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COLLOOUIUM: VLAANDEREN lN EUROPA 18 APRIL 1998

April 1997: in de beheerraad van de Oud-leerlingenbond wordt het voorstel op tafel

gelegd om voor de derde keer een colloquium Jeugd en Ondernemen in te richten.

Doelgroep: vooral onze laatstejaarsstudenten en ook studenten hoger of niet-hoger

universitair onderwijs die hoogstens 5 jaar terug de poorten van het college achter zich

dicht trokken.

Bedoeling: de alstand tussen jongeren en de sociaal-economisch-juridische wereld zo

veel mogelijk verkleinen of m.a.w. onze jonge volwassenen in contacl brengen met

mensen uit bovengenoemde leefwerelden en in een open dialoog een aantal vensters

voor hen openen uit de praktijkwereld die hen toelaten wat verder te kijken dan hun

boekenwijsheid en ook wat over de grenzen van het kleine Vlaanderen in het intussen

66ngeworden Europa.

Lachende gezichten op het colloquium.

Bij zo'n voorstel kijkt iedereen dan naar de leraar(s) Economie. Maar enkele jongere

leden en ook een paar geroutineerde, enthousiaste medewerkers van de bond zetten er

mede hun schouders onder en de werkgroep kon rond de tafel gaan zitten.

Dan zijn we gaan brainstormen, discussidren, verwerpen, ombouwen, contacten leggen,

sponsors zoeken, telefoneren, faxen, onderhandelen,... en langzaamaan rees het

"bouwwerk" op tot wat het geworden is op 18 april 1998.



om 9 uur 's morgens stipt ging het colloquium van start. De deelnemers werden door
P. Cattrysse verwelkomd en de sprekers voorgesteld:
Dhr. DanidlAppeltant: Zelfstandigen

Juffr. Lieve Beele: Werken in de vreemde: arbeidsmobiliteit
Dhr. Bart Deman: Boekhouden, Fiscaliteit en bedriifsrevisoraat
Dhr. Jaak Fermaut: Kennis van vreemde talen
Dhr. Luc Haegeman: Het gerechtelijk apparaat
Dhr. Peter Herpels: KMO's in Eurooa
Dhr. Wilfried Huyghe: Onderzoek en Ontwikkeling, Integrale Kwaliteitszorg
Dhr. Stefaan Sterck: De dienstensector
Dhr. Paul Vanblaere: De Euro

Na deze korte inleiding konden de gespreksronden in de verschillende lokalen van start
gaan.

De ontbijttalels stonden feestelijk gedekt en de ontbijtkoeken geurden (en smaakten)
overheerlijk. De aanwezige studenten en andere deelnemers waren blij verrast, de
afwezigen konden geen groter ongelijk hebben.

ledereen kwam in de stemming en de discussieronden verliepen (bii de ene groep al

meer dan bij de andere) in een geanimeerde steer.
Rond 10 uur startte de tweede gespreksronde, waarvan ik de indruk had dat die nog

beter was dan de eerste. Nergens zag ik gelaten of verveelde luisteraars maar wel

tevreden gezichten van aandachtige toehoorders die nu en dan hun vraag of opmerking
konden plaatsen en zo constructief meewerkten aan het gesprek.

Om 11 uur werd opnieuw verzameld in het auditorium waar Dhr. Frans Crols (directeur

Trends) de slottoespraak hield. De lezers van 'Eertijds' krijgen die speech volledig

uitgeprint.

Voor de niet-geabonneerden flammer en misschien het moment om daar iets aan te
doen) volgt er nu een poging om van de 30 minuten durende toespraak, de
kerngedachten weer te geven:

Jonge mensen, spreid jullie vleugels uit, wees mobiel en durf reizen, bouwen, elders te
bestaan maar ... met contacten in je eigen Vlaamse bodem.
Bewaar je eigen Vlaamse eigenheid (trouw aan je "tribe") en trap niet blindelings in het

ons voorgehouden patroon van de'eenheidsworst'zoals die vandaag en de komende

tijden wordt opgediend.

Twee doordenkertjes in dit verband:

1) Enerzijds politieke onafhankelijkheid en zelfbeschikking, anderzijds economische

samenwerking. Ze horen samen als de twee kanten van een munt.

2) The bigger the world, the more powerful its smallest players.

Laat ons streven naar een open en vrije markt waarin 200 tot 500 ONAFHANKELIJKE

regionale staten gespreid over de gehele wereld naast elkaar leven. Ook ons "kleine"

(???) Vlaanderen speelt daarin als volwaardig partner mee.

Als slot: Albrecht Rodenbach vertaalde ziin toekomstdroom in de woorden:

Vliegt de Blauwvoet, Storm op zee !!



Laat mij toe dit hedentendage om te zetten in:

Dynamiseer Vlaanderen, maak het sterk,

wij ziln de gedroomde Europese burgers die eenheid willen in verscheidenheid.

Na deze boeiende uiteenzetting (de tijd vloog voorbil) die door de aanwezigen erg werd

geapprecieerd, volgden de dankwoorden en de geschenken voor de sprekers waarna

iedereen werd uitgenodigd voor het laatste luik van de voormiddag: de receptie.

Bij een fris, Roeselaars bruintje en overheerlijke toastjes (en er waren er meer dan

genoeg !!) werd er nog wat nagekaart, verder gediscussieerd, al wat gedvalueerd maar

de slotsom was:

een kwalitatief hoogstaande morgen, alleen jammer dat de kwantiteit ontbrak.

Een gemiste kans voor vele van onze laatsteiaars en pas afgestudeerden.

Tenslotte wil ik iedereen danken - niet alleen de leden van de Oud-leerlingenbond maar

ook de zovele sympathisanten die op 66n of andere manier hun steen(tje) hebben

bijgedragen - voor het mogelijk maken van dit geslaagd en gesmaakt (letterlijk en

figuurlijk) evenement.
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WELKE STUDIEKEUZE MAKEN ONZE ABITURIENTEN?

'Naar aloud gebruik maken de laatstejaarsleerlingen van het college ter gelegenheid van
de bedevaart naar Dadizele hun studiekeuze bekend'..,
Voor de Eertijds-lezer die over een meer dan middelmatig geheugen beschikt (of anders
ook wel een uitstekend bijgehouden archief) zullen bovenstaande titel en openingszin als
een echo uit het verleden klinken. Inderdaad, onder de rubriek "Contactueel" verschenen
die in hel juninummer 1989 (21e jaargang, nr. 1)al eens eerder. Sedertdien prijkten in het

Juninummer van alle volgende jaargangen de folo's van de uitgangsklassen, en ook dit
jaar is dat niet anders.

KLAS 6 GR:EKS‐LATIJN+6 LAT:」 N‐MODERNE TALEN+6 LATiJN‐ WETENSCHAPPEN

1e rij: Dhr. Geert Van Coillie; Dhr. Robert Vandewaeter; Dhr. Adelson Valcke; Dhr. Peter Bentein; Directeur Kris Pouseele;
Onderdirecteur Marc Vandoorne; Dhr. Marc Olivier; Dhr. Peter Lezy; Dhr. Lino De Roo
2e rij: Dhr. Paul Thoen; Tom Deparcq Roeselare; Peter Vanhaesebrouck Roes.; Brecht Decoene Roes.; Michael Hauspie
Passendale; PieterJan Devlieger Roes.; Emmanuel Deckers Roes.; Bram Delbecke Roeselare; Frederik Le Roy Staden;
Dhr. Guido Spyns
3e ij; Bert Keirsbilck Roeselare; Mathieu Rynaert Roeselare; Wouter Gheile Gits; Ward Wldemeersch Moorslede; Peter
Nuytten Moorslede; Pieter Callens Ardooie
4e rij: Thibaut Debucquoy Passendale; Thomas De Clerck Kortrijk; Wannes Depondt Roes.; Pieter Verstraete Rumbeke;
Nadiem Shah Roeselare; Ole Laveyne Roes.; Bruno Thoen Roeselare; Kevin Breyne Staden

Afwezig: Lieven Bossuyt, Roeselare
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'Hier volgt een overzicht van wat er dit jaar - op woensdag 3 mei - door onze

uitgangsklassen gekozen werd', zo stond erverderte lezen, nu bijna 10 jaargeleden. Dit
jaar gebeurde die bekendmaking op woensdag 20 mei, zoals gezegd: naar aloud gebruik,

ter gelegenheid van de bedevaart naar Dadizele. ls er in zo'n decennium iets (veel?)

veranderd? We laten het antwoord ter beoordeling aan de lezer over. Hier volgt enig

cijfermateriaal, met onze bedenkingen.

Van de 135 schoolverlaters zijn er 123 die een studiekeuze voor volgend jaar

bekendmaken, en 12 die de knoop nog niel doorgehakt hebben. Niemand blijkt het

voornemen te hebben om na zijn humaniora in de 'praktijk' te stappen, wat eigenlijk
zoveel betekent als: iedereen opteert voor minimaal nog es drie jaar voortgezette studie.
Twee derden van die groep hoopt het aan een van 's lands universiteiten waar te maken,
en kiest resoluut voor een academische - dus: wetenschappelijke - vorming. Het andere

derde zoekt het dan in het hoger onderwijs buiten de universiteit, hetzij in de 3-jarige

cyclus (het "korte type", zoals b.v. regentaats- en graduaatsopleidingen), hetzij in de
A-jarige cyclus (het 'lange type", zoals vertaler-tolk, industrieel ingenieur ol
handelswetenschappen).

KLAS 6 WETENSCHAPPEN‐ WiSKUNDE B

'le rij: Dhr. Luc Frenay; Dhr. Karel Dumont; Dhr. Adelson Valcke; Dhr. Dries Bekaert; Directeur Kris Pouseele;
Onderdirecteur Marc Vandoorne; Dhr. Lino De Roo; Dhr. Peter Bentein
2e rij: Stijn Dehaene lzegem; Peter De Mar6 Koolskamp; Kristof Despierre lzegem; Pieter Calmeyn lzegem; Tom
Lybeers Roeselare; Van Gehuwe Barl Oostnieuwkerke; Pieter Vanhecke Pittem; Koen Vanhaelewijn
3e rij: l\4atthias Vercruysse Rumbeke; Jeroen Vanlamsbrouck Ingelmunster; Bjorn Vancoillie Rumbeke; Wouler
Verhalleman Oostnieuwkerke; Stijn Goerlandt Oostnieuwkerke; Stijn Eyckmans Roeselare
4e rij: Stijn Degraeve Boezinge; Bruno Bonte SfEloois-Winkel; Pieter Vincke; Lode De Schepper Roeselare; Olivier
Lambertyn Ingelmunster; Wedey Huyghe Meulebeke; Frederic Bogaert Rumbeke



En waar precies zullen al die ex-Klein-Seminaristen (l) mekaar volgend jaar dan wel

treffen? De overgrote meerderheid opteert voor een campus die niet zo ver van de

thuishaven verwijderd is, wat dan bevestigt hetgeen recent uit een onderzoek gebleken

is. In de media heette het dat de Vlaamse student - een beetje verrassend - kiest voor de

universiteit "onder de dorpstoren". Wat ook de motivering voor die keuze mag zijn, liefst

44 wenden de steven naar Kortrijk (met Oostende erbij: 45) en nog eens 42 gaan in Gent

voor anker, terwijl er 3 op Torhout aanleggen. Buiten "de Vlaanders" wagen zich dan nog

1B nieuwe studenten in Antwerpen en (maar) 8 in Leuven, met nog 66n buitenbeentie e

Namur. Opvallend afwezig in het spectrum is onze nationale en Europese hoofdstad

Brussel!..

Wat onze abituridnten nu volgend jaar precies zullen studeren, dat blijft uiteraard nog de

meest belangwekkende vraag.

Blijkt dan dat zo'n 40 "h zijn hart verpandt aan 'cijfervakken' en daarom de positief-

wetenschappelijke toer op gaat. Ook zo'n 35% geeft de voorkeur aan 'lettervakken' en

gaat zich over talen, mens- en cultuurwetenschappen buigen. De resterende 25/" zien

een combinatie van de twee tegemoet, en slaan b.v. een economische richting in.

Voor zover een 'hitparade' van populaire keuzes enige zin heeft, geven we hier toch een

totaalbeeld van de gemaakte opties.

6 ECONOMiE‐ WiSKUNDE+6 MODERNE TALEN‐ WETENSCHAPPEN

Vlnr.:
Dhr. Adelson Valcke; Dhr. Karel Dumont, Directeur Kris Pouseele, Onderdirecteur Marc Vandoorne; Dhr. Lino De Roo

1 e rij: Steven Casteleyn Roeselare; Steven Pollin Torhout; Dieter Heyman Hooglede; Hermes Docky Rumbeke; Ward

Verbeke Hooglede; Ward Steen Poelkapelle; Dimitri Desmet Ledegem; l\,liguel Casier Staden; Michadl Six Rumbeke
2e rij: Dries Serruys l\,loorslede; Nick Prinsier Houtem; Stijn Soenen Hooglede; Geert Lafant Zwevezele; Frederik

Vandaele Kachtem
3e rij: Bert Vanden Bulcke Hooglede; Gerrit Bouckaert Bumbeke; Thijs Desender Merkem; Pieter Degraeve Roeselare
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burgerlijk ingenieur & burg. ir.-architect
rechten
industrieel ingenieur
Toegepaste Economische Wetenschappen
graduaat marketing, accountancy, talen...
geneeskunde
handelsingenieur
handelswetenschappen
vertaler-tolk
geschiedenis
Germaanse talen
lichamelijke opvoeding/kinesitherapie
bio-ingenieur
informatica
Politieke en Sociale Wetenschappen
regentaat
sociaal assistent
psychologie
muziekconservatorium
diergeneeskunde
farmacie
biochemie
Oost-Europese talen
pedagogie
onderwijzer

6 WETENSCHAPPEN.WISKUNDE A

IA

13
10
10
10
I
6
6
o
o

4
4
4

J

I

I

Z

vlnr.: Foro I sr BEEL

1e rij: Dhr. D. Verbeke; Dhr. Adelson Valcke; Dhr. Robert Vandewaetert Directeur Kris Pouseele, Onderdirecteur l\4arc
Vandoorne; Dhr. Lino De Roo; Dhr. G. Spyns
2e rij: Koen De Meulemeester Houthulst; Dirk De Brouwere Roeselare; Dave Declercq Moorslede; Kristof Crolla
Roeselare; Wim Mouton Roeselare; Pieter Devolder Roeselare; Philipe Lapetre Bissegem; Dries Dewulf Moorslede;
Pieter Van Compernolle Zwevezele
3e rij: Benoit Dumez Roeselare, Dieter Vanhecke Rumbeke; Frederik Hoedt Staden; Wannes Oosterlynck Roeselare;
Diederik Decock Ardooie; Maarlen Ghillebert Roeselare; Kris Schacht Houthulst
4e rij: Stijn Goddeeris Roeselare; Diederik Claerhout Roeselare; Maarten lvleirhaeghe Boeselare; David Vervaele Gits;
Thomas Vercruysse Boeselare; Thomas Roelens Rumbeke; Hans Donik Rumbeke; Alexander Christiaens Passendale



In vergelijking met de tabellen van 10 jaar geleden zijn er weinig of geen spectaculaire
aardverschuivingen te noteren.

Dat er in 1989 welgeteld 2 kandidaten voor het bisdom waren, legenover geen enkele nu,

kan niet echt significant genoemd worden.

Het behoorlijk hoge aantal kandidaat-burgerliik ingenieurs en induslrieel ingenieurs laat

zich best met het cijler uit '89 vergelijken. Het aantal geinteresseerden in rechtsstudies is
wel verdubbeld, maar wat daar de verklaring voor is, lalen we wijselijk in het midden.
Anderzijds kozen in '89 nog zo'n 8-tal leerlingen voor een opleiding als rijkswacht- of
legerofficier, terwijl zich daar nu g66n gegadigden voor melden.
Economische studies binnen en buiten de universiteit mooen zich dan weer in een
constante populariteit blijven verheugen.

En ondanks een toelatingsexamen dat dit jaar voor het eerst integraal aan kandidaat-

medici opgelegd wordt, kiezen er toch nog 8 voor geneeskunde (in '89:2). Bij het

toelatingsexamen voor burgerlijk ingenieur, dat al op een langere traditie kan

terugblikken, hebben onze oud-leerlingen altijd bewezen dat ze daar 'klaar' voor waren,

en het laat zich aanzien dat dit voor geneeskunde nu niet anders zal zijn.
Als blikvanger weze ten slotte nog vermeld dat een richting als geschiedenis met liefst 6
kandidaten bliikbaar ruime interesse weet te wekken.

6 ECONOM:E¨ MODERNE TALEN

1e rij: Dhr. lvlarc Vermeulen; Dhr. Adelson Valcke; Dhr. Peter Lezy; Directeur Krist Pouseele; Onderdirecteur Marc
Vandoorne; Dhr. Dries Bekaert; Pieter Beernaert lzegem
2e rij: Pieter Desmedt Rumbeke; Bart Strobbe Roeselare; Benjamin Desnouck Staden; Steven Willaert Roeselare;
Koenraad Safaut Oekene; Philippe Vanwalleghem Zonnebeke; Gregory Depoorter Roeselare
3e rij: Floris Vallaey Hooglede; Christophe Verholle Roeselare; Rainez Werbrouck Rumbeke; Niels Loncke Beveren;
Bram Derrytter Boeselare; Karel Breye Roeselare
4e rij: Kevin Hughe Rumbeke; LodewUk Sioen lchtegem; Alexander Vanwalleghem Veldegem; Benjamin Descamps
Beveren
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Voor elk wat wils dus, ook voor die 12 die hun keuze nog in beraad houden. Wikken en
wegen is het overigens voor iedereen, en op zo'n al bij al toch vrij belangrijk
scharniermoment in een mensenleven gaat men best niet over 66n nacht ijs.

Het dient overigens opgemerkt te worden dat die abituri6nten daarbij niet zomaar aan
hun lot overgelaten worden. Het is daarentegen juist een eigenheid van dat laatste
humaniorajaar dat de begeleiding bij de studiekeuze door PMS, leraren 6n ouders er als
een rode draad doorheen loopt, van testen via infobeurs naar contact- en
opendeurdagen. Maar de uiteindelijke beslissing ligt finaal toch weer bij de student in spe
zelf. Die zal het ook vanuit zijn talent, inzet en motivering moeten realiseren, al staat hi.i

ook daarbij liefst niet helemaal alleen.
Wij wensen ze bij deze alvast allemaal het allerbeste toe, in de lijn en de traditie van de
velen die hen vanuit het Klein Seminarie - eertijds 6n onlangs - zijn voorgegaan!..

Marc OIivier,

Ieraar
(ret.1 971 )

6 LATiJN‐ WiSKUNDE A+B

vlnr.:
1 e rij; Dhr. Raf Parent; Dhr. Robert Vandewaeter; Dhr. Adelson Valcke; Dhr. Daniel Leuridan; Directeur Kris pouseele;
Onderdirecteur Marc Vandoorne; Dhr. l\,4arc Olivier; Dhr. Peter Lezy; Dhr. Lino De Roo
2e rij: ftilathias Verougstraete Roeselare; Pieter Meuleman Rumbeke; Mathieu Verfaillie Passendalei Flor Kerkhof
Floeselare; Pieter De Pauw Rumbeke; Wim Verhaeghe Roeselare; Steven Delputte Moorslede; Rudolf Van Collie
Roeselare; Frederik Willaert Ardooje; Henk Lagae Roeselare; Renaat Vanthomme Roeselare; Laurent Werbrouck
Torhout; Wim Ameloot Reninge; Renaat lde Pittem
3e rii: Joris lvloyaert Rumbeke; Sven Reynaert Roeselare; Jan Gunst Hooglede; l\ilathias Vandaele Ingelmunster;
Dimitri Callens Rumbeke; Wim De Roo Rumbeke: Paul Verstraete Roeselare
4e rij: Frederik Allossery Roeselare; Anthony Houthoofd Roeselare; Stefaan Vanheule Staden; Jesse De Meyer
Hooglede; Jeroen Courtens Hooglede; Maarten Tavernier Roeselare; Matthys Cappan Passendale; Sander Plets
Rumbeke
Afwezig: Olivier Declercq Beselare.



ERIC WULLAERT WAS 'MADE IN IKS'

Na 43 jaar heett Eric Wullaert het Klein Seminarie vaarwel gezegd. We vroegen de

sympathieke wiskundeleraar om een terugblik:

"lk kwam het IKS inderdaad binnen op 1 september 1954 om het pas te verlaten op 30

augustus 1997. Daartussen zat een stukje lagere school, volgde ik er de humaniora en

gaf ik er, na mijn opleiding tot regent te Torhout en militaire dienst, les. lk voel me aldus

wel voor een belangrijk sluk'made in IKS'.

Wel was ik van 1987 tot 1992 in terbeschikkingstelling en bedrijvig in het zakenleven."

Wat waren, in een notendop, je ervaringen als leraar?

"Door de wiskunde kon ik al die jaren uitzonderlijk sterk in teamverband werken met de

vakcollega's. Wij konden er met de leerlingen grotere delen leerstof inzichtelijk

verwerken, doorzetten en vreugde vinden in het oplossen van oefeningen, maar

eveneens leren relativeren waar nodig."

"Wat mij al deze schooljaren voornamelijk bijgebracht hebben, is aandachl te hebben

voor het positieve bij de jonge mensen. De dingen die wel goed gaan, maar vaak als te

vanzelfsprekend worden gezien, in het oog te houden. Wij kunnen via de school heel wat

goede dingen in de leerlingen investeren en hen aldus een stevige basis geven om op

terug te vallen.

Eigenlijk ben ik fier tot dit schoolteam te hebben behoord."

Peter Malisse

leraar



STERK ALS KERKEWERK

E. H. Robert Vanackere, gewijd in 1960, heeft meer dan achttien jaar in het Klein

Seminarie gewerkt. Hij kwam van het Sint-Stanislascollege van Poperinge waar hij tot

1978 ook al Latijn gaf. Hij kende zijn leerlingen en zij kenden hem. Als inwonend priester

maakte hij veel tijd vrij voor de jongens en was hij een vaderfiguur van de eerstejaars.

Wie ziek was, kreeg les in het ziekenhuis. De laatste jaren was hij ook verantwoordelijk
voor het meisjesinternaat. Lange tild was hij een steunpilaar van de reizende bibliotheek.
Toen deze haar activiteiten staakte, heeft hij zijn kennis losgelaten op de oude

boekenschat van onze school. Tijdens de zomervakantie van 1997 wist hij nog een
volledig klassement ervan te voltooien! Onze nieuwe bibliotheek werd er beter van.

De hemel is zijn tweede thuis. De zuivere lucht van de bergen en de puurheid van de
sterrenhemel trekken hem aan. Wie van zijn leerlingen herinnert zich niet het tot mythe
verheven verhaal van de berghut? Wie van hen zou nog de weg verliezen in Parijs of het
noorden verliezen onder een fonkelend firmament?

Op een leeftijd waarop men al eens de zetel verkiest, vonden we hem op het voetbalveld
of probeerde hij tieners te kloppen op de helling van de Kasselberg. Zonder zijn bezieling
was de Kassel{ietstocht overigens niet denkbaar geweest.

Nu heeft de bisschop hem geroepen om pastoor te worden op de Madonna le
Langemark. Hij ging zijn nieuwe kerk binnen met een herdersstaf. Zo zullen zijn
parochianen hem leren kennen; zo hebben wij hem gesmaakl.

Robert, dank voor alles.

Lieven Verbanck

Ieraar



beantwoorden aan de

ontwikkelingen binnen

maatschappij en binnen

onderwijs.

EEN NIEUWE ALMA

Reeds vele jaren is er binnen de

muren van het klein Seminarie

sorake van een nieuwe keuken. Er

werd echter steeds voorrang

gegeven aan gebouwen die het

groeiend aantal leerlingen binnen de

campus dienden te herbergen en

die tezelfdertijd moesten

1鱚

Foto genomen tijdens de werken begin mel

Enkele voorbeelden uit de afgelopen 25 jaar: de sporthal, het nieuwe klassencomplex

van de VABI in de Zuidstraat, het serrecomplex van de VABI (ingericht volgens de

recentste technologie€n in land- en tuinbouw), de "Malachiet" van het college met zijn

specifieke klassen voor computer, technologie en wetenschappelijk werk.

Tenslotte werd naast de feestzaal ook nog een nieuwe blok toiletten gebouwd.

In de beginjaren negentig werd dan toch het sein op groen gezet om tot de bouw van een

nieuwe keuken met selfservice over te gaan. Er wordt gebouwd met gedeelteliike

betoelaging van de Dienst voor lnfrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

(afgekort DIGO). De aanvragen bij DIGO zijn zo talrijk dat er momenteel een wachttijd is

van ongeveer 4 jaar vooraleer een ingediend dossier behandeld kan worden. Vandaar

dat de bouw pas vorig jaar begonnen is.

De keuken wordt ingeplant op de grote speelplaats aan de Botermarkt, dwars op het

hoofdgebouw, tussen de twee bestaande refters.

De bouw omvat:
. nieuwbouw van keuken en dienstlokalen voor onderhoudspersoneel
. nieuwbouw van overdekte speelplaats
. verbouwingswerken op kelder en gelijkvloers tussen 2 bestaande refters
. maken van een nieuwe toegang naar bestaande kelder aan de zijde van de dreef (naast

toegang leraarskamer)
. plaatsen van een hydraulische lift en schaarlift

In de bestaande kelders is er ruimte voorzien voor afvalcontainers, voor leeggoed, droge

voeding, een servieslokaal, een lokaal voor onderhoudsproducten alsook een ruimte voor

boterhameters (plaats van huidige afwasruimte).

In de kelders van de nieuwbouw treft men een stookplaats, een wasserii, een

linnenkamer alsook een refter en kleedkamer voor het dienstpersoneel.

Op het gelijkvloers van de nieuwbouw treft men de nieuwe keuken aan.

Deze is gecompartimenteerd als volgt:
. koelinstallaties met 1 dieovriescel en 3 koelcellen
. een warme keuken met 4 snelkookketels, een kookfornuis met 6 branders, 2 kipbare

braadpannen, 2 combi-steamers en 4 friteuses
. een aparte ruimte voor de groentewas met werktafels, spoeltafels, dienwagens,
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groentewasmachine en zwierder en een gecombineerde groentesnijdercutter
. een koude keuken met werktafels, spoeltafel, meng- en klopmachine, vleessnijmachine
. een broodkeuken met werk- en spoeltafel, koffiezetapparaten, koelkast, gekoelde
werktafelkast, broodsnijmachi ne
. een ruimte voor de pottenwas
. een afruim- en afwaszone die bestaat uit 2 identieke afruimgedeeltes, een automatische
vaatwasmachine (lengte: 5550 mm, breedte 890 mm en hoogte 1900 mm) en een
afvalverbrilzelaar.

Boven de warme keuken wordt over een oppervlakte van 8,30 m op 6,20 m een
verluchtingsplafond met warmterecuperatie geplaatst. Boven de vaatwas komt een
dampkap vervaardigd uit mat geborstelde inox platen 18/10 in 10/10 mm dikte.

De vloer van de keuken bestaat uit een 2-componenten epoxy-polyurethaanverbinding.

Vanuit de nieuwe keuken vertrekt een dubbele zelfbediening (66n per refter) over een
afstand van telkens 6,40 m. Deze bevat een element voor dienbladen en bestek, een
element voor drankbedeling, een mobiele verwarmde soepbordendispenser voor vier
stapels soepbollen, een neutraal element voor soepsectie met mobiele soepwagen, een
mobiele bordendispenser en een bain-marie meubel (gekoeld meubel met gekoelde
vitrine, 2 bain-maries met rek en infrarood verwarmingselement met keramische platen).

De leerlingen zullen aan beide zijden van en evenwijdig met de nieuwe keuken toegang
hebben tot de selfservice via een trap bestaande uit geprefabriceerde antisliptreden,
verzinkt met ovalen gaten.
Via relingen in roestvrij staal zullen de leerlingen bij het betreden van de grote of de
kleine refter "geleid" worden naar de selfservice.
Zij kunnen dan vrij gaan aanzitten aan nieuwe tafels van 4 of 8 personen.

Na de maaltijden begeven de leerlingen zich dan naar het afruimsysteem (66n per refter,
maar aaneengesloten tot 66n geheel). Deze bestaat uit een werktafel met afualgaten (het
afval wordt dan geminimaliseerd door de verbrijzelaar) en een werktafel voor
vaatwaskorven..

In totaal zullen er in beide refters een 325 eetplaatsen zijn. Ongeveer 650 ar 700
leerlingen nemen het middagmaal in het Klein Seminarie.
In een vlotdraaiend systeem passeren 10 a 12leerlingen de selfservice per minuut.
Ons dubbel systeem moet er toe leiden dat alle leerlingen bediend zijn binnen de 45
minuten.

De leveringen van grondstoffen zullen plaats vinden naast de huidige leraarskamer. Via
een schaarlift, die aanleunt tegen het centraal hoofdgebouw, zullen de goederen in de
kelders kunnen geleverd worden. Via de hydraulische lift komen zij dan terecht in de
nieuwe keuken.

Een traditie wordt dus per 1 september 1998 verbroken. De eetcultuur bij jongeren is
echter sterk gedvolueerd en we moeten besluiten dat de overschakeling op selfservice
zeker niet te vroeg komt. Wie de huidige keuken kent weet ook dat deze wegens zijn
verouderde structuur helemaal zou moeten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving
op voedingsmiddelenhygi6ne, gebaseerd op de HACCP.
lk ben overtuigd dat onze leerlingen het nieuwe systeem zullen weten te waarderen en
dat de selfservice zeker zal ten goede komen aan de kwaliteit van het middagmaal.

Fredd/五わθrmOre
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AFSCHEIDSBRIEF AAN E.H.GERARD DUBOiS

Zo hebben we je graag gezien
en noemden je met liefde
"meneer Dubois", "noenkel paster",
of "Bwojgie".

Jij, man van God,
man van diep gebed,
van strijd en inkeer,
man van het-kruis-op-de-werktafel,
het-kruis-op-de-jas,
het-kru is-steeds-voor-ogen

Jij was voor ons:
broer en vader en medestander,
je luisterde en bewaarde alles in je hart,
je was: leidsman ten leven,
de herder die hield van zijn schapen
en niet week, voor geen macht.

Je hield zielsveel van Vergrlius en van Gezelle,
van Henri Nouwen en van Anton van Wilderode,
maar het meest van al, van dat grote, heilige bijbelboek.

Je was groot, een rijzige man
met stevige tred en open blik,
steevast in sober grijs Romeinse pak

Je haren waren eerst zwart en
later vederlicht golvend grijs,
je ogen waren zacht en zegen
en mild en streng tegelijkerti.id,
gebogen de lijn om je neus
en beheerst de trekken om je mond.

Man met forse handen
die het noeste werk
in de zware aarde
waren verleerd,

priestergeworden broer
tussen twee dienende zussen.
Rechtlijnig was je denken,
helder en bezield je spreken.
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Je hield niet van farizeedrs en niet van enge schriftgeleerden,
wel van Mgr. Gaillot, van Moeder Theresa, van de kleine werkman
en van die gescheiden vrouw of man met het oprechte geloof.

God is Liefde,
liefde die sterker is dan alle dood.
Die blijde boodschap werd levensdrift,
jouw levensbrood en levenswijn.

Zo hebben we je heel graag gezien,
zo was ie lange jaren onze priester,
onze leidsman ten leven.

Maar toen kwamen je magere jaren;
de jaren ven beproeving in de woestiln,
van de zeven plagen op je oude lichaam.

Teruggeslagen door pijn en verdriet,
door vertwijfeling en wanhoop,
werd je als Job bovenop zijn mesthoop
en als Jezus aan het kruis:
Heer, laat deze beker aan mij voorbijgaan...

En ik die wilde dat je, onsterfelijk als de liefde,
eeuwig bij ons blijven zou...,

- jij de priester en ik de arts
jij de ziel en ik het lichaam
jij oud en ik jong,
we kenden dezelfde strijd,
we geloofden in dezelfde God,
en we lonkten naar hetzelfde beloofde land...-

maar je hebt je tanende geest moeten geven,
om verlost te worden uit dit helemaal gebroken lichaam.

Nu moeten we dat lichaam loslaten,
en willen we het teruggeven aan de wijde aarde
met de woorden waarmee jij ons telkens weer liet gaan:
"God zegene je en God beware je", vaarwel, lieve priester van ons.
Amen.

7θ maa″ ブ99θ
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DE ZOEKTOCHT GAAT VERDER

Het artikel "De lange weg naar een volwaardige inventaris van het Collegearchief" uit het

vorige nummer van Eertijds, ontlokte heel wat reacties. Het ging dan vooral om enige

uitleg bij de vijflien foto's, waarover wij zelf geen informatie hadden.

Tien foto's werden geheel of gedeeltelijk opgehelderd, maar over vilf foto's (de oudste)

ontvingen wij geen enkel nieuws. Er kwamen twaalf brieven binnen uit drie continenten

en daarbij nog een paar mondelinge reacties. Geen slechte oogst.

De meeste schrijvers beperkten zich niet tot het aanbieden van inlichtingen. Bij de foto's

uit de jaren zestig merkten sommigen ongelovig op dat zij al meer dan dertig jaar geleden

het college hebben verlaten. Herman Vandenbussche uit Pittem was niet weinig verrast

toen hij "temidden van foto's die dateren uit een andere planeet en eeuw" zichzell
herkende. Anderen maakten van de gelegenheid gebruik om nostalgische herinneringen

op te rakelen. Die zijn overigens altijd welkom. Het tweede eeuwfeest van het Klein

Seminarie komt er pas aan in 2006, maar dat wordt zeker een gelegenheid om eens

achterom te kijken. De kleine geschiedenis van fratsen, vreemde gebruiken en

voorvalletjes vindt men gewoonliik niet in de officidle archiefstukken lerug.
Toch kunnen zij belangrijk ziln bij het opmaken van een inventaris van de voorbije twee

eeuwen.

Op drie foto's waren scheutisten te zien. Dit deed enkele ordegenoten in de pen kruipen.

Edn van hen is Karel Denys, missionaris in Arlington in de Verenigde Staten. Hij kijkt al

uit naar de oudleerlingendag op 11 november en doet zelf al voorstellen voor de dertigste
jaargang van Eertijds.

Zijn confrater Jozef De Roo, werkzaam in Tokyo, sloot in zijn brief kleunijke metrotickets,

een kleine kalender en postzegels uit Japan in. Een onverwacht nieuwlaarsgeschenkje

was dat.

De brief van Jan Gellynck uit de Filippijnen tenslotte, bevatte een pertinente opmerking.

ln de rubriek "Familie" had hij gelezen dat ondergetekende recentelijk (opnieuw) vader

was geworden. Zijn commentaar: "dat betekent wellicht dat je zelf nog geen

archief materiaal bent".

In deze Eertijds breien wij een kort vervolg aan het vorige foto-artikel. Opnieuw vragen wij

onze lezers wie informatie bezit over personen, plaats of tijdstip van de hierbij

gepubliceerde foto's, dat zij ons dit even laten weten. In ieder geval aan allen harteliik

dank op voorhand.

Johan Strobbe

leraar en archivaris

Het correspondentie-adres :

Archief Klein Seminarie

Zuidstraat 27

8800 Roeselare

(051) 22 15 24
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Ciledug, 2 december 1997

Beste vrienden,

Voor zover ik het kan bijhouden moet dit mijn vijfentwintigste nieuwjaarsbrief worden uit
IndonesiS.

Hopelijk hebben de lezers er iets aan gehad, alhoewel er niet zoveel sterke verhalen in
voorkwamen. De tijd van de missionaris-pionier is geschiedenis in Indonesid, tenzij
misschien in het hooggebergte van lrian Jaya met zijn eeuwige-sneeuwtoppen en oe
Papuabevolking die nog achterhinkt wat ontwikkeling betreft, om het eufemistisch te
zeggen.
Het jaar 1997 zal worden afgesloten op een niet zo optimistische noot. Als deel vanzuid-
Oost Azid worstelt Indonesi6 met een serieuze economische en financitlle crisis, samen
met Malaysia, Thailand en zelfs singapore en Zuid-Korea. De Rupiah zakt steeds dieper
weg (nu al 3800 voor een dollar) en een maand geleden werden 16 priv6-banken
geliquideerd met alle gevolgen van dien, zoals een paar duizend ontevreden werKrozen,
en een massa klanten dre naar hun geld kunnen fluiten. En mensen die het kunnen weren
zeggen dat dit pas het begin is van een jarenlange crisis die zich ook op andere gebieden
zal uiten. Maar het moest er misschien wel van komen: een economische groei van
6 - 7 "k per jaar is te veel van het goede.
waar Indonesid zeker ook mee in het nieuws gekomen is in Europa zijn de enorme
oerwoudbranden in sumatra en Kalimantan. omwille van de droge oostermoesson werd
de rook naar Singapore en Mayasia gedreven. Luchtvervuiling, tientallen luchthavens
gesloten en ademhalingsstoornissen. Oorzaak van alle kwaad is ,,El Nino", een
verwarming van de stille oceaan die strenge droogte meebrengt rn sommige landen en
overstromingen in andere. wat men er meestal niet bij zegt is dat El Nino een kind is van
onze "beschaving". Als de tropische regenwouden stelselmatig gekapt worden voor het
grote geld moet men er El Nino bij nemen.
De verkiezingen van 29 mei zijn tamelijk rustig verlopen, met de nodige rellen en georoKen
ruiten natuurlijk, vooral gedurende de laatste dagen van de campagne. En de uitslag? Ja,
die wisten we al vooraf. Alleen is het nieuwe Parlement verder gezuiverd van al te vocale
elementen, vooral dan van christelijke huize. soeharto wordl dus weer president, voor de
zesde term. Maar wat belangrijker is, is wie straks Vice president wordt in maart 1ggg.
want als Soeharto er het bijltje bij neerlegt (hij is nu al 78 jaar oud), dan neemt die
automatisch het roer over. De machtstrijd is in volle gang, ook al merken we daar niet veel
van.
Mijn brieven zijn meestal wat optimistischer getint. Maar wat variatie kan ook geen Kwaad.
En dat is bovendien de realiteit waarin we leven.
Verder alles oKl Een zalig Kerstfeest en een voorspoedig 1998 aan iedereen. En deze
keer kan ik weer zeggen: Tot ziensl want na Pasen kom ik op verlof voor een paar
maanden. Hopelijk is de zon van de partri.

Kerstgroeten uit Indonesie
Gi lbe rt Kei rsbi Ick, cicm
Jalan Barata Raya 32

Ciledug - Tangerang 15157
INDONESIA
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DE DIPLOMATIEKE LOOPBAAN

Ere-Ambassadeur Michel Dooms begon ziin diplomatieke carridre in 1960. Na twee iaar
stage op het Ministerie van Buitenlandse Zaken was hii achtereenvolgens op post in New

York, warschau, Kinshasa, Dublin, Tokyo en Bonn. Na dit eerste verbliif van twintig iaar
in het buitentand keerde hii naar Brussel terug waar hii drie iaar verantwoordeliik was

voor de opteiding van de stagiairs-diplomaten. Daarna was hii Ambassadeur in Lagos,

Consul Generaal in New York, Ambassadeur in Sofia en eindigde zijn carridre in 1997 als

Ambassadeur in Praag. Sedertdien woont hii in Roeselare.

Onlangs nog las ik de volgende citaten over diplomaten en diplomatie: "Een diplomaat is

iemand die betaald wordt om te proberen problemen op te lossen die er nooit zouden zijn

geweest indien er geen diplomaten waren geweest "-" Een diplomaat is iemand die naar

het buitenland wordt gestuurd om te liegen voor het welzijn van zijn land "-" Diplomatie is

de lelijkste dingen doen en zeggen op de meest elegante manier." Deze citaten manen

de lezer aan de diplomaat niet te zeer au s6rieux te nemen en hem zeker niet te

vertrouwen. Terecht? Van uit mijn lange ervaring als diplomaat zalik,zeer onvolledig, de

diplomatieke loopbaan wat nader toelichten.

Diplomatie is niets anders dan de organisatie van de buitenlandse betrekkingen van een

land. De verantwoordelijkheid ervoor berust op de eerste plaats bij de federale regering'

maar geleidelijk aan spelen ook de gewesten en gemeenschappen een belangrijker rol in

de diplomalie. Daarbij komt dat Belgie vele van zijn belangen niet meer all66n kan

verdedigen en het sommige bevoegdheden inzake buitenlandse beirekkingen aan de

Europese Unie heeft afgestaan. De beroepsdiplomaten zijn de voornaamste, maar nlet

de enige, ambtenaren van de federale regering in de uitvoering van het buitenlands

beleid en behoren tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking.

Op de eerste plaats wil ik voor de jongeren onderstrepen hoe boeiend de diplomatieke

carridre is. lk weet dat zij bii velen all66n maar een beeld oproept van formalisme,

ceremonie, cocktails, een vlag en een CD op de auto, een chauffeur die de wagendeur

openhoudt en onsympathieke privileges. Dit beeld is niet onecht maar blijft zeer aan de

oppervlakkige kant. In essentie is zij een carridre van permanente dienstbaarheid aan

land en volk in een waaier van aspecten, zo rijk als het leven zelf .

Het beroep is op persoonlijk vlak buitengewoon verrijkend, niet het minst omdat de

diplomaal op de eerste rij zit bij de belangrijke wereldgebeurtenissen of er rechtstreeks bii

betrokken is. lk maakte als diplomaat het einde van de kolonisatieperiode mee met de

acute problemen rond de ontwikkeling van de derde wereld, maakte van nabil kennis met



de koude oorlog, het ineenstorten van het communisme, de 66nwording van Europa, de
mondialisering van handel en economie alsook de bewustwording dat geen enkel land
zich nog in zichzell kan opsluiten. De diplomaat komt ook met zeer veel landgenoten
persoonlijk in contact, van Koning tot rugzaktoerist, van bankvoorzitter tot vendelzwaaier.
In de verschillende landen waar hij op post is gaan meestal alle deuren voor hem open
en kan hij als geen ander kennis maken met de rijkdommen die het land te bieden heeft,
op de eerste plaats de eigenheid van de bevolking.

De diplomaat en zijn gezin moeten echter voor al het aantrekkelilke dat de loopbaan biedt
een prijs betalen. lemand die in de carridre komt, begint aan een leven vol onzekerheden
en staat niet zelden bloot aan gevaren voor gezondheid, soms voor zijn leven. Hij moet
blijvend ter beschikking staan om overal ter wereld te worden gestuurd, naar parijs maar
ook naar Harare of Kiev. Voor niemand is de carridre vooraf uitgestippeld. Van hem wordt
eveneens verwacht dat hij de belangen van het land plaatst boven de zijne, en rn

bepaalde gevallen boven die van zijn gezin. Toen ik nauwelijks twee jaar in Dublin was
met mijn echtgenote en twee kinderen op school, kreeg ik de volgende telex van de
Minister van Buitenlandse Zaken: "Gelieve maatregelen te treffen om volgende week in
Tokyo te zijn". Mijn kinderen kenden v66r hun hogere studies acht verschillende
onderwijsinstellingen.

Hoe wordt men diplomaat? Bij mijn voorbereiding op de diplomatieke canidre vroeg een
professor mij of ik de zoon was van een minister, van een ambassadeur, van een
volksvertegenwoordiger, van een burgemeester? Mijn antwoord was over de ganse lijn
negatief. Toen zegde hij mij: "dan heeft u twee kansen op tien, en ik ben oan nog
optimistisch". lk kan echter verzekeren dat de professor het verkeerd voor had en dat
diplomaat-worden alles te maken heeft met het slagen in examens en niets met
voorspraak of lange armen.

lk behoorde tot de allereerste promotie van Vlamingen, l0 in getal, die het begin moest
inluiden van de verwezenlijking van het taalevenwicht in de diplomatie. Toen, in 1960,
was nog m66r dan tachtig percent van de diplomaten Franssprekend. Minister Fayalzou
later een radicaal inhaalmanoeuvre organiseren, de zgn. Fayafexamens, die een grore
groep Vlamingen recruteerde in hogere klassen van de diplomatie dan de 6de klasse
waarin een diplomaat normaal zijn carridre begint. lk had niet de leeftijd om aan deze
examens deel te nemen.

De eerste acht jaren van mijn carridre heb ik nog een echte strijd moeten strijden om mijn
recht in eigen taal te mogen schrijven, zoals vastgelegd in de taalwetgeving, af te
dwingen. In 66n van mijn eerste posten kwam ik hieromtrent in frontale botsing met mijn
Nederlands-onkundige Ambassadeur, en zoals het een koppige West-Vlaming past, gaf
ik geen duimbreedte toe. Dit schiep een klinkend precedent in de diplomatie. Het
Ministerie van Buitenlandse Zaken schaarde zich echter resoluut achter mij en dreigde de
Ambassadeur onmiddellijk terug te roepen indien hij mij niet toeliet al mijn verslagen in
het Nederlands te schrijven. op 66n enkele uitzondering na, heb ik sindsdien in gans mijn
carridre geen Franssprekende oversten of collega's meer gehad die zich niet correct in
het Nederlands konden uitdrukken. Het is ook een hardnekkige fabel dat de diplomatie
nog steeds in handen is van de Franssprekenden.



Er bestaat heel wat begripsverwarring rond het woord "diplomaat". Niet iedereen die een

diplomatiek statuut heeft is beroepsdiplomaat. In mijn laatste post, Praag, had ik in mijn

staf slechts 66n beroepsdiplomaat als medewerker, maar verschillende andere

medewerkers met diplomatiek statuut, nl. een kanselier (belast vooral met de

administratie, paspoorten, visa en bijstand aan landgenoten in moeilijkheden), een

handelsattach6 van het Vlaamse Gewest, een handelsattach6 van het Waalse Gewest,

een attach6 van de Vlaamse Gemeenschap met standplaats in Wenen, een attach6 van

de Franse Gemeeschap, een militaire attach6 en een landbouwaitach6 met standplaats

eveneens in wenen. De samenstelling van de diplomatieke post is aldus een

weerspiegeling geworden van de hervormingen die zich in het land hebben voltrokken.

De beroepsdiplomaat - er zijn er ongeveer 380 in Belgie - oefent zijn functies uit in een

Ambassade, consulaat Generaal, of een Permanente vertegenwoordiging bij een

internationale organisatie. Normaal brengt hij ook een deel van zijn canidre door op het

Ministerie van Buitenlandse Zaken. Enkele diplomaten worden tijdelijk afgevaardigd bij

het Koninklijk Paleis of worden kabinetsmedewerkers van de Minister van Buitenlandse

Zaken of de Minister van Buitenlandse Handel. lk las herhaalde malen kritische

Opmerkingen ten aanzien van ereconsuls die vaak, ten onrechte, worden beschouwd als

beroepsdiplomaten. Een ereconsul van Belgie is geen ambtenaar en is ook niet

noodzakeliik Belg. Het is iemand, met meestal een eigen beroep, die zich op vrijwillige

basis ter beschikking stelt van de Belgen in een bepaald land. Hiervoor wordt hij niet

bezoldigd.

Ereconsulaten zijn steeds ver veryijderd van een beroepspost en moeten het onze

landgenoten gemakkelijker maken, vooral in dringende gevallen, bijstand te verkrijgen.

Maar wat doet een diplomaat concreet? Voor velen is dit inderdaad een mysterie en

all66n ingewijden weten hoe hard er op een diplomatieke post wordt gewerkt. Hij heeft

een fulltime job onder de dag en meestal ook een fulltime job 's avonds. Hij doet

trouwens zoveel verschillende dingen, op zoveel verschillende plaatsen en in zoveel

verschillende omstandigheden. Wat essentieel is aan het beroep van de diplomaat is dat

hij in het buitenland de Koning en de regering vertegenwoordigt en de belangen van de

Belgen en Belgid in al zijn geledingen bevordert. Men spreekt van bilaterale diplomatie

wanneer BelgiQ zijn belangen all66n behartigt en verdedigt t.o.v. een ander land, en van

multilaterale diplomatie wanneer Belgi6 zijn belangen binnen in, en tesamen met, een

groep landen verdedigt. De multilaterale diplomatie gebeurt dan langs onze "Permanente

vertegenwoordigingen" bij de internationale organisalies zoals de EU' de VN, de Navo,

de FAO. de Unesco, etc. door diplomaten die eveneens hun instructies krijgen uit Belgid,

en dus niet behoren tot de genoemde internationale organisaties zelf. In deze

multilaterale diplomatie wordt nu het eng nationaal belang m66r en m66r overstegen ten

gunste van regionale of wereldbelangen, zoals het behoud oJ het herstel van de vrede,

bijstand bij catastrofen, de bescherming van het milie-.

In zijn rol van vertegenwoordiger van Koning, regering en land zal de Ambassadeur of

zijn plaatsvervangende diplomatieke medewerker, heel wat tijd besteden. Zo gaat hij

inderdaad naar vele recepties, maaltijden, plechtigheden, inhuldigingen, manifestaties

allerhande. Vrienden hebben mij dikwijls gevraagd of dit eigenlijk geen tijdverlies was.

Soms wel, over het algemeen niet. Door zijn aanwezigheidspolitiek helpt de diplomaat het

zo noodzakelijk klimaat van vriendschap te onderhouden of te scheppen in het land waar
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hij verbijft, zonder hetwelk de diplomaat niet efficidnt zijn vele taken kan uitvoeren. Het

zijn tevens plaatsen waar hij belangrijke personen ontmoet bij wie hij uit eerste hand

informatie kan opdoen, voor bepaalde problemen een bijzondere aandacht kan vragen en

aan wie hij informatie kan verstrekken over eigen land en mogelijkheden.

De Tsjechische President HAVEL (links) ontvangt de Belgische Ambassadeur Michel
DOOMS.

De diplomaat is ook de stuwende kracht in het bevorderen van de belangen van het land
en zijn burgers. Er zijn bijna geen domeinen meer die nog uit onze buitenlandse
betrekkingen vallen en waarvoor de tussenkomst van de diplomaten niet wordt gevraagd.
Als basis van de belangenbehartiging ligt een grondige informatie over het land van
verblijf naar Belgid toe en over ons eigen land, in al zijn geledingen, naar het land van
verblijf toe. Hoe grondiger de wederzijdse kennis, hoe realistischer en vruchtbaarder de
concrete betrekkingen kunnen worden. In de realisatie van deze betrekkingen komt de
diplomatieke post dan opnieuw tussen in het uitzoeken van de beste contacten, in hel
voorbereiden van afspraken en akkoorden. Vanzelfsprekend bereidt de diplomatieke posl
de officidle bezoeken voor, zoals van onze Koning, prinsen, ministers en parlementairen.
Vooral in de voorbereiding van handelsmissies gaan veel arbeidsuren. E6n voorbeeld:
tijdens mijn verbliif in Praag organiseerde de Belgische Ambassade een handelsmissie
met 26 deelnemers. Hlervoor had de Ambassade m66r dan 250 concrete afspraken
geregeld, gemiddeld een tiental per deelnemer, die volgens een strict tijdsschema
moesten verlopen. Aan deze missie gingen meer dan 750 telefoongesprekken vooraf
terwill m66r dan 500 faxen werden verstuurd. Ook de individuele zakenman wordt
geholpen. De economische promotie en handelspromotie is eveneens de specifieke taak
van de handelsattach6s- De diplomaten ondersteunen hen daar waar zij kunnen, voorar
wanneer afspraken op hoog niveau aangewezen zijn.

Enkele voorbeelden van domeinen waarin de Ambassade in Praag tijdens mijn verblijf
aldaar nog tussenkwam: milieu, vervoer, bestrijding van de misdaad, samenwerking
tussen vakbonden, gesprekken lussen politieke partijen, de samenwerking op gebied van
onderuijs, uitwisselingen in de medische sector, contacten tussen financidle overheden,



contacten tussen banken, de Belgische investeringen ter plaatse, contacten tussen de

verschillende beroepsfederaties. Daarbij komt ook nog de permanente steun aan

culturele initiatieven die in eerste instantie tot de verantwoordeliikheid van de attach6s

van de Gemeenschappen behoren.

In deze context ziln ook de ontvangsten van de diplomaat, vooral van de Ambassadeur

op zijn residentie, van groot belang. Deze ontvangsten zijn doelgericht om onze

landgenoten in contact te brengen met voor hen interessante gesprekspartners.

Tot slot vermeld ik nog de meer gekende bijstand aan onze landgenoten in nood, bij'

diefstal, ongeluk, ziekte, sterfgeval, gevangenneming, verdwijning, e.a. of bij het opstellen

van notaridle akten, daar het posthoofd ook notaridle bevoegdheid heeft.

En het liegen of de mooipraterij van de diplomaat? Duurzame betrekkingen kunnen nooit

gebouwd worden op leugens en schijn. Een diplomaat die liegt wordt door het gastland

en zijn collega's onmiddellijk op inactief gezet. Wel wordt van de diplomaat verwacht dat

hij steeds hotfelijk blijft, ook wanneer hij het grondig oneens is met de slandpunten van

zijn gesprekspartners in het gastland.

Velen vragen mij waarom ik mij na 37 iaar diplomatieke carridre in Roeselare heb

gevestigd. lk heb inderdaad geaarzeld tussen Roeselare en de zovele andere

aantrekkelijke mogeliikheden in de wereld, zoals een haci6nda in Zuid-Amerika.

Roeselare heeft het echler met voorsprong gewonnen, daar ik hier ben geboren, hier

alles in de knop heb meegekregen wat mijn later leven intensiteit en zin zou geven.

Het is ook een herbronnen bij een samenleving waarvan ik steeds heb gehouden en

waarvan ik nog de kleinste schakering in de taal kan begrijpen. Dit is verfrissend en

verrijkend na zovele jaren in buitenlandse grootsteden te hebben geleefd, in functies die

de spontaneileit in de betrekkingen met mijn omgeving bemoeilijkten. Het Klein

Seminarie, met de KSA die er zo eng mede verbonden was, heeft bij de vorming van mijn

karakter, het opnemen van waarden en idealen, ongetwijfeld een zeer belangrijke rol

gespeeld. lk was nochtans geen enthousiast student, speelde liever voetbal dan Griekse

of Latijnse zinnen te ontleden. lk leed ook aan een soort claustrofobie die ik toen nog een

naam kon geven, maar die voortvloeide uit de druk van het gezag dat zich beriep op de

onfeilbaarheid van het goddeliik woord. Hiertegen was geen verueer mogelijk daar men

zich, door te reageren, buiten zijn eigen idealenwereld ging zetten. Het is pas bij het

langzaam loskomen uit de dwang van dit gezag naar de innerlijke en heerlijke vrijheid die

de kern van het menselijk bestaan uitmaakt, en zonder dewelke m.i. ook geen zinvol

dialoog met God mogelijk is, dat de waarden die ik in mijn leugd heb meegekregen ten

volle tot hun ontplooiing konden komen. Een groot gevoel van erkentelijkheid is hierbij

overgebleven, daar ik voor de schat aan waarden, kennissen en cultuur die ik in het Klein

Seminarie heb meegekregen, geen gelijke heb gevonden in de onderwiissystemen in de

vele landen waar mijn diplomatieke loopbaan mij bracht.

MIC/7(,ノ D00′7,S
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TINTELING

Allicht omdat het onderwijs eeuwen geleden z6lf in een kloosterlijke bedding tot wasdom
is gekomen, heeft het van meet af aan ook die bij uitstek kloosterlijke stempel
meegekregen van de minutieus geregelde dagindeling. De eerste dag van het schooljaar
werd ons het lessenrooster gedicteerd, en daarmee lag dan voor de rest van het jaar ons
dagelijks doen en laten vast. om het uur werd er van vak, en dus van leraar, soms ook al
eens van lokaal gewisseld; om de twee uren werd de hele bende ter verpozing uitgelaten.
Voorspelbaar als het in al zijn componenten was, stroomde het collegeleven rimpelloos
van de ochtend naar de avond, van de maandag naar de zondag, van de vakantie naar
de vakantie. Dat de routine dan t6ch al eens brak, bijvoorbeeld omdat een leraar zich ziek
gemeld had, zorgde af en toe voor een welgekomen intermezzo in dit monotone
schoolbestaan.

Aldus die keer dat de klastitularis ons uit de klas haalde en ons en bloc naar oe
studiezaal loodste. G66n van ons wist wat er in de lucht hing. Maar dat de dagorde werd
opzij geschoven, was op zich al een gedroomde attractie. Enthousiaste nieuwsgierigheid
dus alom. Toen we in de studiezaal aankwamen, bleek er iets grootschaligs gepland,
want daar zaten al een paar andere klassen samengetroept. Niemand hoefde zich naar
zijn vaste plaats te begeven, we schoven aan naargelang we binnenkwamen. Langs
weerszij van het lokaal wandelden de titularissen, vooraan stonden de subregent en de
leraar biologie. In hel midden stond een scherm opgesteld als voor de projectie van een
{ilm. Doch de gordijnen gingen ni6t dicht, van een klare projectie zou in deze klaarlichte
omgeving dus wel geen sprake zijn. Vreemd was dat.
De leraar biologie nam het woord en kondigde aan dat hij ons de beginselen van de
menselijke seksualiteit zou uiteenzetten. De oren werden gespitst, want al was zulke
uiteenzetting voor menige knaap al lang geen initiatre meer, er viel allicht voor iedereen
wel iets te rapen.
Terwijl de subregent vooraan en de klastitularissen opzij ons nauwlettend in de gaten
hielden, als waren we plots een broeinest van subversie geworden, ontwikkelde de
bioloog zijn wetenschappelijk verhaal, dat hij met dia's illustreerde. Met het volle daglicht
als geruststellende spelbreker volgden de anatomische schema's elkaar op, het 6ne al
gedetailleerder dan het andere: de mannelijkheid in dwarsdoorsnee, in proliel, in
vooraanzicht, van onder en van boven, van achter en van voor, etcaetera, en oe
vrouwelijkheid vanuit even zovele gezichtspunten. Als de plattegrondschetsen van 66n of
andere nederzetting in de pampa's. En al die streepjes en boogjes en pijpjes en draadjes
en cirkeltjes droegen moeilijke, meestal latijnse benamingen. De toekomstige studenten
in de geneeskunde onder ons zouden die later allemaal uit het hoofd mogen leren. Maar
daar konden wij alleen maar donder op zeggen, toen. ongetwijfeld hadden die
tekeningen iets met de fabrikatie en de distributie van zaad- en eicellen te maKen, en
misschien zelfs ook met de consumptie ervan, maar g66n van ons kon er zich echt druk
om maken dat het er ook tussen zijn eigen benen zo ingewikkeld aan toeging. Hoe de
spermazaadjes daar in de donkerste gangen van de donkerste onderwereld hun
estafettekoers organiseren, kon ons lernauwernood beroeren. wat had dat immers mer
de tinteling te maken, die opwelde wanneer wij in de opwinding onze argeloosheid
verloren - het enige dat toen van "seksualiteit" iets reeels maakte voor ons? Het doet een
beetje denken aan de plaatjes die we zo vaak van Vesalius hebben te zien geKregen:
omgord door een schare studenten staat de geleerde daar lijken te dissecteren om
spiertje voor spiertje, zenuw voor zenuw, het menselijk lichaam in kaart te brengen. Maar



het lichaam dat hij aldus op papier zet, kan uiteraard niet m66r zijn dan wat het is: een

papieren lichaam, in de meest letterlijke zin dus een vreemd lichaam, in elk geval niet het

onze. De vleeshoopies waarin het scalpel van Vesalius daar glijdt, hadden net zo goed

van een marsmannetie kunnen zijn, of, wie weet, van een aap uit de zoo.

Willens nillens is de leraar die de seksualiteit 'uitlegt', op dezelfde vervreemdende wijze

bezig. Hij dissecteert de seksualiteit, legt ze uit door ze letterlijk uiteen te leggen, en snijdt

er juist daardoor het voornaamste uit weg: de beleving ervan, de mysterieuze tinteling

waarvoor geen woorden bestaan. Di6 laat zich immers niet vatten door een geleerd

betoog, ze laat zich dus ook niet m66delen door zulk betoog.

Die tinteling is nu eenmaal geen geleerde kwestie, het is een passionele kwestie. En

passie kan men alleen maar voelen, niel kennen zoals men de temperatuur van het

badwater kent, of de geschiedenis van Belgi6 kent, of ... de inhoud van een teelbal kent.

Juist omd6t die tinteling niet van de geleerde orde is, en zij derhalve in het geleerd

betoog ook niets ter zake doet, kon daar in die goedgevulde studiezaal zo openlijk over

seks gesproken worden.

Uiteindelijk ging het daar immers niet om die wonderbaarliike dingen die zich aan ons,

jonge snaken, persoonlijk begonnen voor te doen. Het ging om de wel h66l pertinente

vraag "wAAr de kindertjes vandaan komen"; of om het wat adequater te zeggen: om de

vraag wat er precies gebeurt, dag na dag en week na week gedurende negen maanden

lang, als een spermazaadje en een eicel toevallig tegen mekaar aanbotsen. lets waarvan

we, eerlijk gezegd, niet vaak wakker lagen toen.

De tinteting die ons w6l wakker hield, is van de orde van betovering. Dat deze m66r met

vlinders dan met latijnse termen heeft te maken, is een ontdekking van de podet. Maar de

dichter staat schaakmat zodra de geleerde ten tonele komt. De betovering lttAt zich

immers niet uitleggen. De tovenaar, bilaldien hij ooit ergens bestaan heeft, heeft de

betovering geschapen, en heeft er verder wilselijk het zwijgen toe gedaan, goed wetend

dat elke poging om ze uit te leggen, er afbreuk aan doet. Hij heeft de betovering

gelnstalleerd en ze simpelweg betovering laten zijn.

Lieven Vandekerckhove

Ret.1964
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Afscheidsviering Arnold Loose - Feestzaal Ktein Seminarte

Dat colliemando in zijn 3O-jarig bestaan een belangrijke waarde is voor veel oud-
leerlingen (ondertussen al over de 1000 oud-leden) blijkt uit de gesprekken op de jaarlijkse
oud-leerlingendag. E.H. Arnold Loose, de stichter van het koor en tot voor twee jaar
dirigent, is steeds op de receptie na de feestmis om er oud-leerlingen te ontmoeten, en de
gesprekken zijn er hartelijk en voorzien van de nodige anekdotes. sinds kort zijn er ook
oud-leden die de school reeds 25 jaar hebben verlaten.
Colliemando telt op heden een 30-tal leden uit de humaniora. Het is niet bijzonder veel,
wetend dat het koor ooit meer dan 60 leden had. Vermoedelijke redenen zijn dat het
zingen niet meer ingeburgerd is in de lagere school, in het gezin en in het dagelijkse
gebeuren, zodat het moet worden aangeleerd. op school is er een enorm aanDoo van
nevenactiviteiten: ruime sport-mogelijkheden, filmvoorstellingen, bibliotheek, surfen op
internet, Ons Muziek.
De groep is echter hecht en er is heel wal talent aanwezig, zodanig dat we colliemando dit
jaar in drie gedaanties laten verschijnen: het 4-stemmig koor voor gemengde, stemmen,
het knapenkoor (sopranen en alten) dat wordt geleid door E.H. Arnold Loose (die mij nog
steeds bijstaat in repetities voor sopranen en alten) en een mannenkoor gedirigeerd door
mijzelf (wim Berteloot) die de Heer Loose mocht opvolgen als muziekleraar en dirigent
van Colliemando.
Dat het koor steeds actief bliift, blijkt uit de vele optredens. In dit schooljaar vermelden wii
bijvoorbeeld naast de optredens op hoogdagen in de st.-Michielskerk: in september '97
een concert en de medewerking aan de c.D.-opname van een nieuw-gecomponeerde mis
te Leuven (Pueri cantores), een gelegenheidsoptreden bij de opening van de Augustijnen-
tentoonstelling, de mis voor o.L.B. op 11 november, een kerstviering te oeiene,
deelname aan de decanale zangavond te Roeselare, een avondconcert op 29 april in het
Klein seminarie en op 1 mei de deelname aan het Europees muziekfestival voorde jeugd
te Neerpelt (waar het knapenkoor een tweede prijs behaalde, d.i. tussen 70 en 91"k, en
waar het mannenkoor een eerste prijs behaalde, d.i. meer dan B0%). verder treedt het
l(oor nog op tijdens de jaarlijkse schoolbedevaart naar Dadizele, er is het opluisteren van
de mis op Hemelvaartdag voor de VABI. en tenslotte als hoogtepunt van het werkjaar is er
de koorreis van 1 tot 10 juli naar Tsjechid.
Wil je als oud-lid of gewoonweg als sympathisant met het koor verbonden bliiven kan dit
als ere-lid door storting van minimum 500 fr. of als beschermlid door storting van min.
1.000 1r. op rek. nr. 712-0108992-47. Dit is een zeer gewaardeerde steun voor het xoor.

Wim Berteloot, dirigent
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INTERNET OP SCHOOL

De informaticawereld evolueert razendsnel: voor bankverrichtingen hoef je nu niet

noodzakeliik nog de verplaatsing naar je bankkantoor te maken. Lernout & Hauspie

maakten hel mogelijk dat computers zelfs de menselilke taal herkennen. Om informatie

over om 't even welk onderwerp op te zoeken, hoef je ie geen uren meer af te zonderen

in bibliotheken en zijn de oude bekende encyclopedie$n haast overbodig geworden'

Tegenwoordig vindt men immers alles op INTERNET, het wereldwijde netwerk van

computers. Een (liefst snelle) computer en een modem zijn een eerste vereiste om Je op

dit netwerk te wagen.

Ook in het informaticaonderwijs proberen we deze snelle evoluties zo goed mogelijk te

volgen. Daarom werd ervoor gezorgd dat de computerklas van het Klein Seminarie sinds

Nieuwjaar ook uitgerust is met een internetaansluiting en sinds Pasen hebben de

leerlingen van de Hogere Cyclus ook de mogelilkheid op Internet te surfen in de

bibliotheek.

Om die internetaansluiting mogelijk te maken, werd een telefoonlijn gelegd naar de

computerklas en de bibliotheek en is een server (een zeer krachtige computer)

aangekocht. ln de informaticalessen in het derde en vierde jaar wordt nu ool( even

stilgestaan bij de mogelijkheden van Internet en wordt de leerlingen ook eens de

gelegenheid geboden te gaan rondkijken in deze uitgebreide bron van in{ormatie. Voor

vrijwillige leerlingen is surfen op Internet ook toegestaan 's morgens vanaf 7.30 u. mits er

een bereidwillige leraar gevonden wordt om daarbii aanwezig te zijn' In de toekomst

zullen wellicht ook verschillende vakleerkrachten de weg naar de computerklas vinden

om met hun leerlingen informatie op te zoeken.



Ondedussen hee{t onze school ook een eigen website (te bekijken op volgend adres:
www.sip. be/iks).

Daarop wordt niet alleen de school voorgesteld waarbij ook de bibliotheek, de
computerklas,... in de kijker geplaatst worden, maar wordt ook aandacht besteeo aan
bijzondere resultaten van onze leerlingen op interscolaire wedstrijden, de
uitwisselingsproiecten waaraan de school deelneemt, enz.
Ook het schoolfeest wordt er aangekondigd.

,■彎|ず1中■学響|1韓ⅢⅢI■翠IⅢⅢIⅢ警|10■納継囃1舞や|■彗|ヽ1秦■紳纂1摯壽:

In het kader van de Comeniusuitwisselingsprojecten werd nu in het vierde jaar ook
gestart met een uitwisselingsproiect tussen het Klein Seminarie en scholen in Graz
(Oostenrijk), Miskolg (Hongarije), Monaghan (lerland) en wellicht ook Valdres
(Noorwegen). De deelnemende leerlingen werken rond projecten i.v.m. cultureel erfgoed
en de resultaten hiervan worden via internet en e-mail dooroestuurd.

Met deze snelle evoluties in de communicatie- en informaticawereld blijft het in elk geval
een uitdaging om bij te blijven en onze leerlingen ook van de laatste ontwikkelingen op de
hoogte te houden.

M/a′わr νoyaθ″
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oNs MUZTEK (1992 - 1998)

en wat het voor mii betekende.

Een optreden in Groot-Brittannie.

Het is de eerste week van september'92. Samen met 150 anderen, word ik ingeleid in de

gang van zaken op het Klein Seminarie. lk ben voor het eerst op zo'n grote school en voel

me er al bij al toch maar klein. We krijgen ons lessenpakket voorgeschoteld met de

vermelding van de vakleraars, praktisch allemaal vreemde namen. Tussen deze lessen

staat een uurtie muzikale opvoeding door Johan Vandevelde, wat mij toch aansprak

wegens mijn opleiding op de academie. Wat later die week steken we dan ook de grote

speelplaats aan de Botermarkt over om naar onze muziekles te gaan. Daar vraagt meneer

Vandevelde ons het gebruikelijke formulier in te vullen met de nodige gegevens en vragen'

onder andere of de leerling in kwestie een instrument bespeelde. Kort daarop vraagt hij aan

ons of wij bij Ons Muziek, de collegeharmonie, willen komen. lk stemde toe na overleg met

mijn ouders.

Over Ons Muziek wordt soms nogal denigrerend gesproken of zacht gespot, toch denk ik

dal het een zeer belangrijke waarde is op school. Het heeft mijn nog korte leventje al erg

beinvloed. De meeste vrienden op school heb ik leren kennen in Ons Muziek, in Ons

Muziek kon ik ten volle openbloeien en door Ons Muziek vond ik echt plezier in het muziek

spelen. Doorheen deze jaren kon ik mij bewust engageren in het muziekleven en kon ik

podiumervaring opdoen en een verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen.

Nu begon ik bij het schrijven van dit artikel te denken waarom Ons Muziek eigenlijk niet

interessant zou zijn. Hun repertorium is niet bepaald het "Studio Brussel" - genre, tot voor

enkele jaren verloren we een half uur avondstudie - nu een halve middagpauze, omdat dit

instituut staat voor een degelijke opvoeding komt daar nog wat stress bovenop, en noem

maar op... Op dit eerste gezicht lijkt er niet veel aantrekkelijk aan Ons Muziek, maar vraag

het maar aan Kevin Breyne of Dimitri Desmet; zij zullen u met evenveel geestdrift als ikzelf

vertellen waar Ons Muziek echt voor staat.
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Ons Muziek bracht mij in contact met de (toen nog enkel) jongens uit mijn jaar, die
doorheen die 6 jaar echte vrienden zijn geworden. we hoorden er als eerste de "straffe
stoten" en de bijnamen van bepaalde leraars uit de mond van oudere muzikanten en oor
leer je enkele leraars beter kennen. Bij ons Muziek hangt er een speciale, meestal losse
sfeer, die ieder jaar zijn hoogtepunt vindt tijdens de concertreis in de paasvakantie. Dit is
een groepsreis die door Marc Dehem wordt ingericht en die steeds qua prijs democratisch
blijft. We bezochten Praag en Karlovy Vary ('93), Loret del Mar en Barcelona ('94),

Boedapest ('95), Buxton - Manchester en Sheffield ('96), Romantische Strasse en
wrirzburg ('97), en dit jaar opnieuw Praag waar ik mooie herinneringen aan overgehouden
heb. Ons concert is meestal eerder bescheiden van aard, maar toch slaagt Johan
Vandevelde als dirigent er ieder jaar opnieuw in met de middelen die hij heeft een repertoire
in te studeren. op zo'n reis leer je elkaar beter kennen, en zie ie ook eens de menselijke
kant van de leraars (toch wel l). we verzorgen ook elk jaar een optreden op de Kaasmarkt
in Diksmuide, op de Kerstmarkt te Roeselare, op het schoolfeest en op de bedevaan.

Doorheen deze 6 jaar heb ik mij als muzikant kunnen ontwikkelen, ik leerde in groep speren
en samen te werken. lk beleefde echt plezier aan mijn hobby en dat komt op de academie
nooit op de eerste plaats. Naast Ons Muziek ging ik ook nog spelen in de harmonre van
Moorslede, in het Gildemuziek uit Roeselare, in de groep Punch en in het ,Brussels youth
orchestra' en nog enkele andere. lk begon naast dwarsfluit ook fagot en piano te speren en
ik begon eraan te denken om naar het conservatorium te gaan. Deze ontwikkelingen
hebben van mijn ouders zware inspanningen gevergd en de combinatie met het werK op
school was niet evident. Daarbij mag ik toch ook de directie niet vergeten te bedanken voor
al die keren dat ik afwezig kon zijn om een concert te spelen, vooral tijdens dit laatste jaar.
lk hoop dat ons Muziek ook in moeilijke tijden mag bijven bestaan, niet alleen omdat het
stimulerend is voor muzikanten die ook verdere ambities hebben, maar omdat iedere
muzikant er baat bij heeft om mee te spelen. ook zou ik een speciale oproep willen doen
aan ouders van leerlingen om hun kinderen te laten meespelen, het komt hen zeker ten
goeoe.

Pieter Nuwen
leerling 6e Lat.-Wet.

ERRATUM:

In het decembernummer 1997 van Eertijds viel door een belichtingsfout in de drukkerij
een regel weg in het artikel van collega Piet Desmet over de gierzwaluwen- Nu begon het
artikel met cypselus Apus. Het artikel droeg als titel: Nog steeds blijde boodschappers op
school.

Die titel was wel vermeld in de inhoudsopgave vooraan.
Onze excuses.



J. VANDEWEGHE - RODTS: MIJN CURRICULUM VITAE:

Geboren te Ruiselede op 23 februari 1919

ln 1924 verhuisd naar Beernem, daar lagere school

In 1931 Kl. Sem. Oude Humaniora tot Ret. 1937

1937 R.U.G. Dipl. van apotheker in 1942

Sept. 1942 gevestigd als Apotheker te Knesselare (Oost-Vl.)

Op rust maart 1984

1986 aug. verhuisd naar Brugge
',|988 Cursus gevolgd (in aug.) Kalligrafie bii Goedele Soetewey en John Nash (Eng.)

Van 1989 tot 1993 was ik Voorzitter van de Universiteit van de Derde Leeftijd te Brugge

en sindsdien Ere-Voorzitter van de U.D.L.

Kalligrafie is mijn bijzondere hobby

Sport: fietsen, kanovaren, ski6n

De seniorenleeftijd is een mooie en boeiende leeftijd. lk dank dagelijks de Heer omdat ik

dat alles, ook de grote evolutie, mag beleven.
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BIJ PATER POL FOULON (retorica 1952) lN TALA
(uit het reisverslag naar de Filipijnen van Dr. Aim6 Vermeersch, retorica 1954)

Tala telt een 2 d 3 duizend melaatsen op een populatie van 20.000 mensen. Pater Pol is

er nu drie jaar werkzaam. Sedert 1947 leven er de uitgestoten melaatsen, ver buiten de

bewoonde wereld van de enorme grootstad Manilla.

Naast het vormen van lectoren en parochiale medewerkers slaagde hij erin om

24 Healthworkers te vormen, die op hun beurt instaan voor 20 medewerkers voor de

melaatsen verspreid in de dorpen. In dormitoria slapen een tiental op houlen staketsels.

Doch een afzondering van patidnten heeft nefaste sociale gevolgen.

In de dorpen is geen slromend water. Er is 66n boorput per twintig gezinnen. Tala heeft

goede scholen, opgericht door missie-ordes. We bezochten ook een poppenfabriek in

een klein ouderwets gebouw. Hier werken 200 mensen, meestal meisjes.

Alles is handenarbeid, een paar ouderwetse Singer-naaimachines niet te na gesproken.

De poppen worden in een rustige sfeer van begin tot eindproduct ineengeknutseld:

kopjes, armpjes, romp, versiering. Sneeuwwitje, Donald Duck, boerderijtjes.

Bejaarde vriendelijke Spaanse Carmelitessen hebben de leiding.

Afnemers zijn Europa en Amerika.

Een curiosum was een ceramiekfabriek. Hier werken 300 mensen, veelal

melaatsenkinderen. Ook hier handwerk! Vormen, bevochtigen, drogen, harden,

beschilderen, motieven tekenen, uitsnijden, gladpolieren. Alles manueel, merkwaardig!

In het melaatsenhospitaal woonden wij de H. Mis bij ter gelegenheid van Sint-Elisabeth

en de verjaardag van Florence Nightingale. In spierwitte verpleegstertenue met kapje en

schort, zongen de meisjes en hernieuwden ze hun eed van trouw aan hun beroep.

In de ziekenzaal liggen 160 melaatsen. Vreselijk om te zien !

Het snijdt je de adem aI. Handen en voeten als stompen, huid en gelaat aangetast.

Father Pol kent ze en drukt ze de hand, of wat ervan overblijft. "lk ben hier liever

aalmoezenier dan in een gewone kliniek" zegt hij. En... toch zin voor humor:

"Zoals die groep melaatsen die toelating kregen een zwembad te bezoeken. Na een

stoeipartij in het water werd gelachen en geschaterd, omdat er 66n vroeg ol ze ziin

vingers niet gevonden hadden in het water?".

Een volgende keer ve(ellen we over onze ontmoeting met Pater Spincemaillie en zuster

Roos Catry, werkzaam bij de gehandicapten in een orthopedische kliniek.

Dr. Aim6 Vermeersch,

voorzitter van het Amaat Vynckefonds
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TOESPRAAK door de heer Frans Crols
op ons colloquium van 17 april 1998.

Beste vrienden,

Trends is een blad van de grootste uitgever
van Belgi6, Roularta Media Group, u wel
bekend; de onderneming staat stralend aan
uw Meiboomlaan, in uw Roeselare.

lk ben trots om al 20 jaar te werken voor
Trends en Roularta Media Grouo.

lk was voor Trends vorige week in Boston,
Verenigde Staten.

In Boston sprak ik met V6ronique
Wittebolle, een oud-leerlinge van de
Grauwe Zusters van Roeselare. V6ronioue
is 26 jaar en zit in een mooi hoekkantoor in
Boston. Zij is in Boston gearriveerd met
twee valiezen in '96 en leidt vandaag de
Amerikaanse afdeling - 15 medewerkers -

van Keyware Technology, een Vlaams bedrijf dat elektronische afdrukken maakt van
stemmen en gelaatstrekken, die als sleutel gebruikt worden voor bijvoorbeeld het openen
of het sluiten van de toegang tot uw bankrekening of voor de bewaking thuis langs de
telefoon van gevangenen.

V6ronique is een symbool van uw toekomst.

In Boston sprak ik met Reginald Neyrinck, 26 jaar, een oud-scholier van het
St.-Amandscollege van Kortrijk. Hij zit op de 25ste verdieping van Financial Center One
in het hart van Boston en is de enige niet-Amerikaan van het grote advocatenkantoor,
'130 advocaten, Brown & Rudnick. Brown & Rudnick is gespecialiseerd in het begeleiden
van bedrijven in de hoge technologie naar de Amerikaanse beurs. Reginald Neyrinck
adviseert Lernout & Hauspie, Xeikon, Barco, Option International, Innogenetics, Sioen,
sterke, toekomstgerichte ondernemingen van bij ons met een internationale dimensie.

Reginald is een symbool van uw toekomst.

V6ronique - Vero voor de vrienden - en Reginald behoren tot de nieuwe, mobiele, klasse
van jonge, goed opgeleide, durvende Vlamingen, die in hun Vlaamse achtergrond, de
menselijke en mentale voeding gekregen hebben om te reizen, om te bouwen, om elders
te bestaan... om elders te bestaan met bruggen, met contacten naar hier, die enkele
tienduizenden vierkante kilometer langs lJzer, Schelde en Maas.

De wereld wordt eenvormiger, want de wereld krimpt door de vliegtuigen, het internet, de
internationalisering van de bedrijven, door de internationale merken. U eet bij McDonald,s



in West-Vlaanderen, uw leeftijdgenoten eten bij McDonald's in Boston. U kocht of koopt
rugzakjes van het Vlaamse bedrijf Kipling in Roeselare, uw leeftildgenoten kopen
rugzakjes van datzelfde bedrijf Kipling in Newton, een voorstad van Boston.

Echter, we worden daarom geen eenheidsworst, we worden niet identiek aan mekaar.

We internationaliseren in een wereld die onder de oppervlakkigheden een grote

verscheidenheid te zien geeft van talenten, motiveringen, werklust en dynamiek. Die

verscheidenheid is niet afschrikwekkend, zil is menselijk en eeuwig.

In de VSA is in 1992 een fascinerend boek gepubliceerd door Joel Kotkin getiteld

"Tribes", dus "Stammen". Joel Kotkin is een joods-Amerikaanse journalist. De stelling van
"Tribes" is dat in die zogenaamde, en zelfs zo aangevoelde, wereldeconomie en

uniformisering "identiteit, religie en volk" bepalende elementen, overheersende elementen

zijn om succes te hebben. lk herhaal: identiteit, religie en volk.

De voorbeelden van Joel Kotkin zijn de joden, de Japanners, de Indi6rs van Gujarat, de

Armenidrs, de leren, gemeenschappen die vaak heel verspreid zijn over de wereld - in
Antwerpen draait op dit ogenblik de helft van de diamanthandel op Indiase zakenlui die

wonen aan de Schelde maar door hun patriottisme en hun gedeelde verbeelding "tribes"

"stammen", netwerken vormen. Sterke netwerken. Sterke netwerken die de vriendschap

onderhouden en de mogelijkheden scheppen voor belere business en toekomst.

De Vlamingen zijn een "tribe", een "volk" en hebben een identiteit. We zijn niet beter of

niet slechter dan Walen, Nederlanders, Duitsers, Fransen, Spanjaarden, Indonesidrs. We

zijn wel anders. Wij Vlamingen delen eenzelfde verbeelding, we lezen dezelfde kranten,

we kijken naar dezelfde televisiestations, we applaudisseren voor dezelfde sporthelden;

dat zijn andere kranten, dat zijn andere televisiestations, dat zijn andere sporthelden dan

de kranten, de televisiestations, de sporthelden van de Noord-Fransen ol de Zuid-

Duitsers.

Het gaat daarbij niet enkel om oppervlakkigheden, maar ook om diepere dingen.

Vlamingen zijn werkers, Vlamingen zijn democraten, Vlamingen zijn durvers. Ook andere

volkeren zijn dat, maar wij doen dat en hebben dat op een eigen manier.

lk verwijs opnieuw naar Vero en Reginald in Boston, mensen van uw generatie, zij ziln

ver weg en dromen toch van de Mandelstreek, van de Leie, van het scholierencaf6

waarin ze pinten pakten in het recente verleden, van het lezen van De krant van West-

Vlaanderen.

Dat gaat dieper. Beste scholieren, Vlaanderen beleeft een hoopgevende omwenteling en

in die omwenteling vormen de West-Vlamingen de voorhoede.

Drie vierden van de startende ondernemingen in Belgid worden gesticht en geleid door

Vlamingen, dat was ooit anders.
Vier vijfden van de nieuwe Belgische ondernemingen ter beurze genoteerd in Brussel of

op de Europese schermenbeurs Easdaq zijn ondernemingen van Vlamingen, dat was ooit

anoers.

De enige belangrijke fusie van banken en verzekeraars in Belgi6 - de recente

samenwerking tussen Kredietbank, Cera en ABB is een initiatief van Vlamingen, dat was

ooit anders. Die Vlamingen van die banken hebben BBL en Generale Bank

voorbijgestoken met hun strategie, met hun aanvoelen van mekaar, met hun sympathie

en kameraadschap voor mekaar. Dat was ooit anders.

Dit zijn positieve signalen voor [w toekomst, 0w toekomst binnen Vlaanderen, [w
toekomst binnen Europa.
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lk richt me nu uitdrukkelijk op het dagthema: Vlaanderen in Europa.

Indien onze gemeenschap, uw en mijn Vlaanderen in de 21ste eeuw meer wil ziin dan

een provincietje van een Groot Europees Rijk, dan moeten we de helderheid van geest

hebben om alle werkelilkheden die ons omringen, onder ogen te nemen.

lk zie het als mijn bijdrage op deze ontbijtgesprekken onder meer, ik herhaal onder meer,

dus niet uitsluitend, te kijken naar het onafhankelijkheidsstreven, en meer bepaald de
internationale elemenlen van deze stroming. Met andere woorden met u wil ik kilken naar

de toekomst van kleine landen op grote continenten, kleine landen in de wereld, arme
landen en rijke landen. Dat is een hele klus en ik moet me dus binnen de afgesproken

dertig minuten beperken tot de hoofdlijnen.

Voor ik in het diepe duik, wil ik aanstippen dat, als ik het woord Vlaanderen gebruik dit
omvat: Vlaanderen 6n zijn hoofdstad, Brussel.

NIEUW PARADIGMA

Beste vrienden. Er is een nieuw DENKKADER / EEN PARADIGMA dat ons wacht bii de
kering van de 20ste naar de 21ste eeuw.

Een paradigma is een overheersende theorie waaraan alle begrippen in een vakgebied
ontleend en getoetst worden, zodat de problemen van dat vakgebied slechts in termen
van die theorie kunnen geformuleerd worden.
Het begrip paradigma is nuttig en ter zake in de zuivere wetenschappen en de
geesteswetenschappen; dus ook de politieke wetenschap en de economische
wetenschao.

Het huidige paradigma / denkkader in Europa is dat er slechts 66n heil is: met name:
. de vorming van een supranationale staat,
. met een centrale hoofdadministratie,
. een centraal oarlement.
. een doortastende harmoniserino.
. 66n munt,
. 66n centrale bank,
. 66n economisch beleid,
. 66n buitenlandbeleid,
. 66n sociaal handvest,
. enzovoon.

Beste vrienden, wie het heersende paradigma / denkkader aanvaardt, ziet voorbij aan
een groeiend aantal auteurs, - voornamelijk economen en business-denkers -, die een
centralistische, EEN WERELD-model, EEN EUROPA-model als voorbijgestreefd zien.

Deze auteurs ziln geen marginalen, maar de leiders van hun vakgebied.

Wie het heersende paradigma aanvaardt, ziet evenmin in, dat het streven naar een
Vlaanderen als staat en als lid van een Europese slatenbond:
. geen reactionaire bekommernis.
. geen bevlieging van provincialisme,
. geen rechtse obsessie hoeft te zijn, maar als signaal kan gelden van het nieuwe
paradigma.

Welk paradigma zal de 21ste en de daarop volgende eeuwen boetseren? Het paradigma
van een ruime wereldmarkt, een grote wereldeconomie, met daarin een vrij verkeer van
goederen en diensten.



In die open en vrije markt zullen 200 tot 500 ONAFHANKELIJKE regionale staten naast
elkaar leven in Europa, in Azi6, in Latijns-Amerika, in Noord-Amerika.

lk verwijs hoofdzakelijk naar 66n auteur, maar hij is representatief voor een groeiende
groep van gelijkaardige en gelijkwaardige Amerikaanse en Japanse denkers.

John Naisbitt werd beroemd met zijn boek Megatrends 2000. Moet u absoluut lezen. Het
is een trendy en vlot boek. In Megatrends kijkt deze toekomstanalyst naar de informatica,

de biotechnologie, de nieuwe materialen, de ruimtereizen.

John Naisbitt blijft intellectueel actief en publiceerde in 1994 het boek "Global Paradox".
Daarin zitten twee hoofdgedachten:

1. De wereldontwikkelingen wijzen oveniveldigend naar politieke onafhankelilkheid en

zelfbeschikking langs de ene kant en economische samenwerking langs de andere kant.

lk herhaal een dubbel model: meer politieke onafhankelijkheid langs de ene kant, meer

economische samenwerking langs de andere kant. De twee horen samen als de twee

kanten van een muntstuk.

2. The bigger the world economy, the more powerful its smallest players.

Zijn boek, en de gelijkgestemde boeken houden geen pleidooi:
. voor een eenheidsmunt,
. voor een Europese Monetaire Unie,
. voor een gerlnifieerd Sociaal Handvest.
Wel integendeel: John Naisbitt en zijn medestanders breken lansen voor openheid,

mobiliteit, sociale kleefstof, vertrouwen en lokaal burgerschap gekoppeld aan een

wereldperspectief .

De ltaliaanse economen Soolaore en Alesina stelden in '95 en '97 een model voor waarin

ze ook twee duidelijke bewegingen signaleren:
. democratisering leidt naar afscheidingen; in een niet-democratische wereld zijn er

minder landen dan in een democratische;
. de economische samenwerking stimuleert het aantal landen.

Politieke afscheiding kan dus hand in hand gaan met economische integratie. Het

voordeel van de grootte van een land neemt af als de handelsbanidres worden

weggenomen. Een groot land zijn is vandaag economisch en handelstechnisch niet meer

noodzakelijk. Kleine landen die vrij met mekaar handel drijven slaan zich er evengoed of

beter door.

In de negentiende eeuw waren grote landen de logica zelve. Binnen die grote landen, h6t

voorbeeld is het eengemaakte ltalid, ontstonden grote markten: Noord-ltali6, Midden-

Itali6 en Zuid-ltalid boden een betere schaal voor de handel dan de drie delen apart.

De studie van Alesina en Spolaore is trouwens niet toegespitst op Europa. De

bedenkingen hebben een meer universele betekenis. Kijk naar India, met de stijgende

democratisering en de privatisering is het voorspelbaar dat afscheidingsbewegingen ook

daar leiden tot autonome of semi-autonome staten. De culturele homogeniteit van lndia is

zwak. ln China kan, na het einde van de dictatuur, let op de ex-Sovjet-Unie, eveneens de

independentistische ontwikkeling inzetten.

KLEINE LANDEN

Beste vrienden, theorie en getheoretiseer is mooi, maar wat gebeurt er nu in de

werkelijkheid? In tegenstelling met wat gedacht wordt, in tegenstelling met de
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"conventional wisdom" in veel van onze bv. Belgische debatten, zijn er merkwaardige en
weinig bekende situaties op het tenein.

Geloof bv. niet voetstoots dat de zogenaamde globalisering van de economie de kracht
van de staat volledig uitholt. De staat, ook een kleine staat, kan vandaag nog steeds het
verschil maken tussen een stralende toekomst en een mislukle toekomst.

Vlaanderen is twintigmaal groter dan lJsland en strategisch honderd maal beter gelegen.

lJsland in de Atlantische Oceaan is een buitenbeentje en een symbool van de 21ste
eeuw. lJsland is leerzaam voor onze economische toekomst als we zouden kiezen voor
onafhankelijkheid. lJsland is met een bevolking van nauwelijks 270.000 mensen, veruit
de kleinste lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling, de zogenaamde OESO, het verbond van de welvarende landen. Er wonen
ongeveer evenveel mensen in lJsland als in Gent, maar al een pak minder dan in
Antwerpen. Toch vertoont lJsland alle kenmerken van een moderne staat: een eigen taal,
munt en centrale bank, een luchtvaartmaatschappij en ambassadeurs, en een prachtig
letterkundig patrimonium.

De ministaat lJsland staat niet op het punt te verdwijnen, hij is een symbool voor de
toekomst. Want niet alleen ziln er vandaag veel meer landen dan aan het begin van de
20sle eeuw, de versnipperingstendens neeml toe. De wereld zal in de 21ste eeuw veel
meer lJslanden tellen.

De explosieve groei van het aantal onafhankelijke staten tijdens de voorbije 50 jaar
betekent dat de helft van de landen in de wereld een kleinere bevolking heeft dan die van
de staat Denemarken met zijn 6 miljoen inwoners en Vlaanderen met zijn 6 miljoen
Inwoners.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bestonden er in de ganse wereld slechts 62
onafhankelijke staten. In de voorbije vijftig jaar groeide hun aantal van 74 in 1946 tot 193

vandaag. Het zijn de lJslanden die daarbij het weligst tieren:
. 87 landen hebben een bevolking van minder dan 5 miljoen,
. 58 landen hebben minder dan 2,5 miljoen inwoners,
. 35 landen zelfs rninder dan 500.000.

Europa evolueerde van een continent met 32 staten tol een met 48 staten.

ARMER?

Kleiner betekent niet noodzakelijk armer. Landen met een grote bevolking hebben dikwijls
een grote politieke macht, maar ze zijn niet zovaak welvarend. Een kijkje op de hitlijst
van de rijke landen, en die meet men met het zogenaamde bruto binnenlands product
gedeeld door het aantal inwoners (het BBP is simpel gesteld de volledige productie van
goederen en diensten op een jaar in een land) openbaart een opvallende afwezigheid
van grote - en zelfs middelgrote - landen aan de top.

Van de tien landen waarvan het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking
het hoogst ligt, is "Belgi6" met 10 miljoen inwoners naast de Verenigde Staten met 260
miljoen inwoners en Japan met 130 miljoen inwoners het meest "bevolkingsrilke".

De economie van India met zijn 1 miljard inwoners staat volledig in de schaduw van die
van Nederland met zijn 16 milloen inwoners; de economiedn van de grootstaten Nigeria
en Bangladesh hebben grofweg dezelfde omvang als die van de kleinstaat Puerto Rico
(3,7 miljoen inwoners).

Uiteraard zijn heel wat kleine landen arm. Maar kleinheid vormt geen barridre voor



rijkdom in termen van koopkracht. Luxemburg (bevolking: 400.000) heeft het hoogste

bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking in de wereld.

Zou het kunnen, mag men zich afvragen, dat kleine landen, net als kleine

ondernemingen, sneller kunnen groeien dan grote? Kijk naar Singapore: drie miljoen

mensen, zonder eigen voedsel- of natuurlijke rijkdommen, ziin daar opgeklommen van

een per capita bruto binnenlands product van 1.000 dollar bij de onafhankelijkheid, tot

24.000 dollar vandaag, en het land speelt gastheer voor 500 multinationals.

Waar het op aankomt is leiderschap en visie. Een land met meer dan 10 tot 15 miljoen

inwoners, vooral dan een land met een centraal aangestuurde economie, wordt
geconfronteerd met managementproblemen. En, net als een grote onderneming, kan het

gewoon te groot zijn om nog voldoende lichtvoetig te zijn. Hier zitten we opnieuw bij de

vraag: welke oridntering kiest het supranationale Europa? Welke managementproblemen

zal dat continent opgooien? De EMU zal starten, maar waarschiinlijk evenzeer ontspolen.

LATEN WE NAUWER NAAR EUROPA KIJKEN

Hoeft het bier in Oslo te smaken zoals het bier in Gent? Mag Parmesaanse ham niet uit

Copenhagen komen? ls een Euro-stekker en een Euro-slopcontact noodzakeliik om het

Verenigd Europa op te bouwen? Over dit continent schuift een dikke laag, als pakijs, van

de richtlijnen. De Eurokraten doen waarvoor elke ambtenaar erfelijk voorbestemd is: het

uitvaardigen van reglementen, verordeningen, directieven.

Een ideaal dat de Europeanen na '45 hoopvol stemde: het bouwen van het Europese

vaderland, veranderi onder de druk van de bureaucratisering en de ondemocratische

besluitvorming tot een ergerniswekkend politiek project. De barsten in een eensgezind-

heid over welke dosis Europa dit continent behoe{t, groeien. Politiek worden de meest

gedurfde beslissingen genomen over euro's, een stabiliteitspact, de Europese Muntunie.

Maar meer en meer Europeanen vrezen dat dit organisatorische lawaai de werkelijkheid

verhult: een betrekkelijk kleine groep van politici - geholpen door ambtenaren die hun

macht en hun voordelen willen beschermen en uitbreiden - duwt de burgers, dus u

vrienden, naar een toekomst waarover ze nooit democratisch gehoord werden.

De grote verschillen in de economie en de politieke tradities van de Europese lidstaten

maken algemene beleidsaanbevelingen bij voorbaat moeilijk tot onmogelijk.

Meer marktwerking in Europa, daar gaat het om, niet om meer richtlijnen, meer

reglementen, meer ambtenaren en meer gebouwen in Brussel. Het verlies aan slagkracht

van Europa vergeleken met de slagkracht van de Verenigde Staten moet geweten

worden aan het gebrek aan vrije markt, soepelheid, zelfredzaamheid en initiatief van de

burgers in Europa.

Meer markt betekent bovendien meer groei. De thesis van de Euro-realisten wordt

ondersteund door de Index of Economic Freedom, een meetinstrument wordt

gepubliceerd door de Amerikaanse denktank Heritage Foundation. Tien essenti6le

beleidsdomeinen van 150 economiedn worden met elkaar vergeleken volgens een schaal

gaande van vrii, grotendeels vrij, grotendeels niet vrij, beteugelend. De gemiddelde

jaarlijkse BBP-groei van de vrije landen bedraagl 2,Bk, van de grotendeels vrije landen

0,97o/o, va.n de grotendeels onvrije landen -0,32y", van de beleugelende landen -1 ,44/",
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Laten we BESLUITEN:

1. Ten eerste. Naarmate de voordelen om groot te zijn verminderen, groeit de

aantrekkelijkheid om klein te zijn. Schaalvoordelen worden ingeruild tegen het verlangen

om zijn land te delen met mensen die je mag, die je aanstaan, waarmee ie een gedeelde

gemeenschap kunt vormen.

2. Ten tweede. De aanhangers van de onafhankelijkheidsbewegingen worden rijker en

zullen geneigd zijn naast het hart ook hun portemonnee mee te doen stemmen voor de

nieuwe richting. De kostprijs om naar onafhankelijkheid te streven, ligt vandaag lager dan

ooit in de voorbije eeuwen.

3. Ten derde. Als de huidige en toekomstige Vlaamse ministers en politici op hun

Martelarenplein, in hun Wetstraat, en welke andere politieke straten en pleinen van

Brussel nog, de internationale afmeting en de kracht van het zelfstandigheidsstreven

onder de ogen zouden nemen, dan liepen zij niet langer te pletter op ingewikkelde en

technische gevechten over Vlaminov, sociale transfers, fiscale macht, energiepolitiek en

dergelijke meer, waar de burger niks van begrijpt en dus geen belangstelling voor
opbrengt.

4. Ten vierde. lk meen te hebben aangetoond dat meer en meer aanduidingen worden

aangedragen dat een land als Vlaanderen met zes milloen inwoners in een wereld met

open handelsgrenzen welvarender kan zijn dan binnen Belgid. De ingewikkelde politieke

structuur van Belgid en de groeiende vervreemding tussen Vlamingen en Franstaligen

ondergraaft de welvaart en bemoeilijkt de toekomst van de burgers van Vlaanderen.
Vlaanderen kan economisch en politiek beter bestaan met een uitgesproken
beleidsautonomie; met autonomie voor ziin juridische, politionele, vennootschappelijke,

sociale zekerheids-kader, arbeidsbeleid.Zijn burgers zullen dikkere portemonnees

hebben, zijn jeugd een betere toekomst en meer jobs in sterkere ondernemingen.

Beste vrienden, scholieren en studenten van het Klein-Seminarie van Roeselare staan

tegen de achtergrond van een interessante traditie in Vlaanderen. In zijn tijd vertaalde uw
Albrecht Rodenbach zijn toekomstdroom en zijn toekomstdynamiek met de romantische -

en vandaag wat gekke woorden - "Vliegt de Blauwvoet, Storm op Zee", er zijn nog amper
blauwvoeten, de stormen beteugelen we met grole containerschepen, de zee is vervuild.

Echter, zijn motto "Vliegt de Blauwvoet, Storm op Zee" kunnen we vandaag vrij vertalen

als "Dynamiseer Vlaanderen, maak het sterk, wij zijn de gedroomde dynamische
Europese burgers die eenheid willen in verscheidenheid".

Vul die dynamiek in met West-Vlaamse werklust en West-Vlaamse durf.
Maak van ons een nog beter samenwerkende, avantgarde "tribe", zoals Joel Kotkin die
definieerde.

Beste vrienden, een vrijer en zelfstandiger Vlaanderen binnen een Europese
handelsruimte en als lid van een Europese Statenbond is overeen te stemmen met de
welvaart, de democratie en de toekomst.

lk dank u.

Frans Crols



DANKBAAR AANDENKEN BIJ HET HEENGAAN VAN DE HEER FRANS MONTEYNE

Frans in familiekring.

Goede Frans,

Een maartse zondagvoormiddag. Een boodschap met de fiets.

Een huilende MUG en een jankende ziekenwagen kruisen mijn weg, Wilgenstraat in. -

Een flits. Frans woont daar.

Maar het Rustoord is er ook aan dat pleintje. lk denk er niet meer aan.

De maandagochtend naar het "College" met een brief.

De zondagse vergeten flits blijkt een donderende ontnuchterende blikseminslag. Frans

plots overleden !

Trouwe Frans,

We zullen uw zachte, gewaardeerde aanwezigheid missen op de bestuursvergaderingen.

Uw correct en stipt verslag.

De verzendingen van "Eertijds" in de mooie salon worden anders. De koffiepauze zal het

moeten stellen zonder uw fijne, wijze, nooit bittere humor.

Uw grote, goede maar zwakke hart is u nooit een excuus geweest om er niet bij te zijn. In
alles hebt u de volle maat van uw talent en tijd gegeven. In uw gezin, uw koor H. Hart, in

de beheerraad oudleerlingenbond Klein Seminarie. Veel dank !

"Een voldragen bestaan, gerijpt in de zon, onthecht zichvanzell van de levensboom. Die

gedachte is me zo dierbaar dat ik mezelf, naarmate mijn dood nadert, voel als een

schipper die land in zicht krijgt en eindelijk, na een lange omvaart, voor anker kan gaan in

zijn thuishaven."

Frans, nu gij, na een leven in

vastgeankerd, zorg voor uw lieve

waak over uw Klein Seminarie.

A DIOSI

Cicero De Senectute-7l.

geloof en dienstbaarheid, helemaal in God zijl
Magdalena, blijf lichtbaken voor uw grote gezin, en

J. Desmet
Ret.1945
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ONZE DENKSPORT

Beste puzzelaars,

laatik deze keer maar onn∩ idde‖ りk met de deur

van nummer5:

1   2   3  4   5   6   7   8   9   10  11  12

in huis vallen en u de oplossing geven

Negentienletter-woord : Augustijnenklooster.

Onze "houten" (=Sde) winnaar: Pater Norbert Lietaert
Koningsstraat 16 - 8800 Roeselare

Van harte "Proficiat" !!! Pater Norbert raadde met $ jdsle inzendingen het dichtst nl.: 4.

Het aantal inzendingen lag beduidend hoger, maar er slopen hier en daar wat kleine

foutjes in (1 d 2 lettertjes) we zijn nu 66nmaal heel streng (hmm...).

Daarom echter de moed niet opgegeven, de (aanmoedigings)prijs blijft nog altijd

een boekenbon van 1.000.- BEF.

E.H. Devrieze, maak u niet ongerust, de door u verdiende prijs komt zeker terecht maar
ook wii hebben soms te kampen met een administratieve molen.

Vanuit verschillende hoeken krijg ik de vraag: "Welke boeken gebruik je?"

Om niet teveel in mijn kaarten te laten kijken en miln onschuldige hand wat te sparen, wil
ik daar vrij algemeen op antwoorden: naast de oude, getrouwe Van Dale zijn er ook
enkele typische puzzelwoordenboeken.

De 20 letters vormen deze keer de benaming van een instelling waar een paar van onze
buurlanden nogal over gebakkeleid hebben.



Reglement:
- Enkel volledig en iuist ingevulde kruiswoordraadsels en het jUiSle 2O-letterwoord

komen in aanmerking voor de prijs (en die moet u dan ook allebei opsturen!!l!!l).
- Schiftingsvraag : - Hoeveel iuiste inzendingen zullen er deze keer ziin?

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

BELANGRIJK: lJ=lVAKJE

Horizontaal:
2. vogelkenner
3. korset - lik
4. sneeuwschoen - acclusum
5. kwant

6. voorkeur - nestig
7. olakhout
B. vraagbaak - osmium
9. dierenverblijf - kwezelachtig

10. huishouding - muzieknoot
'| 1. pui - onheilsgodin
12. globus - castra
13. consument - vlaktemaat
14. Russische zweep - gewicht

15. smieg
16. kopstuk

17. doctrine - toef
18. de onbekende - verborgen
19. incisorium
20. riviermond - balg
21. gerucht

22. levenslucht - edelgas
23. amandelmelk
24. suikerpalm - cherub

Vertikaal:
2. teerkwast - leurder

3. dans - losgeraakte draad - telwoord
4. tegenwoordig - agave-vezels - melkwijn - geldgod

5. godin van de vrede - delectatie - rivier in Rusland
6. sterkwaterplaat - fiinbaard - woekering - manie
7. ziekteverwekker - soort stof - aanleggen
8. slim - grotesk - Griekse letter - kwinkslag

9. alfa - grasperk - positieve elektrode
10. schenking - exclusief - onbuigzaam - troefkaart
11. oculus - soelaas - zeilhouder
12. marge - steels

Debels Jan
uitgangsjaar'73
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繹乃 協づあι

GEBOORTEN

Klaas, zoontje van Heer en Mevrouw Jos en Leen Parmentier-Van den Berge en

kleinzoontje van Andr6 Parmentier (LG 1954, oud-leraar), Zottegem 21 oktober 1997

Emma, dochtertje van Heer en Mevrouw Wouter en Anja Vandewalle-Van Daele,

Roeselare 26 november 1997 (WEA 1990), Ruiseledesteenweg 48,8750 Wingene

Alexander, zoontje van Heer en Mevrouw Johan en Evy Rosseel-Laceur, Gent

1 1 december 1 997 (Eco 1 989), Zeugsteeg 32, 9000 Gent

Matthias, zoontje van Heer en Mevrouw Johan en An Vanden Berghe-De Smedt,

Roeselare 22januari 1998 (Lat. Wet. 1986), lepersestraat 127,8800 Roeselare

Lore, dochtertje van Heer en Mevrouw Bernard en llse Huyghebaert-De Bels, Waregem

8 februari 1998 (Eco 1990), Bruggestaal6/2,8790 Waregem

Charlotte, dochtertje van Marlin Rehm en llse Willaert, kleindochtertje van Andr6 Willaert-

Dejonckheere (ret. 1955) geboren op 10 maart 1998, Breiterweg 8, Emmendingen (D)

Louise, dochtertje van Heer en Mevrouw Francis en Caroline Clarysse-Roussel, Brugge

30 maart 1998 (L.G. 1984), Ruitersweg 20, 8200 Brugge

BENOEMING

E.H. Luc Pillen (subregent-leraar 1975-1984), Pastoor van Sint-Henricus (Zilverberg) te

Rumbeke is benoemd op 15 Jebruari 1998 tot Pastoor van de O.-L.-Vrouwparochie te

Pittem.

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Kris en Ann Hermans-De Cokere,27 september 1997, dochter van

Jos6 De Cokere (leraar)

Heer en Mevrouw Xavier en Ann Vandewalle-Vantieghem,4 april 1998 (WA 1987)'

Lindenstraat 1 6, 8450 Bredene

Heer en Mevrouw Michiel en Lada De Corte-Mac6kovA, 4 april 1998 (WB 1990), Konrad

Adenauerstrasse 78, 67663 Kaiserslautern
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OVERLIJDENS

Heer Joseph-Georges Muylle, weduwnaar van Maria Spruytte, geboren te Beveren op
1 december 1909 en overleden te Roeselare op 11 novembet 1997, vader van Andries
(L.Gr. 1958) en Luc (Eco 1960) en Marc (Lat.Wisk. 1966), oom van Kris Feijtraij (WB
'1984) en Lieven Feijtraij (L.Wisk. 1988)

Mevrouw Gudrun Coussement, echtgenote van Benedict Verbrugge (Lat. Gr. 1979) en
schoonzus van Bernard (L. Wisk. 1975) en Christof (Eco 1984), overleden te
Destelbergen op 13 november 1997

Mevrouw Bertha Demeyer, echtgenote van Joseph Malisse, geboren te Emelgem op
24 juli 1921 en overleden te Roeselare op 15 november 1997, moedervan Paul (L.Wet.
1966) en Geert (L.Gr. 1973) en Peter (L.Gr. 1978)

Mevrouw Rosalie Theys, echtgenote van lreen Vanallemeersch, geboren te Kortrijk-
Dutsel op 13 augustus 1905 en overleden te Roeselare op 24 november 1997, moeder
van Geert (L.Gr. 1953) en Koen (L.Gr. 1964)

Heer Gustaaf Planckaert-Christiane Staessens (L.Gr. 1945), geboren te Roeselare op
5 april 1926 en er overleden op 28 november 1997, broer van Raymond Planckaert (L.Gr.
1 946)

Heer Raymond Planckaert-Jacqueline Staessens (L.Gr. 1946), geboren te Roeselare op
1 8 maart 1927 en overleden te Gent op 12 december 1 997, broer van Gustaal Planckaert
(L.Gr. 1945)

Heer Raymond Mestdag (Eco 1942), geboren te Waregem op 1B juli 1921 en overleden
te Geni op 17 december 1997

Heer Etienne Wallays-Germaine Peccu, geboren te Roeselare op 4 september 1926 en
er overleden op 18 december 1997, vader van Antoon (L.Wisk. 1970)

Mevrouw Germaine Glorieux, weduwe van Ren6 Arits, geboren te Wervik op
10 december 1907 en overleden te Brugge op 3 januari 1998, grootmoeder van Philippe
Verbrugge (WB 1973) en Alain Verbrugge (WA 1975)

Mevrouw Rachel Defoer, echtgenote van Maurice Hooghe, geboren te Meulebeke op
11 februari 1916 en overleden te Roeselare op 18 ianuari 1998, moeder van Geert
Hooghe (WB. 1973)

Heer Rik Debruyne-Ann Tack (L.Wet. 1984), geboren te Roeselare op 11 februari 1966
en er overleden op 21 januari 1998, broer van Kris (L.Gr. 1987)

Mevrouw Gerda Viaene, echtgenote van Jules Vandergunst, geboren te Roeserare op
21 juli 1947 en er overleden op 31 januari 1998, moeder van Piet (L.Gr. 1990) en Dries
(Eco 1994) Vandergunst, zuster van Herman (L.Wet. 1962) en Lode (L.Wisk. 1968) en
Koen (Eco 1980), tante van Brecht en Lode (L. Wisk. 1997) en Jeroen (E.M.T. 1996)
Viaene
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Heer Roger Noseda-Juliette Plancke (Eco 1947), geboren te Roeselare op 1 januari 1929

en er overleden oo 5 februari 1998

Heer Gilbert Schreurs-Suzanne Vergote, geboren te Dudzele op 20 april 1922 en

overleden te Roeselare op 1 2 februari 1998, vader van Patrick (L.Wet. 1 972)

Heer Albert Bouckaert (L.Gr. 1935), geboren te Meulebeke op 30 september 1915 en

overleden te Leuven op 12 februari 1998

Heer Gerard Bulcke-Cecile Kindt, geboren te Koekelare op 14 januari 1913 en overleden

te Roeselare op 13 februari 1998 (Ere-Schoolhoofd Klein Seminarie), vader van Jan

(L.Gr. 1959), Andr6 (L.Gr. 1967) en Antoon (Eco 1969) en Bernard (L.Wet. 1972) en

Michiel (L.Wet. 1974)

Mevrouw Marie-Louise Van Coillie, weduwe van Jozef Vanbrussel, geboren te Roeselare

op 28 april 1913 en er overleden op 16 februari 1998, moeder van Bart Vanbrussel

(L.Gr. 1957) en Joost (L.Gr. 1959) en Johan (L.Gr. 1957), schoonmoeder van Dirk

Verbeke (leraar) en schoonzus van Frans Denys (L.Gr. 1934) en zus van Dries Vancoillie

(L.Gr. 1938) en van Luc (L.Gr. 1944)

Heer Georges Maroy (L.Gr. 1940) weduwnaar van Georgette Deiaegher, geboren te

Moen op 18 juni 1921 en overleden te lzegem op 19 februari 1998, schoonvader van Eric

Callewaert (WEB 1974)

Mevrouw R. Bagein-Brigitte Lammertyn, geboren te Roeselare op 27 december 1948 en

overleden te Gent op 26 februari 1998, zus van Alfons (L.Gr. 1964) en Jacques

(L.Gr. 1956) Lammertyn en schoonzus van Ludo Bagein (Eco 1970)

E.H. Gerard Dubois, geboren te Bertrimont (Fr.) op 3 december 1917 en overleden te

Roeselare op 6 maart 1998 (surveillant van 1943 tot 1955)

Heer Andr6 Boone-Paula Gadeyne, geboren te Aartrijke op 10 lanuari 1924 en er

overleden op B maart 1998, vader van Bart Boone (leraar)

Heer Gaston Deleye, geboren te Zonnebeke op 12 tebruari 1906 en overleden te

Roeselare op 20 maart 1998, vader van Freddy (Eco 1964) en schoonvader van Remi

Coucke (L.Gr. 19aB)

Heer Frans Monteyne-Magdalena Dubois (Eco 1950), geboren te Roeselare op

7 december 1931 en er overleden oD 22 maaft 1998, Bestuurslid Oud-leerlingenbond,

vader van Geert (leraar) en Dirk (WEB 1976)

Heer Roland Dewulf (L.Wet. 1964), geboren te Roeselare op 30 november 1945 en er

overleden op 7 april 1998

E.H.Joris Vandenberghe, geboren te lzegem op 3 november 1919 en er overleden op

17 aoril 1998 (leraar van 1946 tot 1958)

Heer Victor Marichal-scherpereel, geboren te Roeselare op 9 augustus 1935 en

overleden te Sint-Amandsberg op 7 mei 1998, oud-leerling en broer van meerdere oud-

leerlingen
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