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- Red,actioneel
Met een redactie van een tijdschrift gaat het zoals met een school. Beide moeten

enerzijds op de maatschappelijke trends inspelen, zich voortdurend aan een wijzigend

maatschappijbeeld aanpassen; anderzijds hebben school en tijdschriftredactie de

opdracht een eigen visie uit te bouwen, een eigen stempel aan de maatschappij of aan

de doelgroep te geven en zich niet zomaar neer te leggen bij het reilen en zeilen ervan.
Bij een tijdschrift als "Eertijds" zijn die twee opdrachten niet zo vanzelfsprekend. Om op
maatschappelijke veranderingen in te spelen moet je feedback krijgen uit het

lezerspubliek, Iiefst dan nog uit de jongere leeftijdsgroep. In elke redactievergadering

duiken steeds dezelfde vragen op: is onze publicatie nog aangepast aan de jongere oud-
leerlingen? Hoe zien zij een oud-leerlingenblad? Een oud-leerlingenwerking? Ziin de

artikels niet te v66l "eertijds"? Moeten de artikels in "Eertijds" van "algemeen belang" zijn,

dus enigszins toch ontstijgen aan al te particularistische anektotiek (zoals de geslaagde

tentoonstelling "Augustijnen in Roeselare")? Zou het niet beter zijn gewoon "Contact" toe
te sturen, aangevuld met korte, losse gegevens over oud-leerlingen (publicaties,

adressen, familieberichten...) - we leven nu eenmaal in een blip-cultuur -? Zou de energie
en de financies die vrijkomen door eventuele stopzetting van "Eertijds" niet beter kunnen
besteed worden aan andere projecten om oud-leerlingen bij elkaar te brengen? ls er
geen wanverhouding tusen de prestigieuze lay-out van het "Eertijds"-boekje en de wijze
van receptie ervan (leest men alles? Of selecteert men alleen wat naar de studentenjaren
van de lezer verwijst? (wat in heel wat gevallen heel weinig is...)). Zou men dan niet

eerder energie stoppen in een soort "klasbladen" voor oud-leerlingen, waarin alles
verschijnt wat 66n bepaald jaar van oud-leerlingen kan interesseren, "Eertijds voor de
afgestudeerden van 1978", bijvoorbeeld? Kortom: is "Eertijds" als overkoepelend oud-
leerlingenblad nog echt relevant, is het geen doodgeboren en ongelezen luxe?
De tweede opdracht - de eigen visie, de eigen koers - staat de redactieleden ook niet zo

klaar voor ogen. Waarschijnlijk omdat die zo nauw met de eerste opdracht samenhangt.
Of beter: de opdracht zelf is duidelijk, maar de invulling ervan niet. De opdracht van een
oud-leerlingenblad sluit aan bij de opdracht van een oud-leerlingenbond: vriendschap
instandhouden, contacten activeren, mensen bij elkaar brengen o1 helpen elkaar te
vinden; en bij dit alles aansluiten bij de in het college beleefde waarden en accenten. Een

mooie opdracht dus die niet kan gecontesteerd worden. Maar hoe dat concreet in een
tijdschrift realiseren? Denk maar al aan de moeilijkheden als je wil aansluiten bij de "in
het college beleefde waarden". Zijn die waarden van "eertijds" de dag van vandaag nog

zo waardevol? Spreken ze nog de jongeren aan die oprecht op zoek zijn naar
authenticiteit en eigen waardebeleving? Komen ze niet als aftands, ouderwets,
belachelijk over, als een sentimenteel terugblikken van oudere schrijvers naar eigen
jeugd? (want het zijn blijkbaar maar meestal de oudere oud-leerlingen die artikels naar de
redactie opsturen...)
Overigens de band met het collegeleven was voor studenten van voor 1960 - waar
zale(dag- en zondagsleven nog door het college gedicteerd werd heel anders dan voor
wie na'60 kwam.
Daarom deze oproep aan alle lezers: laat weten wat je veMacht van een oud-
leerlingenblad en hoe je de uitwerking ervan ziet.
Verwijzing naar wat in dit nummer of in vorige nummers gepubliceerd werd kan je daarbij
als vergelijkings- en beoordelingsmateriaal aanwenden. Zo wordt je opinie concreet
onderbouwdl Hartelijk dank!

Redactielid Joost Vanbrussel



DECLEER, LUK

Geboren te Oostende op 6 juni 1955
Studeerde Germaanse filologie aan de Gentse Rijksuniversiteit.
Sedeft 1980 leraar Nederlands, Engels en Duits aan het Klein Seminarie te Roeselare.

Probeert elk jaar de lietde voor letter en woord in proza en podzie aan te wakkeren door
de leerlingen met kalligrafie te laten kennismaken.
Vindt in de overbelangrijke computer lay-out al te weinig originele'Veer-kracht".
Het stroofje van Guido Gezelle werd rond Allerheiligen gekalligrafeerd.

Het weer was guur en mistig. En in zijn "Riimsnoer" werd die sfeer zo wonderl{k
verwoord. Meer dan een eeuw oud (14.10.1894) en toch zo direct.
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“Hodie mihi,Cras lbi"

」ules is ons slechts enkele schreden v00r

31」 uli 1 997

1N DANKBARE HERINNERING AAN MiJN VRIEND JULES GOBYN

leder leerling telt onder zijn telgen Luc's of
Marc's of Jozef's. zelden vindt men er een
Jules. ln ieder geval kende geen enkel jaar
een Jules zoals de onze... een Jules die vanaf
de eerste dag van ons ontmoeten, tot op de
Iaatste en zelfs na zijn afsteruen, zijn eigen
stempel wist te drukken en zijn eigen
atmosfeer te scheppen.
"Onze Jules" is er niet meer...
Wie voelt zich niet als een weeskind?
"Onze Jules, vertrok voor de verre Reis, waar
wij allen toe zijn geroepen, en onze moeder
de heilige Kerk heeft mooi verklaren "Vita

mutatur, non tollitur".. Wij allen achtergebleven
in de boot, na het vertrek van onze kapitein,
weten HOEVEEL er ons werd ontnomen.

Jules, gedurende de verscheidene jaren van onze Latijns-Griekse Humaniora, was je als
de band tussen de externen en de internen, omdat je zowat aan beide zijden stond en
aan aller zijde door je vele onvenrrrachte farcen en schelmstreken en door je luidruchtige
uitbundigheid.
"Onze Jules" met zijn groie gestalte, zijn groot hart en zijn vroeg ontluikende
leiderstalenten lag aan de basis van zoveel poetsen en studentengrappen dat veel van
onze leraars en surveillanten, zich soms zullen hebben afgevraagd, wat er daar ooit zou
uit groeien.

Nog of ware het gisteren gebeurd, zie ik ons met een woelige bende de vierde Latijnse
klas binnenrukken en Jules die riep: 'loepie, Patatje is daar niet!"...toen plots ergens van

achteraan uit de klas onze gewaardeerde E.H. LEGRAND te voorschijn kwam en
antwoordde "Patatje is daar wel!"
Jules was plots als van de hand Gods geslagen en... van ontroering bleef hij stom!
Gelukkig was onze Legrand vertrouwd met dergelijke studentikoze uitbundigheid. De

spons erover geveegd en Jules had spoedig zijn zo eigen zware lach en zijn
luidruchtigheid herwonnen. Ook op het speelterrein, in de voetbalsport had Jules een stuk
van zijn hart verloren en die links of rechts ofwel rechts en links begaafd was en kon
dribbelen of looen en ve(elde hierover met boordevolle mond.



Laten wij niei uit het oog verliezen, dat wij bijna vijf van onze humaniorajaren onder de
oorlog doorbrachten, hetgeen aan de basis lag van uiteenlopende tendensen: pro en
contra. Hier ontpopte "onze Jules" zich heel vlug tot een weerstander van het eerste uur,

met in de beginperiode allerlei activiteiten die mogelijks wel niet veel hebben bijgedragen
om de oorlog te verkorten, of de zege van de geallieerde troepen te bespoedigen, maar
die toch niet aan de aandacht van de bezettende macht ontsnapten en onze geestelijke

overheid bijkomende zorgen verschaften.
Hoewel de suiker gerantsoeneerd was, wist Jules samen met zijn vriend collega Jan
ANSEEUW deze kostbare eetwaar te mengen in de benzinereservoirs van de auto's en
de moto's van het personeel van de Ortskommandantur. die ook in het Klein Seminarie
zijn intrek had genomen.

lk weet niet of de respectievelijke ooit hebben gewelen wie dit mooie initiatief had

genomen, maar toch vernam ik later, dat onze superior als zijn menselijke en

diplomatische talenten heeft moeten ontplooien om strafmaatregelen te vermijden, die
eventueel onschuldige of onwetende slachtofters zouden hebben gemaakt.

Dit incident weerhield Jules niet, om met evenveel vlijt strooibriefjes te verspreiden en
onvriendelijke aanplakbrieven aan te brengen. Zijn latere en verdere activiteiten als
weerstander tegenover de bezettende macht, namen inmiddels dergelijke verhoudingen
aan dat hij nauwelijks aan de aanhouding ontsnapte.
Al deze verzetsdaden, de studentikoze grappen, de studies en de drukke
collegewerkzaamheden, lieten Jules toch nog voldoende tijd, om aan enkele jonge

meisjes uit de omgeving een vriendelijke wenk over te maken en om op min of meer
schuchtere wijze de gevoelens van zijn jeudig ontluikend hart mede te delen. Ook hierin
was "onze Jules" een voorlooer.
Een van de beste examentuyaux die Jules mij persoonlijk ooit bezorgde, was, mij op de
vooravond van een examen in Latijnse versie, mede te delen welk verhaal van Ovidius,
meen ik, het onderwerp van onze wedstrijd zou uitmaken.
Gedurende zijn gewetensvolle schuldbekentenissen aan zijn biechtvader E.H.
DUFORRET had Jules bemerkt, op welke bladziide de desbetreffende litteratuur
opengeslagen lag op diens lessenaar.
lk bestudeerde het vertalingsboekje, met het dankbare gevolg, dat ik niet alleen als
eerste van de klas mijn examenschrift ingaf, maar bovendien nog, een nooit voordien
bereikt puntenpercentage behaalde. Dank je Jules, voor deze al te zelden betuigde
solidariteit. Aangezien, zoals reeds medegedeeld de Ortskommandantur en het Duitse
leger een gedeelte van het Klein Seminarie bezetten, was onze studie wegens
plaatsgebrek ondergebracht in de toonzaal en 66n van de geliefkoosde plaatsen waar
"onze Jules" zich alsdan, met nog enkele andere vrienden en samenzweerders
schuilhield, gedurende de speeltijden en soms ook al eens, gedurende de wandelingen,
was in de kelders, die onder het theater lagen en waar allerlei schatten waren
ondergebracht. Hoeveel gezellige en geborgen samenkomsten, onttrokken aan het oog
van onze surveillanten E.H. DUCATTEEW en E.H. DUBOIS!
Inmiddels, lieten andere minder gelukkige klasgenoten, beinvloed door hun idealisme of
hun familie of vriendenkring, of door de dubbelzinnige bewoordingen van "Rome of
Moscou" die Kanunnik Dubois en meer nog Kanunnik Vanbesien, al te vaak in hun
toespraken naar voor brachten, zich overhalen om naar het Oostfront te vertrekken. Was
het voor "Outer en heerd.?" of lagen andere doelstellingen aan de basis?
"Tempus fugit velut umbra".
Ondertussen liepen de studiejaren naar hun einde en waren de oorlogskansen
omgeslagen in het voordeel van de geallieerde legers, had de landing plaats in
Normandi6 en kwam er van lesgeven en eindexamens minder in huis. Het schooljaar



1944 eindigde op een feitelijk zeer ongewone manier en ons Retoricajaar ging uiteen,
zonder dat wij op een degelijke wijze afscheid van elkaar hadden kunnen nemen, en met
een onzeker vooruitzicht voor de komende universitaire studies.
Van universitaire studies gesproken: wij hebben nooit geweten of Jules het ernstig
voornemen had om verder te studeren. Doch hij had een oom veearts in Watervliet die
hem zeer genegen was en geen opvolgers had en hem dan ook graag zijn praktijk had
overgemaakt.
Aldus kwam het dat Jules, zodra de cursussen herbegonnen in Leuven in 1945, het
eerste iaar geneeskunde volgde. Hier was hil samen met een ander befaamd oud-collega
op kot "Jaak Cardoen uit Deizele".
Van studeren kwam niet heel veel in huis. Jules had het druk met allerlei zaken en
handel, gezien zijn background van de Nieuwmarkt in Roeselare, en het gezelschap van
zijn kotgenoot Jaak Cardoen, ontnam hem ook vaak de gelegenheid en de goesting om
te studeren. Menige dag en avond ging teloor in kaarlspelen en boemelen. En

nieltegenstaande een van de mooie dochters uit een kroegje in de Dekenstraal zijn
cursussen bijhield en tipte, eindigde zijn universitair jaar eerder falikant.
Spijtig voor de wetenschap en de dierengeneeskunde, maar gelukkig voor zijn
medemensen in zijn latere bedrijfsactiviteiten en voor de Stad Lanaken ging "onze Jules"

een andere weg uit.

Persoonlijk volgde ik een jaar kandidatuur economische wetenschappen, in de

Dekenstraat te Leuven, waar ik onder andere professor Gaston EYSKENS als lesgever

had.
Wij zagen nochtans elkaar zelden terug. Wegens familiale omstandigheden was ik
verplicht mijn studies te staken en de leiding van het familiaal bedrijf waar te nemen.

Naar ik vernam, wijdde ook Jules zich al spoedig aan zijn beroepsbezigheden en
gedurende vele jaren hadden wij praktisch alle contact verloren.
Hij bouwde met het gekend succes een transportonderneming en autobusuitbating uit in

Limburg, terwijl ik zelf mijn vriend Jules eens te Rumbeke in het Gasthof "De Vijfwegen"

trof waar hij deelnam aan het huwelijksfeest van de dochter van zijn zus. Tot groot

ongenoegen van zijn ouders en echtgenote brachten wij samen een te belangrijk
gedeelte van de avond door aan de toonbank en aan de drank, indachtig de Latijnse

spreuk "Prome prome pro me". Hetgene een West-Vlaamse dichter vertaalde in "doe ze

nog ne keer vul madame, doe ze nog ne ... keer vu|...". Het was een onvergetelijk

weerzien.
Vele jaren nadien ontmoette ik op een studiereis in Zweden bil de autoconstructeur
"Scania" even toevallig Marc GOBYN, een reeds grote volwassen zoon van Jules,

waardoor men kan bewijzen dat "onze Jules" inmiddels ziln dagen niet in ledigheid had

doorgebracht. Het was een blijde verrassing, die ons toeliet veel aangename

herinneringen boven te halen, uit lang vervlogen dagen.
"Onze Jules" was uit de ogen, maar niet uit de gedachten en niet uit het hart van velen

onder ons.
Naast zijn drukke beroepsbezigheden, zijn leiding- en toonaangevende luncties in allerlei

beroepsverenigingen, had Jules inmiddels, zich eveneens in belangrijke mate ingewerkt

in de plaatselijke politiek, waarin hij zich buitengewoon verdienstelijk wist te maken,

zodanig dat hij, nog heden, nu hij sinds vele jaren als Ereburgemeester van Lanaken,

naar West-Vlaanderen terugkeerde, zeer gewaardeerd blijft en men hem met dankbare

genegenheid en open armen ontvangt.
Gelukkig voor ons, zijn klasgenoten, was db periode van pensioengerechtigde leeftiid, de
geschikte gelegenheid om de vroegere warme vriendschapsbanden weer aan te knopen

en de contacten, op ziin luidruchtige en uitbundige wijze te hernemen.

Jules, velen met mij, zijn je zo dankbaar omdat je met je groot ingoed hart het contact

b



hebt blijven bewaren met deze onze klasgenoten, die door hun roeping, al te veel

vriendschap en genegenheid moet ontberen.

Velen met mij, zijn je zo dankbaar omdat je door je vele initiatieven de klasgenoten weer

hebt samengebracht. Hoewel ik meen dat, mede omwille van de oorlogsjaren, in onze
groep een onderlinge genegenheid bestaat, die in weinig klassen terug te vinden is, toch

waren wij door onze beroepsbezigheden, meer en meer van elkaar weggegroeid.

Velen met mij, zijn je zo dankbaar omdat ook jij het waardevol initiatief nam, om bij onze

klasvergaderingen de nog overgebleven oud-leraars en oud-surveillanten te betrekken.

Als ik hierover enkele jaren geleden aan E.H. Jozef GESQUIERE mijn verwondering en

waardering uitsprak, dan zegde hij mij glimlachend "De genade Gods heeft b|zonder
goed nagewerkt".
lk weet en mocht ondervinden, hoe traditioneel diepgelovig, meer dan het merendeel van

onze lekenklasgenoten, je tot op de laatste dag was, en gebleven zijt. Als dit aan de
genade Gods te danken valt, dan heeft deze inderdaad bijzonder goed in je nagewerkt.

Mijn beste vriend Jules, toen wij verleden jaar samen met Marc VANDENWEGHE en

Antoon DEMEYER, je laatste klasvergadering planden en bijeenriepen, vernamen wij dat

onze vriend, eveneens oud-weerstander, Jan ANSEEUW zijn laatste Reis aan het

voorbereiden was. Je was meer dan wie ook begaan en bekommerd met dit te vroege

heengaan. En toen wil na de begrafenisplechtigheid rechtover de St.-Brixuskerk in Marke,

in het Restaurant ons middagmaal namen, Jantje VERCRUYSSE, Antoon DEMEYER,

Marc VANDENWEGHE, u Jules en ikzelf, vroeg le mij zo onverwachts, wie er na onze

lijsttrekker Jan, de volgende keer van de lijst zou worden geschrapt. Had je een

voorgevoel? Wist je reeds meer dan wij vermoeden? Of was het alleen een vluchtig

opkomende gedachte, door de omstandigheden ingegeven?
Nog voor het jaar verliep, ben jij onze kapitein, Jan onze lijsttrekker gaan vervoegen. U

zijt thans met twee oud-weerstanders aan de overzijde...
Weinige weken na dit afscheid begonnen uw gezondheidsproblemen. Gedurende al deze
maanden hadden mijn klasgenoot Marc VANDENWEGHE en ikzelf het voorrecht en
tevens ook de delicate taak, je, op een soort palliatieve wijze, te begeleiden naar een
moeilijk te voorziene eindmeet.
Dank je Jules, voor het veftrouwen dat je in mil hebt gesteld. Het werd tevens de
gelegenheid, om nader tot elkaar toe te groeien en meer en meer bewust te worden, van

de onschatbare gaven van je groot, warm en dankbaar hart.
Inderdaad, ook nog in deze periode van eigen problemen, was je verder begaan met het
lot van onze oud-professors en oud-surveillanten en met het beleggen van onze
komende klasvergadering.

Je maakte plannen om samen nogmaals Karel WATTEEUW te bezoeken, om met nog

enkele klasgenoten een bedevaart te ondernemen naar Lisieux. Je traditioneel christelijk
beleven van ons geloof kwam steeds weer op de voorgrond. Verschillende malen kwam
ik je, gedurende uw verblijven in het A.Z. Ie BRUGGE op de zondagvoormiddag
bezoeken en gingen wij dan samen naar de H. Mis.

Bij onze tele{onische contacten voelde ik in uw bewoordingen en aan de klank van uw
stem de verdere aftakeling door de ziekte.
Wanneer ik einde juni, enkele dagen voor mijn afreis op verlof naar Bretagne, je nog
kwam bezoeken in Knokke. was ik. zonder het te willen laten merken. oeschrokken door
de verdere achteruitgang.
Jij zelf, met de fijngevoeligheid had het bemerkt en je belde mij 's anderendaags op, om
mij gerust te stellen, en te verklaren dat het weer veel beter was.
Hoewel ik gehoopt had ie nogmaals terug te zien... hebben de omstandigheden er anders
over beslist. Op vrijdag 18 juli, omstreeks 17.30 uur, was je kruisweg ten einde...



Waarde vriend Jules, wij die de gelegenheid hadden tijdens deze moeilijke
vakantieperiode uw begrafenisplechtigheid bij te wonen, mochten nogmaals ondervinden,
hoe je alles had geregeld en voorbereid tot in de details, met je aangeboren
leiderstalenten.

Vanaf het vertrek uit het funerarium, naar het Gemeentehuis in Lanaken, gedurende de
plechtige Eucharistieviering, met zijn aandoenlijk mooie Gregoriaanse gezangen, gevolgd
door de eindeloze stoet van de offergang, op het einde van de mis en de evenlange
begeleiding naar je laatste rustplaats op het kerkhof, overal voelde men het merkteken
van je stempel en aanwezigheid.
In dit verband wilde ik alleen 66n opmerking maken: de priester die op een korte, zeer
rake manier de homilie uitsprak zegde op een bepaald ogenblik dat je was "een ruwe
schors met een klein gevoelig hart".
Nee, Eerwaarde, onze luidruchtige ruwe Jules had geen klein gevoelig hart, maar wel
een zeer groot gevoelig hart, groter nog dan zijn gestalte en de grootste professionele en
politieke resultaten.
Hoe zou dit hart anders de waardering en de dankbaarheid hebben kunnen omvatten van
die eindeloze mensenmassa van allerlei klassen en standen?
Aan de koffietafel, waar wij met zovelen waren uitgenodigd, was je opnieuw op tastbare
wijze onder ons en gedurende de gesprekken waar een ieder de vele contacten en

ervaringen naar voorbracht, die hij met jou mocht beleven en de vele diensten die je aan
hem had bewezen.
Een jonge man, waarvoor je in zekere mate als een vaderfiguur benl opgetreden, zegde
zeer typisch: Jules vroeg nooit iets voor zichzell maar zegde steeds "wat kan ik voor je

doen?" Een moeilijk te beschrijven atmosfeer van blijde herinneringen, vervaagd door dat
diep aangevoeld verdriet van jou te moeten afscheid nemen. "Scheiden doet lijden". Ook
hieraan wist je weer een eigen sappige klank te geven, door na de koifie aan alle
aanwezigen nog een "Rodenbach", van 't vat te laten aanbieden.
Aldus was je opnieuw de band tussen je geboortestreek, de streek van je jeugdjaren

West-Vlaanderen en je zo geliefd werkterrern Limburg, het terrein van je vele grootse
professionele en politieke verwezenlijkingen.

lk zie geen mooier slotwoord voor dit artikel, dat mijn diepe vriendschap en waardering

uitdrukt, dan deze verzen van een mij onbekende dichter, die op uw gedachtenis werden
weergegeven:

" Je ogen vol wijsheid
Ja handen vol kracht
Je woorden vol waarheid

Je zwijgen vol macht

Hoe zouden woorden

ooit kunnen beschrijven
wie je was en bent
en altijd zult blijven"...

In ons dankbaar hart, in onze genegen gedachten, in alle gesprekken op studentikoze en
vriendschappelijke gelegenheden, zul je voor ons altijd blijven, "onze Jules", zoals geen

enkel leerjaar er een heeft gehad.

」Osepわ Os1/n

月θムク イ



BIJ EEN AFSCHEID

Samen met leraar Eric Wullaert is leraar
Joost Vanbrussel in een SS-plus-TBS-

statuut gestapt, - voor gewone mensen

vertaald, in een rustperiode voorafgaand

aan het pensioen. Een lange collegeloop-

baan is het dus voor Joost niet geworden:
pas op zijn 29ste stapte hij als leraar het
Klein Seminarie binnen - met zelfs nog een
jaar legerdienst voor de boeg; vanaf 1981,

na de overstap als filosofiedocent aan de

Sociale Hogeschool, IPSOC, te Kortrijk,

houdt hij nog een zevental uren in het
college over, die hij in september 93, om
gezondheidsredenen, helemaal Iaat vallen.

Een afscheid in schuifjes dus. Gewoon zich

met het geschreven woord uit te drukken,
gaf hij aan de volledige "uitstap" volgende

bedenkingen mee...

Een stap niet zonder een koppige melancholie die ik aanvankelijk onderschat had.
Afscheid nijpt altijd, en zeker als het definitief is. Je troost je wel met de idee dat je er
noch jonger, noch ouder, door wordt, dat je leven sowieso doorloopt, maar toch ga je
zoeken naar de oorzaak van dit melancholish gevoel.

Misschien zit het in het feit dat al die "doelstellingen" waar je een dertigtal jaren naar
gericht was, van de ene dag op de andere voor jou helemaal wegvallen, dai alles waar

zoveel belangrijkheid en gewicht aan toegeschreven werd, plots in je eigen leven niet
meer telt, en dat niemand zelfs gelnteresseerd blijkt in je jarenlange ervaringen bij het
doceren van een bepaald vak, om daar eventueel het profiel en de keuze van je opvolger
op te steunen. Misschien wil je je nog teveel "belangrijk" voelen, je vergeet dat de wereld,
ook de ondenvijswereld, meer en meer door "managers" geleid wordt en door blinde
wetten van rendabiliteit en "enveloppes".

In die afscheidssfeer word je gedwongen je "docerend" verleden te evalueren.
Lesgeven vond ik geen gemakkelijke opdracht: deels worstelde ik altijd met de
kunstmatigheid van het gebeuren (66n tegenover allen, die altijd verondersteld worden op
gelijk welk moment van de dag en van het jaar voor jouw vak geinteresseerd te zijn).
Daartegenover kon ik tekort aan interesse moeilijk verdragen: ik was zelf altijd zo

enthousiast in wat ik gaf dat ik moeilijk kon verstaan dat anderen dat niet waren, of het nu

om sonnetten van Shakespeare ging, of hoe je in technisch Engels een boorplatform of
een atoomcentrale beschreef, of Darwins evolutietheorie uit de doeken kon doen.
Tenslotte stamden wij met veel leraars uit onze generatie uit een tijd waar het rationele
op zich zelf een vreugde uitmaakte, het plezier iets te kunnen ontleden, door argumenten
te kunnen verklaren, tot inzicht op te voeren (gelijk of dat nu iets te maken had met het
dagelijks leven, of helemaal niets, zoals de heksenprocessen van de middeleeuwen of
het liefdeleven van de oude Grieken, of de filosofische opvattingen van Michel Foucault).
lk vrees dat die tijd dat de rede zichzelf rechtvaardigde voorbij is. Dat moet dus wel de
moeilijke dobber van de leraar zijn: dat zijn spontaan enthousiasme (dat vertaald wordt in



uren zoekwerk en voorbereiding), heel vaak botst op een muur van onverschilligheid en
doodse verveling. Zo heb ik mij nooit aan handboeken of voorgeprogrammeerde
cursussen kunnen binden. lk had altijd de indruk dat de leerlingen die de eerste
schooldag het handboek op hun lessenaar gepresenteerd krijgen, onmiddellijk al de
indruk moeten hebben van "dat wordt het dus", het verrassende is er van af, het
spontaan-frisse van iets dat onverwacht is. Je kan het vergelijken met een TV-
weekprogramma dat de week vooraf al met ie dagblad meegeleverd wordt. E6n blik is
genoeg om je te doen besluiten dat het weer "weinig soeps" wordt.
Overigens voelde ik mij gesteund in mijn overtuiging door het feit dat handboeken ook
maar door licentiaten gemaakt worden, en dat ik dus evenveel recht had, per klas, en
volgens interesse en ritme van de klas, mijn cursus samen te stellen en de keuze van de
thema's naar actualiteit en eigen waardering te richten.
Tenslotte gaf deze "barokke" methode mij gelegenheid in te spelen op de grilligheden van
een groep jonge mensen die in klasverband aan elkaar overgeleverd zijn om tot een min

of meer geslaagde groepsdynamiek te evolueren.
Uit mijn jeugd had ik blijkbaar te weinig asserviteit en "leiderschapaanleg" meegekregen
om lesgeven aan groepen als een vanzelfsprekendheid te kunnen beschouwen. Nooit
stapte ik ontspannen een klas binnen, de confrontatie met een groep ervoer ik altijd als
stresserend. Soms dacht ik: "lk heb wel de talenten meegekregen om les te geven, maar
niet het juiste karakter..."

Zo moest ik door sympathie het tekort aan asserviteit steeds weer compenseren. lk
hoorde andere leraars zeggen: "Met die klas moet je durven botsen, ie moet ertegen
ingaan, de Girardiaanse spiraal van mimesis doorbreken..." Rationeel zag ik de juistheid

van die bewering misschien wel in, maar botsen liet ik maar aan anderen over. Zo schoot
ik meestal heel goed op met klassen waar andere leraars een nagel van hun doodkist
aan haalden. De 1O0-dagenvieringen waren voor mij, op dit punt althans, altiid een triomf.
Waar andere leraars zich doodergerden dat de sfeer in de klas geen lesgeven toeliet,
zich druk maakten en tegen de leerlingen te keer gingen, bracht ik mijn accordeon mee,

en onder het motto "English by songs" ("Willen jullie dat op je klasagenda schrijven...")
zongen we liedjes die enigszins - het ene jaar ging dat al gemakkelijker dan het andere -

aansloten bij het thema van de verkleedpartij (matrozenliederen, studentenliederen,
soldatenliederen). De overstap naar de Sociale Hogeschool had op dit punt het enorme
voordeel dat alle studenten op hetzelfde sociale beroep gericht waren, dat ze z6lf hun

richting gekozen hadden en dus op het punt van interesse voor de stof en het delen van

het enthousiasme van de leraar meer eenvormig waren en gemotiveerd. Overigens kon ik

daar mijn oud plezier aan pure inzichtelijkheid in een vak als "Filosofie" of "Culturele

Antropologie" beter kwijt, al was de culturele en intellectuele achtergrond van heel wat
studenten door de grote waaier van hun recruteringsgebied veel verscheidener en vaak
armer dan die van een doorsnee-humanioraleerling van de hoogste jaren.

Over collega's niets dan goede herinneringen. Evident vlot het contact met
"gelijkgezinden" uit dezelfde interessesfeer beter. Literatuur en muziek, en algemene
kunstinteressen, die mijn extra-curriculaire activileiten voor een groot deel uitmaakten,

bevorderden contacten met gelijkgestemde zielen als Arnold Loose, Guido Spijns, Karel

Dumont, Geert Van Coillie, Peter Malisse, Raf Parent, Walter Quintens, Dirk Verbeke,

Marc Olivier. Paul Thoen. Marc Vandoorne en zoveel anderen. We vonden mekaar rond
podzietijdschrift "Eigen", rond de Colliemando-werking, rond "Eertijds" en "Contact". Soms

ergerden we ons aan bepaalde beslissingen, zoals die van Directeur Modde, het stuk
"Animal Farm" - dat we met een klas enthousiaste retoricanen en leraars vanuit de
novelle tot toneel bewerkt hadden, niet te laten spelen. Het maatschappijkritisch karakter
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- al was dit tegen het communisme gericht - deed in de iaren zeventig bliikbaar nog de

deur dicht. lk herinner mij ook nog Directeur Moddes ergernis tegen een artikel over de

"Ontscholing van de maatschappij", de visie van filosoof lvan lllich, in "Contact". Het was

een pleidooi om het onderwijs veel levensechter te maken, maar viel bij de directie niet zo

in de smaak.
In klas kregen wij echter veel krediet, en eigenlijk geen controle of bemoeiing van buiten

af, - zelfs ooit maar 66nmaal een inspecteur gehad tijdens mijn lessen (ik was juist over

de Nederlandse spelling bezig en de man nam onmiddellijk het woord over, want hij had

juist een uilvoerig artikel in het inspectietijdschrift daarover geschreven).

Wel mochten er geen "verontruste ouders" de telefoon van de Directeur doen rinkelen

(zoas de wrijving rond de lectuuropgave "lndian Summer" van Jef Geeraerts). Soms ook

kregen we tegenwind vanuit het college zelf, zoals die keer dat leerlingen al te
enthousiast tijdens de les Nederlands Eliots "Murder in the Cathedral" aan het opvoeren

waren en daarvoor de over-akoestische collegekerk als plaats van het gebeuren

uitverkozen hadden. Het gebonk op de kathedraaldeuren van Canterbury werd wat t6
natuurlijk en te klankrijk uitgebeeld tot ergernis van Econoom Andr6 Deweerdt die ons
prompt terug naar de vier trieste klasmuren verwees om de grote Thomas Becket te laten

ombrengen.
Toen we enkele weken later de bar van de muziekklas als toneelruimte gebruikten voor
scdnes uit "Blatfen tegen de Maan" konden de klanken wel niet meer doordringen tot de

kamer van de Econoom en kende de uitvoering een rustiger verloop.

Vreemd hoe zoveel jaren collegepraktijk slechts tot een handvolletje herinneringen terug

te voeren zijn. Een afgesloten loopbaan zet zich inderdaad meer als een sfeer, een
gemoedsgesteldheid, in de geest vast. En ik mag mij gelukkig prijzen: het is een sfeer
van enorme dankbaarheid voor alles wat we in wisselwerking met ronduit boeiende
mensen hebben mogen beleven. En dat die wisselwerking zich niet beperkte tot de

muren van het college, ervaar ik nog elke dag. Zo kan de jongere die geniet van de

terbeschikkingstelling van mijn ambt zich ook maar gelukkig prijzen in zo een instituut te
mogen werKen.

Joost Vanbrussel

Ret. 1959



DE LANGE WEG NAAR EEN VOLWAARDIGE INVENTARIS VAN HET
COLLEGEARCHIEF.

Het historisch archief van het Klein Seminarie huist in een kamer op de eerste verdieping
van het oude kloosterpand der Augustijnen. Jaren terug brachten eerst Jules Pollet en
later Luc Pillen en Lode Monbalieu orde in de vele archiefstukken.
Het moet een werk van lange adem geweest zijn. Een beperkt gedeelte van het materiaal
bleef echter ongeklasseerd.
ln samenspraak met de directie werd beslist om de door Luc Pillen opgestelde inventaris
van het archief grondig te herwerken.
Die inventaris heeft al veel diensten bewezen, maar is te algemeen en soms onvolledig.
Er wordt daarop gewerkt aan een gedetailleerde beschrijving van alle aanwezige
documenten. Hoeft het gezegd dat de werkzaamheden slechts langzaam vorderen? Veel
dient te gebeuren in vrije uurtjes. Toch is de nieuwe inventarisatie een noodzaak om de
mensen of de instellingen die op het schoolarchief een beroep doen, een betere dienst te
kunnen bewijzen. Eenmaal afgewerkt, kan een publicatie van de inventaris in beperkte
kring verspreid worden en zo de bronnen ruimer bekend maken.
Een niet volledig geordend archief heeft iets spannends. Het kan leiden tot kleine en
grote ontdekkingen. Met het oog op de tentoonstelling "Augustilnen te Roeselare 1635-
1797" werden alle mogelijke documenten uit de Augustijnse periode nageplozen.
Pas een week voor de opening van de tentoonstelling doken uit een niet-
geinventariseerde map met brieven uit de periode 1830-1850 veertien hoofdzakelijk 18de
eeuwse documenten op. Zij hebben betrekking op het Augustijnenklooster, de
rechtstreekse voorloper van het Klein Seminarie. Het gaat vooral om notariele akten, die
een nieuw licht werpen op de uitbreiding van het onroerend patrimonium van de paters

Augustijnen. In een volgend nummer komen wij hierop nog terug.
De inventarisatie van de vele foto's vormt een hoofdstuk apart. Geschreven stukken zijn
vaak gedateerd of bevatten namen die een datering mogelijk maken. Soms kan men de
auteur van een document achterhalen via het handschrift. Bij foto's blijkt de identificatie
veel moeilijker. Foto's van leraars of klassen vormen meestal niet het grootste probleem.

Het archiei bevat echter twee dozen, volgestouwd met een paar honderd foto's, waarvan

vele ogenschijnlijk niets met de school te maken hebben.
Wij publiceren hier enkele foto's die voor ons moeilijk thuis te wijzen zijn. Dat gebeurt in

de hoop dat lezers ons hierover wel nuttige inlichtingen kunnen verschaffen. Herkent U

enige personen op de onderstaande foto's of hebt U bruikbare aanwijzingen?
Neem dan graag conlact op met het secretariaat van de school (051-22 14 24) of schrijf

een briefje naar Archief Klein Seminarie, Zuidstraat 27, BB00 Roeselare. Alle inlichtingen

zijn bijzonder welkom.

Johan Strobbe
leraar en archivaris
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HET IS HIER ALLEMAAL NOG TE ZIEN ... EEN FOTO-ARTIKEL

In ons juninummer sloop een spijtige fout in het artikel "Het is hier allemaal nog te zien ...
een foto-artikel" van E.H. Robert Vanackere.
Foto 6 werd samen met de tekst weggelaten. Daardoor was ook de verdere nummering
foutief. Foto 6 moest fotoT zijn, foto 7 was foto 8 ...
Onze verontschuldigingen en hier nu de ontbrekende foto en tekst.

Deze sluitsteen bevindt zich sedert 1973 achter het marmeren altaarciborium in de kerk.
Voorheen lag hij er precies voor. In de loop van de negentiende eeuw had men hem daar

aangebracht.

Op die centrale plaats in het koor kunnen wij ons nu alleen in gedachten nog de houten

dubbele vloerdeur voorstellen die bij iedere begrafenis van een pater opengelegd werd.

Het was toen de enige toegang tot de crypte, het kerkhof van paters.

De laatste paters verlieten hier hun klooster in januarr 1805. De houten deur zou dus niet

meer moeten geopend worden. Ze werd dan ook weggenomen en vervangen door die ...
sluitsteen.

Uiteraard zijn er in het gewelf van de crypte nog sporen te zien van die toegang van uit

de kerk. Er werd daar een apart stukje gewelf aangebracht. Het gewicht van de sluitsteen

werd er deskundig opgevangen.

De steen zelf toont een mooi Latijns gebed, onze |atinisten van toen waardig.

En in hetzelfde artikel hebben aandachtige kijkers wellicht gemerkt dat foto 4 (de crypte)

ondersteboven werd afgedrukt.

to



LUSTRUM:
HENK LARIDON

Een wijze en ervaren collega vertrouwde me - in een van mijn eerste jaren als leraar aan

het college - ooit toe dat het minstens vijf jaar duurt om je in een school als het Klein

Seminarie van Roeselare als leraar te prolileren. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik dit

ondertussen alleen maar bevestigen. Bij wijze van spreken heeft Henk dus amper de tijd
gekregen om zich een plaats te veruerven op onze school. Toch waren er bij de eerste

berichten over zijn nieuwe benoeming tekenen dat Henk zich in die korle tijd op vele

domeinen van de school onmisbaar had weten te maken.

Als collega had Henk niet enkel oog voor zijn eigen lessen die hij met diepgang en
geestdrift naar de jongeren bracht, maar hij heeft zich ook vanaf het begin en vanuit

eenzelfde bezorgdheid om leerlingen in de pastorale werking van de school
ingeschakeld. Met zijn gastvrijheid, zijn creatieve inbreng en zijn zin voor teamwerking

wist hij de pastorale werkgroep van de hogere cyclus te animeren en te inspireren. Dit is,

in een tijd van crisis in de jeugdpastoraal en de geloofscommunicatie zeker geen

eenvoudige opdracht. Hierbij mochten we Henk ervaren als een man van de dialoog -

steeds bereid tot een gesprek, dit vanuit een grote openheid voor nieuwe en 'jonge'

vormen van liturgie en catechetisch werk met de leerlingen. Nu Henk een ander
engagement opgenomen heeft, is het voor de werkgroep pastoraal, samen met onze
nieuwe priester-leraar Luc Frenay, zoeken naar een nieuwe adem voor onze pastorale

werking.

Henk kon ook zijn muzikale opvoeding niet loochenen. Met doorgezette inspanning

bracht hij orde in de ritmes en de rangen van het trommelkorps van onze schoolharmonie

en ik herinner me nog de consternatie bij de stuurgroep van Ons Muziek toen zij de

ヽ

Henk Laridon op het St.-Pietersplein tijdens onze reis naar Rome



benoeming van Henk vernamen. Henk was niet alleen priester in de werkgroep pastoraal,
hij was zoals veel van zijn voorgangers op het college, priester-muzikant - met het koper
als geliefde instrumentengroep. Mede onder impuls van Henk heeft Ons Muziek de
jongste vijf jaar ongetwijfeld een bloei gekend. Hoogtepunten waren de verschillende
concertreizen, die niet alleen muzikale, maar ook vriendschappelijke banden smeedden
onder de leerlingen en de leraars. Met Henk als gids of gevierd vertaler van de gids
kregen de stukjes wereldstad voor de leerlingen opnieuw kleur en een verrijkte dimensie -

samen met de reizende leraars zorgde Henk voor plezier, soms met homerisch gelach tot
gevolg.

Vijl laar is te weinig.
Toch heeft Henk zich weten te profileren als een priester met een hart voor jonge mensen
en een stevige schouder voor allerlei initiatieven die van het schoolleven een - in

evangelische zin - gemeenschapsleven maken.

Het Klein Seminarie betekende voor Henk ook KSA-Wytewa. Na de vele jaren in KSA-
Diksmuide en KSA-Noorzeegouw v66r ziin komst naar onze school, nam Henk met veel
plezier het voorstel aan om ook in Roeselare proost te worden van deze jeugdbeweging.

Op het moment dat iedereen de school verliet op vrijdagavond, bleef Henk meestal om
de vergadering en voorbereidingen van de activiteiten van knapen en jonghernieuwers
voor de dag erop bij te wonen.
Samen optrekken met, experimenteerruimte bieden en verantwoordelijkheden geven aan
jonge mensen in een ongedwongen en kameraadschappelijke sfeer. Henk heeft daar
talent voor. De leiding kon steeds op hem rekenen, tijdens de activiteiten, op weekends,
tijdens de 10-daagse kampen, op een ouderfeest, als brugfunctie tussen KSA en de
school. Hij is een KSA'er in hart en nierenl

Henk had een ruim hart. Niet dat iedereen zijn sympathie wegdroeg. Als jonge leraar en
priester durfde hij reageren tegen slechte gewoontes of misbruiken. Hrl hield te veel van
het college - hij was er ook intern en leefde er meer dan een lekenleraar - om niet te
zeggen dat zo iets niet kon of hem ergerde. In deliberaties - hij was klassenleraar van
een retorica - was hij mild maar correct.
Gelukkig Henk, we schrijven geen in memoriam. Bovenaan prijkt er: een lustrum, wat in

de eerste plaats een schitterende periode van vijf jaar betekent en daarom zien we u niet
graag vertrekken. Maar het hoger onderwijs te Torhout of een andere plaats (!) - u weet
wel, als we onder elkaar gekscheerden - zal er wel bij varen.
Dank Henk, voor uw aangenaam erbil zijn.

Dries Bekaert. Filip Vandevelde. Wim Vermander. Raf Parent
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EERTIJDS ging bij hem voor een interview.

EERTIJDS: Wat moeten wij ons voorstellen bij zo'n functie als "kabinetschef" ?

G.D.: ln tegenstelling tot wat velen denken, ben ik geen hoofd van een soort hofhouding

van de Minister of verantwoordelijk voor het secretariaat. Op de eerste plaats gaat het in

alle opzichten om beleidsvoorbereiding en politieke advisering. Het eerste betekent de

leiding van het kabinet van de Minister, inzonderheid t.o.v. de inhoudelijke medewerkers,

die werken samen met de administratie het politiek beleid van de Minister uit. Het tweede

aspect houdt mijn beschikbaarheid voor de Minister in voor de relaties met andere

kabinetten, het Vlaams Parlement, het overleg met maatschappelijke groepen. Die

contacten zijn essentieel in het politiek handelen. Daarnaast gebeurt het ook wel eens dat

ik de Minister moet veftegenwoordigen.

EERTIJDS: Lag die benoeming in het verlengde van uw beroepsloopbaan ?

G.D.: Ja en neen. Na de Grieks-Latijnse humaniora, studeerde ik psychologie en

bedrijfseconomie aan de K.U. Leuven. lk was ongeveer 10 jaar beroepactief in de
gehandicaptenzorg. Daarna werd ik gewestelijk directeur van de Christelijke Mutualiteiten

van het arrondissement. Die opdracht bracht mij in voeling met het brede terrein van de

welzijns- en gezondheidzorg. De jongste laren heb ik mij ook meer en meer gedngageerd

in de lokale en regionale politiek. De combinatie van een en ander en een goede

verstandhouding met de Minister, zullen hem waarschijnlijk op die idee gebracht hebben.



EERTIJDS: Mag ik uit uw curriculum vitae afleiden dat u minder met cultuut vertrouwd
bent ?

G.D.: Dat is inderdaad zo, wat de beleidsaspecten betreft. Want de persoonlijke
belangstelling is er steeds geweest. Voor mij ging er een boeiende wereld open. Met de
meest diverse uitingen van kunst en cultuur kom ik in aanraking. zo is er de scherpe en
eigenzinnige geesl van de beeldende kunstenaar. Er is het prachtige landschap van oe
podiumkunsten, met de muzieksector, tekst- en danstheater. lk mag een groeiende
aandacht voor de musea en het letterenbeleid meemaken. Er komt meer ordening en
sturing in het geheel van de culturele en kunstencentra en de bibliotheken. Maar cultuur
staat ook voor het rijke socio-culturele verenigingsleven, voor de sport en last but not
least voor de monumentenzoro.

EERTIJDS: Die opsomming doet ons onwillekeurig denken aan overheidstoelagen
waarvan sommigen beweren dat die toch altijd door de gestegen welvaart van de burger
moeten worden opgebracht.

G.D.:Hel Vlaamse overheidsbudget voor cultuur bedraagt ongeveer 12 miljard, ongeveer
3,5 7" van de totale begroting. Gemeenten en provincies leggen daar nog eens het
dubbele bij. Men moet geed beseffen dat een Vlaams Cultuurminister meer doet dan
subsidies toekennen. De overheid biedt een kader, waarin creativiteit en samenwerking
wordt aangemoedigd, kwaliteit wordt gestimuleerd, steunpunten dienstverlenend
optreden t.a.v. kunstenaars en gezelschappen. Toelagen zijn in deze een
werkinstrument. Overigens wil de minister voor die toelagen objectieve en expliciete
criteria, die zoveel mogelijk decretaal worden vastgesteld. Bij artistieke appreciaties laat
hij zich steeds leiden door de adviezen van de beoordelingscommissies.
Subsidies hebben ook een marktcorrigerende functie. Minder populaire kunstvormen of
jong beginnend talent kunnen aldus makkelijker overleven.

EERTIJDS: Blijft de vraag of wij dit budget niet beter aan economische expansie of
lastenvermindering zouden besteden ?

G.D.: De impact van de culturele seclor op de inkomensvorming en werkgelegenheid is
omvangrijk. Het eerste onderzoek van prof. De Brabander e.a. bevestigt deze stelling. De
podiumkunsten hebben bijvoorbeeld een betekenisvol tewerkstellingseffect, ook
onrechtstreeks, denk maar aan de textiel- en houtsector voor het theater (decor,
kostuums). Maar er is ook de consumptie van het publiek, niet alleen voor een ticket,
maar ook voor vervoer, in de horeca, voor de babysit enz. ... Vergeet ook niet de
inkomenskant te bekijken. Voor de (vooral federale) overheid is er een niet gering
"terugverdien-effect" aan inkomensbelasting, BTW en RSZ-bijdragen. Ter illustratie:
100 miljoen frank overheidsbesteding in het C.C. "De Warande" in Turnhout, levert
120 mio publieksuitgaven en 46 mio complementaire consumptie op. Het globaal, ook
indirect, tewerkstellingseffect bedraagt ruim 142 voltijdsen !

Men moet dus maar eens ophouden cultuur alleen in termen van "kosten" te vertalen.

EERTIJDS: Dezelfde of andere critici beweren dat cultuur alleen aan een beDerkte
m aatsch appe I ij ke g roep i s voorbe ho ude n.

G.D.:Ook in dat opzicht zijn cijfers en wetenschappelijk onderzoek belangrijk. Om maar
iets te zeggen: 24 t" van de bevolking maakt gebruik van een bibliotheek, dezelfde
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Paul Huvenne, kersverse conseruator van het koninklijk museum van schone kunsten
Antwerpen en Eric Antonis, schepen van cultuur Antweryen. Foto: P.R. dienst Antwerpen.

proportie komt in contact met het socio-cultureel werk. Ruim 30 % van de Vlamingen doet
aan sport. Het jeugdwerk binnen en buiten de jeugdbewegingen houdt zeer goed stand.
Per seizoen zijn er ruim 1 milioen toeschouwers voor het muziek-, tekst- en danstheater.
De culturele participatie houdt duidelijk verband met het opleidingsniveau, maar veel
minder met de sociaal-professionele status en het inkomen. De Minister wil in elk geval

het culturele gebeuren voor iedereen Jinancieel en intellectueel toegankelilk maken. Dit

kan ondermeer door goede spreiding van het aanbod, een niet-elitaire promotie en
reductie van tarieven en toegangsprijzen.

EERTIJDS: Kunnen wij die beleidslijn ook terugvinden in het nieuwe museumdecreet ?

G.D.; Absoluut. Er schuilt een latente interesse in het hart van vele Vlamingen voor onze
musea. Dat de potentie zeker kan worden aangesproken, bewijzen de succesvolle
tentoonstellingen "Van Ensor tot Delvaux" in Oostende, "het naturalisme in Vlaanderen" in

Antwerpen en "Paris-Bruxelles", recent in Gent. Daarvoor is een echt coherent beleid
nodig voor de 370 musea in Vlaanderen en Brussel. ln het verleden ging de aandacht in
de grote musea te eenzijdig naar verwerving en conservatie van de collecties en
wetenschappelijk onderzoek. In de toekomst moet de samenwerking tussen de
organisatiekracht van de musea verbeterd worden. De museale opleiding zal een impuls
krijgen. Maar vooral een scherpere profilering van de onderscheidene musea en een
publieksgerichte benadering zullen ervoor zorgen dat veel meer mensen bereikt en in hun
interesse geprikkeld worden.

EERTIJDS: U is ook kabinetschef van de Vlaamse Minister van Welziin en Gezin. Ziet u
enige samenhang met het cultuurbeleid ?



G.D.: Zeker. Zo is cultuurbeleving een uitstekende vorm van welzilnspreventie.
Cultuurgevoelige personen begrijpen beter emoties en ideedn van anderen en zijn ook
expressiever. Omgekeerd lijkt het mij evident dat wie met onwelzijn in zijn gezin of
persoonlijk leven te maken heeft, zich vlugger zal afsluiten voor het creatieve, esthetische
en artistieke ongewone. In het gesprek met de beleidsmakers en het werkveld kunnen wij
niet steeds die onderlinge relaties uitdiepen. Want de culturele sector wil zich niet te zeer
associ6ren met de budgettaire grotere broer van de welzijnssector, die vijfmaal groter is.

EERTIJDS: Welk welzijnsdossier ligt de jongste weken bij u bovenaan de stapel ?

G.D.: De laatste maanden hebben wij hard gewerkt aan het (eerste) Vlaamse
thuiszorgdecreet, dat onze Minister begin volgend jaar bij het Vlaams Parlement wil
indienen. De thuiszorg is maatschappelijk almaar belangrijker en het is de keuze van vele
gezinsleden, die een chronisch zieke of zorgbehoevende oudere in hun omgeving
hebben. Alle welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg willen wij in een nieuw wetgevend
kader vatten. Ook nieuwe opvangvormen als kortverblijf krijgen er een plaats in. En de
mantel- en vrijwilligerszorg zal beter ondersteund worden.
U moet weten dat elk decreet grondig en langdurig wordt voorbereid. Minister MARTENS
wil eerst starten met een beleidsbrief of conceptnota. Precies omdat hij de dialoog met de
verenigingen en verlegenwoordigers van gebruikers zo belangrijk vindt. Daarna worden
de teksten met de administratie voorbereid. De gesprekken met de parlementairen enz.
volgen. Tja, je mag toch ongeveer een jaar rekenen voor je een belangrijk project in het
parlement gestemd krijgt. Nadien zijn er de uitvoeringsbesluiten. Hiermee zijn de
medewerkers toch ook al maanden zoet.

EERTIJDS: ls er dan een rush tussen de ministers naar zoveel mooeliik decreten ?

G.D.: Helemaal niet, al denk ik dat Luc MARTENS, met thans zeker meer dan twintig
decreien, bovenaan de hitparade staat. Wat wij vooral voor ogen hebben is een
programma voor de legislatuur en per politiek werkjaar. Elke medewerker weet perfect

wat zijn prioriteit is en welke bijdrage hij moet leveren. In kabinetswerk moet je vermijden
dat politieke actualiteit en grote "media-events" je doen meedrijven en te veel aandacht
opeisen. Beleid op langere termijn is trouwens de eerste maatschappelijke plicht van een
Minister.

EERTIJDS: Bedankt voor het interview. En veel succes toegewenst !

Raf Parent
rcraar



丁L αιb昭

BIECHTEN

Met Kerstmis in het eerste studiejaar, ik was toen vijf en een half, oordeelde de meester

dat ik al voldoende rijp was om mijn eerste communie te doen; dat kon ook niet anders

met zulke brave, godsdienstige ouders. Van toen af begon de traditie van de wekelijkse

biecht. Wat een eindeloos geduld wisten de priesters destijds op te brengen...

Van al dat biechten herinner ik mij vooral het aanschuiven op de banken, het

openschuiven van het raampje, de reuk van tabak en de drie weesgegroetjes.

Op het seminarie zag ik op tegen de wekelijkse biecht; het was telkens een opsomming

van dezelfde dagelijkse zonden. Hoe dikwijls probeerde ik iets originelers te vinden, ik

was beschaamd dat ik mijn biechtvader zo'n magere schotel moest aanbieden;

bewonderde hoe hij op basis van zo'n smakeloos gerecht zulke diepzinnige en

deugddoende commentaar kon aanbieden.

Als priester en leraar was het al wat gemakkelijker (l). Gedaan met de beschermende

atmosfeer van het seminarie, was er al meer gelegenheid om iets te mispikkelen, in

verband met de collega's, de principaal, de leerlingen, en de bekoringen van de boze

wereld. lk wil hiermee allerminst die biechten van weleer als nutteloos bestempelen;

enkel vaststellen hoe wijs Thomas van Aquino zei: "omne quod recipitur, ad modum

recipientis recipitur': hetgeen iemand gegeven wordt, kan hij enkel assimileren in de mate

dat hij ervoor ontvankelijk is.

Het schuldbesef groeit soms heel langzaam... Zelfs nog als priester, toen wij op het einde

van het Lof, na de lofklanken, drie onzevaders baden voor de bekering van de zondaars,

dacht ik daarbij aan de niet-kerkgangers en de niet-katholieken maar nooit aan mezelf .

Als biechtvader op het college en, op de weekends voor de leden van de H.-Hartebond,

werd ik ingeschakeld in het leger van de priesters belast met dit boetesacrament. lk heb

het nooit als een last beschouwd; ik voelde mij eerder vereerd dat ik, nog zo jong en

onervaren, het vertrouwen mocht genieten van zoveel mensen, die meestal devoot en

berouwvol te biecht kwamen. Maar ook hier bleef in zekere mate de routine doorwegen.

Wel groeide geleidelijk het besel van de barmhartigheid en het eindeloos geduld van de

Heer tegenover ons.

Pas in de laatste jaren ben ik begonnen te begrijpen, in andere omstandigheden en met

andere soort mensen, wat de biecht te maken heeft met Bekering, andere mentaliteit en

andere levenswilze, en Geloof in de Blijde Boodschap (Marcus 1, 14-15). Precies op die

derde zondag dat dit evangelie gelezen werd, komt een madamtje om 7 uur 's morgens

biechten in de wijkkapel. En ze "vertelt": lange tijd ben ik wrokkig geweest tegenover mijn

man en mijn zoons: altijd maar bedronken en onder elkaar ruzie maken; en ik, mij kwaad

maken, hen uitschelden. lk vond ze onuitstaanbaar, werd hoe langer hoe meer humeurig,

bediende ze met tegenzin en liet hen duidelijk voelen dat ik hun doening kotsbeu was;

maar zij veranderden geen zier. lk werd uitgenodigd om deel uit te maken van een

communaulei| ik maakte tijd en ging elke donderdagavond. Voor het eerst vernam ik dat

Jezus ons aanzet om geduldig te zijn, te vergeven en ons te bekeren. Dat is voor mij de

redding geweest. lk hield op met hen uit te kafferen, bediende hen vriendelijk en, oh



wonder, ook zij werden heel wat schappelijker en de atmosfeer werd ontspannen. Zelfs
de pijn in mijn kniedn is voor een groot deel weg. En ze zegl: gij kent mij, gij zijt bij mij
aan huis geweesu bij ons is de basisgemeenschap "Ninive" (eerste lezing van diezelfde
zondag). En dan zegt ze nog, zo terloops, "padre, yo he bajado mucho,'; letterlijk: ,'ik ben
van ver naar beneden gekomen", d.i.: ik heb mijn hooghartige, koppige houding laten
varen. Zonder te weten gaf zij een mooie toepassing op "leert van Mij dat ik nederig en
geduldig ben van hart". wat een dankbaarheid omdat zij de Blijde Boodschap onwangen
had en z6lf zich had weten te bekeren.
Ook in de gevangenis leer ik heel wat...
Elf uur's morgens, de tweepersoonscellen worden geopend en de "internen" lopen buiten
naar de binnenplaats voor hun dagelijks halfuur buiten de cel, om wat te voetballen. lk sta
te praten met Guido; zijn gebuur, Juan, al voorbijkomende, roept tot Guido: ,t is ,t momenr
om u te bekeren!
Guido riposteert prompt: "en gij dan; gij zoudt beter leren om het eten dat uw moeder
brengt, te delen met degenen die geen bezoek krijgen!"
Juan is een heel brave jongen van een goeie twintig, lid van de "comunidad cristiana", die
in dit paviljoen van 120 internen, 22 leden telt.
God weet waarom hij als medeplichtige van het tenoristische Lichtend Pad tot lange
hechtenis veroordeeld werd. Guido deed zijn eerste communie op mijn vroegere
parochie, pratikeert niet meer, hij zegt: "er is veel hypocrisie bij die leden van de
comunidad; veel bijbel en weinig beleving. En dat is veelal zo op de parochies". Hij werd
veroordeeld tot 20 jaar. Als hoogstudent was hij ooggetuige van {elle onlusten van
terroristen waarbij een paar voertuigen in brand gestoken werden. De politie chargeerde.
Al weglopende struikelde en viel een medestudentin. Guido hielp haar ontsnappen, hijzelf
werd opgeleid. Hij zei: had ik haar niet geholpen, dan was zij in de handen van de politie
gevallen, zou mishandeld en veroordeeld geweest zijn. lk heb haar kunnen redden in
plaats van zelf te gaan lopen. Zo werd ik veroordeeld tot 20 jaar, maar ik betreur het niet.
Hij is geen voorstander van geweld, maar gaat akkoord met de fanatieke ideologie van
het Lichtend Pad, die een wereldrevolutie willen ontketenen als enig middel om een
rechtvaardige wereld op te bouwen (iets in de zin van Jeremias 1,10). Wie van beiden
heeft meer nood aan bekering?
Enkele keren werd ik verzocht om biecht te horen van enkele gevangenen van gemeen
recht, drugverslaafden in rehabilitatie. Als vijfde stap in hun A.A.-programma, moeten zij
zich bevrijden van al wat zich in hun verleden heeft geaccumuleerd aan kwaad, zelf
geleden en zelf bedreven. Zo'n biecht duurde normaal van 60 tot 90 minuten; in twee
gevallen overhandigde de intern mij zijn schrift met 50 blz. herinneringen, meestal vanaf
de leeftijd van 5 jaar, lot op heden (25 tot 40 jaar). Ongelooflijk hoe ieder van hen tot in

de kleinste details heel die geschiedenis vertelt; af en toe stel ik een vraagje, enkel om
het "waarom" van bepaalde handelingen te begrijpen, meer is niet nodig; ik hoef hen niet
op te wekken tot berouw. Indrukwekkend is hun relaas van "schuld en boete" en
bekering. Maar in elk van die zeven gevallen, hoe dikwijls zijn zij zelf eerst slachtoffer
geweest vooraleer boosdoener te worden.
Niemand kwam uit een normaal gezin. Santiago werd opgevoed door zijn grootmoeder,

betutteld als een kiekske, zo beschermd en afgezonderd van de straat dat hil vanaf de
Lagere, slachtof{er werd van spot en slagen, want hij kon zich niet verdedigen. Ook als
jongere, en nog meer in de kazerne.
Tot hij plots, op een goeie dag in de vlaag van woede, reageerde en de aanrander met
zijn gezicht tegen een cementen muur wreef. Zo leerde hij eindelijk hoe hij zich moest
doen respecteren. Maar meteen werd hij overmatig agressief, bij de minste provocatie

24



aan het mesvechten. Als priv6 vigilante (bewaker) had hij een revolver; in een ruzie

schoot hij iemand neer en zo kwam hij in de gevangenis. Consumeerde daar nog meer

drugs dan vroeger. Tot hij in een gespreksgroep het Woord Gods ontdekt... dan wordt
alles nieuw. Over drie maanden komt hij vrij, maar hij zegt: ik heb eigenlijk nog zes

maand nodig om op mijn plooi te komen; hoe graag ik ook terugga naar vrouw en

kinderen, ik ben bang dat ik mijn agressiviteit nog niet de baas kan.

Jos6 is enkel wegens administratieve complicaties hier terecht gekomen, hij is lid van het
pastorale team van de gevangenis. Als bediende en verantwoordeliike voor de aankopen

in een bedrijf, weigerde hij telkens steekpenningen te aanvaarden vanwege de verkopers,

die hem zeiden: dat doet toch iedereen. Uit weerwraak insinueerden zij bij de

bedrijfsleiding dat die Jos6 blijkbaar onverschillig was voor de goede gang van zaken. Zo

werd hij op de duur ontslagen. Hij vertelt, dat hij als 1B-jarige twee maal echt mensen

bedrogen heeft: toen een vriend een zwaar ongeval leed, organiseerde de buurt
solidariteitsacties, hij deed goed mee maar... nadien verteerde hij zelf wat hij gewonnen

had. Na tien jaar voelt hij zich nog echt spijtig en beschaamd.
Robert groeide op als oudste van drie kinderen bij zijn alleenstaande moeder die de hele

dag buitenhuis werkte. Vanaf zijn vijf jaar werd hij herhaaldelijk verkracht; leefde praktisch

op straat, bedreel kleine diefstallen. Vanaf 8 jaar, vriend van dieven en inbrekers, krijgt

drinkgeld voor bewezen diensten en kan zo snoepen al wat hij wil. Later begint hij zell te
stelen en geraakt verslaafd aan drugs.
Zo heeft hil meer geld nodig en steelt geregeld van het weinige geld dat zijn moeder in

lange werkdagen verdient en telkens geeft hij de schuld aan zijn jongere broer, die dan
gestraft werd. Dat vertelt hii wel zeven keren, al wenende, in de loop van zijn

biechtgesprek. Zo spijtig voelt hij zich nu nog, na zoveel jaren, om dat misbruik van

venrouwen. Pas in de gevangenis heeft hij aan moeder en broer de waarheid verteld, zij

hebben erbij geweend, maar ze hebben het hem vergeven. Ook voor hem was het

contact met Het Woord Gods, het begin van de "ogen te openen" en uit de duisternis in

hel Licht te komen.

En zo wordt mijn eigen zondebesef en schuldgevoel, ook nu nog, sterker.
Tegenover de Heer, zijn wij allen, ook de grootste heiligen, even goed zondaars als de
grootste boosdoeners, en dan nog met minder verontschuldigingen van onze kant. Af en

toe komen herinneringen boven, hoe ik 20 of 30 jaar geleden, bepaalde jongeren of
volwassenen, zonder begrip hooghartig en hard bejegend heb en zo nutteloos leed heb

aangedaan, helemaal in tegenspraak met Petrus 5,1-4.
Vroeger drong ik er meestal op aan dat de biechtelingen zakelijk hun zonden zouden

opnoemen, zonder "nutteloze vertellementen". Nu weet ik dat die vertellementen voor
velen een hele opluchting betekenen, dat zij dankbaar zijn dat men luistert; en dat het

leed van vele jaren veel zwaarder weegt dan de schuld van de zonden. Misschien is het

daarom dat Onze Heer de zonden zo ver weggooit als het westen van het oosten
verwijderd is (psalm 103).

Joris Deleye

oud-leraar
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Pater Werner Vanmoerkerke bij zijn mensen.

Pater Werner Vanmoerkerke is sedert april 1965 werkzaam in Dominica, een eiland dat
behoort tot de Kleine Antillen in de Caribische Zee. Dominica ligt ongeveer halfweg
tussen de beter gekende eilanden Guadeloupe (in het noorden) en Martinique (in het
zuiden). Als vroegere Britse kolonie werd het op 2 november 1978 een volledig
onafhankelijke republiek met een eigen president en een eigen stem, die even zwaar
doonrrreegt als die van bijvoorbeeld Belgi6, in de Verenigde Naties. Dominica mag zeker
niet veMard worden met de wat hoger gelegen Dominicaanse Republiek die samen met
Halti in Jamaica, behoort tot de Grote Antillen in de Caribische Zee.
Pater Werner Vanmoerkerke werd geboren op 13 augustus 1935 in de St.-Jorisstraatte
Roeselare. Zijn vader, Prosper Vanmoerkerke, was een architect, net als zijn grootvader

die de plannen maakte voor de H. Godelievekerk te Beitem. Na de kleuterklasjes in de
Mariaschool trok Werner samen met zijn broers Roger en Walter Vanmoerkerke naar de
lagere school van het Klein Seminarie. Hij liep er school van 1943 tot in 1948. Daarna
ging het richting Essen om er te studeren aan het college van de Redemptoristen. Voor
het noviciaat trok hij naar St.-Truiden (1954) en daarna volgden nog twee jaar filosofie in

Beau Plateau (bij Bastogne) en vier jaar theologie in Leuven. Na Leuven kwam Rome

waar hij een licentie in de theologie en een doctoraat in de moraaltheologie behaalde.
De volgende stappen gebeurden aan de andere kant van de oceaan op het kleine eiland
Dominica. Gedurende 25 jaar, van 1 965 tot 1 990, was pater Vanmoerkerke er verbonden

aan de kathedraal-parochie in de hoofdstad Roseau. Hij bekleedde er verschillende
functies van pastoor tot deken en hulp-bisschop toe en was er jaren proost van de
plaatselijke KSA-, VKSJ- en KAJ-bewegingen.
In 1990 werd hij de eerste directeur van een nieuwgebouwd retraitehuis in Eggleston, een
dorpje wat landinwaarts enkele kilometer voorbij Roseau.
Dit retraitehuis helpt mee instaan voor de vorming van de eigen lokale geestelijkheid. Dit

gebeurt allemaal in de geest van de Redemptoristen die steeds dienstbaarheid t.o.v. de
plaatselijke bevolking boven echt leiderschap gepredikt hebben. In die zin is de
kathedraal van Roseau reeds enige tijd terug in handen van de lokale geestelijkheid

geKomen.
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Sinds augustus 1996 is pater Vanmoerkerke opnieuw als pastoor aan het werk in de

zuidelijke parochie Grand Bay. Hij is er verantwoordelijk voor de diensten in een viertal

dorpjes met betoverende namen als Petite Savanne, Delices, Fond St. Jean en Pichelin.

Het werk van pater Vanmoerkerke kunt u steeds steunen door een bijdrage te storten op

rekeningnummet 712-0112054-05 van het Amaat Vynckeionds v.z.w., Zuidstraat 25'

8800 Roeselare met vermelding van Pater Werner Vanmoerkerke, Dominica, West

Indies.

U ontvangt een liscaal attest voor stortingen vana{ 1.000 fr.

Johan Eeckhout
teraar

OP ZATERDAG 18 APRIL 1998 VINDT IN HET KLEIN SEMINARIE
HET DERDE COLLOQUIUM "JEUGD EN ONDERNEMEN'' PLAATS.

Dit is een initiatief van de Oud-leerlingenbond die hiermee de jongeren meer

ondernemingsgezind wil maken. De afstand tussen student en onderneming blijft immers

nog steeds bijzonder groot.

Dit iaar staat het colloquium in het teken van "Vlaanderen in Europa". Opdat alles in een

vlotte en gemoedelijke sleer zou verlopen heeft de Oud-leerlingenbond gekozen voor een

ontbijtformule. De deelnemers worden verwelkomd vanaf 08.45 uur. Vanaf 09.00 uur

kunnen zij hun voeten onder tafel schuiven en bij een heerlijke kop koffie kunnen zij hun

vragen afvuren op 66n van de tien competente figuren die uitgenodigd worden. Deze

zullen rechtstreeks in discussie treden met de jongeren rond een aantal belangrijke

thema's uit de bedrilfswereld, zoals:
. KMO's in het perspectief van Europa
. Kennis van vreemde talen: nog steeds een troef?
. Euro
. Integrale kwaliteitszorg, ...

Er ziln twee sessies van telkens 45 minuten voorzien en het geheel zal afgerond worden

door een gastspreker. Houd die datum vrij.

Erratum:

Op de man af: interview met Marc Roseeuw.

Op pagina 15 van het iuninummer viel door een belichtingsfout in de drukkerij een regel

weg. De tekst was: Maar Marc, denk goed na, 't is daar een moeilijke situatie en ik wil niel

dat ie daar kaoot gaat. Je hebt alle tijd om er over na te denken. Hij was bijzonder mild



Kaleid,oskoop

Openingswoord door Kris Pouseele, directeur
n.a.v. de tentoonstelling AUGUSTUNEN TE ROESELARE 1635-1797
vrijdag 7 november 1997

VORMEND ONDERWIJS GISTEREN EN VANDAAG

Geachte genodigden, geachte paters Augustijnen, beste coilega's,
beste vrienden van het Klein Seminarie van Roeselare

Volgens de oude Ratio studiorum en in de traditie van dit vol 190 jaar oude Klein
Seminarie maar minstens evenzeer in de traditie van het opvoedingsproject van de
Augustijnen, zou ik nu moeten spreken als een "homo pius et eloquens", een oprecht en
wel-sprekend man. lk wil het proberen in beider zin, naar best vermogen.

Er is geen toekomst zonder verleden, niet voor de dingen en zeker niel voor de mensen.
"De geschiedenis is het Klein Seminarie van Roeselare niet stilzwijgend voorbijgaan".
Wie enigszins vertrouwd is met Roeselare en het college, zal deze woorden van wijlen
Mgr. Em. Jos. De Smedt n.a.v. het 175-jarig bestaan beamen. Het KLETN SEMINARIE heeft
inderdaad een rijke geschiedenis. Zij gaal ver in de tijd terug: sinds 1806 bouwt dit
bisschoppelijk instituut in de Zuidstraat de onderwijstraditie uit die door haar voorgangers
is gevestigd. In 1635 kwamen de paters Augustijnen naar Roeselare en begonnen op de
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plaats van het huidige college met de bouw van een klooster en een bijhorende

middelbare school. "Ier eeren Godts ende ten dienste vande voornoemde stede"hebben

zij zich ingezet voor het religieus leven van de inwoners van deze stad en voor het

onderwijs van jonge mensen. Vanuit de inspiratie van hun geestelijke vader Augustinus

hebben zij Erasmus' droom van een christelijk humanisme mee willen realiseren. Met hun

opvoedingsproject stree{den zij de opleiding na van de "gelovig gemotiveerde en

letterkundig geschoolde rnens'; eerst voor een beperkte groep leerlingen, maar

gaandeweg ook voor bredere lagen van de bevolking.

Als in de 1gde eeuw de colleges, en met name het Klein Seminarie, een uitzonderlijke en

voor onze eigen geschiedenis beslissende rol hebben gespeeld, dan is de

voorgeschiedenis vanaf de 1 7de eeuw daar zeker niet vreemd aan. Daarom verdienen de

Augustilnen voor hun inbreng in de opbouw van ons college te Roeselare de volle

aandacht.

In de geest van de christelijke idealen van Augustinus en Erasmus en vanuit de traditie

van de humaniora als 'longe mensen meer mens laten worden", vanuit het evangelische
pespectief werkt het Klein Seminarie verder. De eigen plaats en de roeping van het

onderwijs is nochtans in onze huidige samenleving niet langer meer homogeen of

eenduidig. Meer en meer speelt de maatschappij haar onzekerheden naar de school toe.

Geloven is lang niet meer vanzelfsprekend, gezagsstructuren blijken niet zo evident als

vroeger het algemeen belang te dienen, trouw geldt nog steeds maar veeleer tijdelijk, en

vele welzijnswaarden worden ondergeschikt gemaakt aan de noden van het nu-moment.

Scholen zien de uitdaging betreffende probleemkinderen en situaties toenemen. En

tegelijk wordt onder de mom van zogenaamde individuele gelijkheid de rechtspraak
gebruikt om elke respectvolle gelijkwaardigheid nietig te verklaren. De spanningen en de

normenconflicten die in de samenleving gisten, borrelen zo ook in het onderuijs op. Niet

alleen de leerlingen brengen dit alles met jeugdige radicaliteit binnen, maar ook de

ouders en de leraren zijn, als leden van onze turbulente samenleving dragers van

dezelfde kiemen.

Wat doet een school hiermee? Welk antwoord willen onze scholen op deze uitdagingen

bieden? In elk geval heeft het onderwijs vandaag meer dan vroeger een omvangrijker en

langduriger opdracht tegenover de komende generatie jongeren. En binnen die opdracht
lijkt mij persoonlijk de zorg voor de mogelijkheden dn de beperktheden van elke jongere
prioritair. Naar de synthesewoorden die door prof. Jacques Claes op het Europees

seminarie in 1996 voor vormend onderwijs bracht, geloof ik dat het antwoord dat een

school kan geven duizendtallig is. In kern klinkt het eigenlijk als'. "ouder, leraar, opvoeder,
verantwoordelijke in sociale of politieke kring, wees concreet."

Concreet zijn wil zeggen, dat men dicht bij een zo rijk mogelijke werkelijkheid staat. Het
woord concreet is in feite het verleden deelwoord van het Latijnse werkwoord
concrescere, dat wil zeggen: vergroeien met. Concreet beduidt dus "vergroeid".

Vergroeid zijn met de werkelijkheid is haar waarderen en erin opgaan: de werkelijkheid
van woorden en taal, van getallen en evenredigheden, van stoffen en goederen waar
men technisch mee om te gaan heeft. In de vorming van jonge mensen dient de school
en de samenleving zich daarom niet al te eenzijdig te richten op het individu of op
zichzelf, maar minstens evenzeer op een werkelijkheid die ontzaglijk is, weet-baar en
doe-baar.



Men kan echter alleen maar vergroeien met iets wat groeit. Groeien doet die
werkelijkheid elk moment. Overigens is de ziel van het woord "werkelijkheid" de wortel
werken zelf. Wezenlijk voor werkelijkheid is dat zij voortdurend te werk gaat, geen
moment stilstaat, maar leeft. Laat dan de vakken ook niet op zichzelf gegeven worden,
los van de andere vakken, abstract dus. Elk vak heeft immers zijn verhaal, is het resultaat
van zienswijzen die anders hadden kunnen zijn, van uitgangspunten die wellicht rijker of
armer hadden gekund. Elk vak heeft toch zijn eigen geschiedenis. Wie vakken vanuit dit
gezichtspunt benaderl, laat leerlingen voelen dat de werkelijkheid geen fatum noch
dogma is maar een avontuur waarvan de eerste sequens nog maar net verteld kan
worden.

Concreet onderwijs gaat ook niet voorbij aan de vraag die door-weegt: "waartoe zijn wij
bezig?"We "kunnen" nu zoveel dat de vraag brandend wordt of alles wat kan of mag, ook
moet? Dit is de kernvraag van de ethiek.
En ethiek gaat om keuzes, om prioriteiten, om evenwicht, ook om een harmonische orde
die voortdurend behoed moet worden tegen wanorde, vooral in een cultuur als de onze.
Hier raakt ethiek ook de religie vanuit de overtuiging dat de werkelijkheid van mens en
geschiedenis pas vol en volledig kan worden vanuit een waarheid die we niet zelf hadden
kunnen bedenken en die ons gratuit in genade is geschonken. Het christelijk onderwijs
krijgt hierin zijn eigen bestaansrecht en wezenliik kenmerk: de diepe dingen in mens en
wereld laten oplichten en kennis plaatsen in het licht van verantwoordelijkheid. Solidariteit
en vriendschap geven mensen vleugels.

Die spiritualiteit hebben de Augustijnen ons nagelaten, de spiritualiteit van de
vriendschap en de solidariteit.
Als "fratres", broers, hebben zij hier samen gewoond en liggen zij hier samen begraven,
zoals de sluitsteen van de crypte achter het hoofdaltaar in de kerk ons blijvend herinnerl.
200 jaar na het verdrijven van de paters Augustijnen uit hun klooster en de sluiting van
het Latijns college zet het Klein Seminarie de tentoonstelling AucusruneN rE RoEsELABE

1635-1797 op. De tentoonstelling is uniek door de moeizame zorg waarmee een grote

reeks relevante stukken is bijeengebracht. lk betuig hier graag mijn oprechte dank aan de
werkers van het eerste en het laatste uur: Peter Bentein, Raoul Boucquey, Johan
Strobbe en Paul Thoen. Zij zijn de zeer gemotiveerde auteurs. Trouw aan het woord van
Augustinus om in eenheid elkaar te vinden hebben zij met efficientie en nauwgezetheid
maar vooral met veel enthousiasme en inzet samen een project veruezenlijkt dat het
Klein Seminarie in de diepte van de tijd en de geschiedenis plaatst en de nauwe band
met het wel en wee van Roeselare onderstreept.

Moge deze tentoonstelling vanuit het verleden op de breuklijn met de 21ste eeuw aan het
Klein Seminarie en de Roeselaarse gemeenschap zingeving en inspiratie bieden voor de

opdracht van vandaag: jonge mensen laten uitgroeien tot bezielde en bekwame
medemensen in de samenleving van morgen.
lk dank u.

Met dank aan de de ideedn van prof. Jacques Claes, venroord in het verslagboek
Europees wetenschappelijk seminarie VjRMEND ONDERwus. Dutooe russEN pRAxts EN

rHEoRtE. Leuven, 1997, pag 148-150.



SCHEIKUNDE

In onze collegetijd stond wetenschap gelijk met de natuurwetenschap. De fameuze boe-

ken "Jongens en Wetenschap", die Sinterklaas toen in alle erudiete gezinnen rondstrooi-

de, hadden het wel over de structuur van het atoom, doch nooit over de structuur van een

familiaal systeem; wel over de rijping van de druiven, maar niet over de rijping van het in-

tellect; enzovoort, enzovoort. Een duidelijke narimpeling van enkele eeuwen natuuMe-

tenschappelijke hegemonie, die zich bijwijlen zelfs het monopolie van het weten aanma-

tigde. Hoe oud en verdienstelijk dat soort wetenschap ook was, ze heeft me slechts

weinig kunnen boeien. Wat daarvan de oorzaak was, weet ik niet precies. Doch ik ver-

moed dat ik de scheikunde en de fysica alleen maar te vroeg op mijn weg heb gevonden;

dat ze te levensvreemd waren voor een ontluikende geest, die zich nog niet in de ab-

stractie vermeide. De basen en de zuren kwam ik nergens tegen wanneer ik stad en dorp

doorkruiste, ik vond er nergens 6nig spoor van. En wat moleculen waren, dat kon ik mij

nauwelijks voorstellen, want niemand had er mij ooit 66n kunnen tonen. En hoewel die

moleculen natuurlijk alomtegenwoordig waren, zag ik langs geen kanten de band met de

kryptische gedaante die ze in de formules op het bord aannamen. Water was voor mij

water, en daarmee basta. Dat dit water soms bobbelde, betekende enkel dat ik moet op-

letten om me niet te verbranden. Of dat er Spawater van gemaakt was. M66r zag ik daar

niet in.

Zo is het helaas ook gebleven. De meest wazige foto van mijn vader brengt mij onverkort

bij mijn vader, doch de meest exacte formulering van de scheikundige elementen waaruit
mijn dagelijks brood bestaat, zwiert mijn boterhammen op interplanetaire alstand van mij.

Dat een aaneenschakeling van formules mijn ontbijt representeert, wil ik wel geloven,

maar ik zle het niet. Dat de foto mijn vader representeert, mo6t ik niet geloven, ik zie heI.
Het kan natuurlijk ook met didactiek te maken gehad hebben. Op een keer dat we samen

stonden een eitie te koken, legde mijn dochter de gedaanteverwisseling uit die zich daar
v66r onze ogen voltrok in dat potje op het vuur. Ze begon over de watermoleculen die

door de temperatuursstijging 26 beweeglijk werden (dat noemen ze de verandering van

de aggregatietoestand, zei ze terloops), dat ze aan het dansen gingen, en zich uiteindelijk

z6 hoog boven het borrelend oppervlak riskeerden, dat ze - floep! - ineens weg waren en

niet meer naar het potje terugkeerden. En als je het bal liet voortduren, zei ze, dan kwa-

men ze op de duur allemaal in hogere sferen terecht, en dan was ons potje uitgekookt.

Voilir, z6 simpel is dat. lnderdaad, dacht ik toen, doch waarom heeft onze leraar dat op

het college 66k niet zo simpel uitgelegd, zodat ik er niet eerst op middelbare leeftijd voor
naar het tweedekansonderwijs in onze keuken moest?

In de podsis heb ik alle kansen oo een loopbaan als chemicus verbrod. De leraar moest

met lede ogen aanzien welke onverschilligheid ik ten aanzien van zijn vak tentoon spreid-

de. Beslist, het moet niet prettig geweest zijn, zich op die manier vernederd te voelen.

Een vakmens gaat zich immers met zijn vak identificeren, en wie het vak negeert, mis-

kent dus ook een beetje de beoefenaar ervan. lk kon het echter niet verhelpen, ik lepelde

de scheikunde binnen zoals ik ooit veel levertraan heb binnengelepeld: met afgrijselijke

weerzin.
E6n enkele keer, toch, ben ik geinteresseerd naar de chemieles getrokken.

De leraar had op voorhand aangekondigd dat hij "proeven zou doen", kwestie van het for-
mule-gedoe eens concreter te maken, het onderwijs in een aanschouwelijke vorm te gie-

ten, ja zelfs van de scheikunde het tastbare leven zelf te maken.

lk moest even terugdenken aan de wetenschapsdoos die Sinterklaas op verzoek van mijn

ouders mij 66k eens gebracht had: poeders, waarvan ik de naam nooit in 66n keer gele-

zen kreeg, en accessoires die all66n maar door een Marsbewoner konden uitgevonden



zijn. lk heb eens goed aan alles gesnuffeld, en ben loen enkele keren, m66r uit verplich-
ting dan om wat anders, de experimentele toer opgegaan. Vrij snel bleek echter dat in
mijn reageerbuisjes ni6ts reageerde. lk heb de doos dan maar voor altijd dichtgedaan.
Met mijn leraar zou ik evenwel geen amateur aan het werk zien. Daar kwam een oe-
roepsmens op de proppen, iemand die wist wat een laboratorium was. Zijn lessenaar was
als een toonbank, bijna zo breed als de klas zelf. Daarop had hij een brander geplaatst,
aangesloten op een gasstel, dat op de trede stond. In diverse houders hingen diverse re-
ageerbuisjes. Verder had hij een arsenaal van ingredienten meegebracht, die hij voor zijn
toverijen nodig had. Terwijl hij zijn geleerde uitleg gaf, zaten we geboeid te kijken naar de
mirakels die hij verrichtte. Plots echter liep het mis. Zijn brander was t6 dicht in de buurt
van wat gemorste spiritus gekomen en sloeg de vlam in dat goedje, op goed 66n meter
van de eerste rij toeschouwers.
Alsof de duivel er letterlijk mee gemoeid was, schoot een beetje verder op de lessenaar
een tweede vlam omhoog, wat verder n6g een, en dan n6g een. Geen vin die verroerde,
we zaten perplex. Het verlammende besef, dat we namelijk allemaal samen in de val za-
ten, duurde maar luttele seconden. Vanop de laatste rij pprong er 66n recht, spurtte naar
voor, zwaaide de deur naast de lessenaar open, en verdween in een flits. lk denk dat hij
recht naar huis is gelopen, de chrono van zijn leven. De deur stond wagenwijd open,
maar niemand volgde hem. ls dat 66k geen mirakel?
Vooraan stond de tovenaar ongewapend. Enkel met een handdoek rond zijn vuisten bond
hij de strijd aan, helemaal all66n. Na een poosje week het vuur ook vanzelf, want de
brandstof was vluchtig. Inmiddels had hij zich wel lelijk bezeerd. Maar pas als hij alles op-
nieuw onder controle had, verliet hij met opgeheven, verbrande polsen en met openge-
sperde, verbrande vingers het lokaal. Hij kon de pijn nauwelijks verbergen, maar geen

woord kwam over zijn llppen. Dan, dan gingen wij ook maar, doelloos, de speelplaats op.

Scheikundige, dat zou ik nooit worden, dat wist ik al lang. Maar leraar, zou dat niet iets
voor mii ziin?

Lieven Vandekerckhove

Ret.1964
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2 mei 1997 "Hey, hey, hey !!" Het klinkt als een enthousiast, juichend welkom.
Vreugdekreten omdat ze het weer gehaald hebben, omdat ze hier hun steengoede,
knusse nestelplekjes van vroeger nog onveranderd teruggevonden hebben. Eerlijk,
heimelijk was ik al dagen de lucht aan het afspeuren, ongerust.

vandaag, dinsdagavond 2 mei om halfzeven : zoals een lenteavond hoort te zijn, net niet
zwoel, prikkelend om van het voorjaar te drinken, en rondom alles gereed om open re
barsten. Ze kunnen het moment wel kiezen, die zwarte sikkels ! Met zijn tweedn, nee
drie, nog een en daar ook ! Rakelings over de nok van de feestzaal scheren uiteindelijk 7
acrobaten langs het dak de dreef in, moeiteloos wentelend boven de kruinen van de rij
linden, langsheen de basketpalen. Met een onmogelijk gewaande bocht langs Malachiet
schieten ze achter elkaar weer de lucht in, razendsnel. lk voel me een tol woroen,
dronken om ze te kunnen volgen en vreugdedronken dat ze er weer zijn. Gierzwaluwen.
Dit laatste trimester heeft zijn ultieme begeleiders weer gekregen, pas nu is de school
weer voltallig.

Welkom, heerlijke deugnieten van de lucht : hoelang teisteren jullie me nu al met jullie
gierend, uitdagend roepen ? Hoe dikwijls heb ik jullie vanop de schoolbanken heimelijk
benijd en gevolgd : ik, zuchtend boven al die zwijgende boeken, terwijl jullie schaterend
flirtten met de wetten van fysica en fatsoen ! Vele vluchten maakte ik mee vanaf de ene
hoek van het raam tot .... miljaar, moest dat gordijn uitgerekend nu dichtgeschoven
worden, terwijl de lentezon net mild de klas binnenkeek. Daar zat ik weer, blind, gegijzeld
in klas terwijl die luchtridders niet uitgeraasd raakten over hun schijnbaar eeuwige
speeltijd. Quousque tandem abutere patientia nostra......?

In de toenmalige zesde Latijnse had ik vanaf de tweede verdieping een bevoorrechte
tribuneplaats. Eens doken 2 luidruchtige snelheidsduivels voorbil de klasramen naast de
kapel de P-hoek in. Toen ze na een halve looping opnieuw langszij kwamen, verstarden
ze plots in hun beweging en versmolten zwijgend tot 66n viervleugelige, gracieuze
reuzenlibel. Een (in)discrete vertoning zonder woorden. Met een "in welke naamval staat
dit ?" rukte de leraar Latijn me abrupt uit mijn levende droomwereld. Hoogrood voelde ik
me van voyeurisme beschuldigd en flapte er een accusatief uit. Klassikaal ongeloof,
waarop mijn bekoring op een gepaste manier beboet werd. Nooit schreel ik, als
kroongetuige van een liefdesvlucht, lichtvoetiger dit strafwerk, waarvoor ik de echte
verstrooidheidsreden wijselijk verzweeg.

Dertig jaar later blijft de prikkel die van hun enthousiaste aanwezigheid en extravagant
temperament uitstraalt, nog altijd werken als een Madeleine van Proust. E6n Madeleine ?

Elke meimaand opnieuw bezorgen ze me een heerlijke indigestie.
Bij valavond swingen ze met veel gedruis dooreen en spelen ze carrousel rond de
St.-Michielskerktoren, hoger en hoger maar nog altijd hoorbaar, tot ze als pijnlijke stipjes
in het niets worden opgeslokt.
Even plots als ze massaal kunnen toekomen, zijn ze weer verdwenen voor een g maand
lang winterverblijf in Centraal en Zuid Afrika. Van zonnekloppers gesproken.

Woensdagvoormiddag 3 mei, kwart voor tien : alweer dat zalig weer met nu nog lege

speelplaatsen waarover een naarstige witte kwikstaart wat "slordig studentenvoer"
inspecteert. Maar er hangt manna en gejoel in de lucht : uiteindelijk tel ik er meer dan
twintig. Moeiteloos leggen ze haarspeldbochten vanaf de dakgooiranden van de refters
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via de kapel tot boven de spits van de st.-Michielstoren. Nee, ze kilken niet op een paar

kilometer. Elk moet et zeker, sedert ze ons vorige vroegzomer veel te haastig alleen

achterlieten, een slordig half miljoen kilometer opzitten, juist ja : 500.000 km op de teller

in 10 maanden, zonder 66n keer file. Daarbij verschrompelen alle roadrunners en

onvermoeibare truckers tot zielige kruipers..... En als ze er dan al eens 15 jaar

vleugelwerk hebben opzitten, komt dat dicht in de buurt van 10 keer heen en terug aarde-

maan. Kampioenen kilometervreters, geen pitstops noch groot nazicht, coach noch

hormonale spitstechnologie I Ze krijgen een kick van superlatieven voor atstand en

snelheid. Dit is meer dan een bries om "the windmill of the mind" te laten werken : zag ik

maar een fractie van waar jullie ooit geweest zijn, kon ik maar even door jullie ogen die

halsbrekende wereld meebeleven. Een iongensdroom, zoals velen nog wel eens

jachtpiloot hadden willen worden.

Vermoeid bestaat niet in het gierzwaluws, lichtvoetigheid, behendigheid en snelheid des

te meer. Swift worden ze door de Engelsen genoemd, wat zowel gierzwaluw als snel

betekent.

ln het Duits wordt het Mauersegler, martinet in het Frans. Linnaeus gaf ze als

wetenschappelijke naam : Apus apus. A pous betekent in het Grieks evenveel als zonder

poten of pootloze. Voor de stroomlijn immers verdwijnt hun landingsstel helemaal tussen

de veren, en als ze al eens op de grond terechtkomen, kunnen ze niet eigen"handig"

starten. Volledig onbeholpen zijn ze ten dode opgeschreven. Judith Herzberg geeft het in

haar gedicht Gierzwaluwen pilnlijk treffend weer. Hun kleine pootjes hebben elk 4
klauwtjes die naar voor wijzen, alleen geschikt om aan verticale wanden te hangen. Een

vrije val geeft hen als deltavliegers voldoende elan om te vliegen.

Als ze begin mei bij ons terugkeren om te nestelen en broeden, is het voor velen van hen

de eerste keer in bijna een jaar dat ze niet in de lucht zijn. Al die tijd hebben ze vliegend

doorgebracht, ondertussen enorme afstanden afleggend. Jonge vogels zijn pas

geslachtsrijp na vier jaar, en hebben al die tijd uitsluitend tussen hemel en aarde

doorgebracht. Een gierzwaluw doet werkelijk alles in de lucht : eten, drinken, wassen,

nestmateriaal verzamelen, paren, uitrusten en slapen. Alleen in de broedperiode komen

de vogels "aan de wal" om een nest te bouwen, te broeden, de jongen te voeren en warm

te houden.

Hoewel de naam gierzwaluw anders doet vermoeden, is de vogel geen familie van de

echte zwaluwen als huiszwaluw, boerenzwaluw of oeverzwaluw. Samen met o.a. de

nachtzwaluw behoort hij tot de orde der Caprimulgiformes - Geitemelkerachtigen - welke

systematisch dicht bij de uilen staan. Tot die orde behoren ook kolibries, ook al

luchtacrobaten. De andere zwaluwen worden ingedeeld bij de orde der Passeriformes -

Musachtigen - waartoe alle zangvogels behoren.

In onze Lage Landen is de gierzwaluw een cultuurvolger. Van nature is het een

broedvogel van gebergten, maar bij gebrek aan rotsen en kliffen neemt de soort

genoegen met surrogaten in de vorm van door mensen gemaakte bouwwerken. Vandaar

dat we gierzwaluwen vooral aantreffen in steden en grote dorpen. Als nestelplaats

worden holten onder dakpannen, in muurspleten en onder goten gezocht. Op school ziin

enkele nauwe spleten onder de dakgoot van de kapel en feestzaal vermoedelijk al meer

dan honderd iaar de bakermat van hun kroost. Goede tradities zitten er bii hen reeds



generaties stevig ingebakken. Enkel in Scandinavid nemen ze hun intrek in natuurlijke
boomholten.
Meestal maken de vogels gebruik van bestaande nesten. Deze worden ',gerenoveerd,'
met in de lucht "gevangen" materiaal zoals veertjes, pluisjes en zwevende strootjes. Al dit
spul wordt in het nest met speeksel in een komvorm aan elkaar vastgeplakt. Het legsel
bestaat uit 2 tot 3 dof-witte, soms iets crdmekleurige eieren, die bij goed weer 27 dagen
bebroed worden. De jongen worden door de oudervogels gevoerd met insectenballen :

tot 600 (sic) insecten worden in de krop van de oudervogels samengeperst en er een
tijdlang bewaard. Van deze ballen worden er ongeveer 30 per dag gevoerd. Inclusief
eigen consumptie weet 66n ouderpaar met twee jongen dan ongeveer 20.000 insecten te
vangen ! De jongen kunnen ruim 6 weken in het nest blijven. Een relatief lange periode
omdat de vogels meteen moeten kunnen zelfstandig vliegen en voedsel vinden. ouders
houden de opvoeding plots voor bekeken en laten hun vetgemeste kroost in de steek. De

longe, onervaren gierzwaluwen storten zich na een vastenperiode, zonder proefvlucht,
uitgehongerd in de diepte en het wordt vliegen of.........eindigen als snelle leerlingen van
lcarus ...
Bij slecht weer, wanneer de oudervogels geen voedsel kunnen vangen, raken de jongen
in een lethargische toestand (een schijndood, als een soort premature winterslaap). Hun
temperatuur daalt, hun ademhalingsritme en harlslag vertragen, zoals we dat bij reptielen
en enkele zoogdiersoorten van gematigde streken tijdens koudeperiodes ook kennen.
Deze toestand kan een week duren en houdt op zodra de jongen weer gevoerd worden.
Wordt er na die week niet gevoerd, dan zijn ze ten dode opgeschreven. Hetzelfde is
vastgesteld tijdens de broedperiode s.s., waarbij ook de eieren een langdurige afkoeling
kunnen trotseren. Het is bekend dat gierzwaluwen er hun (hand)vleugel niet voor
omdraaien om bij voedselschaarste elders, soms ver weg, op insektenjacht te gaan. Een
retourtje Parijs is geen uitzondering, en er zijn in de broedperiode verplaatsingen
vastgesteld tot over de Alpen!

De verbondenheid van de gierzwaluw met bebouwing heeft tot gevolg dat de soort zeer
gevoelig is voor menselijke activiteiten als sloop, renovatie, restauratie en nieuwbouw. De
algelopen decennia is er veel nestgelegenheid verloren gegaan, zonder bij her- of
nieuwbouw aan die gevleugelde stadsbewoners te denken. In Nederland en Frankrijk
hebben gierzwaluwprojecten - o.a met aanbrengen van kunstnesten - aangetoond dat
met betrekkelijk weinig middelen en inspanningen goede resultaten te behalen zijn, als
het gaat om het in stand houden van bepaalde gierzwaluwkolonies.

Ook in Roeselare merken we sinds jaren een langzame maar gestage achteruitgang van
deze boeiende soort. Het gewijzigde stadsklimaat, met toenemend verkeer en verhoogde
luchtverontreinigingsconcentraties is hier debet aan. Dit ongunstiger milieu heeft
rechtstreeks en ook via de voedselketen een negatieve invloed op hun

overlevingskansen. Zelf stelde ik tevens vast dat laagvliegende gierzwaluwen, plots
verrast door onweer, minder alert zijn en als verkeersslachtotfer kunnen vallen. Op de
grond zijn ze hulpeloze en kwetsbare prooien voor loslopende huisdieren. Door hun late
geslachtsrijpheid en lage voortplantingsfrequentie komen ze die verliezen maar langzaam
te boven.

lk herinner me betrouwbare tellingen van 1970, waarbij we in mei en juni op school
groepen van 40 en meer gierzwaluwen samen zagen. Wanneer ze in juli, op het eind van
hun kortstondig verblijf, verzamelen voor hun nachtvluchten op een paar kilometer
hoogte, telden we er een honderdtal.
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Het zou zonde zijn als de gierzwaluw op de duur zou verdwiinen uit onze stedelijke

omgeving. Ol zijn ze het zoveelste symptoom dat we onze stedelijke leeibaarheid stilaan

aan het ondermijnen zijn ?
En echt, kan le de school en de stad voorstellen zonder die levendige sfeermakers in de

lucht ?
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Tekening: Ad Cameron
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GIERZWALUW

Kop afgeplat als arendshoofd
ogen diep en scherp en droevig

ligt hij gewoon, zo ongewoon
voor wie zijn leven boven leeft

op onze stoep. Hij haakt zich
in mijn hand met roofdiernaalden.

Net als een speelgoedvliegmachien
taxiet hij over onze grond

of er een wiel af was
in scheve cirkels rond

Als engelen bestaan is dit er een.
On-gronds en ondoorgrondelijk

nooit hoort hij hier
hij kan zo niet eens starten;

lucht heeft hij nodig, om vallend

op te zweven, aan hoge richels klampen.

Hij heeft twee scheve schermpjes
die voor zijn ogen schuiven

ook langzame oogleden, als een hert.

Zijn bek is breed en vlug en puntig

op muggen ingesteld, en als een
stradivarius

met twee F-sleufjes afgewerkt.

Een platte vogelluis

duikt af en toe van uit zijn veren

op als een klein wurgend handje.

Hij kent geen mens

ol de gevaren van de grond,

hij is niet schrikachtig of schichtig
als hij niet hier wil zijn

doet hij zijn ogen dicht.

Terug de lucht in met hem

zeg je, maar hij valt in een plas,

een ankefije van veren.

Tekening: Elias Nauta.
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Bond-ig

NIEUWS VAN HET AMAAT VYNCKEFONDS

Op dinsdag 7 oktober kwam het "Fonds" bijeen ten huize van voorzitter Aim6 Vermeersch
in Gullegem.

Het Zouaven-museum
Er werd een akkoord bereikt met de vereniging "Pro Petri Sede" en het Klein Seminarie
om het museum binnen de muren van het college onder te brengen. Ondertussen wordt
er gewerkt aan het opmaken van de statuten.

Oud-leerlingen missionarissen
Op dit ogenblik zijn er nog 43 oud-leerlingen missionarissen actief over de hele wereld.

Het Amaat Vynckefonds steunt financieel
- De actieve oud-leerlingen missionarissen, na het indienen van hun project.
- De jubilerende actieve oud-leerlingen missionarissen
- De jubilerende oud-leerlingen missionarissen op rust of op pensioen.
- De pastorale activiteiten van oud-leerlingen missionarissen op rust of op pensioen na
het indienen van een project.

- Priester-studenten (seminaristen) in de Derde Wereldlanden.

Jubilarissen
In samenspraak met de Oud-leerlingenbond werd het bedrag voor onze jubilerende

missionarissen van 7.000 fr. oooetrokken tot 10.000 f r.

Proiecten-steun
Met het financieel steunen van een project voor Pater Danidl Lodrioor wordt nog even
gewacht totdat hij op vakantie komt (april 1998). De toestand in Congo is nog te precair.

Ondertussen heeft hij ons een verslag van zijn projecten bezorgd.
35.000 fr. werd gegeven voor het werk van Pater Paul Foulon in de Filipijnen.
20.000 fr. werd gegeven voor het werk van Pater Werner Van Moerkerke in Dominica.

Dankbrieven van
Geert Obr6 uit South Texas, Marcel Pecceu uit Japan, Gerard Vierstraete uit Congo,
Michel Schelpe uit lttinga in Brazilid, Remi Vandewalle uit Ndala-Tabora in Tanzania,
Jozef Cobbe uit Tjung Pamdang in Indonesi6, Constand Hanssens uit Kalundo in Oost-
Kasai, Jozef De Roo en Danidl Desmet uit Yaounde in Kameroen.

Mededelingsbrieven
Het overlijden van Pater Michel Cattaert werd ons gemeld. Pater Michel Cattaert werd
geboren in Oostkerke op 19 november 1913 en overleed te San Antonio in Texas op
17 maafi 1997. Samen met het gedachtenisprentje werd ook een copie van een foto



"klasbijeenkomst retorika 1931 op de hoeve'Vandenberghe' in Oost-Vleteren aug.'37"
toegestuurd.
Pater Edgard Declercq uit Bukavu (ret. 1943) deelt ons zijn nieuw adres mee:
B.P. 333 Cyangugu - Ruanda.

HET "AMAAT VYNCKEFONDS" VZW

ls een fonds opgericht in de schoot van de oud-leerlingenbond van het
Klein Seminarie te Roeselare, met als hoofddoel steunverlening, financidle
en morele, aan de werking en concrete missieprojecten van de
missionarissen-oud-leerlingen en/of -oud-leraars van het Klein Seminarie.
Elke bijdrage van derden aan deze vzw komt rechtstreeks en volledig ten
goede aan de missiewerking van deze missionarissen.
De vzw "AMAAT VYNCKEFONDS" is integraal aangewezen op de
medewerking en de hulp van missievrienden onder de vorm van financidle
bijdragen en giften, of het kopen van boeken.
+ Financiele stortingen of overschriivingen kunnen gedaan worden via uw
bankrekening of rechtstreeks op het rekeningnummer 712-01122054-05 van
het Amaat Vynckefonds vzw, Zuidstraat 25, 8800 Roeselare. Stortingen
vanaf 1.000 fr. komen in aanmerking voor een fiscaal attest rechtgevend op
belasti ngsvermindering.
+ boeken: Een boekenpakket (Ratte Vyncke, Grote Storinghe, Dries
Van Coillie) 500 fr.
De Belgische meubelkunst in Europa 2.600 fr.
Deze boeken kunnen besteld worden bii M. Dehem, Zuidstraat 25,

8800 Roeselare.

LEDEN: Cosaert Geert, Creytens Willy, De Bruyne Michiel (secretaris), Dehem

Marc (verslaggever), Denys Frans, Foulon Luc (ondervoorzitte|, Lachat Wilfried,

Laridon Henk, Monbaliu Lode (afgevaardigde-beheerder), Nollet Filip,

Vermeersch Aim6 (voorzitter) en Vermeersch Joris (penningmeester).

Dank namens alle oud-leerlingen missionarissen,

Marc Dehem. leraar
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WEEROM ll NOVEMBER...

De foto's van de iaren die 25,50 en 60 1aar geleden het co‖ ege ve‖ ieten Ze waren er

graag bり !

搬‖
悔

vlnr. Andrd Decock, Louis Vanneste, Julien Vandeweghe わわiS′ Bθθ/

電 ■

foto: St. Beel
vlnr. onderaan: Andrd Dedeurwaerder, Wilfried Decroos, Georges Debaets, Lionel Lezy,
Desire Apers. Jozef Vercruysse. Jozef Decoene
middenrij: Paul Deconinck, Andr6 Braeye, Frans Vereecke, Jozef Dooms, Frans De
Clerck, Herman Daels. Alban Vervenne
bovenaan: Daniel Debal, Herman Sierens, Frans Demeyere, Paul Wullepit, Jozef
Hoorens, Michiel Desmet

一
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Foto uitgangsiaar 1937

Foto uitgangsiaar 1947



Foto uitgangsiaar 1972

vlnr. onderaan: Patrick Brabant,

J acques, Jean- Pierre Terryn

bovenaan: Geert Swaeneooel.

Vermandere, Jan Windels

foto: St. Beel
Paul Vanblaere, Ludo Decuypere, Pol Tessier, Luc

Roger Bommerez, Frans Vandermeersch, Paul

Op zaterdag 18 april 1998

COLLOQUIUM
Jeugd en Ondernemen

Een organisatie van uw oud-leerlingenbond.

Houd die datum vrii.
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ONZE DENKSPORT

Beste puzzelaarS,

inderdaad, de meervoudsvorm. Verandering van (s)p(r)ijs, doet eten, in dit geval echter:

doet puzzelen. Straks meer hierover, eerst de oplossing van nummer vier:

Twintigletter-woord: Gezellejestiviteiten (Er staat reeds heel wat op stapel !)

Onze vierde winnaar: E.H. Emiel Devriese, Westendelaan 14,8430 Middelkerke.

Van harte "geproficiateerd"! E.H. Devriese raadde met 11 inzendingen bijna het correcte

aantal: 12 (= 4 x 3).
Een speciaal woordje van dank voor de "massale" inzending vanuit het Missiehuis van

Scheut te Rumbeke en voor de bemoedigende woorden vanwege Dhr. Fr. Denys
(voormalig winnaar). Gezien het behaalde "succes" (en ik miste dan nog enkele habitu6s
- komaan jongens, niet opgeven !) blijft de inzet dezelfde: een boekenbon van
1.000.- BEF.

Deze keer zoeken we geen 2o-letterwoord maar een 1g-letteMoord dat refereert naar

een evenement dat nauw verbonden is met het "ten Suyden van Brugge" gelegen

instituut.
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Reglement:
- Enkel volledig en juist ingevulde kruiswoordraadsels en het juiste 1g-letteMoord komen

in aanmerking voor de prijs.
- Schiftingsvraag : - Hoeveel juiste inzendingen zullen er deze keer ziin?

- Bij ex aequo zal een onschuldige hand de winnaar bepalen.
- Uiterste datum van inzending: 1 april 1998.

Horizontaal:
2. kleurige vlinder
3. lacrima - Engels bier
4. inzicht - telwoord

5. legerplaats

6. klaagzang - ita

7. vesting - boomwol
L huls

9. reepnet - ondenicht
10. oias - schaarsheid
1 1. bees
12. Amor - grol

13. kamorechter

14. ulevel - voorzetsel

15. peg - sporeplant

16. familielid - infaam

17. Uri6l

18. zangstem - zeerand

19. hofstede - voorzetsel
20. bolleboos - kuio

21. japon

22. labberton - excursie

23. kone - dicht

24. kinderhoofdje - kaam

Vertikaal:
2. doodshoofd - vrucht - priestermuts

3. guichet - fraai
4. ribstuk - Mohammedaanse bijbel - zeenimf
5. heem - korset - vrouwelijk zoogdier - vacant
6. achter - drinkfles - concreet
7. bombast - register - bluffer
8. bosgod - gamel - spijskaart - Griekse letter
9. hars - visuil - sportpark

10. plantsoen - groenlozing - mond - tennisterm
11. bijbelse naam - jaargetijde - pausennaam

12. manneliik dier - striem

Veel succes !!!
Debels Jan, leraar
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DIE GOEIE OUWE TIJD ...

Op maandag 10 november 1997 werden alle oud-priester-leraars eens terug naar de
oude schaapsstal uitgenodigd. Een gezellige biieenkomst en fotograaf Stefaan
Beel bezorgde ons volgende foto. Waar blijft de tiid?

foto: St. Beel
vlnr. onderaan: Luc Frenay, Gaby Quicke, Daniel Outtier, Antoon Petillion, Raf Dely,

directeur K. Pouseele, Andr6 Vanclooster, Lode Monbaliu, Carl Laga, Norbeft Leplae

2" rij: Theo Brackx, Paul Luttun, Raf Stubbe, Georges Gesquiere, Jacques Seys, Walter

Ramon, Karel Dewilde, Paul Hannebouw, Flor Claerhout
3" rij: Henk Laridon, Jos Debaere, Luc Goethals, Pol Mol, Jozef Gesquiere, Lode

St.Martin, Hugo Vandenberghe, Rend Delbeke, Roland Decloedt, Rik Depr6, Luc
Degraeve

4" rij: Maurits Verhelle, Wilfried Pauwels, Albeft Vandewalle, Pedro Nollet, Frans

Ve reecke, R obe rt Van acke re,

5'rij: Arnold Loose, Robert Decruyenaere, Henri Vandermoere, Alberl Maertens

6'rij: Frans Herpels, Louis Dewanckele, Michiel Doom, Robrccht Stock
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鰯乃 πづπι

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Dirk en Nathalie Swaenepoel-Declercq (leraar), 5 juli 1997,

Rozenstraat 29. 8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Piet en llse Mortel6-De Schrijver, 16 augustus 1997 (LWE 1990),

Amersveldestraat 23, 8830 Hooglede.

Heer en Mevrouw Alexander en Saskia Callewaert-Vanbrussel (dochter van Joost
Vanbrussel, LGR 1959 en oud-leraar),5 april 1997, Prosper Poulletlaan 5 bus 54,3000
Leuven.

Heer en Mevrouw Kurt en lsabelle Gyselinck-Mailliard,25 oktober 1997 (LWE 1987),

Papestraat 37, 8880 Ledegem.

GEBOORTEN

Nele, dochtertje van Johan Strobbe (leraar) en Stefanie Lammens, geboren op 18 juni

1 997.

Yari, dochtertje van Tom Dessein (zoon van Valdre, ret. 1958) en Jessie Verbeke,
geboren op 13 juli 1997.

Jantien, dochtertje van Heer en Mevrouw Jan en Marlies Debyser-Vermeulen, Assebroek
1 november 1997 (LGR 1983), Vuldersstraat 43, 8000 Brugge.

Lisa en Michelle, dochtertjes van Frederik Vervenne en Els Vandecasteele (dochter van
Willy, leraar), geboren op 12 november 1997.

Ewoud, zoontje van Dirk Huvaere (leraar) en Bea Walcarius, geboren op 13 november
1 997.

BENOEMING

E.H. Henk Laridon, priester-leraar is benoemd als lector aan de KATHO-RENO te
Torhout.

E.H. Robert Vanackere, priesterieraar lste lat., is benoemd tot pastoor van
O.-L.-V.-Madonna in Langemark-Poelkapelle.



OVERLIJDENS

Heer Aim6 Veranneman (Eco 1948) geboren te Roeselare op 16 lebruari 1928 en
overleden te Gent op 6 juni 1997.

Heer Walter Leveugle-Brys, geboren te Rollegem op 22 juni 1938 en overleden te
Torhout op 4 juni 1997, vader van Mattias (LWl 1995).

Heer Albert Heindryckx (LGR 1934) geboren te Torhout op 19 november 1916 en
overleden te Ruisbroek op 5 juni 1997.

Mevrouw Maria Ostyn, weduwe van Remi Braeckevelt, geboren te Wingene op 17 juni
1903 en er overleden op 21 juni 1997, grootmoeder van Peter Braeckevelt (LWIS 1985)

en Eugeen Bruneel (LGR 1963).

Heer Hendrik Decroix (WB 1973), geboren te Lendelede op 15 juli 1954 en overleden te
Roeselare op 10 juni 1997.

Heer Jules Gobyn-Huizinga (Ret. 1944), geboren te Roeselare op 1 mei 1925 en
overleden te Brugge op 1B juli 1997.

Mejuffrouw Yannick Valcke, dochter van Adelson Valcke (leraar), geboren te Leuven op

22 april 1 970 en overleden te Tielt op 28 augustus 1 997.

Mevrouw Marie-Th6rrdse Follebouckt, moeder van Patrick Perquy (oud-leraa|, geboren te
Brugge op 20 juni 1910 en er overleden op 10 augustus 1997

Mevrouw Yvonne De Smet, weduwe van Gustaaf Pieters, geboren te Rumbeke op 9

maart 1905 en overleden te Roeselare op 28 juli 1997, schoonmoeder van Raoul

Boucquey (leraar).

Mevrouw Virginia Pelssers, weduwe van Wilfried Cosaert, geboren te Lanaken op

24 januari 1 91 1 en overleden te Brugge op 2 november 1 997, moeder van Geert Cosaert
(LG 1 962) en grootmoeder van Benedict (Eco 1 990) en lgnace (Eco 1 992).

Heer Luc Denturk-Spriet (LWIS 1970), geboren te Roeselare op 9 november 1952 en

overleden op 3 november 1997 te Oostnreuwkerke.

Heer Gabriel Debaillie - Rosa Dejonghe (Eco 1932), geboren te Lichtervelde op 20

september 1911 en overleden te Roeselare op 25 oktober 1997, vader van Michel
(LGR 1974) en Bernard (Eco 1978)


