parochie-, kerk- en disrekeningen" inkijken. Zoiets boeide de ionge student enorm, en

was de aanleiding om heel zijn leven lang verder de streek- of dorpsgeschiedenis te
onderzoeken. Jules Pollet werd een echte boekenworm en een verwoed lezer. Als

student op het Klein Seminarie smachtte hij elke dag naar wat ze hier toen het
"leesstudie-uurtje" heetten. En waarschijnliik zijn de dagen tot aan zijn dood zonder
lectuur op 66n hand te tellen. ln volle oorlog (1941) trok hij, na zijn klassieke humaniora

en filosofie te Roeselare, naar het Groot Seminarie le Brugge. Door de contacten met

enkele priesters-historici en Gezellekenners werd zijn belangstelling voor geschiedenis

nog aangewakkerd. Een medestudent vertelde eens dat hij zelfs een fout in de cursus
van de professor kerkgeschiedenis aanwees en de correcte toedracht aan de leraar
uiteenzette. Op B april 1945 werd hij tot priester gewijd en terug naar het Klein Seminarie
gestuurd als leraar. Hij werd klastitularis van een vijfde latilnse. In zijn vrije tijd snuisterde

hij in de archieven van het instituut. In schriftles maakte hij aantekeningen over het Klein

Seminarie, zijn beroemde bewoners en de eerste superiores. Veel van zijn artikels
werden gepubliceerd in de tijdschriften "De Heraut" en "Biekorf". Toen hij in 1956 de
viering rond 150 jaar Klein Seminarie meemaakte, hoorde hil superior Andr6 Duforret
heel wat citeren uit zijn eigen geschriften. Hij had toen al 66n en ander opgezocht en
neergeschreven over de voorgeschiedenis van de school in o. a. artikels over het
Klooster van de Augustijnen, de oprichting van het Klein Seminarie in 1806 en over de
vroegste superioraten. Zo schreef hij een uitgebreid stuk over de eerste superior Carolus
Bruson (1806-1807). Daarna over superior Petrus Johannes De Simpel (1807-1813) en
een vijftal bijdragen over superior Bernard Nachtergaele die niet minder dan 35 jaar aan



het roer stond van het instituut (1814-1849). In 1982, ter gelegenheid van het 175-jarig

bestaan van het Klein Seminarie, publiceerde hij samen met Luc Pillen het boek "175 iaar
Klein Seminarie te Roeselare". Zijn oud-leerlingen herinneren zich nog de statige, streng-

kijkende figuur met de golvende witte haren als leraar Latijn of geschiedenis of als
surveillant. De priester voor wie het zoeken naar geschiedkundige achtergronden, lezen

en schrijven meer waren dan een hobby. De man die de jaarlijkse tiendaagse reis met

klasgenoten van op het seminarie zo grondig voorbereidde dat de stad, kathedraal of
monument die ze bezochten geen geschiedkundige geheimen meer mocht onthullen als

hij er aankwam. In 1957 verliet hij het Klein Seminarie om kapelaan te worden in

Vlamertinge. Alhoewel die uithoek van West-Vlaanderen hem tamelijk onbekend moet

geweest ziln, beleefde hij er veertien prachtige jaren. Met de fiets kon hij over de grens

trekken, Frans-Vlaanderen in. Na enige tijd kende hij de streek en de oude Frans-

Vlaamse dorpjes en stadjes met hun vaak boeiende geschiedenis en eigen cultuur als

geen ander. In 1971 keerde hij terug naar zijn geboortestreek om pastoor te worden op

de parochie Sint-Elooi te Zedelgem. Hij had er weinig vrije tijd, maar fietste toch

regelmatig naar Brugge of Aartrijke om zieken of bejaarden te bezoeken... en hoe kon

het anders... om te grasduinen in de geschiedenis van zijn omgeving. De laatste vijf jaar

van ziin leven verbleef hij weer in zijn geboortedorp als hulppriester, en nam wat meer tijd

om te lezen en zich te wijden aan geschiedenis en heemkunde. Er verschenen twee

werken die hij bescheiden betitelde "Bijdragen tot de geschiedenis van Aartrijke". Ruim

200 bladzijden over de periode 898-1740 en 250 pagina's over de tijd van 1740 tot 1814.

Vele tientallen bijdragen verschenen nog in tildschriften van heemkundige kringen. Hil

was trouwens van 1986 tot aan zijn dood voorzitter van de heemkundige kring "Pastoor

Ronse" - Zedelgem. Toen de culturele raad van Groot-Zedelgem in 1991 voor het eerst

een jaarlijkse cultuurprijs toekende, was Jules Pollet de eerste laureaat.

Met zijn werk hoopte hij nog meer mensen warm te maken voor ons rijk verleden. Velen

zullen zich de pastoor met pijp en velo, of met een boek en een goed glas wijn herinneren

als de man die zorgvuldig geschiedenis schreef met zin voor de waarheid, omdat hij het

belangrijk vond zoveel mogelijk gegevens te bewaren voor het nageslacht.

Roland POLLET

Ieraar



捩乃づλιθ燿

We openen onze rubriek Prikbord met de tentoonstelling van oud-leerling Dani6l
Castelein uit Roeselare. Begin november '95 hield Daniel een tentoonstelling in het
Alfons Blomme museum te Roeselare onder de titel: "Tussen tuin en wereld". Danidl
lichtte zijn werk wat toe en bezorgde ons zijn korte tekst, genomen uit ziin
openingswoord . Ziehier zijn podtische neerslag.

TUSSEN TUIN EN WERELD

Schilderen, tekenen: waarom doe je dat? Kinderen in de kleuterleeftijd zijn er dagelijks
mee bezig, zowel thuis als in school. In de basisschool vermindert dit geleidelijk om later
volledig te verdwijnen. lkzelf ben het blijven beoefenen.

Schilderen betekent voor mij iets als genieten van het leven. Het is stilstaan bij het leven,
bij wat je omringt: een tuintafereel, het zonlicht dat glijdt over enkele struiken, planten,
een Doom.
Als kind/jongere heb ik vaak staan kijken naar zoveel moois in mijn omgeving. Nog
steeds ontdek ik, al naargelang het wisselend seizoen of tiidstip van de dag, andere
verrassende aspecten in natuur en landschap.

In de toekomst denk ik nog meer aandacht te besteden aan details, fragmenten, close-
ups en die eenvoudige facetten uit te vergroten. Geleidelijk aan groeit bij mii ook de zorg
voor het schilderen zelf, het omgaan met de materie, akwarel of olieverJ. Wat is het effect
als ie zo of anders met het penseel of schildermes het papier of doek aanraakt?
Ook andere presentatievormen komen naar voor, zoals een kamerscherm, een kastje,
een tafeltie enz...

Schilderen is een ontdekkingstocht naar het mooie, het schone in de natuur als iets
heiligs ook al wordt er de laatste decennia veel kapot gemaakt.
Van dit behoedzaam omgaan met die kostbare schepping, wil deze tentoonstelling
getuigen, ergens op de grens tussen tuin en wereld.

Danめ′04STELE/Ar
F7て,た ブ97θ
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Het is al een tijdje geleden dat we de namen van onze missionarissen vermeldden die
door de oud-leerlingenbond en het Amaat Vynckefonds gesteund werden. Zowel in 1993
en 1 994 als in 1 995 werd aan elk van hen 7000 BEF overgeschreven. In 1 993 kwamen
die missionarissen in aanmerking die de retorica verlieten waarvan het jaar eindigde op
een 3 of een 8, in 1994 waarvan het jaar eindigde op een 4 of 9, en in 1995 retorica's op
5 of 0. In totaal werd maar liefst 26 x 7000 BEF gestort of 182.000 BEF. Dit werd o.a.
mogelijk, beste lezer, door uw abonnementsgeld. Dank!
Ziehier de lijst met de 26 oud-leerlingen die we mochten helpen:

Gifien aan jubilerende missionarissen in 1993 en 1994 (totaal: 147.000 BEF)

1. Pater Vierstraete Gerard in ZaTre (Ret. 23)
2. Pater Bossaer Marcel in Japan (Ret. 28)
3. Pater Spriet Jules in U.S.A. (Ret. 28)
4. PaIet Vandaele Andr6 in Zaire (Ret. 38)
5. Pater Declerc Edgard in Burundi (Ret. a3)
6. Pater Feys Stefaan nu in Varsenare (Ret"43)
7. Pater Flameygh Eugene in Filipijnen (Ret. 43)
B. Pater Meersman Jerome in U.S.A. (Ret. 43)
9. Pater Dobbels Marcel in Guatemala (Ret. 44)

10. Pater Jonckheere Florent in India (Ret. 44)
11. Pater D'Hoore Herman in Zuid-Afrika (Ret. 49)
12. Pater Van Acker Jozef in Zaire (Ret. 49)
13. Broeder Speybrouck Paul in Libanon
14. Pater Decock Andr6 in Brazili6 (Ret. 54)
15. Pater Lodrioor Danidl in ZaTre (Ret.54)
16. Pater Maes Bernard in Filipijnen (Ret. 64)
17. Patet Vanhaelewyn Willy in Zaire (Ret. 58)
18. Pater Vermeulen Wilfried in Filipijnen (Ret. 58)
19. Pater Couvreur Jan in Filipijnen (Mod. 64)
20. Pater Masson Bernard in Brazilli6 (Ret. 64)
21. Pater Dutry Chris in Bolivia (Mod. 74)

Jubilerende missionarissen in 1995 (35.000 BEF)

1 . Pater Hanoule Jean Marie in Zaire (Ret. 45)
2. Pater Segaed Norbed inZaire (Ret. 50)
3. Pater Vandenaweele Walter in Filipijnen (Ret. 55)
4. Pater Keirsbilck Gilbed in Indonesid (Ret. 60)
5. E.H. Joris Deleye in Peru (oud-leraar)

Heb je het reeds gemerkt? Dit nummer bevat een oefening in hersengymnastiek.
Inderdaad onze collega Jan Debels heeft een kruiswoordraadsel samengesteld. Uw
oplossing kan le sturen naar het redactie-adres en de winnaar krijgt een boekenpakket.
Dank Jan en veel geluk, beste lezer!

En heb je het bezinnende artikel gelezen van oud-leerling Marc Desmet over kanker?
Marc is volop bezig met een boek te schriiven dat omstreeks april 1996 bij Lannoo Tielt
zal verschijnen onder de titel: Dag en Nacht. Een spiritualiteit vanuit de medische
ervaring. Het boek zal in alle boekhandels te koop zijn. Prijs ongeveer 500 BEF. Warm
aanbevolen zou ik zeggen.



zoals we in ons vorig nummer "op de valreep nog konden meedelen" veroverde de

kadettenploeg van het Klein Seminarie de Kardinaalsbeker 1995. We beloofden toen ook

in een volgend nummer hierop terug te komen met een paar foto'S, vermits reeds in 1973

en in 1985 de Kardinaalsbeker in onze handen kwam. Ziehier enkele "beroemde foto's".

De winnende ploeg en supporters van 1973.
Bemerk de reikhalzende superior A. Modde die in de vreugde van de leerlingen meedeelt.

Winnaars Kardinaalsbeker Kadetten 1 973



Winnaars Kardinaalsbeker Kadetten 1 985.
Wie herkent nog wie? Schrijf ons een briefje met namen of anecdoten uit die tijd.

Winnaars Kardinaalsbeker Kadetten 1 995.
Die leerlingen (en leraars!) zijn nog in het college.



ln de editie van zondag 4 juni 1995 van de Sunday lnquirer - naar verluidt het grootste
blad van de Filipijnen - verscheen een uitvoerige reportage over het leprosarium van
Tala, de parochie van pater Paul Foulon (Retorica'52).

Zondag 4 juni: inderdaad de dag waarop paus Johannes Paulus ll in Brussel onze pater
Damiaan - zii het met een jaar vertraging - zalig kwam verklaren. In een randartikel
schetst de krant dan ook het leven en werk van 'Father Damien' en illustreert dit met een
foto van pater Damiaan kort voor zijn vertrek naar Molokai in 1873 - nvdr: Nederlandse
tekst bij de foto! - naast een afbeelding van de 'gezegende melaatse' op zijn ziekbed,
waarbij dan aangestipt wordt: Beatification today.

In het hoofdartikel wordt pater Foulon geprezen als de onvermoeibare parochiepriester
die heel wat taken en opdrachten coordineert. Hij was de minzame gastheer, zo merkt de
redacteur op, die ons bezoek en ontmoetingen met de mensen ter plaatse regelde. Op
een foto prijkt Father Paul in het gezelschap van Brother Nick, Sister Teofila en Sister
Emilia, onder de vermelding: 'Happy to serve'.

"Tala is niet langer een leprosarium, " zo wordt pater Foulon verder geciteerd: de
parochie moet niet meer beschouwd worden als een melaatsenkolonie, maar als een
leefgemeenschap. ln het plaatselijke ziekenhuis wordt niet alleen meer de ziekte van
Hansen (lepra) verzorgd, maar ook andere patidnten, en er is zelfs een kraamafdeling.
Zestig jaar geleden was Tala een afgelegen buitenwijk van Kalookan City, waar
melaatsen rond het leprosarium konden wonen en tegen uitsluiting in bescherming
genomen werden...

Bij de zaligverklaring van pater Damiaan is er reden te over, zo wordt opgemerkt, voor
mensen met de ziekte van Hansen over heel de wereld om speciaal de aandacht te
krijgen. Gelukkig zijn er ook de 'modern-day Damiens', en in het lijstje dat de revue
passeert, wordt nog maar eens 'the Belgian Father Paul Foulon' vermeld. Bij zoverre dat
de redactie van Eertijds het billijk en passend achtte om deze 'eervolle vermelding' van
de Filipijnse 'Sunday Inquirer' voor een verdienstelijke oud-leerling-missionaris, die
ergens te velde in de bres staat, ook even in het eigen tijdschrift over te nemen...

Marc OとノИ[R
reraar
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SOMALIA

Bevolking / Geografie: wordt samen met Soedan en Ethiopid de "Hoorn van Afrika"
genoemo.

Behelst een oppervlakte van 640.000 km'(meer dan 17 maal Belgi6); en omvat een
populatie van 8.000.000 inwoners.
Het klimaat is zeer warm en droog. (gemiddelde temperatuur: 30'C).
Regenseizoen van april tot juni en oktober / november.
Ongeveer 50% is nomadisch, 30% gevestigde landbouwers en de rest stedelingen.
De officidle taal "het Somali' wordt door iedereen gesproken. De Somalische sociale,
politieke en economische structuur is gebaseerd op het ClAN-systeem.
Het is een uiterst fragiele structuur, die gekarakteriseerd wordt door voortdurend
veranderende allianties. Continu wordt er dan ook tussen "clan elders" gechipoteerd met
respectieve macht- en status verschuivingen. Het traditioneel systeem van compromis
resulteert in gebalanceerde krachtmetingen. (zowaar, de Belgische politici kunnen op
stage komen).

Economie: grotendeels gebaseerd op landbouw (sorgho, mais, oliezaden en katoen /
bananen en suikerriet).
Somalia behoorl tot de meest onderontwikkelde landen. Levensverwachting, gezond-
heidsstandaard en ongeletterdheid behoren tot de laagste van sub-Saharan Africa.
Toen Somalia in 1991-1992 politiek en economisch totaal uiteenviel, werd humanitaire
hulp de belangrijkste levensbron.

Geschiedenis: de Somalische Democratische Republiek ontstond uit de Britse en
Italiaanse Somalilands in 1960.

Generaal SIAD BARRE kwam na een geweldloze coup in 1969 aan de macht. Van hem
wordt gezegd dat hij een geliefde dictator was, die met ijzeren hand regeerde in belang
van zijn volk. (weeshuizen scholen, universiteiten werden opgericht; misdaad mee-
dogenloos afgestraft...); alles in een poging om een "non-clan-based society" tot stand te
brengen...wat zijn failliet werd.....
Na verschillende, mislukte coups op zijn bewind van rivaliserende clans begon hij
gefrustreerd zi.jn macht meer em meer te centraliseren in Mogadishu, ten nadele van de
rest van het land. Opeenvolgende droogtes en de oorlog met Ethiopid (1978) verzwakten
alsnog zijn bewind.
Na jarenlang escalerend geweld ontvluchtte hij in 1991 de hoofdstad.
lntussen hadden welig tierend banditisme, wijd verspreide hongersnood en infectie-
ziekten het land verder ontwricht.
Een 3.000.000 tal mensen die hun huizen en produktiebron verwoest zagen, migreerden
naar buurlanden.

Internationale respons: in juli 1992 lanceerde de UN zijn "peace-keeping" operatie. Het
ondeskundig onderhandelen met allerlei lokale "clan elders" vermeerderde de chaos nog,
en het geweld in gans het land nam toe. ln december ging de "Operation Restore Hope"
van start: "all necessary means" werden plots toegelaten om de hulporganisaties te
beschermen en vrede te herstellen. Het onbegrip met de verschillende fracties groeide

nog en in april 1995 verdween de laatste blauwhelm (uit vrees voor een 2de Vietnam).
Doch ditmaal zonder camerageweld. Een miljardenoperatie als fiasco...
De NGO's waren opnieuw op priv6-milities aangewezen.



Werkelijk "in de bres!"

KISMAYU / ARTSEN ZONDER GRENZEN

Sinds het oorlogsgeweld losbarstte in deze zuidelijke havenstad in 1992 stadte AzG er

haar pronkstuk: een hospitaal dat als enige in gans het land {unctioneerl (Mogadishu laat

enkel de "juiste" clanmembers toe).
De verschillende divisies (heelkunde, orthopedie, interne, paediatrie, verloskunde /
gynecologie) behelzen 170 bedden. De radiologie verhoogt de kwaliteit.

Onze recente voedselstudie toonde een 177o ondervoeding. Marasmus en kwashiorkor
gevallen stijgen. Opnieuw naar rampzalige hongersnood? Verdere pathologie: schof en

bijlwonden, messteken, slangen- en krokodillebeten, tropische ziekten (malaria,

leishmaniosis, elefantiasis...), luchtwegziekies, gastroenteritiden. Doch probleem nr.1 is

TUBERCULOSIS!
Dit vormt mijn specifiek werkterrein. Sinds 4 maanden heeft AzG onder veel kritiek een

TB-projekt gestart. Aangezien de behandeling minstens 6 maanden duurt beginnen we

normaal geen TB-programma's in onstabiele situaties. Doch de druk was danig groot dat

we met een eerste cohode van 100 gestart zijn.
Het moeilijkste was de selectie: 100 uit de (geschatte) 6.000 zieltogenden kiezen. De

anderen stervend naar huis zenden. De smekende ogen vol onbegrip achtervolgen het

team tot dieo in de nacht...

Veiligheid: het ziekenhuis, ingericht als een versterkte burcht met 40 tot de tanden
gewapende ex-leger officieren, wordt NOOIT verlaten. Tenzij om zwaar gedscorteerd

naar de luchthaven te zoeven. Het grote gevaar schuilt echter niet in een grote clash,

doch in die ene gedrogeerde soldaat, in dat ene gewapende oorlogsslachtoffertje van 12
jaar...

Zo is onze logistieker verleden week op exact 50 cm ontsnapt aan een moordpoging van
een ontslagen bewaker. Toen de helicopter in Nairobi opsteeg om ons te evacueren,
kwam de SHARI'A militie (lslamitisch gerecht) echter al aandraven met de schuldige.
Geboeid en geslagen op de markt...
Enerzijds tevreden voor de onmiddellijke represaille, anderzijds toch maar een
middeleeuws, macaber schouwspel...

Somalia is een plaats van extremen. Wat een simpele beslissing lijkt, kan gevolgen



hebben waarvan men niet mag dromen. Somalidrs zijn enorm creatief om op je zwakke
punten in te spelen. Vraag je een Bantou wat hij wil worden, hij antwoordt le: een prima
danser. Een Congolees zegt je: een stervoetballer. Een Somalier daarentegen repli-
ceert, temidden van alle miserie, met opgeheven hoofd: een goeie opleiding krijgen. Dat
zijn ze: verduiveld lastig om mee te werken, doch recht voor de raap.

Kortom, de missie is uitdagend, vaak frustrerend doch dan weer belonend. Persoonlilk
laat het je toe zowel sterkte als zwakheid te ontdekken. Professioneel enorm
stimulerend, sociaal toch vaak grandioze avonden. Somalia is een "crazy place", doch
we zijn content er te zijn!

Hans Kluge
Tb coordinator AzG Somalia
Lat. Wisk. 1986

Dit is het eerste deel van een reeks artikelen over andere tanden. Bent u oud-leerling
wn het Klein Seminarie en werkt en leeft u in een ander land? Stuur dan uw beschrijving
op naar het volgende adres en misschien wordt uw artikel wel gepubliceerd in het
volgende nummer van Eertijds!

Redactie Eertijds
t.a.v. Ral Parent
Zilvermolenstraat 29
8-8800 Roeselare
Belgi6
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蒻伽ルjαθ∫λθψ
KATHEDRAALBOUWERS

Wie naar het zesde leerjaar ging, liep op 1 september met een klein hartje het
kollege binnen. want er waren twee zesde klassen, en de faam van de respectieve
onderwijzers was zeer ongelijk. Niet dat ze elkaars tegenpolen waren, geen van beide
scheen echt innemend te zijn. Maar 66n van de twee was wel inschikkelijker, zo ging het
gerucht althans. Di6 droeg een zware bril, met dikke glazen. Misschien zag hij niet eens
alles wat zich v66r zijn ogen afspeelde, hil liet in elk geval wat m66r betijen. De kaarten
lagen anders in de zusterklas. Daar heerste een ijzeren discipline, en we rilden bij de
gedachte dat we die mogelijk een jaar lang moesten ondergaan.

lk had natuurlijk prijs: zesde A. Toen we in stilte de trappen opliepen, die
eerste september, besefte ik dat er geen uiNveg meer was. De kelk kwam miin weg, en ik
zou hem ledigen tot op de bodem.

Alles had iets overjarigs aan de meester van het zesde A. lk geloof dat hij een
beetje anachronistisch laveerde door een tijd die op het punt stond steeds sneller en
sneller verandering te brengen, doch waarmee hij zich niet makkelijk verzoende.
Vernieuwing leek aan hem niet besteed. Zijn fiets, alleen nog maar, was van een
vooroorlogse degelijkheid, zonder handremmen, met een lantaarn die ook nog een
volgende wereldoorlog kon overleven, en een zadel dat om zijn duurzaamheid blonk van
fierheid. wanneer zijn jongste telg de lagere schoolleeftijd bereikt had, had hij op de buis
een kinderzitje laten plaatsen met daarbij horende voetsteuntjes om de bengel veilig mee
naar school te brengen. Het schreeuwerig rood plastieken kussentie en het blinkend
metaal, waarmee het zitie was afgezoomd, deden afbreuk aan de stille waardigheid van
het stalen ros. Zeker waren er geen andere zitjes beschikbaar, die m66r harmonieerden
met zijn stijll of was dit onding misschien het goedkoopste, een economisch compromis
dus met de naoorlogse moderniteit?

Hij was bonkig, traag in zijn bewegingen, en hij droeg zware bottines. Tussen
zijn collega's, die tijdens de speeltiid in een kringetle een praatje sloegen met elkaar, was
hij van ver herkenbaar, want hij droeg als 6nige een witte stofjas. Een grote kalende kop
stond op zijn corpus neergepoot, en zodra we in de klas waren, keilden twee donkere
ogen zijn blik in alle richtingen. Hij liet er geen twijfel over dat het hem menens was, en
dat dus alle kikkers maar beter mooi in de kruiwagen bleven.

Merkwaardig genoeg was er juist in zijn fysieke verschijning iets dat mij danig
aantrok. De getaande huid, die ruige handen, zijnzware tred, zijn muffe kleren ook, die
de zerpe geur van een zwartgeblakerde pijpekop afgaven, het gaf hem iets van de
landman. En dat landelijke boezemde me vertrouwen in. Teruggeworpen in de steedse
poel, herkende ik iets van het dorp dat mijn wereld was. lk voelde dat hij aan mijn kant
stond.

Van in de eerst week reeds stuurde hij ons naar huis met een stelopdracht.
want schrijven is een techniek, en zoals dit met elke techniek het geval is, krijgt men ook
ddze alleen maar met veel kreunen en steunen onder de knie. oefening baart kunst, dat
hebben onze meesters van toen zeer goed begrepen. En dat eerste opstelletje, hoe kon
het ook anders moest over "Mijn vakantie" handelen. Voor een stuk was die xeuze
natuurlijk een gemakkelijkheidsoplossing van de meester: geen hersengespin om eens



een originele titel te bedenken, daarvoor bood het iaar nog kansen zat. Maar het was

zonder twiifel ook een tactisch maneuver. Want door zijn pupillen te laten verslag

uitbrengen over hun vakantie. liet hij hen een boekie opendoen - nou ja, een pagina -

over het reilen en zeilen van hun {amiliale achterban. Subtiel noem ik dat.

"Miin vakantie" was gedrenkt in dorpse gemoedeliikheid. Twee maanden lang

was het malse gras mijn fris tapijt geweest, de mulle grond mijn warme bedding. Mens

en dier kwamen in stilte tot leven wanneer ze door het licht gewekt werden, baanden zich

een weg door de dag, op zoeknaar voedsel en naar elkaar, tot de duisternis de dag weer

langzaam neerlegde en het leven weer langzaam liet inslapen. Onder dit gesternte was

ik de koning te rijk. Er mij terdege van bewust dat ik op de bleekneuzen van de stad deze

geprivilegieerde ervaring v66r had, streek ik ze in felle kleuren uit. lk pakte uit met het

boerenwerk, het binden van de garven, die dan op schoven werden gezet, het rooien van

de aardappelen, die nog in manden werden geraapt. En onbewust voelde ik dat ik

tegelijk de brug sloeg naar de landman in het wit. of dat ook werkelijk zo was, heb ik

nooit achterhaald. Maar ik voelde iets van sympathie naderhand. Hil had zich ingeleefd

in mijn Wereld, en enthousiast met rode inkt miin schetsen van het boerenleven nog wat

bijgekleurd. Een dorpscaf6 dat ik anoniem ter sprake had gebracht, had hii prompt "ln

den vetten os" gedoopt - zie je wel dat hij plattelander was. Zeker weten, ik had me met

"Mijn vakantie" op een goed blaadie geschreven.

Minder verbeelding liet hij ons opbrengen als hij ons drilde in de

zinsontleding. Allicht zonder dat zelf te beseffen, trad hij in het diepe spoor van de

Renaissance. want de voorbereiding op het middelbaar onderwijs betekende op de

eerste plaats de voorbereiding op de Oude Humaniora. De Moderne Humaniora stond in

onze schoolcultuur een trapje lager gerangschikt. Wie het in de lagere school niet

probleemloos deed, of in de beginjaren van de Latijnse problemen kreeg, werd met stille

trom afgevoerd naar de Moderne, een klasse lager. Het ideaal was en bleef de Latiinse.

welnu, omdat hij wist dat een inzicht in de constructie van een zin als een

basisvoorwaarde gold voor de aanpak van het Latijn, droeg de meester van het zesde A

daar m66r dan een steentie toe bii. Eerst nog eenvoudige, maar dan steeds

ingewikkelder zinnen haalde hij grammaticaal uiteen, en onverdroten pompte hii ons de

principes van de ontleding ervan in. Wat zeg ik? Hii stampte het erin. lk had geluk' want

ik vermeide mii in dat soort oefeningen. Doch wie de taalwind tegenzat, waren het

pijnlijke uren. Gensters ontsprongen aan ziin vurige ogen, en alleen al de schrik om iets

verkeerd te zeggen, baarde fouten die in een zachter klimaat zeker waren uitgebleven. lk

herinner me eigenlijk niet dat hij ooit de teugel vierde, maat zeket wanneer hij

spraakkunst gaf, deed hij zijn naam en faam alle eer aan. Veel keuze liet hij ons niet:

ofwel was het meewerkend voorwerp, of zonder pardon lijdend vooryerp. En hoe goed ik

het er ook heb afgebracht, n6g moet ik de ogen sluiten als ik, goed luisterend, in de verte

zijn banbliksems hoor.

Dat moet ik hem nageven, Weliswaar: dat hii ons bracht waar we moesten

komen. Erin gestampt of niet, het zat erin. Als ik tegenwoordig zo van die "essays" in

handen krijg, door universiteitsstudenten geschreven, waarin niet bepaald wordt bliik

gegeven van veel meesterschap op het terrein van de taalbeheersing, dan moet ik eens

aan de meester van het zesde A terugdenken, aan diens meesterschap, dat funderingen

legde. Zo van het soort waarop kathedralen rusten.

とreven 1/AIVDEKERCκHO1/E
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JIJ HEBT KANKER,lK NIET:
HOE KUNNEN WiJ ELKAAR ONTMOETEN?

Marc Desmet
jezuiet en arts

M. DESMET is jezui'et en als arts werkzaam op die dienst oncologie. Hij is lid van
het palliatief supportteam van het Virga Jesse Ziekenhuis te Hasselt.

Wat is de diepere existentidle betekenis van kanker in het leven van oncologische
patidnten? En wat is mijn persoonlijke existenilele ervaring doorheen mijn contacten met
kankerpati5nten? Op deze twee vragen heb ik antwoorden geformuleerd vanuit mijn
eruaring als algemeen afts werkzaam op een dienst oncologie en als lid van een palliatief
supporlteam (= een klein multidisciplinair team dat kan worden ingeroepen ter
ondersteuning van gehospitaliseerde palliatieve patidnten, hun familie en verzorgers).

Wat mij het meest treft in mijn verhouding tot kankerpatidnten, is het besef dat ik, arts-
zonder-kanker, niet weet wat het betekent met kanker te moeten leven. Raak jij, persoon-

mefkanker, mij echt? Treed jil mijn bestaan echt binnen? Verander je het? Treed ik bil

iou binnen? Het lijken bijna absurde vragen, en toch, het is een verschil van dag en
nacht: jij hebt kanker, ik niet. Er is zelfs niemand van mijn dichtste kring aan kanker
gestorven (het doet me denken aan CS. LEwrs in de film Shadowlands, wiens mooie
discours over het lijden helemaal omkeert op de dag dat zijn geliefde een pathologische
fractuur op een botmeta doet). Raak je mijn existentie? lk merk dat dit op zijn minst als
vraag in mij leeft. Maar naast het besef van die banidre leeft even duidelijk het verlangen
in mij om kankerpatidnten nabij te zijn en te ontmoeten. Dit is de paradox die opduikt bij
dit thema: ik heb de Indruk dat ik door de ander niet zoveel geraakt word, omdat ik
blijkbaar niet genoeg besef wat hij of zij meemaakt en tegelijk leeft in mij het verlangen in
het bestaan van die patienten te komen. Hoe heb ik hierin wat orde aangebracht? Met de
Geestlijke Oefeningen van lorunrrus vnn Loyolr (1491-1556, stichter van de

lezuietenorde), die een methode vormen om gevoeliger te worden voor de wijze waarop
God de mens ontmoet, zowel bil zichzelf als bij iemand die men begeleidt. Het komt erop
neer existentidle ervaringen op een bepaalde wijze, volgens een bepaalde dynamiek te
structureren, en ze stilaan meer als een ontmoeting met God te herkennen. Aangezien ik
hiermee al mijn levenservaringen benader, heb ik dit ook gedaan voor mijn ontmoetingen
met kankerpatidnten (zij het dat ik ze hier niet expliciet religieus zal duiden). lk zie dan
gelijkaardige ervaringen bij de patient en mezelf naar boven komen: "clusters" van
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ervaring rond verlangen, ontnuchtering, keuze, lijden, heling. Daarin probeer ik
kruispunten, ontmoelingen op te merken. Dat betekent dus dat ik telkens vanuit een
andere laag van de ervaring de twee vragen (zie inleiding) beantwoord. Eerst geef ik
antwoord op de ervaring vanuit de pati6nt, dan volgt mijn persoonlijke ervaring.

Wat is de diepere betekenis van kanker in het leven van
oncolog i sche patianten ?

Het Verlangen
De kankerpatidnt was ooit geen kankerpatient. Op een dienst oncologie is dit besef niet
zo evident. Wij hebben meestal geen beelden, hoogstens wat informatie over het leven
van de patient voorheen, huisartsen meestal wel. Er is geen gemeenschappelijke
geschiedenis. Als er geen medische antecedenten zijn, geen speciale psychosociale
problemen, is het verleden blanco, onbeschreven, leeg als het ware. Maar de patidnt is
nooit een onbeschreven blad. Als ik mij dit pre-cancereuse herinner, lees ik in die leegte

dat hij of zij iemand is die leeft van bepaalde verlangens. Op deze achtergrond kriigt de

inval van de kanker pas betekenis. Wat verlangt een mens? Wat draagt en drijft hem of
haar voort? Wat is ziin draagkracht, zijn onderstroom? Wat ervaart hij of zij als de moeite

waard om te bestaan? Het belangrilkste, datgene waar men alles voor over heeft, kan
zeer divers zijn, maar het is niet (in de orde van) de gezondheid. Eerder is het in de orde
van de ontmoeting: ziin bij geliefden, mensen helpen, de wereld zien, iets betekenen voor
anderen, zijn bij God... Gezondheid is geen doel op zich. lk weet dat ik hier niet weet

waarover ik spreek. Want ik ben nooit ernstig ziek geweest. En toch, het leven van zoveel

arlsen die vaak ten koste van hun eigen gezondheid zich willen uitsloven voor hun

patidnten, illustreert voor mij duidelijk dat mensen voor iets anders dan gezondheid leven.

Uiteindelijk is het deze draagkracht, deze onderstroom die een beslissing zin en orientatie

zal geven. In het oncologisch verhaal gaat de aandacht soms maar expliciet naar deze

fundamentele verlangens na de strijd voor de gezondheid, als het ware retrospectief, in
de palfiatieve fase wanneer men expliciet er de vraag stelt: wat is nu ie grootste zorg2

Hoe vaak komt dan niet de zorg om geliefden, de pijn om het niet meer zien van hen naar

boven. Ontmoeting lilkt me het fundamenteel verlangen van de mens; vandaar dat in mijn

ogen de fundamentele schrik van patidnt erin bestaat in de steek te worden gelaten.

De confrontatie
Confrontatie, betekenis en omgeving lijken me drie sleutelwoorden in de ontnuchterende

ervaring van kanker. Het woord "kankef'had voor de patient misschien al een bepaalde

betekenis door de kanker van een oom (die wel in de familiale anamnese verschijnt) of

van de buurman (die er meestal niet in verschijnt). Dit zal de eigen beleving kleuren.

Maar alles wordt anders als blijkt dat men zelf kanker heeft. Het moet een zeer
kwetsende confrontatie zijn. Eigenlijk zijn er herhaalde confrontaties: het eerste

verontrustende symptoom, zoals de knobbel in de borst, bloed in de fluimen of in de

stoelgang, een "dikke nek" vol klieren, de verstopte neus; de knobbel of klier die blijkt

kwaadaardig te zijn, soms een toevallige vondst; dan de volledige diagnose na

observatie, later misschien het recidief, nog later de vaststelling dat de kanker niet meer

kan worden tegengehouden. Telkens is het een confrontatie. Telkens zonde dat het

gebeurt. Vooral die eerste confrontatie met de verschrikkelijke zekerheid dat het kanker

is: een klap in het gezicht, een ommekeer waarbij van meet af het perspectief van de

dood existentieel wordt, al wordl het snel verdrongen. Alle verlangens waarover ik
daarnet sprak, verdwijnen in eerste instantie in het niet. Met de slag word je langs de

andere kant van de barridre geplaatst. Verdoving, stilstand van de tijd, een soort niets.
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Wat mij dan opvalt in mijn beperkte ervaring, is dat de reactie van de partner niet zelden

heftiger is. "Het teek alsof het universum veranderde in een dunne papieren zakdoek; en

dat vervolgens iemand gewoon die zakdoek vlak voor miin ogen doormidden scheurde",

beschriift KeN WtLeen zijn ervaring bil de diagnose van kanker bil zijn vrouwt Il. Er ziin om

zo te zeggen altijd "familiale uitzaaiingen". ook de familie wordt aangevreten door de

angst, door de poging om zich te controleren en geen blijken van angst te geven'..

Steeds heeft de patieil van meet af
aan "cerebrale uitzaaiingen": angst,

de vele vragen... En in die vragen trilt niet
zelden een schuldvraag mee: had ik

het niet kunnen voorkomen?

Wat heb ik verkeerd gedaan dat ik nu kanker heb? Waarvoor word ik gestraft? Allerhande

fantasie6n spelen mee, zoals bij de man met leukemie die, met een stille verwilzing naar

zijn sexueel leven, vreest "te fel te hebben geleefd". Ot "kankeraars kriigen kankef'. De

ruimte tot dergelijk zoeken naar eigen aandeel in de kanker en naar mentale oorzaken is

zeer groot doordat de geneeskunde nog niet veel kan zeggen over de biologische

oorzaken van kanker. Maar wat als die wel aantoonbaar ziin? Het moet zeer

onbevredigend zijn voor iemand om te horen dat zijn rookgedrag kanker heeft

veroorzaakt? Waarom krijgen andere rokers geen kanker? Waarom is het Uberhaupt zo

geschikt dat rokers meer kanker ontwikkelen? Kankerpatienten zoeken de betekenis van

hun confrontatie: E6n van hen drukte het tragisch mooi uit: "Kanker is als een sleutel die

je krijgt...en zoek dan maar het slot. Je probeert verschillende sloten, en 66n daarvan is

boete... En er gaan deuren open, waaruan ie dacht dat ze al lang voorgoed gesloten

waren." De medische kennis kan geen zin of betekenis geven aan deze confrontatie. De

medicus als persoon misschien wel. De eerste confrontatie mag dan shockerend ziln,

vaak kan men nog iets doen. Daarom is ze misschien wel de meest intense, maar de

moeiliikste. Kanker heeft niet meer dezelfde betekenis als vroeger; ze staat niet meer

noodzakelijk gelijk met de dood. Anders is het met de eventuele latere confrontatie met

het einde van de behandelingsmogelilkheden. Deze komt misschien niet als een

donderslag bij heldere hemel omdat de overgang naar de terminale fase geleidelijker

verloopt, maar ze is diepgaander.

Betekenis
Elke confrontatie vraagt als het ware een bekentenis, nameliik: "met deze knobbel moet
iets gebeuren, ik moet naar de dokter. lk heb kanker, ik heb een uitgezaaide kanker, de

behandeling werkt onvoldoende, ik kan niet meet worden behandeld...". Zonder die

bekentenis is behandeling eigenlijk niet mogelijk. Ze is logisch gezien een beginpunt,

maar chronologisch komt de echte bekentenis ongetwijfeld vaak veel later, of nooit. Er is

een laag van de bekentenis die door heel het kankergebeuren loopt, terwill ondertussen

andere ervaringen zich superponeren. Soms worden behandelingen bijvoorbeeld zeer
snel ingezet, zoals bii acute leukemiedn. Blj een verdikt van "acute leukemie" regelt men

in hetzelfde gesprek al de start van de therapie. De therapie is reeds begonnen, maar

met de verwerking van de diagnose, de bekentenis, is nauwelijks een aanvang gemaakt.

Volgens de medische tijd is de diagnose reeds voorbij en zit men in de therapeutische

fase, in de tijd van de beleving zit men nog aan het begin. Spreken over confrontatie en

bekentenis is een andere manier om te spreken over waarheid, over tot waarheid komen.

Wanneer ik probeer in de huid van de patient te kruipen, zie ik dat waarheid een

existentiele zaak is. Waarheid wordt in dit tijdperk van (tastbare) informatie gelijkgesteld



met informatie. Informatie is maar de halve waarheid. Het gaat immers om slecht nieuws-
informatie die de existentie van degene die luistert, onmiddellijk raakt. lemand wordt meer
geraakt door het bericht dat hijzelf of een bekende kanker heeft dan voor het bericht dat
honderdduizenden Ruandezen werden afgeslacht. De informatie wordt maar waarheid in
de relatie. De vraag is dan of en hoe de gegeven informatie terugkeert. Dit terugkeren is
bekennen, verwoorden. Waarheid lijkt me, vanuit de patient, een zaak van bekentenis,
van durven verwoorden van wat men eigenlijk reeds weet tegenover een ander zodat
men "waar-lijk-" met anderen kan omgaan. Dat is toch mijn steeds terugkerende indruk:
zowat alle patienten voelen in een ernstig stadium van de kanker aan hoe het staat met
hen, niet in detail, maar wel wat de essentie -hun overleving- betreft. Dat zie je
bijvoorbeeld vanuit bepaalde radicale regelingen (zoals de verkoop van een handelszaak)
die sommige patienten soms reeds van bij de diagnose van gemetastaseerde kanker
maken. De uitdrukking "de pati)nt weet het niet" weK. altijd een zekere ironie in mij.
Natuurlijk weet de patient "het" wel. Het verschil ligt echter in de graad van verwoording
door de patient. En het verschil ligt ook in de persoon aan wie men het verwoordt:
zichzelt, vrienden, familie, verpleegkundigen, huisarts, specialist. Het is veiliger iets te
bekennen aan een verpleegkundige en hem of haar een vraag te stellen, want het
antwoord heeft minder gezag dan het "laatste oordeel" van de arts. Venvoording is aan
de oppervlakte laten komen van min of meer verdrongen kennis. En dat veroorzaakt een
crisis.

Omgeving
Om deze omslag, deze crisis te overleven en tot een betekenis te komen, moet de zieke
worden opgevangen, ik noem het graag "omgeven" worden: omgeven worden door
mensen die om je geven, door een partner, door kinderen, door een praatgroep, door de
vertrouwde dingen en ruimtes.
De omgeving is fundamenteel. De arts is iemand uit de omgeving.

De keuze van de patidnt
Na de confrontatie en betekenis, na het ontnuchterend ontwaken uit de droom, stappen
patient en arts als het ware ten volle in het medische verhaal, ook al blilft die confrontatie
en bekentenis doorgaan. Er moeten medische beslissingen worden genomen en men
begint een andere therapie. Hoe kiest men daarin? Hoe kiezen patienten? Kiezen ze wel,
ziin ze wel in staat te kiezen? Hebben ze wel een keuze? Wordt er niet voor hen
gekozen? Ligt de enige keuze niet in het weigeren van een therapie? Keuze wordt onder
andere bepaald door informatie, en door de waarden die men belangrijk vindt, door de
familie, door de arts en de relatie met hem. Juist als men deze elementen even probeert

te bekijken vanuit de patient, duikt de complexiteit op.

lnformatie
Zonder goede informatie kan de patient niet beslissen. Informatie over het verloop van de
therapie en de mogelijke nevenwerkingen ziin belangrijk en het geeft zelfs een zekere
voldoening deze informatie te verschaffen, maar ze betreft niet de overleving. Nuchter
bekeken heeft men die informatie nodig om goed te beslissen, maar je moet ermee
kunnen leven. De beslissing om een adjuvante therapie te volgen lijkt niet zo moeilijk
omdat het er "enkel" om gaat een zo groot mogelijke zekerheid te veruerven dat er geen
uitzaaiingen zullen komen. Dagelijks zien we echter patidnten met gemetastaseerde
kankers. Heel vaak weten ze dat de therapie de ziekte wel kan tegenhouden maar dat ze
nooit meer volledig kunnen genezen. Daar wordt echter meestal geen periode op gezet.
Vaak komt dan de vraag tijdens de therapie wanneer ze zal ophouden en of er dan later
nog therapie nodig is? Zo iemand is in feite afhankelijk van zijn of haar therapie en er
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komt ook een ogenblik waarop de therapie niet meer zal werken. In onze Vlaamse

cultuur, tussen de Nederlandse recht-voor-de-raap culluur en de Romaanse cultuur van

de omfloerste waarheid, is het niet vanzelfsprekend dit uit te spreken.

Kwaliteit van het leven
Wat te zeggen over de kwaliteit van het leven als criterium voor een beslissing van een

pati6nt? Eigenlijk ben ik er vaak over verwonderd hoe kankerpatienten als het ware

kiezen voor minder kwalitert en bereid zijn die zware therapieen te ondergaan en te

strijden. Geef toe, de kale, bleke en vaak magere pati6nten op een oncologische afdeling

shockeren de onvoorbereide buitenstaander. Er treedt een Sood gewenning op als je er

werkt, maar vraag het dan aan de nieuwe poetsvrouw op de afdeling of aan de stagiair:

ze zijn er vaak niet goed van. Zij kunnen weliswaar niet het verschil maken tussen een

persoon met een lymfoom, met goede kans op genezing, die de ongemakken er graag bij

neemt en een ongeneeslijke longkanker die toch strijdt. Toch zegt dit iets'

Kankerpatienten maken blijkbaar op een andere manier hun kwaliteits-

kwantiteitsafweging dan wie geen kanker heeft. Velen zuigen zich vast aan het leven als

de oester aan zijn schelp. Velen van ons zouden misschien zelf zeggen: dit wil ik nooit,

maar mijn ervaring zegt me dat dit weinig voorspellende waarde heeft op het ogenblik dat

de vraag naar kankerbehandeling zich stelt, toch in onze cultuur. Buitenstaanders halen

vlug hun neus op voor een extra overleving van een half jaar of zelfs van enkele iaren,
maar voor de meeste kankerpatidnten ligt dit anders. Voor hen is het waardevol, ondanks

de verminderde levenskwaliteit. Eigenlijk is dat een algemeen menseliik fenomeen. Een

groot deel van de wereldbevolking leeft in mensonwaardige omstandigheden, toch willen

ook deze mensen leven...

Niet zelden lijkt het eroq dat
de arts de pati5nt moet bevrijden

uit zijn bijna autodestructieve vraag

naar verdere therapie.

Maar misschien is het nog meer de familie die haar vraag naar verdere therapie op een

bepaald ogenblik moet kunnen loslaten.

De familie
De zieke zit verstrengeld in een netwerk van familierelaties. De patidnt voelt ook wel dat

de familie heen en weer wordt geslingerd tussen medelijden enerzijds en anderzijds een

dreigend schuldgevoel niet alles te hebben gedaan wat mogelijk is. De familie is ook

aanhankeliik aan de zieke (vaak hoor je nog in de laatste fase iemand zeggen: "ie kan er

wel niet meer mee spreken, maar hii is er tenminste nogJ. Niet zelden is de zieke de

sterkhouder in de familie die precies door dat feit, zijn of haar kiesruimte beperkt ziet.

Soms zou ik hopen dat de familie zegl'. "voor ons hoef ie ie niet meer te laten

behandelen."

De relatie met de afts
De beslissing van een patient wordt sterk beinvloed door de arts en de vertrouwensrelatie

tussen beiden. "De vrije keuze is een lacheftie", zei een verpleegkundige, als het ware

een parafrase op LAcANs schaterlach van dertig seconden op de vraag naar de

menselilke vrijheid. Wanneer de ene ads langskomt, zegt men niet meer behandeld te



willen worden. Wanneer de andere arts komt, wil men toch nog behandeld worden. De
arts induceert door zijn persoon, door de manier waarop hij de gegeven situatie voorspelt
- door wat hij weglaat, wat hij relativeert, door zijn gezichtsuitdrukking - een bepaald
antwoord.
ls de patient dan de speelbal van de arts? Ook hier liggen de zaken complex, lijkt me. De
patient moet zich wel toevertrouwen aan een deskundige niet alleen omdat hij de
technische informatie mist, maar ook omdat hil steun nodig heeft van de relatie met de
arts. Het lijkt me dat de patient aanvoelt in welke beslissing de arts zichzelf het
gemakkelijkst zal voelen. Omdat hij of zij niet alleen wil vallen, is hij sterk geneigd de arts
daarin te vofgen. Ondanks die precaire vrijheid van de patient blijft hij of zijinzekerezin
ook souverein, een soort negatieve vrijheid: de patient kan steeds voor een andere arts
kiezen, met name voor die arts die zegt wat men wil horen. Zo zie je hoe patienten niet
meer verschijnen op therapie, of zich wenden tot een arts die hen vroeger behandelde.

Passiviteit van de patient
lk heb geprobeerd iets te zeggen over de beslissingen. Het beslissen leidt tot een
bepaald handelen, niet alleen van de arts. De zieke moet actief meewerken in de
onderzoeken, de therapie, het nemen van de medicatie, de 'actieve' verwerking van de
situatie, enzovoort. Er is een bepaalde activiteit van de patidnt. Tegelijk ondergaat de
patidnt de therapie. Er is dus een samenspel van activiteit en passiviteit. Zo schrilft een
patiente met borstkanker in een boek dat haar grootste opdracht erin bestond het
paradoxale evenwicht te vinden tussen strijd en overgave, tussen activiteit en passiviteit,
lussen willen leven en sterven. Hier wil ik vooral peilen wat de patient ondergaat tijdens
de therapie en het verder ziekte- en eventueel genezingsverloop. lk plaats dit onder de
noemer passiviteit. Passiviteit vormt, na verlangen, confrontatie en bekentenis, beslissing
en discretie, een vierde laag in de ervaring van patient en arts.

Passief zonder meer
Passiviteit is misschien wel miin eerste indruk van de patienten in therapie. Ze moeten er
voor chemo- en voor radiotherapie vaak bij gaan neerliggen. Toen ik nadacht over het
Ihema "Kanker, een existentidle eruaring" was dit 66n van de eerste beelden: patiEnten
die gewoon liggen in bed, zonder dat er iets spectaculairs gebeurt, de tild al breiend of al
lezend in 't Belang of de Flair doorbrengend. Zij doden de tijd die als het ware
binnendruppelt langs de opeenvolgende infusen. Liggen zonder meer, zo komt het mij
vaak over. Heel gewoon. Dat is voor een stuk gezichtsbedrog, omdat de nevenwerkingen
meestal pas daarna komen. Dan worden de dagelijkse activiteiten doorkruist door de
gedwongen passiviteit ten gevolge van de nevenwerkingen. En toch kunnen de
nevenwerkingen heden te dage soms ook echt beperkt zijn.

Zintuigl ij ke passivite it
Maar steeds ondergaat de kankerpatidnt, of hij het wil of niet, allerlei zintuiglijke stimuli.
De zintuigen die anders toelaten te genieten -positieve passiviteit- worden kanalen van
onaangename boodschappen, ontvangers van storende signalen. De ogen vallen op de
andere patient met haaruitval, op de patient die bleek is of cachectisch, op het
novantroneblauw, het adriamycinerood, of gewoon het kleurloze van de baxter. De oren
worden getrotfen door het klagen of wenen van de patient naast zich, want een gordiln
houdt nu eenmaal geen geluid tegen. De smaak verdwiint of verandert. Men voelt de
onderzoekende ogen en handen van de arts. Steeds ondergaat men die onmiskenbare
invasieve geur.

Soms leidt dit tot een steeds verdere uitdeinende "storingszone", waarbinnen men
zingtuiglijk aan de therapie wordt herinnerd en waarbinnen symptomen zoals
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misselijkheid anticiperen op de feiteliike behandeling: van de therapiekamer naar de
gang, naar de verdieping, het ziekenhuis, de omgeving van het ziekenhuis, tot het
personeelslid dat men toevallig ontmoet in de stad.

Medische verenging van de leefwereld
Ook indien radio- en chemotherapie minimale lichamelijke nevenwerkingen meebrengen,

verwekken ze steeds deze nevenwerking dat het universum en de aandacht van de
patient een medische verenging ondergaan. Behandeling impliceert lmmers dat men op

verplaatsing speelt in het medische milieu waar men bovendien met andere patidnten

wordt geconfronteerd. De aandacht wordt verder niet alleen opgeeist door de toediening

van de baxters. Men ondergaat immers ook bloedonderzoeken en andere onderzoeken

om effecten en neveneffecten te volgen, en dat betekent ook telkens uitkijken naar de
resultaten. Elke baxter, elk zakje bloed, transfundeert tegelijk een bepaalde hoop,

namelijk op overleving.

De medische therapie zelf verengt de
aandacht en vraagt mentale energie.

ls dat een nevenwerking of een zegen? Voor sommigen zal het een veilig gevoel geven
medisch te worden gevolgd en er zijn patienten die zich veiliger voelen in het ziekenhuis
dan thuis. Maar deze investering van de aandacht gaat moeilijk samen met bijvoorbeeld
een investering van de energie in het afscheid. lk herinner me een man die bil de
diagnose van een ongeneeslijke kanker erg open was en er publiek over sprak, maar die
eens de therapie was gestart, niets meer over zijn toestand zei. Met de therapie ontstaat
er vaak een verenging van het mentale gezichtsveld.

Sisiphus-passiviteit

Wanneer de nevenwerkingen
van chemotherapie uitgesproken zijn,

ontstaat vaak een soort Sisiphus-beleving:
als ik er net bovenop ben, donder

ik weer naar beneden.

Net als ik me goed voel, word ik weer moe geslagen. Net als de activiteit en het genieten
van eten en mensen de bovenhand weer krijgt, zakt men weg in de negatieve passiviteit
van vermoeidheid en misselijkheid. Dit weerspiegelt zich in de tijdsbeleving.

Passivi-tijd
De tijd wordt geritmeerd door de therapie. Het verhaal van een Franse vrouw vertolkt hier
allicht de ervaring van velen. Zij herinnert zich de acht maanden van haar kanker-
behandeling als een "verhame tijd". Alles wat ze onderneemt wanneer ze (herstellend van
de vorige ba}ter) wat tonus terugvindt, stopt op brutale wijze op de vooravond van de
volgende hospitalisatie, om slechts twee weken later heropgenomen te worden.
Telkens moet ze weer de draad van de activiteiten heropnemen. Het is een verkruimelde
tijd waar maar geen einde aan komt, als de vermoeidheid haar overmant is het passieve
tijd; als ze terug meester wordt van de situatie, gaat de tijd sneller. De tijdsbeleving wordt
ook aangetast door het verdwijnen van de toekomst. De toekomst wordt bewoond door
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de dood - "als ik er dan nog ben" - en dat breekt de verbeelding van de toekomst. Door
de afwezigheid van de toekomst wordt men gedwongen in het hier en nu te leven, in
tegenstelling tot het genieten dat juist een ongedwongen hier-en-nu leven is. Zo zijn er
patidnten, met nochtans weinig klachten van een gemetastaseerde kanker, die een soort
fatalisme uitstralen, juist vanuit het ondergaan van de gecompromitteerde toekomst.

Passie-viteit
Het ondergaan kan ondergang worden, de passiviteit passie-lijden. lk zie een vrouw met
een spastische parese van armen en benen en zeer beperkte communicatie-
mogelilkheden na een mislukte verdrinkingspoging, met uitgebreide huid- en botmeta's,
met een inoperabele pathologische fractuur die elke mobilisatie pijnlijk maakt, met
onvermijdelijke doorligwonden na maandenlange bijna heroische verzorging, met soms
wanhopige kinderen en schoonkinderen. lk zie de dagenlange doodstrild van een jonge
vrouw. lk zie de vrouw die ligt te wachten op de dood die maar niet komt. lk zie de
uitbehandelde leukemiepatidnt met een onbehandelbare keelpijn. Wat maken zij mee?
Wie dudt het zeggen?

Geduld
Wanneer ik naar deze zwaar lijdende personen kilk, ben ik meer getroffen door hun
geduld dan door hun klagen, zeker als ik mij probeer te realiseren dat zij dag en nacht
ziek zijn. Net alsof zij vreemde krachten ontvangen. lk ben vaak verwonderd over het
vermogen van mensen om hun ziekte te doorstaan en telkens zich als het ware weer op
te richten. Ze ziin vaak zwijgzaam, misschien omdat zij beseffen hoe ver wij van hun
beleving staan. lk vermoed dat zij er zelf over verwonderd zijn hoe ze bepaalde fases

doorworstelen.

Heling
Niet alle patienten gaan ten onder. Sommigen gaan in duurzame remissie of genezen

definitief. De geneeskunde geneest soms. Hoe ondergaat men dat positieve? Medische
genezing betekent niet dat alles wat men heeft ondergaan, niet meer bestaat. De angst
voor een laattijdig recidief, de manier waarop men werd behandeld, de isolaties, blijven

soms woekeren in de geest. Sommige ex-patienten worden liever niet meer herinnerd

aan die periode, en spreken er niet graag over. Het was een boze droom. Men zou het

liefst doen alsof er niets was gebeurd. Toch vraagt dit stuk om een plaats in het geheel

van het leven opdat iemand opnieuw helemaal zou kunnen leven. De patient verlangt

heling. Genezing is in de orde van het visuele: er is niets meer te zien. Heling is in de

orde van het auditieve: je hoort dat hij of zij het aan vet verwerken is. Genezing en heling

vallen niet noodzakelijk samen: genezing garandeert nog geen heling en heling kan ook
daar waar geen of nog geen genezing is. Heling hoor ik bij de patidnte die, behandeld

voor een gemetastaseerde kanker, rustig vertelt dat ze werkelijk dankbaar is voor het

lange leven dat ze al heeft gekregen en voor elke dag die ze nog krijgt, zeker nu ze ziet
hoe iong sommige kankerpatienten zijn; of bij de jonge patidnte met de reeds lange

ziektegeschiedenis die verhaalt wat een prachtige ervaring het was haar vakantie te

hebben kunnen doorbrengen in de bergen die ze ooit reeds had gezien. Heling heeft dus

te maken met het positief beleven van de tild, of er nu nog een lang leven beschoren is ol
niet. En dat heeft uiteindelijk weer te maken met de woorden die iemand vertellen: wat ls

daar eigenlijk gebeurd? Een mens is immers maar zichzell als hij of zij de gebeurtenissen

een zin, een betekenis kan geven. De verschillende lagen van ervaring maakt ook de arts

mee in ziin ontmoeting met de oncologiepatienten. In het volgende deel beschrijf ik miin
persoonlijke existentiele ervaring.
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Wat is mijn persoonlijke existentidle ervaring doorheen
mijn contacten met oncologiepatiEnten?

Mijn verlangen
Wel, ik ben graag bij kankerpatienten. Terugkijkend naar mijn eigen verlangen, merk ik
dat ik door kanker (pati6nten) reeds werd aangetrokken voordat ik ermee in contact
kwam. Huisartsengeneeskunde, psychiatrie en oncologie waren van in mijn
geneeskundige opleiding de drie polen waartussen ik werd getrokken. Die drie polen

vertonen gemeenschappelilke kenmerken. Het zijn drie takken waarin de arts weinig

technische onderzoeken doet en die veel begeleiding vragen. Het lijken voor velen drie
frustrerende terreinen, maat ze hebben me steeds geboeid. Bij nader toezien zou je
palliatieve zorgen kunnen beschouwen als een combinatie van huisartsengeneeskunde,
oncologie en psychiatrie. Dat ik in die combinatie ben terechtgekomen, heeft ook te
maken met mijn verlangen, mijn gedreven worden door iets wat zich wel in mij en
anderen manifesteert maar waarvan de bron voor mij duidelijk bovenmenselijk is. Dit

religieus verlangen heeft mij weggevoerd uit de medische wereld, om mij tijden later op

het spoor van de palliatieve zorgen terug af te zetten. Met een meer spirituele en
filosofische blik maar medischtechnisch ontwapend, misschien wat meer geschikt om te
ziin en wat minder geschikt om te doen. Bovendien driift iets me om dit niet te doen in het
"ideale" milieu van een aparte eenheid voor palliatieve patidnten, maar daar waar
momenteef de meesten sterven, in het ziekenhuls, tussen patidnten die strijden en tussen
andere adsen die vooral curatief bezig zijn. lk wil ook die artsen beter verstaan, ja, om
misschien beter de existentiele betekenis van wat ze doen mee te helpen zoeken. Vanuit

dit verlangen kom ik bij kankerpatidnten terecht.

De confrontatie
Het lijkt me dat de wilze waarop ik voor mezelf een aantal confrontaties of kwetsuren heb

bekend en mezelf omgeven weet, me al dan niet geschikt maakt om de zieke te
omgeven. Ook ikzelf als arts ben een gekwetste persoon. lk word geconfronteerd met
een aantal serieuze ontnuchteringen. lk ben niet zo'n goede arts als ik zou willen zijn. Dat
is een persoonlijke beperking, naast een aantal structurele. Zo bijvoorbeeld het gebrek

aan echte gespreksruimte, aan privacy, en aan overlegmogeliikheden. De meest
kwetsende ervaringen voor mij tot nu toe waren enkele confrontaties met kankerpatienten
die na een gesprek met mii angstig werden. lk herinner me zeer levendig de van angst
uitpuilende ogen van een jonge man met een terminale longkanker aan wie ik na hard
aandringen van hem had gezegd dat hil minder dan enkele jaren te leven had. Die
gebeurtenis heeft me sterk getekend en er komen dan ook heel wat elementen in samen.
lk voelde me schuldig aan zijn angst: hoe kon ik dit deze man aandoen? Tegelijk vond ik
mezelf heel dom omdat ik me zover had laten gaan in dit gesprek met iemand die ik niet
goed kende. Dat was een ernstige krenking van mijn zelfbeeld. Juist die ene kwaliteit die
ik mezelf toeschreef, spreken met mensen, bleek een illusie te zijn. Maar ik besefte ook
heel goed dat ik hier stootte op een structureel gegeven: dezelfde gebeurtenis zou in de
palliatieve eenheden waar ik had gewerkt, helemaal anders zijn opgevangen, namelijk als
een uitdaging, een crisis die soms onvermijdelijk is en niet als een verstoring van de
goede orde ik zou door de anderen opgevangen zijn in plaats van door een
verpleegkundige, die me de toegang tot de kamer verbood, onhandig afgeblaft te worden
en voor de rest op stilte te stoten.

Bekentenis
Toch heeft deze gebeurtenis me dichter bij kankerpatienten gebracht. Dat zou veel
minder het geval geweest zijn, indien ik in dezelfde periode in mijn eigen leven niet zelf

31



een loslaateruaring had meegemaakt. lk stelde vast hoe ontzettend moeilijk ik het had om
iemand die mij zeer dierbaar was, een tijd niet meer te ontmoeten. Zonder deze ervaring
zou de angst van deze man allicht veel minder tot mij zijn doorgedrongen. Wat moest het
voor deze man zijn om het leven, zijn werk, vrouw en kind los te laten als ikzelf al

nauwelijks in staat was iemand tijdelijk los te laten? Hoe wilde ik de zieke andere tot
waarheid brengen als ik zelf zo moeilijk tot waarheid kwam over mijn eigen leven?

Daardoor is in mij een groot
respect gegroeid voor de "loslaat- en
stervensarbeid" die een kankerpailent

moet verrichten.

En ik ben er ook voorzichtiger door geworden. Waar voor velen het probleem is dat zij
wegvluchten van de vragen en angsten van de kankerpatidnt, moet ik erop letten mij niet
te laten fascineren door het diep gesprek met de patient. Mijn fout was niet dat ik was
ingegaan op de vragen van deze man, maar dat ik te snel was gegaan, meegetrokken
door de intensiteit van het gesprek. Er is een soort tijdsbeheer nodig.

Omgeving
lk besef vanuit deze moeilijke ervaringen ook hoe belangriik het is goed omgeven te zijn.
Het is soms weldadig na het werk terug te fietsen naar de groene, rustige omgeving waar
ik woon en daar thuis te mogen komen in de discrete warmte van mijn gemeenschap. lk
probeer regelmatig te mediteren en besef dat ik dat nog veel te weinig doe. lk beschouw
het verder niet als een zwakte maar als een grote rijkdom om de drie, vier weken mijn
leven, zeker ook mijn ervaringen in de kliniek, ter sprake te brengen bij een ervaren
persoon en in een breder perspectiel te plaatsen. In de kliniek zelf vormen de
verpleegkundige en de psychologe van het palliatief team een plaats waar miin
beperkingen ter sprake kunnen komen en aanvaard worden. Tussen de drukke
activiteiten van de specialisten ontstaan merkwaardig genoeg soms korte gesprekies die
ik als kleine oases ervaar, ook al huldigen wij verschillende ideedn. lk beken er hoe het
zo een beetje staat, wat ik moeilijk vind. Het zijn allemaal plaatsen van bekentenis,
omgeving en aanvaarding. En nu en dan breekt bij mij de verwondering door dat ik daar,
in die onvolmaakte omgeving van het ziekenhuis, aanvaard word, dat ik er mag werken.
Maar de verwondering groeit nog meer dat de kankerpatidnten zelf mil, in mijn

beperktheid, dagelijks aanvaarden. Bittere noodzaak? Onwetendheid, naiViteit van hun
kant? Getuigt het niet van een grote naiviteit van onze kant te denken dat zij blind ziln
voor onze fouten en beperktheden? Dit weet ik wel zeker: uiteindeliik moet iedere arts
aanvaard worden door de patient. En het is verwonderlijk dat dit zo vaak gebeurt.

Mijn keuze-eruaring
Welke existentidle ervaring brengen medische beslissingen die ik mee-maak, in mij

teweeg? De ervaring van complexiteit. De zaak is er niet eenvoudiger op geworden sinds
ik in het ziekenhuis werk. Maar deze vaststelling is eerder hoopgevend. Complexiteit is

immers het kenmerk van het ware, schreef de huisarts Geenr Bneeuen(2). Vanuit die
ervaring ben ik minder vlug geneigd te oordelen over wat goed is. Daaraan is een nood
aan discretie gekoppeld. Discretie is voor mij een kiesheid, een bescheidenheid, een

bedachtzaamheid die ontstaat uit het onderscheiden van de vele complexe elementen in
een keuze. Daarmee grijp ik terug naar de wortel van het woord "discretie": discemere,
wat "onderscheiden" betekent.
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Discretie als schipperen
De complexiteit uit zich in de medische activiteit van interpreteren en beslissen, die ik zou
omschrijven als een schipperen, een niet erg harmonisch en eerder schoksgewijs
pendelen, tussen het existentiele en het technische, tussen inleving en techniek, russen
inleving en uitleg, tussen nabilheid en afstand. Het is enerzijds horen hoe iemand een
hele week maagdarmklachten op de chemo heeft gehad, het is aandacht hebben voor
wat dat moet betekenen in een huishouden en anderzijds toch durven doorzetten omdat
de parameters verbeteren. Het is een hartverwarmend gesprek hebben bii een patiente
die zich vrij goed voelt zonder een verdachte klier of een verslechterend bloedonderzoek
te missen. lk noem het graag een schipperen tussen het auditieve en het yrbuele, tussen
het beluisteren van de beleving van de patidnt en het bekijken van het medisch dossier.
Onze geneeskunde is daarbij, tussen haakjes, steeds meer op het visuele en de ruimte
gericht: Cnr-scans, NMR's, isotopen, echografieen, endoscopies visualiseren in steeds
grotere mate het lichaam, we bekijken ook de bloed-, urine-, en beenmergresultaten; een
hoofdbekommernis van de oncoloog bestaat erin de uitgebreidheid en de lokalisaties van
een kanker te detecteren en te volgen. Maar de existentidle uitgebreidheid zie je niet, je
moet ze horen. lk moet zien en luisteren. Want als de arts niet ziet, ontziet hij de patient
misschien ten onrechte (door hem of haar een adequate behandeling te onthouden) en
als hij niet luistert, ontluistert hij de patient misschien (door een onterechte behandeling).
Beslissen is dus schipperen tussen "thercpeutische en palliatieve hardnekkigheid',
bilvoorbeeld een te vroeg ontzeggen van een mogelijke therapie. lk werk tussen artsen
die verschillende posities tussen deze twee uitersten innemen. Dat heeft ook positieve
kanten. lk heb de verschillende filosofiedn leren apprecidren. lk zie palienten die voor mij
en voor andere artsen "uitbehandeld" waren, na behandeling nog een hele tijd behoorliik
leven. lk zie anderen die tijdens de behandeling stierven en niet de kans kregen rustig te
gaan. En ik zie dat het soms, maar vaak ook niet, mogelijk is te zien of een behandeling
nog kans op slagen heeft of niet. Ook dat is discretie.

Discretie als integratie van de tijd

Discretie is ook de t4dintegreren in mijn omgaan.

Mij niet laten misleiden door
de fascinatie van het diepe gesprek op 66n
bepaald punt van het verloop maar weten

dat er nog een hele tijd moet volgen.

Zien dat de ontmoediging van een moment niet het hele verdere vervolg moet bepalen,
maar reden is om te temporiseren - een reductie van de chemo, een kort uitstel - en oan
pas tot drastische beslissingen over te gaan. Discretie is het onderscheid zien tussen de
ontmoedigde patidnt die ermee wil stoppen maar die vooral bemoediging nodig heeft en
de patient die rustig besloten heeft de behandeling te stoppen.

En verder
Discretie is ook zien dat radio- en chemotherapie soms weinig nevenwerkingen
venruekken, dat ze de beste symptoomcontrole kunnen vormen en dat ze ook steeds een
symbofische waarde hebben - er wordt "iets" gedaan - waarbij "symboliscll'niet pejoratief
hoeft te klinken. Die discretie brengt me wat dichter bij de pati6nt.
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Mijn passiviteit
Wat onderga ik ondertussen in mijn activitelt als arts? Lijden van kankerpatidnten roept

mij op er iets aan te doen. lets doen als er "nlets meer aan te doen td': een zo goed

mogelijke symptoomcontrole, steeds weer uitleggen bijvoorbeeld dat morfine niet

verslavend werkt, deculpabiliseren, zoeken naar wat de grootste bezorgdheid is van de

pati6nt een familiegesprek organiseren, kijken of iemand toch niet naar huis kan...

Kortom, dat is mij telkens weer proberen af te vragen: kan hier iets beters gebeuren? Wat

kan ik beter doen? Zo vaak galmt de vraag in mijn hoofd, zil het vaak tegen de muur van

persoonlijke en structurele beperkingen. In de situatie waarin ik werk, ligt miin bijdrage

vermoedelijk echter veel meer in miln passiviteit, mijn "daar-zijn", mijn existentie als

zodanig. Met passiviteit heb ik drie types ervaringen voor ogen.

Passiviteit als veftraging: pas-si-vite!

Wat ik vaak en sterk ervaar, is dat patidnten mij zonder woorden uitnodigen om te

vedragen en mij tot stilstand te laten brengen. Dat gebeurt bijvoorbeeld regelmatig als ik

eens meetoer op een afdeling . Vaak zie ik een patidnt als het ware blijven vasthaken aan

een af ander woord, een of andere aarzeling of stilte van de andere arts. Je ziet dat die

zieken, die net heeft gehoord dal er "meef' moet gebeuren voor dat letsel op zijn hand,

misschien zelfs een amputatie, uit zijn evenwicht is gebracht en dat ziin eigen woorden

verder in zijn hoofd gonzen: "Dat had ik nu niet gedacht'.' 't is kanker;' Voor de zieke die

net slecht nieuws hoorde, staat de tijd stil. Je ziet hem denken: "Wat doe ie me aan?

Weet je wel wat je zegt? Meen ie dat echt? Zeg daar eens iets meer over..;'. De

hemiplegische vrouw met de hersentumor die daar ligt te glimlachen, ademt de

uitnodiging uit om eens tien minuten totaal onefficidnt haar ritme te vervoegen. Wanneer

ik tien minuten passiviteit later de kamer uitstap, overvalt me een besef dat ik medelijden

noem, een tweede component van miin passiviteit-in-de-activiteit.

Passiviteit als medelijden
Mede-lijden heeft voor mij te maken met het besef dat ik niet bij het lijden van de ander

geraak. Straks ben ik het ziekenhuis uit, rij ik naar huis en vergeet ik deze patidnt die

vierentwintig uur op vierentwintig daar ligt. lk lijd niet zoals deze pati6nt en zijn familie,

maar precies dit besef doet me lijden. Soms toch. /k liid mede (soms kan de angst wel

eens om de hoek gluren dat ik werkelijk in het lijden van de ander zou worden

meegetrokken). Natuurlijk lijd ik ook op andere manieren. lk liid aan het zicht en de geur

van een ulcerende tumor, aan een ethisch dilemma waar geen enkele oplossing goed

lijkt, aan het feit dat een patient naar miln mening overbehandeld wordt, aan miln

onmacht om een opening te vinden in de angst van een pati6nt, aan de piin die niet

gecontroleerd geraakt, aan de plots afgebroken relatie, aan het verbod van de familie om

tot een open gesprek te komen. Toch dreigt hier nog steeds mijn eigen emotie, mijn

liiden centraal te staan.

Echt medelijden voeft naar een ancleL

Misschien brengt mij weinig emotioneel, discreet besef van de afstand tussen mii en de

lijdende mij uiteindelijk het dichtst bij de ander. Misschien weerhoudt het mij ervan te

zeggen: "Dit lijden is zintoos, maak er toch een eind aad', om te beseffen dat ik moet

zeggen: "tk vind dit liiden zinloos, maar wat betekent dit voor de zieke zelf?"' Wij

verdragen zeer moeilijk het lijden van de ander en noemen dit eigen lijden medelijden.

Echt medelijden probeert verder te zien en te horen dan deze afschuw. Dan ontvang ik

soms iets positiefs.
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P assivite it als ontvan ke I ij kh e i d
Dat positieve beschrijf ik graag, hoewel het erg onprofessioneel klinkt, als een soort

intimiteit die kan ontstaan met de patidnt en soms met de familie, biivoorbeeld als de

strijd is gestreden, als de vele noodzakeliike woorden ziln gezegd, als het lichaam

spreekt met de ogen, de glimlach, de traan. lk ervaar dit als een patidnte die ik niet meer

had verwacht terug te zien na het weekend, mij vraagt hoe mijn weekend is geweest. In

de serene manier waarop zii omgaat met haar kortademigheid en aftakeling, in haar

serene gelaat komt iets anders over. lk ervaar een soort intimiteit rond het bed van een

gesedeerde man met wie we een lange weg zijn gegaan. lk ervaar dit in de vreugde van

de echtgenoot van een terminale patidnte als hij 's morgens in het bijziin van ziin vrouw

met tranen in de ogen zegt: "Het was fantastisch. Ze heeft me alles vefteld: hoe het met
haar is gesteld en hoe ze nu wil dat alles wordt geregeld bii de begrafenld'. Hier treedt

dus een soort omkering op: ik, de arts die verondersteld wordt iets te geven, ontvang hier

en de lijdende wordl gever, vaak zonder het zelf te beseffen. Hoe dieper het lijden wordt,

hoe dieper bij de dood ook, hoe sterker deze gave me liikt. Wat wordt er gegeven? Een

soort intimiteit, een ontmoeting. Deze gave verwekt in mij een enthousiasme.

EnthousiasmedraagtinzichhetGriekse"entheo":hetiseeninGodzijn. Ookdatiseen
existentiele ervaring.

Tot slot
Dit vroeg ik me af: "jij hebt kanker, ik niet: hoe ontmoeten wii elkaan". lk zocht naar

kruispunten in verschillende lagen van eruaring. Er is de simpele vaststelling van een

verlangen tot ontmoeting. Dit verlangen kan zich maar een weg banen waar de

kwetsende confrontatie met kanker kan worden bekend, maar dit veronderstelt dat ikzelf

als ads miln kwetsuren onderken. Ontmoeting kan niet zonder de erkenning van de

complexiteit van de keuzes die zich stellen. Ze vraagt met andere woorden discretie.

Ontmoeting gebeurt tenslotte waar ik oog krijg voor wat de patient ondergaat, voor zijn of
haar passiviteit. Concreter, ontmoeling bespeur ik in de vertraging, in een "discrcet

medelijderl'en in de paradoxale gave van lijdenden.

(1) Witber K. Overgave en strijd. De groei van inzicht en liefde tiidens het leven en

sterven van Treya Wilber. Boston 1991 (Nederlandse vertaling: Amsterdam 1993).
(2) Bremer G. Een geschenk van de koning. Verhalen van een huisarls. Amsterdam,

1 985.

Marc DttET
Relブ 975



WERNER LAGAE

‐ Geboren op 20 ap● :1938 te Roeselare.
‐ Cestorven op 21 rrlei 1995 te Roeselare.

=OollegeiaFen:l September 1951‐ 30,uni1954
‐ JO吟nlang aclief in het印 nstOnderwls en zelf漱

“

町v尊 20Wel als beeidend kunstenaar
en als dichter.

,PЮmotorvan kunst en kululr h 20nnebeko,waar hl W00nde,en h de Westhoek.
‐Vah 1987 tot 1994 fung(prde hl al,attStieК  direCteur van het kunsicentrum De P∞ rt

in Zonnebeke.
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ONZE DENKSPORT

10 11 12

１

２

３

４

５

６

７

８

９

‐０

‐１

‐２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

４

１

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

17

1 11

13

1

5

7

8

8



HORIZONTAAL
2. inschikkelijk

3. goedendag zeggen - soort bami

4. blaasinstrument - gepelde gerst

5. vis

6. cretin

7. nieuws - mythe

8. ardente

9. kithara - nogmaals

10. ondeMijzeres - ontspant
1 1. honende opmerking

12. drank - trits
13. schilder
14. walging - rector magnificus

15. oppervlaktemaat - bevel
16. Tunesid - sierstruik
17. stad in Jaoan

18. omroep - grote gemeente

19. rivier in ltali6 - uitroep

20. ongezouten - ad promissor

21 . emelt

22. kwelder - jurk

23. sterkwaterplaat - frugaal

24. gangbaarheid - rustteken

VERTIKAAL
2. plant - grubber - chocoladepoeder
3. vruchtje - sinceriteit
4. aanhekkingskracht - broeikas - stampei

5. loopvogel - geluk - officieel stuk - beroep
6. reeds - zuster (Fr.) - ltaliaans gerecht

7. plant - enscenering - schraal
f. ik - vulkaniet - sloerie - lofdicht

9. heerschappij - familielid - globe

10. razernij - vis - kedin - tijdperk
11. trotse houding - jongensnaam - lsraelisch
12. delfstof - looo

Reglement
Komen in aanmerking voor de prijs: volledig en juist ingevulde kruiswoordraadsels + het

iuiste twintigletterwoord,

Ofwel vermink je dit mooie produkt van al die creatieve geesten door er de bladzijde uit te
scheuren, ofwel neem je een Din A4 blad waarop je alles netjes overneemt.
Schiftingsvraag: - Hoeveel juiste inzendingen zullen er zijn?

- Bij ex aequo zal een "onschuldige hand" de winnaar er uit trekken.
Prijs: Een boekenpakket.

Jan Debels

Ieraar
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Geachte Heer Redacteur van Eertijds,

lk las, als getrouw oud-leerling abonnee van Eertijds, in het nummer 1 juni 1995 de
aankondiging van het boek "Stroomaf" van mijn sympathieke klasgenoot Walfried
Chielens, Retorica 1930, lkzelf heb in 1977 in eigen beheer een theologisch essay
uitgegeven met als titel "Transsubstantiatie en Eucharistie". Het beslaat 43 blz., waarvan
33 blz. Nederlandse tekst gevolgd door een Latijns chronogram opgedragen aan Paus
Paulus Vl, waarvoor ik langs de Nuntiatuur een dankwoord heb mogen ontvangen. Op
raad van Prof. A. Dondeyne Zaliger, heb ik het naar meerdere theologische faculteiten
opgestuurd zodat het ook ondermeer is te consulteren in de theologische bibliotheek van
de K.U.L.
Nu zeg ik bij milzelf: hoe heb ik er niet aan gedacht in 1977 aan Eertiids te vragen mijn
essay aan te kondigen?
Misschien zijn er ook studiegenoten van toen en eventueel abonnees van jongere jaren
die zich voor mijn werkje van toen nog zouden interesseren... Wie weet? lk heb nog een
aantal exemplaren in voorraad zodat ook nu nog een bekendmaking in Eertilds zin heeft.
Mag ik daarom hopen op de aankondiging van mijn essay in het volgend nummer van
Eertijds? Het zou mii groot genoegen doen. Indien er exemplaren verkocht worden is de
totale winst voor het Amaat Vynckefonds.

Hier volgt de aankondiging:

Gabridl Vanherpe, oud-leerling Klein Seminarie Roeselare, retorica 1930, oud-leraar
retorica St.-Jozefscollege lzegem is auteur van een theologisch essay 'Transsubstantiatie

en Eucharistie' (1977:43 blz.); met Latiins Cornpendium. Er zijn nog enkele exemplaren
beschikbaar. Gegadigden kunnen het essay op hun adres toegezonden krilgen mits
voorafgaande storting van 100 Fr., verzendingskosten inbegrepen op rekening van
Vanherpe Gabridl, Rollegemstraat. 13, 8880 LEDEGEM. Zijn rekeningnummer is:
000-0436489-86

Mer Oprecゎ fe dan々 θη力οogac力″η9
G.1/4ArHERPE



BARANJA. BRIEF

Neen, dit is geen bom-brief, wees gerust, hier vallen evenmin bommen. Dit is ook geen

ketting-brief, die je moet doorsturen om geluk te hebben. Ten andere, zopas heb ik
iemanl gelukkig gemaakt, door zijn ketting-brief over te nemen, en hem "stante pede"

verticaal te klasseren in mijn vuilbak...

Miln Baranja-brief heeft geen enkele pretentie. Hij belooft niks, geen geluk' geen
materiele voordelen. Hii dreigt met niks, geen ongeluk, geen financidle ramp. Het is
zomaar een impressie van een padr6, die het geluk(?) heeft om hier, in de Barania' - in
opdracht en om professionele redenen - rond te toeren op welomschreven wegen.

De weg van Beli Manastir naar Darda en tot aan de "crossing" in Bilje kent geen
geheimen meer. Die van Beli, over Baranisko Petrovo Selo (B.P.S.) naar Torianci
evemin. Die van Beli naar de brug in Batina is evenwel de mooiste... Steeds heen en
weer - wegens verplicht opgelegd - met hier en daar ter plaatse nog een paar kleine

uitstapjes naar onze observatieposten...
Het zou romantisch kunnen zijn, en dat is het soms ook, als ie probeerl ,e verstand op nul

te zetten, daarbij nog de werkeliikheid te ontvluchten, en dan je dromen hun eigen gang

Iaat gaan...
Je mag gerust even mee wegclromen...

De Baranja...
Een vlak landschap, waar ie geregeld nog kilometers ver kunt kijken. Een droom voor
elke landbouwer van de voorbije generatie. Uitgestrekte en vruchtbare akkergrond met
de mogelijkheid van twee oogsten per jaar, zegt men. De wegen ziln nog gespaard van
"files". Paard en kar, en af en toe een traktor. Schapen met hun herder begeleid door
hond of ezel (jawel!). In de verte ontwaar je warempel een kerktoren, soms wel twee of
drie. Voor elk (geloof) wat wils! Dorpjes waar iedereen iedereen kent. Oude huisjes uit
grootvaderstijd. Elk huisje heeft zijn (moes)tuintje en de scharrelkippen leven als God in
Frankrijk. Alle huisdieren trouwens, zwijnen incluis. En toch alles netjes onderhouden.
ln mijn droom weiger ik te zien dat veel huisjes verlaten zijn, daardoor onbewoonbaar,
omdat de bewoners moesten vluchten. Keer 50 jaar terug in je gedachten, als je
tenminste al zo oud bent, - anders zoek je maar eens je (over)grootouders op -, en
warempel, hier zijn die oude gedachten dagelijkse werkelijkheid.

De Baranja...
Blijkbaar een oud moerasgebied, ingesloten door de Donau en de Drava. Langs de
Drava 66n lange dijk met hier en daar een oude afgesloten zij-arm die zijn eigen leven
leidt, een prachtig natuurgebied waar het "wild" ongestoord mag rondlopen en waar
blauwe reigers en ooievaars de hemel op aarde mogen beleven. En langs de Donau had
Tito een prachtig buitenverblijf met priv6-iachtterrein...

De Baranja...
Een overwegend vlak landschap met 66n heuvelrug van Beli naar Batina, Daarlangs
krijgt 66n dorple een wekelijks bezoekje: Kotlina! Je hoort er nog de stilte... Enig.
Alhoewel de katholieke inwoners van dit oorspronkelijk Hongaars dorpje (waar men nu
nog Hongaars spreekt) niet meer en nog niet durven komen om eucharistie te vieren, hou
ik vol.
Elke week opnieuw, tot ze opnieuw durven komen. lk blilf er wachten, luisterend naar de
stilte en vooral hopend... Hopen. Mijn mooiste gebed van de week, denk ik soms. Elke
week moet mijn droom hier plaats maken voor de harde werkelijkheid, en besef ik dat het
elke dag zo is. Wat een mooi vakantieland zou kunnen zijn, 't is het trouwens (geweest),
is spijtig genoeg een verscheurd land, waar mensen gevlucht zijn, en waar, van elders
gevluchte mensen, hier en daar hun intrek hebben genomen, om straks misschien
opnieuw te moeten vluchten. Sorry, maar het even mee wegdromen is voorbij...

Terug met beide voeten op de grond, en toch nog nagenietend, zeg ik bijna elke dag aan
de R.S.M., waarmee ik rondtoer: ooit kom ik hier terug.
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Ooit kom ik terug als er vrede is.
Ooit komt er vrede, zoveel is zeker. Alleen weet geen kat wanneer.
Ooit kom ik terug, dat beloofde ik aan de dominee in Karanac, een naburig dorpje. We
kunnen met mekaar onze dromen delen en ons geloof in een vredevolle toekomst. Zijn
vrouw is onze tolk. ze spreekt Duits, is daarenboven van Hongaarse afkomst. Zij
antw.oordde bevestigend op mijn vraag: de Baranja was voor w.o.ll een Hongaarse
provincie. In het gesprek werd duidelijk: de Baranja was (is) een mengelmoes van
volkeren, ooit vredig naast mekaar wonend, hard werkend en toch genietend van de
eenvoud van het leven...

De Baranja...
De realiteit anno 1 995 is veel minder romantisch. De lange dijk langs de Drava wordt nu
ontsierd door onder andere de witte uitkijktorens van de UN. Onze blauwhelmen
"mogen" uitkijken op een mooi natuurgebied. Volop herfst en met de winter in zicht is dit
een te magere troost.
Ook de vruchtbare akkergrond ligt er onverzorgd en verloren bij. De landbouwers zijn
blijkbaar opgedist en hebben in de ogen van die opeisers dan ook belangrijke(?l) werk ie
doen. Intussen hebben de zonnebloemen dan ook al lang hun charme verloren en
dromen de maTsvelden van betere tijden. Dit jaar blijkbaar geen tweede oogst... En dan
de mooie idyllische dorpies. De mensen waren weliswaar arm, maar waren gelukkig
omdat ze mekaar hadden. Nu zijn ze nog armer en hebben niets en niemand meer,
enkel hun moestuintje... en hier en daar een schanelkop. Ze wonen nog in huisjes, maar
wat is nog wonen in iets dat de naam huisje al lang niet meer verdient.

De Baranja...
Ooit woonden hier nogal wat katholieken, naast protestanten en orthodoxen. Nu wonen
er, volgens de gegevens van het bisdom, nog enkelen. Liefst 90% is gevlucht. De
priesters ook. Er was in de streek nog 66n priester over, een gepensioneerde. Mijn
voorganger heeft hem begraven. Stel le voor dat de schrijver van deze brief de enige
priester is in gans de Baranja. En ziln opdracht ligt dan nog op een ander vlak. Toch
voelt hii de nood en waar het kan en waar het mag komen de mensen in de eucharistie
sterkte zoeken om te overleven... Over-leven, want normaal leven kunnen de meesten
niet meer. Gelukkig is er nog de dominee. lk heb enkel contact met die in Karanac. En
ruimdenkend als we zijn, zijn we blij dat hii ook de katholieken begraaft. Praktische
oecumene. Als de nood het hoogst is, is ook in Gods kerk de redding nabij. lk kom zeker
terug naar de dominee en zijn lieve vrouw. Gelukkig kreeg ik in Belgie van iemand wat
geld toegestopt voor de arme bevolking. De dominee was als door God gezonden. Veel
beter dan ik kent hij de noden van de mensen. lk geloof er vast in dat hij het goed zal
gebruiken.

De Baranja...
Af en toe ben ik weemoedig. Enkel af en toe. En dat mag. Maar de realiteit dwingt mij
om miin dagen goed te besteden. 700 blauwhelmen hebben recht op hun padre. En ze
maken er graag gebruik van, met als gevolg gelukkige mensen. De gelukkigste is de
padre zelf omdat hij voelt dat hij er nodig is. De dagen zijn te kort, de nachten dus ook.
Gelukkig is de boog niet steeds gespannen... De deugddoende gesprekken rond de
diepste levensvragen geven evenzovele ideedn om mijn bemoedigingswerk verder te
stimuleren.

De Barania...
Ooit was het een groot vraagteken, dan heel plots een bange dreiging, nu een ervaring
riiker!

Padreパndだ DEC00κ
Bθrbar χ
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MBθηα―T
FOTO'S VAN DE JUBILEUMJAREN OP ONZE JAARLIJKSE
llⅡNOVEMBER BIJEENKOMST

Oud-leerlingen Klein Seminarie uitgangsiaar 1970
Van links naar rechts: rij 1:Verghote Frans, Piet De Coninck, Philippe Vandewalle, Geert

Prinsie, Marc Deceuninck, Frank Bekaert
rij 2: Marc Glorieux, Frank Godderis, Dany Maertens, Paul Provoost, Paul Lomm6e,

Joseoh Van Houwe
rij 3: Erik Desplenter, Antoon Wallays, Guido Deburghgraeve, Hubert Beded, Patrick

Hanoulle, Jean-Pierre Vanderschaeghe, Pol Casteleyn, Frank Vanhaelemeersch, Luc

Denturck.

Oud-leeringen Klein Seminarie uitgangsjaar 1945
van links naar rechts:
rij 1:Jacques Coppens, Jozef De Prest, Herman de Baets, Willy Luca, Michadl De Man,
Herman Byttebier, Charles Demuynck
rij 2: Marcel Dewilde, Pieter Bostoen, Frans Buysse, Andr6 Van Collie, Staf Planckaert,
Dani6l Pottie
rij 3: Pol Mol, Raoul Verhille, Maurits Declerck, Gabri6l Grillet, Leon Nachtegaele,
Ghislain De Potter
rii 4: Jan Flameygh, Julien Hanssens, Jos6 Claeys, Jan Desmet.



Op 1 mei werd in de feestzaal Park Rodenbach, de klasvergadering gehouden van de
retorika 1935 van het Klein Seminarie.We waren toen met 46 leerlingen in 66n klas.
Daarvan zijn er nu nog 22 in leven. Onze klas komt sinds 1935 jaarlijks bijeen.
Retorica 1935: zittend van links naar rechts: E.H.Jul. Deblauwe, E.P. Michiel Lecluyse,
E.H. Medard Lambrecht, Gaspard Verhaeghe
staande van links naar rechts: E.H. Albert Duhein, Maurits Baert, Dr. Antoon Lagae,
E.H. Marcel Teerlynck, Dr. Albert Demuynck, Rik Vandenberghe (oud-rechte|, Gaby
Monor6, Louis Vandewalle, Geert Vandendriessche (apotheker), Abb6 Jozef Huyghe,
E.P. Joris Hosten, E.H. Oktaaf Van Parijs, E.P. Godfried Maes (foto SB).

GROET AAN DE OUD.LEERLINGEN OP HET JAARFEEST VAN DE
OUD.LEERLINGENBOND

Vanwege de directie

Beste vrienden

De Oud-leerlingenbond: verleden, een rijke geschiedenis en'eertijds'. Het Klein
Seminarie nu: heden en vooral toekomst. In de gang van het pandgebouw, naast de
calvarie-schilderij, hangt vandaag het schilderij van de laatste priester-directeur,
eerwaarde heer superior Ren6 Delbeke. De rij van de superiors van het Klein Seminarie
is daarmee afgesloten; overigens, er is geen stukje muur meer vrij. Vandaag sta ik hier
als eerste directeur van dit geroemd college, geen 'superior' meer, maar gewoon
'directeur'; de titel superior komt immers enkel een geestelijke toe. Het Klein Seminarie
draagt dus duidelijk het kenmerk van onze tijd: de verandering. Want noch in mensen
noch in gebouwen gaat de geschiedenis stilzwijgend aan ons college voorbij.

Wie deze voormiddag de rondgang kon meemaken, heeft het kunnen horen en
vaststellen: nieuwe leraars worden in het corps opgenomen tenruijl anderen verdwijnen of
op rust gaan; nieuwe gebouwen en praktijklokalen worden opgetrokken en oude
gesloopt. De school wil zichzelf trouw blijven doorheen de veranderingen. Zo blijft de
zorg voor het collegepatrimonium altijd voorop staan. Het nieuwe klassengebouw
Malachietheelt stijl en wie de gerestaureerde voorgevel van onze Augustiinerkerk bekijkt,
weet dat sinds 1806 oud en nieuw op het domein van het Klein Seminarie een eigentijdse
harmonie kan vinden. Trouw betekent immers niet: hetzelfde bliiven; het is veeleer
aanpassen, vernieuwen, inspelen op wat wordt aangeboden en zoeken naar de beste
oplossingen voor het onderwijs en de jonge mens.
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Maar meer nog dan door zijn gebouwen is het Klein seminarie door zijn bewoners
traditie en toekomst tegelilk, een medaille die graag gekoesterd wordt, niet alleen door u,

oud-leerlingen, maar ook door ons, de verantwoordelijken vandaag. lk wil hier niet de

grote namen noemen van uw priester-leraars of lekeleraars noch wijzen op hun gekende,

en ook wel eens vervelende trekjes. Maar dit is miin overtuiging: allemaal, alle leraars en

opvoeders, alle superiors hebben hun energie en engagement gegeven om van dit
instituut "een geestetijke centrale" te maken "die op brede schaal morele, godsdienstige
en culturele bezieling uitstraalt." Zo heeft wijlen monseigneur De Smedt in het
jubileumboek 175 iaar Klein Seminarie het uitgeschreven. Zo was het vroeger en als

nieuwe directeur van het Klein Seminarie dud ik garanderen: morgen ook!

Wij leven wel in een tijd van het 'grote vergeten'. Mensen, en vooral jonge mensen,

kennen de rijkdom van hun verleden niet meer. Gefascineerd door de uitingen van het

menselijk vernuft leven we als gekleefd op de dag van vandaag, op de gevoelens die de
media en de techniek graag bespelen. Het Klein Seminarie wil zich echter niet laten
versmachten in de opdringerigheid van onze huidige levenssfeer waarin technologie en
economisch winstbejag, individualisme en efficidntie de koers bepalen. Het Klein
Seminarie wil zich als Vlaamse school houden aan die belangriike keuzes, die ook in het
verleden u, oud-leerlingen, hebben gevormd, keuzes die u tot ongekende wegen hebben
gestimuleerd: bedenken we maar even de waaier aan diploma's, aan beroepen
allerhande die hier samenzit, maar vooral hoeveel geluk en gelukkig leven hier samenzit.
E6n van de omschrilvingen in een modern woordenboek van het woord school is de
volgende: een school vormen de gezameliike volgelingen van een bepaalde meeste4
een bepaald idee, een ideaal. Het Klein Seminarie heeft idealen en wil daar ook voor
uitkomen.

We kiezen voor de weg van het studeren, van een hoog studieniveau, dat de rijkdom van
het menselijk weten en de menselijke cultuur wil ontsluieren. En een goede studiegeest
betekent in de eerste plaats interesse; interesses, niet alleen zo ruim, maar ook zo
diepgaand mogelijk. Veel initiatieven in het college, buiten maar ook binnen de lessen,
hebben daar alles mee te maken: jonge mensen nieuwsgierig maken om zelf op zoek te
gaan naar kennis en die kennis vruchtbaar leren gebruiken, ten dienste van hun
medemens. Niet zomaar kennis, maar in solidariteit met de mensen dichtbij en veraf, o.a.

in de missies, kennis in het licht van verantwoordelijkheid. Alleen diegene die het
opneemt voor een ander, zomaar omdat hil in zichzelf de plicht daartoe voelt, alleen
diegene krijgt perspectief en zinvol geluk in zijn leven. U, oud-leerlingen die 50 iaar terug
de retorica verlieten, u die de oorlogstiid tenvolle hebt meegemaakt, u weet zeker hoe
solidariteit en vriendschap een mens vleugels kan geven.

Belangrijker dan het streng en hard studeren, dat was en is evenwel de sfeer en de
geestdrift, het enthoesiasme van wie op het college leeft. Want wat in een school
gebeurt, heeft zo weinig met iets of wat te maken, maar veel, heel veel met wie o{
iemand. Als u, oud-leerlingen van enkele jaren terug of van veel langer, vandaag van dit
feestelijk samenzijn geniet, dan is het omdat u in het Klein Seminarie mensen hebt
ontmoet, leerlingen en leerkrachten, priesters en leken, mensen van vlees en bloed,
gewoon en levensecht, met hun kleine maar vooral hun grote kanten. Hun opvoeden was
meer dan een degelijke opleiding in een of ander vak. U hebt met hen veel geleerd, veel
gewerkt, maar ook samengewerkt en allerhande activiteiten ondernomen of het nu in het
internaat, de KSA of de studietiid was. Weet u, een school leeft, wanneer er ook buiten
de lessen geleefd wordt. Die idee willen wil ook vandaag blijvend waar maken.
Wegwijzers voor de vaak onduideliike wegen in het leven, bakens in de nog altijd
wervelende stroom van onze wereld, dat waren uw leraars, subregenten en superiors,
uw collega-leerlingen en vrienden, en dat zijn ook wij, mensen, eigenlijk altijd voor elkaar:
de ruimte van geborgenheid en levensvreugde, het raakpunt met de grond van ons
bestaan. Dan bliikt de persoon van Jezus Christus en de evangelische inspiratie ook een
overduidelijke wegwijzer.
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Weet u het nog, de tijd van uw humaniora. Toen, tussen 12 en 18 jaar ging voor u het
leven open. Het Klein Seminarie, het college, met zijn organisatie 6n met zijn inspiratie
was in uw leven een fundamentele schakel. Voor diezelfde schakel nemen wil, directie en
leerkrachten, vandaag onze verantwoordelijkheid op. We werken geduldig verder op de
breuklijnen van gisteren en morgen om aan onze jongeren het houvast in het heden te
bieden. Met vol enthousiasme bouwen we die idealen van vroeger, die ge-
meenschappelijke droom verder uit: onze jongens laten opgroeien tot waardevolle
mensen, met een open blik voor de mens om zich heen, jongens die willen leven in
solidariteit en verdraagzaamheid, met belangeloze inzel, jongens die verant-
woordelijkheid zullen durven opnemen in de samenleving van morgen, de 21ste eeuw.

Binnen vijf jaar, op 11 november 2000, zullen we hier allen ook samenzitten, op de
drempel van de 21ste eeuw. De breuklijnen met het verleden zullen dan in de
samenleving, maar ook in het college nog duidelijker zichtbaar zijn dan nu. Maar u als
oud-leerling van het Klein Seminarie van Roeselare, zult getuigen door uw leven, door uw
werk, van de hoop en het vertrouwen in de menselijke samenleving. Beste oud-
leerlingen, met uw aanwezigheid vandaag aan dit feestmaal bevestigt u de vreugde en de
droom voor de toekomst die u eertijds al in het Klein Seminarie hebt gevonden. lk wens u
vandaag in dit korte moment vol herinneringen aan uw college de vervulling van die
dfoom toe, voor uzelf en voor uw gezin, echt gemeend.
lk dank u.

K. POUSEELE
directeur

l1 november 1995
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GEB00RTEN

」ean, zoontle van Heer en Mevrouw Luc en Hilde Popelier‐ Vanhaelewyn, leper, 12 1uli

1995(LVVE 1982),Statiestraat 14,8980 Passendale

lgnace,zoonle van Heer men Mevrouw Louis en Trui Colin―Vermeersch(dochter van
」oris Vermeersch,LGR 1952)Karel van Lotharingestraat 1 9,3000 Leuven

HUWELIJK

Heer en Mevrouw Dernard en ilse Huyghebaert‐ De Beis,Waregem 15 september 1995

(Eco 1990),Gentstraat 1/2,8770 ingelmunster

GOUDEN PRIESTERJUBILEA 1946… 1996
27…01‐ 1946 ‐ 27… 01… 1996

E H Courtens Daniё l

E H Mullie Robert

E H Van Moerkercke Juies
E H Verbeke Albert

WiJDiNGEN

Op 27 1uni 1995 werd in Brugge oud― leerling Laurens Geeraert(LGR 1989)tot diaken
gewud

Op 20 augustus 1995 werd in Onlal oud― leerling Lode Van Hecke(LGR 1969)tot pnester
geWりd

E H Paul Vanhalst, medepastoor op de Sint― Allichielsparochie te Roeselare werd
benoemd tot pastoOr in Sint― Pieters, Kuurne H"was 15 iaar in de landbouwschool en
tevens KSA‐ proost

OVERLiJDENS

Heer」 ean Cools― De Bal, geboren te Diksmuide op 18 ianuari 1909 en overleden te
Roeselare op 5 mei 1995, schoonvader van Pol De Muelenaere (Ret 1939)en
grootvader van Alain(Ret 1972)

Mevrouw Yvonne Huyghebaert― Casteleyn, geboren te Roeselare op 13 juli 1906 en er
overleden op 12 mei 1995, moeder van Reginald (Eco 1959)en gr00tmoeder van
Bernard en Yves(Eco 1990)

Heer Werner Lagae,geboren te Roeselare op 29 apri1 1938 en er overleden op 21 mei
1995,schoonbЮ er van Aim6 Vermeersch(Ret 1954)
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Mevrouw Simonne Pauwels (weduwe Geeraard Dufour) geboren te Geluveld op 6 maad
1914 en overleden te Roeselare op 13 juni 1995, moedervan Patrick Dufour (Eco 1971

en leraar)

Heer Leopold Dierickx Visschers, geboren te Oostende op 4 oktober 1902 en er
overleden op 16 juni 1995, schoonvader van No6l Keirsbilck (Lat. Gr.1962) en
grootvader van Christophe (WB 1989) en Stephan (WA 1 991 )

Heer Albert Denys, geboren te Gourmayen Bray (FR) op 26 maad 1919 en overleden te
Roeselare op 7 juli 1 995 (Eco 1937), vader van Werner (Ret. 1 962)

Mevrouw Maria Castryck (weduwe Florent Leuridan) geboren te Reninge op 16 augustus
1902 en er overleden op 24 juli 1995, moeder van Daniel (leraar) en grootmoeder van
Koen (LWi 1990) en Steven (LWe 1991) en Kristof (LWi 1993) en Jan (LWe 94)

E.P. Dirk Rapol, geboren te Roeselare op 10 mei 1942 en overleden te Doornik op 26 juli
1995 (Ret. 1961)

Heer Gerard D'Hoop, geboren te Ingelmunster op 21 oktober 1918 en overleden te
Roeselare op 6 augustus 1 995, vader van Jos6 (LWe 1 972)

Heer Gerard Desmet, geboren te Roeselare op 22 november 1923 en er overleden op
17 augustus 1995 (Ret. 1942), vader van Piet (LWe 1971) en Karel (LWe 1972) en broer

van Antoon (Ret. 1944) en Jan (Ret. 1945) en Michiel (Ret. 1947)en Paul (Ret. 1954)

Heer Joseph Leoen, geboren te Roeselare op 5 augustus 1929 en er overleden op
20 augustus 1995, vadervan Paul (Lat. Gr.1974)

HeerAlbrecht-Delonckheere, geboren te Roeselare op 19 oktober 1965 en overleden bii

een werkongeval in Vorst op 23 augustus 1995, zoon van Willem (Ret. 1955) en broer
van Winnewald (LWi 1985) en Werenfrieden (Ret. 1988)

Mevrouw Frida Feryn (weduwe Marcel De Cokere) geboren te Lichtervelde op

1 1 september 1 934 en overleden te Deinze op 30 augustus 1 995, schoonzuster van Jos6

De Cokere (leraar)

Mevrouw Nelly Bouciqu6-De Meyer, geboren te Lotenhulle op 11 oktober 1923 en

overleden te Waregem op 3 september 1995, schoonmoeder van Luk Decleer (leraar)

Heer Etienne Cosaerl, geboren te Heester op 14 februari 1926 en overleden te Roeselare

op 6 september 1995, vader van Dirk (Eco 1977) en schoonvader van Luc Haegeman
(Lat. Gr. 1979)

Mevrouw Alice Landuyt (weduwe Gerard Verbeest) geboren te Ingelmunster op 17 juli

1917 en overleden te lzegem op 13 september 1995, grootmoeder van Andy Verbeest
(LWe 1989)

Mevrouw Eliza Verfaillie (weduwe Gaston Ternest) geboren te Gits op 26 september
1901 en overleden te Roeselare op 20 september 1995, moeder van Andr6 Ternest (Eco

1939) en grootmoeder van Marc (WEa 1973) en Piet (WB '1976)

Heer Roger Hallein-Verstraete, geboren te Corbeilles-en-Gdtinais (FR) op 29 september

1915 en overleden te Roeselare op 27 september 1995, grootvader van Philippe (WEa

1 990)

E.P. Jozef Depypere, geboren te Kuurne op 4 april 1917 en overleden in Kunkuri (lndia)

op 1 2 oktober 1 995 (Ret. 1 936), broer van Roger (Ret. 1 941 )

Heer Fernand Desmyttere, geboren te Beveren-lJzer op 19 juli 1928 en overleden te

Poperinge op 21 oktober 1995 (Ret. 1949)

Mevrouw Joanna Lagae-Vanhaverbeke, geboren te Roeselare op 25 ;uli 1910 en

overleden te Gullegem op 22 oktober 1995, schoonmoeder van Aim6 Vermeersch (Ret.

1 9s4)
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