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MOEDER

Als je dit leest is 13 juni waarschijnlijk net voorbij. De "moeder" van de verkiezingen heeft

na maanden bangelijke dracht vermoedelijk opnieuw een meerling gebaard, die zonder
de kiezer, door de verwekkers in een gepast mengkleudje zal worden gestopt, gaande

van rood-oranje, over paars, naar appelblauwzeegroen. Echt kleur bekennen is enkel
voor de kiezer een plicht.

Als je dit leest, zitten een flink pak van onze oud-leerlingen middenin de moeder van de
zittilden, namelijk de eerste, en proberen in een eindeloze eindspurt hun klassement nog
goed te maken. Sommigen gaan resoluut voor de trui met grote bollen, anderen zijn met
voldoende bollen al lang content. Eindejaars die voor de "economisch juiste" richtingen
hebben gekozen hebben vaak al een contract op zak, en kunnen straks in een nieuwe
wedren zoveel mogelijk anderen, en vaak ook zichzelf , voorbijlopen.

Als je dit leest zijn ook de collegestudenten aan hun laatste beproeving begonnen.
Laatstejaars, zie hoe ongedwongen ze weer als moeiders mooisten op de foto's in dit
nummer zijn vasfgelegd, kunnen straks ook aan "hun toekomst" beginnen werken.
Hebben ze in hun achterhoofd het voorbeeld van de veertiger die ziln zaak voor
40 miljard verkocht, of de voetballer die 2 miljoen per week verdient, of de
eurocommissaris die reiskosten omtovert tot reiswinsten? Ot zijn ze ook onder de indruk
van wat dokter Hans zonder grenzen in de gevangenissen van Siberi6 doet, van wat
advocalen zonder grenzen proberen te redden voor de "sans papiers", van wat
verzorgers met onbegrensde inzet voor onze groeiende bejaardensector doen, van wat
zeldzame priesters in hun geloofsgemeenschap realiseren, van wat allerhande -logen

doen om al wat mank loopt enigszins te verhelpen?

Als straks Sint-Michiel, de moeder van alle Roeselaarse Scholen zal (zou\ functioneren,
zal zij dit volgens de laatste berichten moeten doen met een groeiend tekort aan goed
geschoolde leerkrachten. Zullen wij dan opnieuw allochtonen naar hier halen om voor ons
dit "vieze" werk op te knappen? Of wordt Internet, naast de moeder van alle kennis, ook
de opvoeder van komende generaties?

Als nog wat later kinderen zelfs niet meer uit een moeder zullen geboren worden, wie zal
dan voor de vrede zorgen?

Tussen de regels staat het duidelijk te lezen: wij wensen de jonge studenten alle geluk
toe, en hopen dat zij, elk op hun plaats, en op hun manier, bewuste mensen zijn, met veel
enthousiasme, voldoende zelfrespect, en vooral veel respect voor alle facetten van hun
omgevrng.
Met nog een goeie raad die Guido Gezelle in zijn moedertaal meegaf:
Denkt aleer ge doende zijt.
En doende, denk dan nog.

Johan Plets

Ret. 1969
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Een laarlijkse gewoonte bestaat erin de foto's van de abiturienten in Eertijds af te
drukken.

Ook dit jaar houden we die gewoonte in ere en voegen volgende leerlingen bij ons oud-

leerlinoenbestand.

KLAS 6 LATIJN‐WiSKUNDE A EN 6 WETENSCHAPPEN‐ WiSKUNDE A

lste rij: Gruyaert Christophe (Roeselare), Parrein PietehJan (Weslrozebeke), Vandaele Stijn (Moorslede), Lioen Pieter

(Dadizele), Vandevyvere Dries (Zwevezele), Pipelers Peter (Boeselare), Stock Pieter (Roeselare).

2de rij: Vermeire Christophe (Roeselare), Benoot Kris (Houthulst), Princen Tom (Rumbeke), Wydooghe Jeroen

(Hooglede), Vander Stricht Stijn (Sint-Eloois-Winkel), Christiaens Olivier (Passendaele), Castelein Brecht (Ledegem),

Patou Edouard (Roeselare), Verlinde Bart (Roeselare), Vanparys Joris (Rumbeke), Devriendt Lieven (Rumbeke).

3de rij : Van Tornout Thomas (Rumbeke), De lvleyer Tim (Bumbeke), Declercq Bart (Gits), Maerten Pieter (Roeselare),

Destoovere Bart (cits), Vandamme Stijn (Torhout), Vandevelde Jelle (Ledegem), Naesens Reinout (Rumbeke), Lamote

Stoffel (Roeselare), Degrauwe Frederik (Boeselare).

zittend: Dhr. G. Spyns, Dhr. L. De Roo, Dhr. A. Valcke, Dhr. R. Vandewaeter, Dhr. C. Pouseele (Dir.),

Dhr. M. Vandoorne (Adj.-Dir.), Dhr. R. Parent, Dhr. R. Deckmyn, Dhr. M. Olivier'



KLAS 6 ECONOMIE‐ MODERNE TALEN

Vlnr.:
lste rij : Nuytten Karel (L4oorslede), De Jonghe Bregt (Roeselare), Vanneste Lieven (Westrozebeke), Siu Hon-Yen (Roeselare),
Desmet Peter (lngelmunster), Gryspeert Kjell (Ardooie), Delannoy Tijl (Ardooie).
2de rij : Deveughele Michel (Sint-Eloois"Winkel), Demuynck Tom (Hooglede), Hooghe Kenneth (Rumbeke), l\.4arquillie Yves
(Ledegem), Werbrouck Sebastien (Roeselare), Decaigny Steven (Rumbeke), Vantomme Tom (Ledegem), Boucquey Seryaas
(Rumbeke), Loolens Bob (Roeselare).
3de rij: Degraeve Koen (Sladen), Beeckaert Lodewijk (Boeselare), Huvaere Boyd (Pittem), Vanmoen Bert (Oekene), Somers Dimitri
(Roeselare), l.4asschelein Bart (Roeselare), De Keukelaere Piet (Roeselare).
zittend: Dhr. [,4. Olivier, Dhr. lvl. Vermeulen, Dhr. A. Valcke, Dhr. D. Bekaert, Dhr. C. Pouseele (Dir.), Dhr. P. Lezy,
Dhr. lvl. Vandoorne (Adj.-Dir.), Dhr. R. Deckmyn.

KLAS 6 WETENSCHAPPEN-WISKUNDE B

'1ste rij: Vermander Brecht (Roeselare), Vandeghinsle Simon, (Rumbeke), Vandromme Frederik (Ledegem), Vanackere Bram
{l\,4oorslede).

2de rij; Boudewijn Mathieu (Rumbeke), Callewaert Pieter (Rollegem-Kapelle), Serlet Stefaan (Sinl"Eloois-Winkel), Sioen Joeri
(Moorsele), Vanroose Tom (Staden).
3de rii: Debruyne Ties (Ardooie), Vangheluwe l\.4arnix (SinlEloois-Winkel), Werbrouck Kristof (Roeselare), Nollet Pieter (Roeselare),
Deraeve Brecht {Rumbeke).
zittend : Dhr. P. Lezy, Dhr. D. Bekaert, Dhr. A. Valcke, Dhr. C. Pouseele (Dir.), Dhr. N/. Vandoorne (Adj.-Dir.), Dhr. L. De Roo,
Dhr. R. Deckmyn.
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KLAS 6 ECONOMIE¨ W:SKUNDE

Vlnr.:
lste rij : Vanhevel Wouter (Roeselare), Simoen Ward (Lo-Reninge), Dobbels Frederik (Geluwe).

2de rij; Verbrugghe Chrislophe (lzegem), Desender Kurt (Houthulst), Delbeke lvlichael (Gits), Vancostenoble Bart (Houthulst),

Hinderyckx Stijn (Kortemark).

3de rij : Boghaert Dominiek (Moorslede), Suffies Roel (Gullegem), Vanhol e T m (Rumbeke), Daliq Rembed (Rumbeke), Seynaeve

Frederik (Roeselare), Vanslambrouck Dieter (lngelmunste4.

zittend: Dhr. L. De Roo, Dhr. Vermeulen, Dhr. P.Lezy, Dhr. D. Bekaert, Dhr. C. PouseeJe (Dir.), Dhr. NL Vandoorne (Adj.-Dir.),

Dhr. R. Deckmyn.

Vlnr.:
'1 ste rij : Pieter-Jan De l\,4an (Roeselare), Reinout Verbeke (Foeselare), Giovanni Houthoofd (Roeselare), Sven Desmet
(Roeselare), Tomas Verraes (Roeselare), Filiep De Clerck (Kortrijk).
2de rij : Karel Vercruysse (Rumbeke), Bert Wouters (Roeselare), David Dumoulin (Roeselare), Brecht Vanacker
(Fiumbeke), Jan Sem (Beveren-Roeselare), Vincent Vandaele (Fumbeke), Stijn Deceuninck (Westrozebeke).

3de rij: Thibault Poti6 (Roeselare), Bram Vandewalle (Roeselare), Edward Hoornaert (Roeselare), Olat Nilylle

(Hooglede), Bart Lagae (Roeselare), Baptist Wyckhuys (Koolskamp), Brecht Vercaempst (Passendale), Benz Taverne
(Roeselare).
zittend : Dhr. D. Verbeke, Dhr. P. Bentein, Dhr. C. Pouseele (Dir.), Dhr. M. Vandoorne (Adj.-Dir.), Dhr. P.Thoen.
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KLAS 6 MODERNE TALEN‐ WETENSCHAPPEN

lste rij : Steven Pollin (Torhoul), Vincent Werbrouck (Torhout), Peter Lybeer (Rumbeke), Jasper Geryl (Roeselare), Tom Van
Eeckhoul (Roeselare), Tom Denoo {Licheruelde).
2de rij : Ludovic Gheysens (Bumbeke), Stijn Braeye (Roeselare), Bram Lucker (Roeselare), Wim Laevens (Roeselare), Steven
Vanwildemeersch (Gils).

3de rij : Sleven Maes (Westrozebeke), Tommy Vanhee (Roeselare), Dimitri Van Damme (Bumbeke), Jan Cokelaere (Ledegem),
Ward Braekevelt (Roeselare), Bart Delrue (Dadizele), Tongsok Warut.
zittend : Dhr. L. De Roo, Dhr. A. Valke, Dhr. P. Lezy, Dhr. C. Pouseele (Dir.), Dhr. K. Dumonl, Dhr. M. Vandoorne (Adj.-Dir.),
Dhr. R. Deckmvn.

KLAS 6 LATIJN.WETENSCHAPPEN EN 6 LATIJN-WISKUNDE B

lste rij: Maxim Vanthournout (Roeselare), Luc Verbrugghe (Weskozebeke), Jeroen Verstraete (Koolskamp), Bart Camerlynck
(Rumbeke), lvlariin Vaneeckhoutte (Roeselare).

2de rij: PietetrJan Lammeftijn (Roeselare), Jonathan Bardyn (Roeselare), Arnaud Vanratelghem (Roeselare), Mathieu Pacqueu
(Roeselare), Benoit Lievens (Roeselare), Christophe Vandeweghe (lngelmunster).
3de rij : l\,4aarten Verbanck (Rumbeke), Pieter Beel iRumbeke), Yves Denturck (Oostnieuwkerke), Frederik Vandenweghe
(Roeselare), Bruno Soenen (Ardooie), Peter Eecloo (Lichieruelde), Maanen Ghysel (Roeselare).
zittend : Dhr. L. De Roo, Dhr. R. Palenl, Dhr. A. Valcke, Dhr. P. Lezy, Dhr. M. Olivier, Dhr. K. Pouseele (Dir.), Dhr. M. Vandoorne,
(Adj.-Dir.), Dhr. R. Deckmyn.



HOMILIE GEZELLE.VIERING

Bidden zoals Gezelle is vanwege de veranderde kerkopvaftingen en taal niet meer
mogelijk. En toch kan de moderne gelovige voeling hebben met de manier waarop

Gezelle bad. Omdat hij dichter was hebben zijn woorden een geldingskracht die de strikt
inhoudelijke mededeling overschrijdt: 'Sterk zij de tale der woorden". Het was passend

om bij het eeuwfeest van deze priester-leraardichter eucharistie te vieren in het teken

van dankbaarheid en met gebeden van Gezelle zelf. Rik Deprd, Frans De Muynck en Dirk
Passchyn, de drie priesters die vandaag aan het lnstituut Klein Seminarie verbonden zijn,

gingen voor in de viering op zondag 14 maart. De homilie werd uitgesproken door Dirk
Passchyn.

Wat zijn wij vandaag aan het doen? O.K., wij vieren Guido Gezelle, wij gedenken hem in

een eucharistieviering, en is het niet passend om hem die ooit als priester aan dit instituut

werkzaam was in een eucharistieviering te gedenken. Er staan vele punten op het

feestprogramma: tentoonstelling, nocturne, toneel en podzie, waarin wij kunnen genieten

van zijn woord, waarin wii zijn geest oproepen.

Guido Gezelle was een kunstenaar, een groot dichter, een grote geest, en hij was ook

een gelovige. Hem gedenken in een viering als deze, betekent dat wij niet alleen

toeschouwer zijn, zoals bij een tentoonstelling, maar wii zijn allen deelnemers aan dit

gebeuren. Wij, gelovigen van vandaag, die net zoals Gezelle honderd jaar geleden,

tastend op zoek zijn hoe wij moeten geloven, hoe wij moeten bidden, willen vandaag een

dichter in ons midden plaatsen die met zijn gedichten heel duidelijk heeft opgeroepen om

te bidden en God dank te zeggen.

Als wij vandaag een aantal van zijn gebeden uitspreken dan spreken wij ze niet alleen uit

als mooie composities, mooie zinsconstructies, maar dan spreken wij ze ook echt uit als

gebeden, en zijn wij biddende mensen en we mogen dit doen, want uiteindeliik heeft hil

ze ook als dusdanig geschreven: 'Sterk zij de tale der woorden'.

'Sterk zij de tale der woorden' waarmee een dichter probeed om ook het onzegbare

tussen de regels door mee te geven. En is onze God niet voor een stuk de onnoembare,

de ongrijpbare, de onzegbare en ligt de sterkte van de woorden van deze dichter niet

gedeeltelijk daarin dat Hij de onnoembare God wat dichter bij ons mensen heeft gebracht.

lk weet wel, Guido Gezelle, is een historische figuur. Zijn tijd is niet onze tijd, zijn woorden

zijn zelfs niet meer letter voor letter onze woorden, zijn taal is reeds lang niet meer woord

voor woord onze taal, zijn geloof en zijn kerkbeeld zijn zelfs niet meer helemaal ons

geloof en ons kerkbeeld maar 'de tale der woorden' is sterk genoeg om deze afstand in

tijd en ruimte te overbruggen.

lk ben geneigd te denken dat de gebeden van Guido Gezelle voor ons christenen van

vandaag wel degelilk een boodschap bevatten.
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De gebeden en gedichten van Guido Gezelle spreken van dankbaarheid om zoveel

kleine dingen. Een krinkelend waterding, wat ruisend riet, zijn voldoende om het had van

deze dichter te bewegen tot intense dankbaarheid voor het leven, voor de schepping,

voor de schepper. Je voelt een grote eerbied en bescheidenheid achter de woorden

waarmee hij spreekt tot God:

Gij badt op eenen berg alleen,

en Jesu, ik en vind er geen

waar'k hoog genoeg kan klimmen

om U alleen te vinden.

Net als mensen van vandaag zoekt hij, wroet hij, zwoegt hij met zijn geloof en geeft toe

dat geloven niet simpel is.

In de eenvoudige dankbaarheid om kleine dingen in de bescheidenheid, waarin Gezelle

zich tegenover God plaatste, vinden we woorden die zoekende mensen vandaag kunnen

aansoreken.

Woorden van rust, woorden van troost, woorden van dankbaarheid, woorden van

overgave, kunnen uit handen geven dat wij niet alle problemen rondom ons alleen

kunnen oplossen, toegeven dat de stilte van Gods kant soms oorverdovend is, biddende

woorden die zeggen: 'Als het mij te boven gaat, God, mag ik dan alles aan u

toevertrouwen.'

Wij moeten niet terugkeren naar de tijd van Guido Gezelle, en wij moeten die tijd niet

idealiseren, want die tijd kende zijn ellende, zijn donkere kant, zijn onrecht en falen.
(Guido Gezelle is een tijdgenoot van een priester Daens bilvoorbeeld) Maar we mogen

wel hopen dat meer mensen opnieuw het ruisen van het riet leren horen, het blad op het

water zien drilven, de bij aan de bloem zien drinken. Moeten wij geen inspanning doen

om opnieuw van de stilte te leren genieten, moeten wij niet opnieuw leren dankbaar zijn

voor de kleine dingen van elke dag, leren omgaan met het ritme van de natuur, het ritme

ingegeven door het vallen van de avond en het krieken van de dag.

Als ik de gedichten en gebeden van Gezelle lees dan denk ik moet ik niet dringend mijn

band met God versterken, de vreugde voor de natuur rondom mij doen groeien, mezelf in

meer bescheidenheid relativeren: 'Sterk zii de tale der woorden'

lk ben blij dat ik als priester-leraar aan dit Klein-Seminarie jullie vandaag, in het spoor van

Guido Gezelle, met zijn sterke woorden, mag oproepen om samen te bidden om samen

dankbaar te zijn, om samen eucharistie te vieren. lk ben ervan overtuigd dat dit

uiteindelijk ook de bedoeling was van Guido Gezelle zelf, veruvijzen naar het allereerste

woord, dat woord dat van alle begin reeds bij God was, het woord dat God zelf was, het
woord dat in ieder van ons aanwezig is, het is in ons hart, het is in onze mond en het is
sterk dat woord en we mogen vandaag iets van dat woord laten oplichten, wanneer wij
brood breken rond een tafel wanneer wii woorden bidden van hoop en dankbaarheid.

Dirk Passchyn
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GODFR:ED GHYSELEN:HET ZiT EROP!

25 jaar geleden. Eindexamen turnen: kikvorsstand! Poging 1,2...3. Neen, mijn kniedn en

ellebogen lagen in ruzie. "Maar, jongen toch!" En dan ging die teleurgestelde hand de

lucht in. Dat zijn m|n herinneringen. 'Opgeven' was geen werk-woord voor Godfried.

Voormalig collega Raoul Werbrouck: "Een gedreven man, veel geduld, maar hij
eclateerde als het hem niet zinde. Een sportman. h6."

Na zijn opleiding in Torhout startte Godfried Ghyselen zijn scholaire carridre als

studiemeester in het Don Bosco-instituut te Gent. In Roeselare gaf hij les in het V.T.l. en

anno 1969 werd het IKS zijn vaste stek. Hij gaf ook les In VABI en eindigde met zowat

driekwad van ziin uren in de Vrije Middelbare School (VMS), ook te Roeselare. Hoewel hij

diverse studielaren onder zijn hoede had, was de eerste Latijnse toch lange tijd de 'zijne'.

Toon Baert en later E.H. Jos Debaere die binnen het college de basketbalclub Wytewa

oprichtte, zal wai blij geweest zijn met Godfrieds komst. Aanvankelijk een verwoed

voetballer, nam Godfried al een tijdlang de basket-discipline voor zijn rekening op

spodkampen. Een geknipte persoon om het Roeselaarse team onder handen te nemen,

wat in de jaren zeventig vooral enkele succesriike seizoenen opleverde. Met als gevolg

dat vele leerlingen al dan niet tijdeliik door de microbe gebeten waren. Want naast het

trainen van de eerste ploeg, behartigde Godfried ook de jeugdafdeling en liet hij geen

ogenblik onverlet om in de kweekvijver van het sportieve college te vissen.
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"Godfried", zo getuigt ziin gewezen collega, "was zeer sterk in de technische opleiding

van de jeugd. Een oefening moest perlect uitgevoerd worden. Zonder pardon."

Op de vraag wat Godfrieds sterke punt was (sport, gymnastiek, atletiek?) antwoordt

Raoul Werbrouck diplomatisch: "Hij beheerste alle disciplines. Hii doorzwom alle

watertjes, maar was in zijn hart een sporter. Hij begon met voetbal, in het leger met

atletiek, waarin hij op de halve afstanden behoorlijke resultaten haalde. Voetbal bleef hii

lange tijd spelen bij S.V. De Ruiter en bij Mid Spotl Je moet weten, hii was en is een

kind van zijn tijd. Wij waren van de generatie die in onze opleiding naast het 'heilige'

turnen al veel meer werden oeintroduceerd in diverse spoften. Vandaar-"

Later werd Godfried buiten de school trainer van de basketbalploeg van onder andere

Wevelgem, leper en Koekelare. Nu heeft hij de jeugdafdeling van Tielt onder ziin hoede.

Maar... al jaren is Godfried ook een wielerlanaat. Wekelijks ging en gaat hij de baan op,

vaak met collega's, onder wie Jos6 De Cokere en die andere notoire flandrien en ex-

collega Danidl Vermandere, alleen of met z'n vriend uit Poperinge.

"Godfried was als collega een sociaal voelend en fijne man", blikt Raoul Werbrouck terug.
"Bij de basketbalwedstrijden hield hij de klok nauwlettend in het oog, maar in het

doordeweekse leven en de omgang met mensen was een uuruverk niet aan hem

besteed."

lk, schrijver dezes, pleit schuldig voor de mislukte kikvors in mij - een prins zal ik dus ook
wel nooit worden - maar ik veroorloof mij toch de vraag of Godfried als flandrien de

Kemmelberg opmalend: ziln hoofd zo schuin als zijn grote idool Briek Schotte houdt?

In ieder geval, Godfried: nog evenveel mooie jaren!

Perer Ma″sse

Rθι プ9Zθ

VIJVER

De wereld van stilte met licht,

dit water, het rimpelt zich dicht

om randen en lucht te herhalen

in de vijver te mengen, te malen

het sprakeloos zicht in aIIe staten

van duister te keer en hoezeer

te bedaren die op een bank aan het praten

waren over de storm op het meer.

25 seprembθ′プθθθ
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BIJ HET HEENGAAN VAN Z.E.H. KANUNNTK ROBERT LAGBATN (1923-1999)

In dit Gezellejaar past het even stil
te staan bij het heengaan van
oud-leraar E.H. Robert Lagrain.
De eminente Gezellekenner is

overleden op 24 januari ll., juist

voor de herdenkingsactiviteiten

rond de grote dichter van stad
gingen. Mijnheer Lagrain had er
nog zo naar toe geleefd. Hij heeft
hel niet meer mogen meemaken.

Geboren als dorpsgenoot van

Gezelles moeder, Monica
Devriese, te Wingene op B mei,

1928, volgde Robert Lagrain de

humaniora aan het college van

Tielt. Na zijn priesterstudies te

Brugge en studies klassieke
filologie aan de K.U. Leuven was
hij vanaf 1959 drie jaar

rectoricaleraar aan het Klein

Seminarie. Toen in 1962

Mgr. Descamps als laatste rector-

magnificus van de nog unitaire
Leuvense universiteit aantrad, vroeg hij mijnheer Lagrain, die hij nog kende uit diens
studietijd, zijn priv6secretaris te worden. De splitsing van de Leuvense Alma Mater,
waarvan hij heel de geschiedenis van nabij heeft meegemaakt, bracht met zich dat de
rector-magnificus terugtrad en er voor zijn secretaris tijd vrij kwam voor een nieuwe taak.
Zo was hij van 1972 loI 1975 ook adlunct algemeen proost van de Belgische
Boerenbond. In 1975 kwam een einde aan die opdrachten en werd hij teruggeroepen
naar Brugge om pastoor van St.-Salvator te worden en deken van het Brugse
stadsdecanaat.

Ondertussen ook kanunnik geworden, kreeg hij in 1978 de benoeming tot aartspriester
van het kapittel van de kathedraal.

Na zijn emeritaat in 1993 werd hij vice-officiaal van de kerkelijke rechtbank, secretaris
van het bisdom en aalmoezeniervan het R.V.T.'Jeruzalem'te Brugge. Vanaf 1995 was
mijnheer Lagrain ook algemeen directeur van de Zusters van de Congregatie van
O.L. Vrouw van de Vll Weedn van Ruiselede. Als Gezelliaan is hii decennia lano lid
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geweest van het Gezellegenootschap en een periode ook voorzitter. Van 1988 tot 1997
was hij daarenboven de eerste voorzitter van de Gezellekring. Een ander initiatief dal

Deken Lagrain na aan het hart lag, is 'Brugge - Mariastad' een vereniging die opkoml

voor het bewaren en herstellen van de oude Mariabeelden.

Vanaf zijn lerarentijd in Roeselare was het profiel van mijnheer Lagrain duidelijk
uitgetekend. Hij verenigde in zich alle kwaliteiten van de klassieke priester-leraar voor wie
geloof en cultuur een onverbrekelijke eenheid vormen en die zijn leerlingen in die zin
weet te inspireren. Hij had een bijna vanzelfsprekende gevoeligheid voor het kerkelijk
decorum en voor de schoonheid van de liturgie. Toegewild al$ hij was aan wie hem
vanuit zijn taken werden toevertrouwd, kwam hij mensen minzaam tegemoet en in zijn
vriendelijke omgang was hij steeds uit op milde verzoening. Zijn mooie en verzorgde
geschrift gold als de signatuur van zijn werkzaam en accuraat bestaan. De leraar Grieks
schreef geen woord op het bord zonder accent en tegelijk wist hij langs zijn lessen Latijn
en Nederlands vooral ziln laatste klas, in het schooljaar 1961-62, een resem literaire
prijzen in de wacht te doen slepen, onder meer de prijzen voor het Latijns opstel van het
memorabele 'bisschoppelijk examen'. Hij had ook het initiatief genomen om de sinds
jaren stilgevallen Lettergilde weer tot leven te wekken. Geen kans liet hij vallen onverlet
om de studie en de beoefening van de literatuur te bevorderen. Hoogtepunt vormde
ongetwiifeld het feit dat er onder ziin laatstejaars zeven van de vilftig laureaten te vinden
waren, waaronder de eerste prijs, bij de opstelwedstrijd 'Als de bakker gaat schrijven over
de oogst'ter gelegenheid van de nationale Streuvelshulde in 1961. Het college mocht
een hele delegatie sturen naar de proclamatie in het Oostendse kursaal. Een gedrukt
nummer van het klasbord 'De Boom', helemaal aan Streuvels gewijd, werd door enkele
leerlingen, mijnheer Lagrain, superior Duforret en Antoon Vander Plaetse op het
Liisternest zell aan de negentigjarige auteur overhandigd. De publicatie bevatte naast
opstellen van leerlingen ook bijdragen van Andr6 Demedts, Anton van Duinkerken en
Antoon Vander Plaetse. Dat retorica-leraar Lagrain een aantal van zijn leerlingen
definitief de weg van de 'letteren' opgestuurd heeft zal wel niemand verwonderen.

Zelf is hij ook altijd blijven 'schrijven' hoewel de opdrachten waarmee hij na zijn
leraarschap belast werd daar niet altijd veel tijd voor lieten. Bezinnende werken van zijn
hand Hef rs de Heer en Richt uw ogen op Jezus. Daarnaast heeft hij zich met hart en ziel
aan de Gezellestudie gewijd. Hij had er dan ook geen moeite mee om in een
vakantieperiode, liever dan op reis te gaan, een bijdrage over de dichter af te werken,
Twee boeken, de moeder van Guido Gezelle en Gezelles godsdiensttessen in het
Engelse Klooster, zijn in veler bibliotheek te vinden. Daarnaast heeft hij talrijke grondige
detailstudies gewijd aan gelegenheidswerk van Gezelle.

Die aandacht voor de nauwe veMevenheid van Gezelles werk met het leven van de hem
toevenrouwde mensen typeert de ingesteldheid van de onderzoeker zelf. Mijnheer
Lagrain is in het leven van vele mensen aanwezig geweest, simile grano, gelijk aan een
graankorrel, zoals hii in de spreuk van zijn ex-libris, ontleend aan Matter.is 13,31 , zijn
familienaam parafraseert. Bescheiden en krachtig als het graan is zijn rijkgevulde leven
geweest. We blijven hem dankbaar gedenken.

Pat7ノ 乃 οθη
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NIEUWS UIT HET COLLEGE-ARCHIEF

Onze bede om hulp bij het identificeren van twaalf archieffoto's (Eertijds, december 1998)

bleef andermaal niet onbeantwoord. Wij ontvingen vijftien reacties. Hartelijk dank aan

allen die zich hiertoe een inspanning hebben getroost.

Twee briefschrijvers bieden nog inJormatie over foto's, die verschenen in het iuninummer
van vorig jaar. Godfried Thiers (ret. 1960), die nu in Kortenberg woont, kriigt hierbij een

dikke pluim, want hij maakte zijn huiswerk wel heel grondig. Hij besteedt vooral aandacht

aan de foto van de familie De Meester, die door een onoplettendheid van de drukker

onnodig een tweede maal werd afgedrukt. Hieruit leidde Godfried Thiers verkeerdelijk af

dat niemand had gereageerd en daarom klom hij zelf in de pen. Ondertussen wisten wii al

dat de foto werd genomen ter gelegenheid van de priesterwilding van scheutist Paul De

Meester. Godtried Thiers identificeert in zijn brief de 45 (!) personen die op de prent

voorkomen. Dat kon, omdat hij de bewuste foto terugvond in het foto-archief van zijn

moeder, voorzien van de identificatiegegevens. "Mijn moeder Margriet Callebert was voor

de tweede wereldoorlog min of meer beroepsfotografe", schrijft Godfried Thiers. "Zij had

een bijzonder grote interesse voor familie-aangelegenheden en liet een zeer uitgebreid

foto-archief na. Tijdens de laatste jaren van haar leven - zij overleed in 1988 - heeft ze bi.l

de merkwaardigste en meest representatieve foto's vaak de identiteit van de personen

genoteerd, o.a. ook met de in Eerlijds gepubliceerde foto." Hoe de foto in het College-

archief terechtkwam is een raadsel. Misschien heeft het te maken met het feit dat ook

superior Deleu op het feest aanwezig was.

Voor Godfried Thiers was de kous daarmee nog niet af. Hij stuurde ons ook een

uitgebreide stamboom van de familie De Meester. De gegevens gaan lerug tot het jaar

des heren 1628, toen ene Rolandus De Meester in het huwelijk trad met Catharina

Braems.

Ook Frans Denys keert in zijn brief nog eens terug naar het juninummer, maar, en dat

pleziert ons nog meer, hij voegt er een aantal foto's aan toe voor het archief. Daar zitten

zes foto's bij, die zowel voor de geschiedenis van het Klein Seminarie als die van

Roeselare en de Vlaamse Beweging interessant zijn. Het gaat om een optocht van het

Jong Volkse Front in 1933 aan het standbeeld van Albrecht Rodenbach. Voor het

standbeeld bevonden zich een twintigtal leden van het AKVS (Algemeen Katholiek

Vlaams Studentenverbond) met een spandoek om te protesteren tegen het verbod van

de bisschoppen om het AKVS nog langer in de colleges toe te laten.

En de reacties op het vorige Eertijds-nummer dan ? Wij ontvingen informatie over tien

van de twaalf gepubliceerde foto's. Foto 1 bleek de handelsklas van 1952-1953, foto 2

stelt waarschijnlijk een groep filoso{en voor van kort na de eerste wereldoorlog, foto 3 is

de podsisklas van 1941-1942, (alhoewel 66n briefschrijver er de vierdejaars van 1937

meent in te herkennen), foto's 4 en 5 blijven voorlopig gehuld in de dichte nevelen van

het verleden, op foto's 6, 7 en 8 werden enkele personen geldentificeerd en foto 9 bleek

een momenrooname van het schoolfeest van 1971 , toen een ruimtetentoonstelling

plaatsvond. Ook van foto 10 en 11 zijn ons nu enkele namen bekend en foto 12 werd

genomen in 1956 bij de huldiging van twee oude muziekleraren.

Wij vroegen ook informatie over de jongensclub van G. Cattebeke. Oud-leerling Karel

Bostoen, momenteel universitair hoofddocent Oudere Nederlandse Letterkunde aan de
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universiteit van Leiden, bezorgde veel gegevens. Hij tekent het beeld van een
rechtvaardige en sportieve priester Cattebeke, die met zijn "Jongensclub Dominiek savio"
de leerlingen van de Lagere school een gezellige zondagnamiddag deed beleven met
spor1, spel en film.

Pater Danidl Desmet, werkzaam in het verre Kameroen, bewaart eveneens goede
herinneringen aan die periode. Pater Desmet praat met zijn mensen het belo-belobo of
camfranglais, een mengelmoes van inlandse talen, Frans en Engels. Het is daarom niet
verwonderlijk dat zijn brief eveneens in een mengeltaal is geschreven, een soort
Nederfrans. Wij laten u even meeproeven: "Quand j'6tais en classe de 7dme, 6cole
primaire, lagere afdeling in de jaren 1954-55, je crois, oui ga existait encore,
E. H. Cattebeke 6tait le surveillant de cette section. Je me rappelle qu'il 6tait grand
amateur van boogschieten et les mercredi aprds-midi on partait se d6tendre avec toute la
section du primaire pour aller jouer au foot (cattebeke trichait, hij speelde met zijn voeten
en zijn lange zwarte rok die veel ballen tegenhield en begeleidde zonder dat de arbieter
er iets van wilde zien). Je me rappelle qu'il y avait aussi les boogschutters, ik geloof dat
we naar't Motje gingen (...)."

over dat boogschieten gaat het ook in de brief van oud-leraar Frans vereecke uit
Loppem. Hij vermeldt ook de zouaven en vraagt af wat er met de uniformen en de sabels
gebeurd is. Enkele sabels, geweren en uniformen worden bewaard in het College-archief.
Voor de zouavenliefhebbers is er verder goed nieuws. Het zouavenmuseum, ooit
ondergebracht in het Volkskundemuseum aan het polenplein en sinds jaren
ontoegankelijk, gaat een tweede leven tegemoet. De verzameling was niet langer welkom
in het stedelijk museum en vond een nieuw onderkomen in het Klein Seminarie. Eens alle
voorwerpen zijn afgestoft, alle documenten geinventariseerd en de nodige centjes zijn
bijeengeharkt, opent een nieuw museum de deuren. Voor we zover ziin, moet er wet noq
wat water door de Mandel stromen.

En tot slot: een nieuwe reeks foto's uit de oude doos. Hartelijk dank bij voorbaat aan alle
briefschriivers.

Johan Strobbe

Leraar en archivaris

Het correspondentie-adres:
Archief Klein Seminarie
Zuidstraat 27 - 8800 Roeselare
Tel. (051) 22 15 24
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NOG EEN REACTIE

Naar aanleiding van foto's waarvan sommige uit een doos komen met de vermelding
'Jongensclub E.H. G. Cattebeke, vraagt Johan Strobbe (Eertijds 30 (1998) nr4, p. 8) of er
iemand iets meer kan vertellen over deze club. Dit kon ik niet onbeantwoord laten,
jammer alleen dat Strobbe er niet bij vermeldt welke foto's precies uit de doos afkomstig
zijn. Misschien de nrs.7 en 10, maar hoe ik mijn geheugen ook afmatte, veel verband
met de iongensclub kon ik niet zien, maar ik zou maar al te graag eens in die doos willen
grasduinen.

Over de jongensclub zelf denk ik iets meer te weten. Voluit heette die 'Jongensclub

Dominiek Savio', naar een toen bekende ltaliaanse kinderheilige.
Meneer Cattebeke was hart en ziel van die club. Tevens was hij, samen met meneer
Dewankele (in de wandeling 'de stinkvos' geheten), surveillant van de 'Kleene Sectie' of
de Lagere School en ik kende hem vanaf het derde studiejaar, toen ik in september door
mijn oudere broer Guido aan zijn goede zorgen werd toevertrouwd. Wanneer meneer
Cattebeke die jongensclub heeft opgericht, zou ik niet kunnen zeggen, maar duidelijk was
wel waartoe die was opgericht. Het doel was namelijk de leerlingen van de 'Kleene

Sectie' een gezellige zondagnamiddag te bezorgen door sport en spel op de koer,
meestal gevolgd door het draaien van filmpjes in zijn studiezaal die op het gelijkvloers lag
aan de Zuidstraat. De leerlingen waren volledig vrij om te komen. Het was in feite een
van die nu vergeten - beschermde en beschermende - instellingen die een bijzondere
charme gaven aan het college, voor wie zich daar thuis voelde. Bil de 'Dominiek Savio'
sneed het mes aan twee kanten: de jeugd werd van de straat gehaald en amuseerde zich
in eer en deugd, de ouders hadden een rustige zondagnamiddag en hoefden niet over de
baldadigheid van hun mannelijk kroost in te zitten.

Meneer Cattebeke was de spil waar de hele jongensclub om draaide. Hij kon uitstekend
mee voetballen, had een goed schot en dribbelde geweldig, en je kon hem vanwege zijn
wapperende rokken nooit een bal tussen zijn benen doorspelen. Op een gegeven

moment verdween hij stilletjes uit het spel om het filmapparaat in de studiezaal klaar te
zetten, de ramen te verduisteren en de filmrollen op de projector te spannen. Het toezicht
kon hij dus niet in zijn eentje af. Zijn rechterhand was de ervaren jeugdleider Joris
Rommens, die sinds mensenheugenis de Jongknapen van de KSA leidde en die dan ook
steevast in uniform op de koer verscheen. Maar er waren meer helpers nodig en die
werden uit de 'Grote Sectie' gerekruteerd. Hoe ik zelf ooit ben benaderd en onder welke
aanlokkeliike vooruvaarden, is mij ontschoten, maar opeens besteedde ik mijn
zondagnamiddagen aan Dominiek Savio, zo ongeveer vanaf 1959 tot aan mijn
retoricajaar van 1961-62. Andere leiders in die tijd waren Dirk Rapol, misschien ook Bavo
Lievens, zeker Geruin Dumont en Frans Spinnewijn. Het was werkelilk geen straf voor
ons. Eerst voetballen of knikkeren met de jonge gastjes, dan in de tover van de
verduisterde studiezaal kijken naar de grappen en grollen van 'den dikken en de fienen',
Buster Keaton, Harold Lloyd die zo op de koning leek vooral als hij half lachte, en Chaplin
natuurlijk. Het is wonderlijk hoeveel kluchtfilmpjes er toen in omloop waren, want maar
zelden zagen we twee keer dezelfde. Voor de leiders uit de Grote Sectie was er nog een
voordeel waar nooit sterk de nadruk werd op gelegd. Die kregen namelijk dispensatie van
een hoop narigheid: de zondagnamiddagstudie en vooral het lof met zijn steeds
terugkerende "schandeliike ongebondenheid der zeden en der klederdracht, met al de



valstrikken die gelegd worden om de zielen der onschuldigen te bederven. O konden wij

al deze zonden door ons eigen bloed uitwisschen! Intussen bieden wij U aan" ... (het

geheugen laat me freudiaans in de steek over wat we nu precies als tegenprestatie

aangeboden kregen, maar erg effectief kan het in elk geval nooit zijn geweest). Wanneer

de kleintjes weg weren, speelden we met meneer Cattebeke en leider Joris een potje

scrabble, we hielden een quiz, bereidden een bonte avond of iets dergelijks voor, want er
was altijd wel iets te vieren. We waren op zondag later thuis dan onze medeleerlingen,

maar we genoten naar waarheid al evenzeer als de pupillen voor wie de "Jongensclub

Dominiek Savio" was bedoeld.

Een apart woord is hier op zijn plaats over de oprichter van die club. Meneer Cattebeke

dwong een natuurlijk respect af, dus zonder angst in te boezemen. Hij voetbalde niet

alleen, maar ik heb hem ook herhaaldelijk zien schaatsen en boogschieten als de beste.

Kortom hil was uitermate sportief, zowel letterliik als figuurlijk. Altijd rechtvaardig ook. Een

fiin kenner van de kinderziel, maar zonder ooit van deze kennis misbruik te maken. Hij

was vooral iemand die probeerde het leven van anderen te veraangenamen. Veel later

heb ik moeten beseffen dat in deze man zeldzame kwaliteiten van hart en geest verenigd

waren. Het heeft me meer dan eens onthutst te moeten merken dat hij een lage status

had in de ogen van veel van zijn collega's, juist vanwege zijn betrekkelijk nederige en

niet-intellectuele functie in de 'Kleene Sectie'. Meneer Cattebeke is helaas al lang

overleden.

Karel Bostoen

Leiden, 28 december 1998

Waarde Heer,

Mel genoegen zag ik op blz. 3 van Eerlijds nr. 4 - dec. 1998 de foto van het "uitgangsiaar

1933", dat op 23 juni ll. de 65ste verlaardag vierde van onze "uitgang". Het was een

heuglilke gebeurtenis.

Tot mijn venvondering werd ik er gepromoveerd tot "E.H.", terwijl E.H. Raf Verbrugghe

een doodgewone Heer werd ... Kan dat nog gecorrigeerd worden in een volgende

nummer?

lk wil mij natuurlijk geen waardigheid toekennen die ik niet bezit ...

Vijf jaar geleden was Rhetorika '33 nog zeer sterk vertegenwoordigd op de 11 november

hoogdag van de oud-leerlingen. Nu werden we blijkbaar niet meer verondersteld nog te

leven of te komen naar de 65ste verlaardag : de uitnodiging in Eertijds ging niet verder

dan een oproep van de 60ers .. . Uit het gepubliceerde ziet u dat wij oud ziin ... maar nog

geen mummies ... Er zijn zeker nog 12 overlevenden en 10 waren op 23 juni in het Klein

Seminarie aanwezig.
Met mijn beste wensen en groeten en ook dank voor het in leven houden van de Bond!
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RETORICA'48, VIJFTIG JAAR ERUIT,

Je moest maar eens wat neerschrijven voor Eertijds, zei het bestuur van de niivere
Oudstudentenbond, en, nu we er vijftig jaar uit zijn, zullen we dit eens doen.
Het was een stralende dag, op 17 juli 1948, toen we voor de laatste maal het kleine
poortje van de Parnasse aan de Botermarkt achter ons lieten. lk draaide me war
verweesd om en zei bij mezelf... dit komt nooit meer terug. En eigenlijk, was ik er niet zo
kwaad om. Het was genoeg geweest.

sinds die dag hebben we mekaar nooit meer losgelaten. Externen en internen, de eksters
en de hennen. In den beginne wat aarzelend - iemand moet er zich voor bliiven inzetten -
maar na korte tiid volgens een vast ritueel en alsmaar beter wat betreft sfeer en
uitgesproken samenhorigheid. Ook al zeer vlug met de dames erbij.
Jarenlang verliep de klasdag volgens een vast stramien. Enkelen van de klas, waarvan
de behuizing een comfortabele indruk nalaat, stellen op een lange dag in juni, hun pand
voor 66n dag ter beschikking. om 11 uur een bakje koffie en het aperitief. De laatste
jaren steevast champagne. Rond 1s uur tafelen, met tussen de gerechten een wandeling
in de omliggende beemden en na de traditionele geitetaart van Lieve, een vierrng mer
onze priesters, waarbij het telkens zeer stil wordt bij de gedachte aan onze acht
overleden klasmakkers. Hier de namen: Georges werbrouck, Hugo Vandenbulcke,
Pascal crevits, wilfried Daels, allemaal internen en Herbert Deprez, Jozef Denoo, uean
Delbeke en Roger Vanraepenbusch, externen. De mannen die direct v66r en na ons
kwamen zullen vast bepaalde namen herkennen. Dan zingen we wel eens van o esca
viatorum, o panis angelorum. Het staat in ons geheugen en 't gaat er nooit meer uit. we
zongen toen heel oneerbiedig...o s.K. Roeselare... Tot dit jaar deden we alles zelf. ook
de afwas. Door de mannen. De spijzen meestal op een flinke knaap van een baroecue.
Een grote driepikkel met katrol en heen en weer wiegend rooster. De wijn overvloedig
geleverd door groothandel Maurits. Heel de bereiding gebeurde door zeer vaardige
handen. Heel lekker. Meerdere keren gebeurde alles in open lucht.
ons retorica was geen grote klas. Krap 29. De jaren v66r en na ons schommelden
meestal rond de veertig.
Hoe dit kwam, weet ik niet. Blijkens de foto's werd er in de vierdes zwaar in het bestand
geschoten en ook de derdes eisten zware tol. Maar dit is geen valabele uifleg want de
iaren v66r en na ons gebeurde dit ook. we werden ook wel eens denigrerend bekeken.
Koetjes tegen de grond, zei de sup, omdat de roepingen, door hun aantal, niet erg in het
oog sprongen. Maar alle makkers die de stap hebben gezet, hielden stand in het
woelwater van de jaren. Andr6 Terryn - hij bouwde onlangs de nieuwe Godelievekerk -

Raf ostyn, Michiel Hostens, Michel Migneau, pascal crevits, Frans struyve en wilfried
Daels. wilfried werd jaren geleden in de Filipijnen uit het bovenraam van een hurs naar
beneden gegooid en bleef daar lange tijd voor dood liggen. Hij is de schok naar ziel en
lichaam nooit meer te boven gekomen. Maar we leverden, dat geven we toe, geen grore
k.s.a.-leiders of op ander vlak in-het-oog-springende figuren. Geen haantjes vooruit, ook
niet op sportief vlak.
De kop van de klas was eerder aan de ernstige en vooral nuchtere kant, maar we
vormden een hecht blok van gelijkgestemden en dat doen we nu nog.
we waren ook studenten van de oorlog. Het gedonder begon al in het vijfde studielaar.
Meester Van Holm kwam ons zeggen dat we onze boeken met een touwtie bijeen
moesten binden en in de hoek van de klas opstapelen. De strenge man gaf zijn tranen de
vrije loop, wat bij mij eerder raar overkwam. Met ons elf jaar hadden we echt geen benul



wat ons boven het hoo{d hing. We waren blil dat we naar huis mochten. Meer nog, de

oorlog fascineerde ons. Naast de toch wel zeer strenge tuchtregels van het college

kwamen dan nog de verordeningen van de Orlskommandantur, dreigende opeisingen

van oudere broers, rantsoeneringen tot net boven het overleven. Gedurende de

hongerjaren '42-'43-'44, waarvan de winters ongemeen streng waren, was het 66n brok

ellende. De sneeuw bleef weken liggen en daar moesten we door met schoenzolen van

geperst karton. De laatste winter was het zo erg dat het hele leerlingenbestand, precies

op afspraak, met klompen naar school kwam. Uitstekend op de glijbaan, maar het werd

maar enkele dagen getolereerd. stel je voor, het college op klompen. En de lessen

gingen maar door, nu en dan voor korte periodes onderbroken door dreigend

bommengevaar - alle stations en opslagplaatsen kregen ervan langs - of door een op

gang zijnde epidemie van roodvonk. De makkers die besmet waren werden afgezonderd

bij de Arme Klaren. Een hele tijd kregen we halve dagen les of stuurden ze ons haar huis

met taken die we periodiek moesten komen ophalen. En overal militair gekletter' Het

dofle gegrom van de horden zilveren vliegende forten die omzeggens elke dag hoog aan

de hemel voorbijschoven. Ze trokken de lucht vol witte strepen. In de namiddag waren ze

er terug, met bij valavond een enkeling die een motor of een stuk van de staad kwiit was

en vervaarlijk laag al het mogelijke deed crash te ontlopen. We zagen er enkele

spectaculair wentelend om hun as huilend, naar beneden gieren. Eerst zes kleine witte

stipies. De parachutes. Speelplaatsen vol legertrucs, de muziekkapelle die het Horst

Wessellied of een heel mooie mars van Beethoven oefende op de koer van de internen.

Loopgraven in de Dreve. op het einde van de stationsdreef lag een stuk braakgrond

waarop ze al de steenbrokken hadden neergekipt van de bombardementen net v66r de

wapenstilstand. Daar gingen ze elke dag oefenen met hun antitankkanonnen. De

infanteristen schoten met kogels met houten tapjes. De hulzen waren van ersatz-koper.

Als ze voorbij marcheerden, in dichte ganzepas, zongen ze van Hali halo haland en ze

zouden met stellige zekerheid fahren gegen Engeland. Was het niet van die alsmaar

knagende honger, maar we gingen het nog amusant vinden ook. We volgden de

krijgskansen op de voet. Met landkaarlen en gekleurde speldjes. Narvik, Trondheim,

Tobroek, El Alamein, Brest-Litowsk, smolliensk, Kiev, Dnepopetrovsk, Stalingrad,

Leningrad, allemaal namen met jong bloed gekleurd. Maar toen hadden we geen benul

van de vreselijke gruwel en de honderdduizenden jonge kerels die werden afgeslacht.

Wat dacht die stoeruitziende schildwacht, ver van zijn Heimat, op de trapingang aan de

Zuidstraat, - al de kamers van de profs waren opgeeist - met zijn glimmend geweer,

kogeltassen, helm en stiebels, die die jonge knapen vier keer per dag zag voorbii trekken.

Want alles ging te voet. Een half uur ver moest ik naar school en dan mocht ik nergens

blijven hangen. Naarmate de kansen voor de Duitsers gingen kantelen, werden de daden

van verzet stoutmoediger en de Duitsers grimmiger.

Het werd serieus oppassen. Roekelozen wierpen klontjes suiker in de benzinetanks en

losten de banden van de wagens op onze speelplaats en, mocht dit zich nog 66n keer

hebben herhaald, moest heel het college worden ontruimd. De superior kreeg een

maagzweer, maar je zou voor minder en de oh zo strenge econoom verhaest is er kod

na de oorlog aan bezweken. Voor die mannen moet het een hel zijn geweest. Die oorlog

met ziin harde kernen van pro en contra was in onze klas nooit ooeaak van grote

spanning. Vergeet niet dat er, enkele jaren vo6r ons, knapen naar het Oostfront waren

vertrokken. Verschrikkelijk wat die iongens daar hebben meegemaakt, maar dat wisten

we toen helemaal niet. Wii zongen ook uit volle borst...er groeien idealen, de ieugd staat

weer bereid en achter chirovanen, marcheren wij op ten strijd...en... voor vrijheid en recht,

20



'":Ti;;r

Groepsfoto 1948

lste rij :Henri Debruyne, Albert smeets, Arnold Van Tyghem, Alban Vervenne, Laurent
Beelprez, Jozef Mestdagh, Gerard Dubois.
2de rij : niet teruggevonden, Gerard Dekeyzer, Jozef Denoo t, Michel Migneau, Frans
struyve, Raf ostyn, wilfried Daels t, Georges werbrouck t, pascal crevits t, cvriel
Deprest.

3de rij : Roger Vanraepenbusch t, Jozef Foulon, Andr6 Terryn, Marc Laga, staf Declercq.
4de rij : Jozef Gallon, Herbert Deprez t, Johan Demoen, Hugo Vandenbulcke t.
Sde rij : Luc Denolf, Michiel Hostens, Maurits Beernaert, Hubert Deweerdt. Herman
Delonckheere.

6de rij : Luc De Man, Jozef Vandendriessche, Remi Coucke, Jean Delbeke t.
De prof op de tweede rij links hebben we maar kort gehad. we hebben nergens zijn
naam kunnen terugvinden.

22 juni 1998. Retorika 1948 aan de somme, v66r de ingang van l'Abbaye de Vallorres.



Het korps uit die jaren.

Bovenste rij, v.l.n.r.:Michiel De Witte (1ste Landbouw B), Michiel Doom (1ste

Landbouw A), Jozet Vandenberghe (1ste Landbouw A), Raymond Beirens (scheutist)

(6de Moderne), Henri Debruyne (3de Latijnse), Guido Tanghe (hulpsurv. int.),

Joris Vandoorne (Picpus) (Sde Latijnse B), Godfried Maes (Scheutist) (hulpsurv.

Tuinbouw), Egide Camerlynck (Scheutist) (Sde Moderne), G6rard Dubois (surv. Latiinse

ext.), Stefaan Gyselen (Podsis), Roger Holvoet (6de Latiinse A)' Paul Decoster

(5de Moderne).

Middenrij, v.l.n.r.: Karel Dewilde (1ste + 2de Moderne), Jozef Wullepit (3de +

4de Moderne), Ren6 Lansweert (5de Latijnse A), Antoon Labeeuw (2de landbouw),

Gilbert Verhamme (surv. Tuinbouw), Remi Denoo (surv. lag. afd. ext.), Albert Maertens

(surv. Latijnse int.), Jozef Mullie (surv. lag. afd. int.), Jozef Gesquiere (surv. Moderne B +

Landbouw), Robert vanbesien (surv. Moderne A), Albert smeets (Retorica), Andr6

Dufonet (Po6sis).

onderste rij, v.l.n.r. : Fritz Vuylsteke (6de Latijnse G), Florent Van Cayseele (Dir.

Tuinbouw), Paul Van Hee (Geestelijk Dir. wijsbegeerte), Louis verraes (Econoom), Alban

vervenne (superior), Maurice De Keyzer (Dir. wilsbegeerte), Jozef Loncke (Prof.

Wijsbegeerte), Jozef Mestdagh (wisk. + wet.), Gerard Legrand (4de Latijnse).



ongeknecht, onverveerd, voor outer en heerd, maar de top van de klas bleef er altijd
rustig en kalm bij en als echte vrienden kunnen we op deze turbulente oeriode
terugblikken en er samen onbevangen over praten.
Vergeten kan je het nooit. Het was veel te erg.

lk zei het al, de tuchtregels waren heel streng. Geen handen in de broekzakken, geen te
nauwe vriendschappen.

Gehoorzamen, liefst de ogen neergeslagen en daarmee uit. Klassieke strat was oe
aanwezigheid melden op zondag 66n uur. Dat was voor de volle maag een kwelling, want
we moesten een stuk van de weg lopen. Een keer was ik bij de gegadigden. Moet je
horen hoe dit kwam. lk was bij de schola. Een groot voorrecht. witte alben met rode
singel. Repetitie gebeurde gedurende de speeltijd. we hadden, onder de kundige leiding
van Antoon Labeeuw, twee prachtige motetten ingestudeerd en die moesten we zingen
gedurende het triduum. De bas- en tenorpartij werd toebedeeld aan de filosofen. we
stonden opeengepakt op het kleine doksaal. Gerard Legrand bespeelde het orgel. we
zongen het Ave Maria, gratia plena van Arcadelt en Dextera Domini, fecit verturem van
c6sar Frank. lk kan het nu nog nazingen. Het klonk venukkelijk. Eigenaardig genoeg heb
ik het sindsdien nooit meer gehoord. De tweede dag bekroop me een onweerstaanbare
drang om de heerlijke samenzang, in het bijzonder het Ave Maria, eens vanuit de kapel
beneden in mii op te nemen. lk broste dus.
lk dacht, Labeeuw kan dit onmogelijk in de gaten krijgen. Roekeloos natuurlijk en eigenlijk
zelfmoord. De dienst is af en bij het buitenkomen van de kapel, je gelooft het nooit, maar
hij stond mij aan de deur naast de preekstoel op te wachten. Ahwel ... ik kon geen woord
uitbrengen. Vastgenageld aan de grond. Dertien jaar en wat bedeesd van aard, wat wil je.
Om te beginnen een 66n en zondag om 66n uur op de speelplaats. Die 66n op mijn
puntenboek liet hij achteraf vallen. wroeging allicht. Het was stralend weer die
zondagmiddag. om half-een optrekken. De hele stad doods en verlaten want auto's
waren op 66n hand te tellen. En wie stond er met gekruiste armen in het keldergat aan
het Belv6ddre. Juist. lk heb de goeie man later de ware toedracht nooit kunnen vertellen,
afgezien of hij mij zou hebben geloofd. Maar verder van E.H. Labeeuw geen kwaad
woord. Onder de oorlog heeft hij ons menig keer het hoofd boven water gehouden.
Het uurrooster was ook niet van de poes. we werden op elk terrein en op elk moment bij
het nekvel gehouden. onze vrije tijd werd zo eng mogelijk ingeknot. Altijd die eeuwige
schrik dat we ons op het verkeerde pad zouden begeven en, laat ons maar een kat een
kat noemen, dat de roeping die bij elk van ons was verondersteld aanwezig te zijn, zeker
niet in gevaar zou komen. De duivel bleek overal op de loer te liggen. In '47 werd op de
Heyzel een nationaal feest van de heropbouw van het land georganiseerd en de jeugd
hoorde daar talrijk aanwezig te zijn en een turndemonstratie ten beste te geven. De
hoogste jaren moesten er ook naartoe. De opgelegde turnkledij was een wit lijfie en
zwarte korte broek. Vooral heeft de directie van het college aan de lijfjes overal mouwties
laten aanpassen en de broeken werden dermate vernauwd dat de edele delen van
sommige weldoorvormde leerlingen er dreigden uit te springen. Van contra-effect
gesproKen.

we sloegen er echt een heel mal figuur. En het mooiste van de hele zaak was, dat wij
helemaal niet beseften waartoe al die veiligheidsmaatregelen moesten dienen. we waren
de onschuld zelf. om zes uur uit bed. Van kwart voor zeven tot negentien uur, bezinning,
mis, snel eten, een tekst uit het hoofd leren, klas, een kode speeltijd, klas, middagmaal,
klas aan 66n stuk, speeltijd, studie en dan nog een half uur te voet naar huis. De zonoag



was nog erger. In de voormiddag een gelezen communie-mis, daarna een hoogmis,

Studie tot twaalf uur. Om drie uur vespers en lof, Waarna studie tot zes uur. Geef toe, van

het goede veel te veel. De vespers in de zomer waren niet te harden. Het kon broeiend

warm zijn in de kapel. Al die dampende ionge liiven. lk zat tot overmaat van ramp pal

achter een kerel met hemeltergende zweetvoeten. De houten banken waren derwijze

opgesteld dat, bij het knielen, je gezicht boven de voeten van je voorganger zat. Tegen

zo'n foltering sta je totaal machteloos. En dan die klagend-repeterende psalmen,

slaapverwekkend, terwijl op het Motie den SK het opnam tegen aarlsviland Club in een

derby waarvoor toen gemakkelijk 6000 man optrok. Door de verveling gedurende de

hoogmis zijn we trouwens aan de precieze datum gekomen van ons afzwaaien. Op

4.6.1948 om 10.20 uur berekende Jos, dat we op dit moment nog 46 dagen en 66n uur te

gaan hadden.

Omgerekend betekende dit 1105 uren of 66300 minuten of 3978000 seconden. Volgens

deze berekening gingen we er dus op 20 iuli uit, maar Jos weet met stellige zekerheid dat

die datum met drie dagen werd vervroegd zodat we uiteindelijk op 17.7'1948 werden

bevrijd. En dat briefie heeft hij nu nog. Straf h6. Ze hebben in de jaren zestig het slot van

het keurslijf opengebroken. Na de totale Krieg, de totale vrijheid. En thans siaan de

wolven van het grote geld op elke heuvel te speuren naar de argeloze massa, om ze in

hun vieze open riool mee te sleuren. Beangstigend. We gaan terug naar een

evenwichtspunt van de rede, wordt gezegd, maar ondertussen huilen de wolven alsmaar

agressiever en stinkt de riool alsmaar ondraaglijker.

Ter gelegenheid van dit voor ons toch heel uitzonderliik jubileum, smeedden we stoute

plannen. We ronselden alle anekdotes bij mekaar en dit gaf ons op de PC twintig

pagina's kleine letter. Meestal komen de profs er bekaaid uit en wij, de leerlingen' als de

onschuld en de heldhaftigheid zelve. Het geheugen houdt de mooiste zaken het langst

vast en heeft meestal erg narcistische wendingen.

wat we nog deden? we zochten alle schoolboeken bijeen, van de zesdes tot Retorika

en, heel merkwaardig en tegen alle venarachting in, hebben we ze omzeggens allemaal

teruggevonden. Je moet het maar eens proberen. Aartsmoeilijk, want alle leerboeken

werden op het einde van het jaar aan de volgende klas doorverkocht, gewoon uit

geldbesparende overwegingen. Zo kreeg ik van Johan Demoen een leerboek van

natuuMetenschappen. De wet van Coulomb, Ohm, Kirchhoff, Joule, Faraday, een gans

boek vol formules.

Johan had het van zijn broer Dries, maar op het binnenblad heb ik destijds miin naam en

adres geschreven en heb het doorverkocht aan Raymond Debeuckelare die naast me zat

in studie. Miin andere buurman was Frans (Sissen) Declercq, de latere rechter in

Beschuldigde sta op. Het meest door getormenteerde geesten verminkte boek is de

Kleine llias van Homeros. Vreselijk. De eerste tien bladzijden, mdnin, d-eide, Thed, vallen

omzeggens uiteen, versleten tot op de draad. Honderden randschriftjes en

onderstrepingen. Wat we nog allemaal met veel moeite en veel geld bij mekaar

vergaarden: drie uitgaven Zuid en Noord, Cicero, Ovidius, Cornelius Nepos, Horatius,

Vergilius, Caesar - de bello Gallico, hebben we verduiveld moeten naar zoeken - Vondel,

English Anthology, Wilhelm Tell, lphigenie auf Tauris van Goethe, Leuchtende Stunden,

Xenophoon, Demosthenes, Kleine llias van Homeros, Algemene Geschiedenis, drie

delen Moddles Franqais, Racine, Latijnse Syntaxis, beginselen der vlakke

driehoeksmeting, beginselen der differentiaal- en integraalrekenen, Sophokles, Livius en

een ganse resem spraakkunsten en woordenschatten. lk laat nog veel achterwege want
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toen we ze aan de verenigde klas voorstelden hadden we drie tafels nodig om ze uit te
spreiden. Boeiende lectuur. Hoe kregen we dat in godsnaam allemaal in onze knikker.

En op 22 juni 1998 trokken we dan met de ganse klas voor drie dagen naar de Delta van
de somme. saint-Val6ry en omgeving. Met heel mooi weer en dat wil wat zeggen in die
rotzomer. Drie ontzettend mooie dagen met een heel fijne klas te midden die
overweldigende stille natuur. Niet zo bekend maar het is er uitzonderlijk mooi.
lk zou nu dit exemplaar van Eertijds helemaal kunnen volschrijven met al de fratsen die
we hebben uitgehaald en de straffen die we zo deemoedig ondergingen, maar dat zal ik
weer niet doen. zo'n zaken moet je zelf hebben meegemaakt of de kleur gaat ervan af en
nog eens, meestal gaat het alover de kap van de prof en ondertussen weten we wel
beter. wat die mannen van de maandagmorgen, heel vroeg, tot de zondagavond, heel
laat, hoorden te presteren, tart elke verbeelding. Soms pas afgestudeerd aan het Groot-
seminarie en onmiddellijk in de open leeuwenkuil gedropt. onze jonge leraar Frans deed
de grootste moeite om zijn onwennigheid te verbergen. Neem eens het boek ter hand van
Vic Dedonder: Kom eens naar mijn kamer, daar lees je met stijgende verbazing, hoe die
mannen, al van in de prille uurtjes tot soms diep in de nacht, de meest uiteenlopende en
pedagogisch aartsmoeilijke situaties te verwerken kregen. In de meeste gevallen was hun
enige troost een pijp tabak, want zakgeld hadden ze amper. voor hun kleren moesren
vader en moeder inspringen. Na mijn humaniora heb ik nog typwerk verzorgd voor onze
schitterende prof retorika Albert Smeets, voor zijn doctoraal filosofisch proefschrift, Act en
Potentie in de metafysica van Aristoteles. Hij betaalde me 2oo fr. Een luttele som maar
de goeie man kon zich wellicht niet m66r veroorloven. Maar ik deed het met liefde hoor.
In 1948 liep er in het Paleis voor schone Kunsten te Brussel een indrukwekkende
retrospectieve Pieter Paul Rubens. smeets wilde daar met de ganse klas naar toe maar
superior vervenne verzette zich met klem. Er hing namelijk veel te veel bloot aan de
muren. Dan stuurde smeets ons maar, gedurende de paasvakantie, drie aan drie met de
fiets naar Brussel. Met een gammele fiets op fietspaden van gestampt kolengruis. Aan
logies moesten we onderweg zelf zien te komen. In Ternat kregen we, na tang
aandringen, - ze dachten dat we met sigaretten het hele pand in de fik zouden steken -

van een hereboer toelating om in het hokje van de boever te slapen. Boven de paaroen.
op hooi. Als je dit nu aan de jeugd vertelt denken ze dat we recht uit de Middereeuwen
zijn gestapt. Een hele onderneming was het beslist.
schitterende tentoonstelling overigens maar ik moet deemoedig toegeven dat ik
inderdaad nooit m66r bloot bijeen heb gezien. En wat die profs allemaal moesten
onthouden en kunnen overbrengen. Sommige klastitularissen moesten instaan voor vijf
vakken en m66r en allemaal de zwaarste. Ze moesten brevieren, surveilleren, bidden,
prediken, mis lezen, rapporten opmaken, examens verbeteren, puntenboeken invullen.
ze waren bovendien meestal nog KSA-Proost, begeleider en raadsman van het geestelijk
leven van enkele jonge knapen en sommigen vonden nog tijd om een koor in stand te
houden. Ze brachten groot toneelwerk tot een goed einde. Gedurende de oorlog zetten
ze zich belangloos in voor steedse jongens die aan de rand van ondervoeding en
armoede leefden en plaatsten die onderkomen mannekes gedurende de vakanties bij
boerengezinnen. Met dit alles voor ogen worden veel van hun nukken vergeven en
kunnen we soms heel enge interpretaties inslikken. Ze gaven ontegensprekelijk blijk van
zeer verregaande zelfverloochening en een buitenaardse karaktersterkte. Ten behoeve
van het nageslacht geef ik hier de namen van de profs en surveillanten die ons op onze
odyssee hebben vergezeld. In de lagere afdeling: Remi Denoo en Jozef Mullie, beiden
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HOMEROS'ILIAS

Boek 1, De Pest, De Wrok van Achilles.

Griekse tekst, zoals wij het uitspreken :

Mdnin, d-aide, thed, Pdld-i-rideoo Achitdos,
oulom6ndn, hd muri' Achaiois iilge, ethdke,
pollas d' ifthimous psuchas A-idi pro-i-apsen.
hdroo-oon, autous de he66ria t6{che krinessin.
Oioon6isi te da-i-ta (Dios d'epel6i-eto bould)
eks h6ri dd ta pr66ta diastdtdn erisante,
Atre-i-dds te enaks andr66n kai dios Achill6ris.

En de exacte letterlijke vertaling door Dr. Timmerman .

Wrok, zij uw zang, o Godin, de moordende wrok van Achilles,
Peleus'zoon die talloze rampen de Grieken bereidde,
Vele krachtige heldenzielen ten prooi zond aan Hades,
't Lichaam wierp tot een buit voor de honden en roofuogels, allen . ..
- 't raadsbesluit van Zeus werd volbracht - terstond na de tweesoalt.
Waar de veruijdering tussen d'Atride, beheerser van mannen,
Eersten oorsprong in vond en Achilles, de zoon ener Godheid ...
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surveillant. In de zesde: Frits Vuylsteke, Fritse, en Roger Holvoet, Boontje ln de vijfde

Latijnse: Joris Vandoorne, de Picpus en Ren6 Lanszweert, den Haring. In de vierde:

Gerard Legrand, de petat. In de derde: Henri Debruyne, phasder (naar zijn heel eigen

uitspraak Van het Enge|Se 
,,fathe/,), in Po6sis, Pedro No||et, Spekke en in Retorica: A|bert

Smeets, poepe.

Tussen al die jaren door laveerde Jozef Mestdagh, zdre en Joris vandenberghe.

Surveillanten waren: Ducateeuw, den duc en Gerard Dubois, Boigie. lk weet het, die

lapnamen klinken oneerbiedig, maar in die tijd was het de enige manier om ons ietwat, zij

het ondergronds, tegen de profs af te zetten. Maar wees maar gerust, er zaren zeel

knappe koppen tussen.

Als jullie dit allemaal lezen, moeten jullie wel de indruk overhouden dat onze humanlora

66n saaie boel betekende. Dit moet ik ten stelligste tegenspreken. we hebben ook

onnoemeli.ik veel lol gemaakt. Toen we de eerste avond aan de somme de anekdotes

voorlazen hebben we zitten gieren van het lachen. En de dames evenzeer en dle waren

er helemaal niet bij geweest. lk eindig trouwens met een paar leuke dingen. In de vierde

Latijnse zat Remi Coucke helemaal rechts vooraan. Supertor Vervenne moest eens

inspringen en begon meteen zijn les af te rammelen, met zijn dikke pens tegen de bank

geleund waar Remi op zat. Ahwel, zegt ie tegen Remi...moeij gij niets opschrijven

dd...Jao jaok, Eerwaarde, zei Remi, maar ik kan aan mijnen pennestok niet. En nog dit.

De jongens die elke dag de trip naar Rumbeke moesien maken, moesten, zoals wij

trouwens, na de eerste mis in de refter hun boterhammetjes verorberen. Keirse had de

bewaking in handen. Hij hield er sterk de hand aan dat diegene die een kop brak - zo'n

halve bol waarin een ondefinieerbaar bruin sop - passend werd gestraft. Pol Ostyn bracht

van huis een gebroken kopje mee en van zodra Keirse de rug had gekeerd liet hij de

brokken op de grond vallen. Voor de arme man was dit het sein tot de aanval. Controle.

Van onze tafel was het niet, evenmin van de tafel ernaast. Heel zeker, want hii mocht ze

tellen. Kan je je voorstellen wat een mal figuur hii op zo'n moment slaat. Er was een kopje

stuk en alle koppen stonden er.

Als we een reportage willen maken, na een halve eeuw, van zo een belangrijke periode

uit ons leven, en de zon- en schaduwpartiien exact in de telelens willen opnemen, kan dit

onmogelijk zonder de daarbij passende tijdsfocus in te stellen. We moeten ons inkaderen

in het totale tijdsbeeld van toen, zoniet, is het rolletje film al bij de start mislukt Wie de

juiste coordinaten niet kent kan het in zijn juiste omvang nooit omvatten. Het was een erg

sobere tild, maar hij was rijk aan alles waar de mens in zijn diepste wezen naar tracht'

Geen lawaai, stress onbestaande. we dronken onbevangen uit elke beek en

dienstbaarheid en respect voor de ander was vanzelfsprekend. Een verloren tiid was het

beslist niet.

lk weet het, het wordt een boutade onder Latinisten, maar toch kan ik niet anders

eindigen dan met het prachtige vers 200 uit Vergilius'Aeneis, eerste hoofdstuk. Forsan et

haec olim meminisse juvabit. En of !

Jozef Vandendriessche
Ret. 1948



∬彎ル鶴αηグ
iNGENIEUR JAAK COPPENS(RETORICA 44¨ 45)
MET PENSIOEN ALS TOPMAN VAN ELECTRABEL EN TRACTEBEL

¨

Binnen de vriendenkring van onze klas werd al eens gefluisterd dat Jaak zowat de
"Patron van onzen elektriek" was, maar ook dirirr verkoos hij een ,,low profile" en rreeg
men hem niet aan de praat over zijn vele activiteiten en hoge verantwoordelijkheden in
diverse maatschappijen. Als het 'n beetje kon, waren hij en zijn sympathieke echtgenote
er telkens bij op onze jaarlijkse bijeenkomsten.
Maar hij had het dan liever over de avontuurlijke oorlogsjaren en onze collegetijd, over
den Dr.if, zerre, Palatje en andere 6chte beroemdheden van toen we nog ,,jong en snel,,
waren.

Toen wegens de leeftijdsgrens voor zowat ieder van ons de tiid van gaan gekomen was,
antwoordde hij ontwijkend op de vraag tot wanneer hij wel zou blijven doorgaan, nl. dat hij



slechts ,n paar mandaten nog uitoefende maar nog 66n en ander wilde afwerken.

onlangs had hij me toch toevertrouwd dat het niet voor lang meer was, want dat Marie-

Louise hem liever eindelijk wat meer thuis wou hebben. 't Was niettemin 'n verrassing

toen een zwaar kafion in de bus viel als uitnodiging tot de "huldiging van Jacques

coppens, Ere-Vice voorzitter van de Raad van Bestuur en gewezen gedelegeerd

Bestuurder van Electrabel". En ddt biedt me nu de gelegenheid om aan de lezers van

Eertilds een echte primeur te bezorgen!

Een indrukwekkende Plechtigheid
Eerlijk gezegd, hoewel ik toch 66n en ander gewoon ben, ik stond toch te kijken toen ik

met m'n eega op de plaats van h6t gebeuren was aangekomen: bii de buur van het

koninklijk paleis, zijnde het imposante gebouw van Tractebel, Troonstraat 1. Aldaar

waren we op B oktober '98 voor de huldiging van onze Jaak. De aangekondigde

toespraken mochten er wezen: Baron BODSON, Voorzitter van de Raad van Bestuur

Electrabel; Firmin AERTS, gewezen staatssecretaris voor Energie; Jean-Pierre

HANSEN, Gedelegeerd Bestuurder Electrabel; Jean-Pol PONCELET, Vice-Eerste

Minister, Minister van Landsverdediging en van Energie.

Door de glimmende gangen slenterde een keurkorps van meestal grijzende mannen,

opgefleurd door enkele dames, druk converserend naar die mooie zaal om daar

geconfronteerd te worden met een reuzenscherm waarop onze Jaak beeldig

geproiecteerd stond. Enkele oud-ministers, verder veel gezichten die me bekend

voorkwamen uit krant en TV als "captains of industry", woordvoerders van VBO, heren uit

de ,'haute finance", enkele voorzitters en directeurs van provinciale GoM's, maar de

meesten toch uit de bestuursstructuur van Tractebel en Electrabel, alsmede uit de

intercommunales voor de distributie, zo o.m. onze Inelgas. Na wat schuifwerk geraakte ik

toch bij 'n groepje west-Vlamingen, zelfs bij onze Ere-Gouverneur Vanneste die er

duidelijk in zijn element was en me Jaak typeerde als een bekwame vent die liever werkt

dan vergadert, bii wie men niet rond de pot moet draalen.

Voor de zitting vreesde ik voor een eindeloze woordenvloed, maar op ddt niveau

respecteert men de timing. Het achtbare gezelschap kon zich dus op 't aangekondigd uur

rond de goed voorziene standies scharen voor een Staand buffet en 'n interessant

gesprek. Mijn verslag betreft natuurlijk enkel het substantieel gedeelte van de zitting. Wel,

spoedig kreeg het hoge gezelschap officieel te horen dat Jaak zijn middelbaar deed aan

het Klein Seminarie te Roeselare waar hii schitterende studies deed maar die niet

prolongeerde in het Groot Seminarie doch aan de KUL als burgerliik elektrotechnisch

ingenieur.

Een sprekend beeldverhaal
Tijdens die academische zitting kwam er zelfs een pittige diareeks met het levensverhaal

van Ingenieur Coppens, veelal met helm op inspectiebezoek in een of andere centrale of

zware fabriek, of snapshot van zijn expressief gezicht tijdens een geanimeerde

bespreking. Natuurlijk ontbraken de foto's niet van de breed lachende baas met sigaar

achter ziln uitgestrekt bureau! Het begon echter met beelden uit zijn Zwevegemse jeugd

(de tijd die connie Vandenbosch bezong als "Jaakie van den hoek") en... uit zijn

collegetijd! Wat speet het me dat ik die klasfoto van de 5e niet had doorgespeeld waarop

Jaak (net als ik met de kleintjes op de eerste rij in kleermakerszit) zijn rechterduim laat

opveren, want hij wilde een vliegend steentje vereeuwigd zien.
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lk had aan zijn opvolger, dhr. Hansen, kunnen vertellen dat Jaak bij ons in de 6e Lat.
binnenviel vanuit het Be leerj. omdat hij in Zwevegem een paar klassen had
overgeslagen, dat hij weigerde onderscheid te maken tussen winter en zomer, dus geen
pull of overjas droeg en hoogstens 66n deken wilde, iets waarmee zijn vrouw het nog
altijd moeilijk heeft; dat de klasgenoten vanaf de 4e met verbijstering vaststelden hoe
wiskunde voor hem eerder 'n aangename bezigheid was dan ,n moeilijk vak want hi.i

schreef niets op in die lessen, maar volgde geboeid walzerre doceerde; de avonq voor.n
examen loste hii liever onze vragen op dan te blokken.

Sedert die schone collegetijd waren Jaak en ik dikke vrienden gebleven, niet alleenlijk in
Leuven, maar ook daarna en dat werd bestendigd door een jaarlijks wederkerig bezoek,
georganiseerd door onze echtgenotes.
Steevast werd daaraan 'n stevige wandeling gekoppeld, hetzij in of rond zijn buurt
(Bokrijk), hetzij rond westende waar hij jaarlijks onderdook voor een ,,tolale" vakantie.
Niemand kon hem daar telefonisch bereiken en dagelijks jogde hij dan ,s voormiddags
naar Middelkerke om 's namiddags te tennissen; vele jaren was prof. Dr. pol Anseeuw
(nog bekend van 't Sportkot) daar zijn vaste partner die al even slecht tegen het verlies
kon als Jaak. Meermaals gebeurde het dat we op het afgesproken uur bij hem in Genk
zaten te wachten, maar dat hij pas een paar uur later thuis gebracht werd door zijn
chauffeur en dan binnen trad met 'n zware boekentas in de ene en 'n paar schoenen rn

de andere hand, want ook in zijn wagen maakte hii het zich gemakkelijk om... te Kunnen
werken.

lk had nog meer persoonsgerichte info kunnen toevoegen aan de documentatie t.g.v. de
eminente sprekers, zo bv. over zijn voetballoopbaan bij Zwevegem sport, de Mandel en
de universitaire ploeg in Leuven. Jaak had de zeldzame gave op alle plaatsen inzetbaar
te ziin, ook als keeper, en ik verzeker u dat hij een gevreesde midvoor was en een
geduchte achterspeler. Toen hii al zijn beroepsleven begonnen was, kwam hij de
zondagnamiddag de rangen van Zwevegem versterken vanuit Gent en zelfs enkele keren
vanuit Hasselt toen zijn club in hoge nood verkeerde.

Formidabel curriculum vitae
Hogergenoemde wetenswaardigheden heeft het geacht auditorium dus moeten mtssen,
maar het kreeg wel 'n sprekend overzicht van Jaaks loopbaan die in '51 begon bij de
s.E.M. Gent. Hij werd er aangeworven voor de verkoop van elektrische motoren en
transformatoren, maar al te snel ging zijn aandacht eerder naar de creatie en fabricage
van het product, een constante neiging bij hem. Spoedig werd hij aangetrokken door de
voormalige Unie der Kempische Electriciteitscentrales, die ontstaan was uit de
onafhankelijke centrales der diverse mijnen, waar hii een snelle opgang maakie door zijn
groot talent en onvoorstelbare werkkracht.

De ingenieur werd er technisch secretaris, vervolgens onderdirecteur, directeur en in '71
Afgev.-Beheerder van een UKEC die evolueerde van een heterogene groep tot een goed
gecoordineerd geheel met wiens dynamiek de grote producenten moesten rekening
houden. Een paar jaar later kwam de fusie met EBES en J. Coppens werd er
Hoofddirecteur Productie en Transport, 'n aartsmoeilijke opgave in die woelige jaren van
de oliecrisis en het zoeken naar betaalbare energie? Dit leidde tot belangrijke mandaten
in scK, Belgonucl6aire en Synacom; in 1979 wordt hij Directeur-Generaal van EBES en
is er dus verantwoordelijk voor de algemene leiding. Vanaf 1992 gaat hij een belangrijke



rol sDelen in het Controlecomit6; in 1988 werd hij vice-voorzitter van Distrigas en later

zelfs voorzitter.

De grote fusie kwam in 1989: EBES, lntercom en Unerg worden Electrabel (= 90% der

Belgische elektriciteitsproductie); J. Coppens wordt de Afg.-Beheerder en krilgt opdracht

de bedrijfsculturen te harmonidren en het algemeen beleid uit te stippelen. Inmiddels

oefent hil ook hoge mandaten uit in de financiewereld, reist veelvuldig naar congressen

en besprekingen in zowat de ganse wereld en wordt hil regelmatig betrokken bij hetgeen

we tooberaad noemen. Wanneer Jaak de pensioenleeftijd bereikt, krijgt hij een adjunct

met de opdracht die op te leiden tot zijn opvolger, wat een noodzaak is in een

miljardenbedrijf .

Jaak bleef wie hii was

Sedert '90 was hij ook opgeklommen tot de Algemene Directie van Tractebel (waar hij tot

voor kort nog zijn bureau had) en, zo getuigde Dir. Generaal Bodson, "daar werkte hi, met

de mentaliteit van een industrieel en opende een beleid inzake bevoorrading met gas als

primaire energie voor de elektriciteitsproductie en inzake warmtekrachtkoppeling". De

spreker noemde dit een beveiliging tegen buitenlandse operators, temeer daar lr.

Coppens gezorgd had voor een overeenkomst met de Nederlandse SEP om gezamenlijk

reserve-eenheden te maken, waardoor Electrabel miljarden uitspaarde. Tevens zei hij dat

Jaak aan Powerlin nieuwe inhoud gaf en dat hij als voorzitter van CITEC een

hergroepering van de Vlaamse studiebureaus volbracht. Enz., want dhr. Hansen vulde

die opsomming nog wat aan!

Bii een huldiging wordt de lof niet gespaard, maar het was toch indrukwekkend die te

horen uitspreken door mannen van aanzien. Mij zal zeker bijbliiven dat Jaak

dankwoorden kreeg van dhr. Aerts omdat hij hem destijds onder vier ogen kon

raadplegen over uiterst belangrijke kwesties en omdat Jaak ook begrip kon opbrengen

voor de oolitieke haalbaarheid.

lk meen te weten waarop de gewezen staatssecretaris zinspeelde, maar die bladzilde is

nu omgeslagen en doet hier niets Ier zake.

Treffend was ook de passage waar dhr. Bodson zei dat Jaaks beschikbaarheid even

groot was als zijn bescheidenheid daar hij steeds bruikbare adviezen leverde zonder

hiervoor naderhand met vaderschap te revendikeren en hij liefst op de achtergrond bleef

maar niet aarzelde om openlijk verantwoordelijkheid op te nemen. Dddrom werd hij in de

Algemene Directie de "grote broer" genoemd omdat hij zowel de gemoederen kon

bedaren als impulsen geven en er evenzeer bezieler was alS regelaar en Verzgener.

We vernamen er dat Jaak z6lf de beslissing genomen had te vertrekken en konden horen

dat men het jammer vond het nu zonder hem te moeten doen, maar dat men respect had

voor zijn beslissing. We weten ook dat hij zich hoegenaamd niet opgebrand voelde, maar

we vermoeden dat hij ook zijn herfstfaze goed doordacht wil aanpakken.

Ten bewijze enkele van Jaaks gezegden uit ziin dankwoord...

- Bif gelegenheden als deze zijn de beste sprekers degene die dorst hebben, want die

houden het kort. De lofbetuigingen van de sprekers laten me niet onberoerd, want ik

ben niet zo nederig als ik nu hoor te zijn, maar valse bescheidenheid is de hoogmoed

van de middelmatige.
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- lk heb veel geluk gehad in mijn lange loopbaan, want ik moest altijd maar bij 66n
"numero uno" verslag en verantwoording geven en dat waren allemaal verstandige
mensen die me dus begrepen. Voor die wil slagen in zijn loopbaan is het van het
grootste belang zijn chefs goed te kiezen.

- Wie met een voorstel naar een vergadering gaat moet altild voorzichtig zijn, vooral als
hij gelijk heeft. Dit zeg ik nr) omdat ik het ook eerst eens moest horen zeggen nadat 'n
prachtig plan van mij werd afgeschoten.

- Een boodschap voor de jongeren in het algemeen of m'n opvolgers in het bijzonder
heb ik niet, want ik meen dat zij die toch al zullen gehoord hebben en dat ze ervan
overtuigd blijven het toch beter te kunnen. wel, ze hebben nog gelijk ook en dat wist
confucius al, want hij zei dat ervaring de optelsom is van de fouten die men zdlf
gemaakt heeft.

- Bij dit afscheid verontschuldig ik mij oprecht bij al wie ik ooit op de tenen getrapt heb,
maar ik ben niet zo hypocriet te bewaren dat het nooit moedwillig is gebeurd.

Maar ook dit: "van deze gelegenheid wil ik echter wel gebruik maken om voor dit select
publiek m'n dank te betuigen aan de persoon die al die jaren steeds mijn steun en
toeverlaat bleef, met name mijn echtgenote,'.

Dat typeert Jaak tenvolle. Het lijkt een harde, maar hij is een gevoelig man. Al zijn
klasgenoten en zeker de internen, kennen hem door en door: iemand die er altijd voor
gaat, honderd procent. Dat was zo als voetballer of als loper en dat is ook zo als kaarter,
maar dan niet om er later mee te kunnen pochen. Hij was vooral hard voor zichzelf,
iemand die volledig opging in zijn werk en er op rekende dat dit bij zijn medewerkers ook
26 was, iemand die iedereen respecteerde in zijn specialiteit. Die werkkracht heeft hij
mee van zijn ouders: wijlen vader Albert was 'n inventieve zelfstandige motorspecialist
die altijd bezig was en z'n ma is een kwieke negentig-plusser die nog steeds niet kan stil
zitten.

Je moest Jaak niet vragen ergens z'n invloed te laten gelden, bv. iemand die een
betrekking zocht verwees hij steevast naar de personeelsdienst.

Maar Jaak is ook iemand die helpt waar hij kan en het nodig is, 'n trouwe kameraad; bv.
toen ik in Leuven moeizaam herstelde na een zware operatie, belde hij elke avono om
me op Ie peppen.

Jaak, je zal nu wel niet in een zwart gat vallen, want je hebt nog een paar mandaten, je
hebt liefhebberijen en bent 'n sportieveling. Je verwacht van niemand goede raao en
daarom zal ik (die geen kaarter ben) het eens in kaarterstermen proberen: je kan niet bij
iedere deel goede kaarten hebben, een ander moet ook eens winnen. onvermijdelijk
moet elkeen op onze leeftijd leren leven met zijn (helaas toenemende) beperkingen.

Namens ie klasmakkers nog een dikke proficiat, want we zijn fier op je prachtige
loopbaan. we wensen je nog vele goede jaren met je harlelijke en zorgzame echtgenote
in je gezellig huis daar bij Bokrijk. En we hopen dat ons beroemd Klein Seminarie nog
veel kerels zoals jij zal produceren ondermeer voor de Vlaamse aanwezigheid in die hoge
regronen.

」Ozθ′De Presf
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=''In d,e bres ,

HET AMAAT VYNCKEFONDS EN DE RANCHI-MISSIE

(aansluitend op wat in "Eertijds" verscheen, nr. 4 - dec. '98, p. 1B - 19)

De aanvraag voor een mogelijke zaligverklaring van Pater Constant Lievens iS op gang

gekomen. Dat hadden de bisschop van Brugge en de aarlsbisschop van Ranchi in eerste

instantie reeds lang gepland.

V66r de aanvraag moest echter een rapport worden opgesteld omtrent "de verering van

Lievens". In welke mate leeft er hier in Vlaanderen en in Ranchi een "verering"? Voor dat

rapport had de bisschop van Brugge Pater Lucien clarysse aangesproken en hem

gevraagd om na te gaan in hoever hier te lande "tekenen van verering" konden

aangetoond worden. Pater Clarysse is historicus en heeft in Ranchi een biografie van

Lievens uitgegeven. Hij was wel de geknipte man voor deze opdracht. Maar hij had wel

enige medewerking nodig.

lk dacht dat het Amaat Vynckefonds de start en de strmulans heeft gegeven voor dit

"vereringsrappotl" :

De beheerraad van het fonds kwam bijeen op een zondagnamiddag (22.03.98) voor een

losse eerste bespreking in verband met de levensverering. Waren daarbij ook

uitgenodigd : de paters Roekx en verrezen als vertegenwoordigers van de

Jezuietenprovincie in Belgi6, de pastoor van Moorslede en F. Herpels, em.

De bespreking was aanvankelijk een enigszins verward zoeken en tasten. Niemand kon

concrete ,,tekens" naar voor schuiven. Er zou vanaf nul en niets moeten geprobeerd

worden iets samen te stellen. Pater Clarysse gooide er tussendoor uit dat hij zich niet in

staat voelde om de opdrachi zomaar all66n uit te werken. Een positieve bijdrage van zijn

medebroeders bracht een beetje licht en sympathiserende bemoediging. Uiteindelijk

hebben een paar deelnemers aan het "rondetafelgesprek" hun effectieve medewerkeing

toegezegd.

Toen volgde een lange zoektocht. De weg ging over de hobbelige paden van onverwacht

ontdekte verslagen, van feestelijkheden rond Lievens, van gebedsmomenten,

getuigenissen en losse aanwijzigingen.

Het resultaat (een tekst van een 20 pagina's) werd aan de respectieve bisschoppen

overgemaakt. Pater Clarysse had gezorgd voor een Engelse vertaling van de tekst ten

gerieve van Aartsbisschop Toppo van Ranchi- Mgr. Toppo heeft de tekst samen met nog

andere documenten naar Rome gebracht voor de offici6le aanvraag. En Rome gaf vrij

kort nadien een antwoord : de zaak Lievens werd ontvankelijk geacht! Er moest nu een
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"postulator worden aangesteld. Aangezien Lievens een west-Vlaming was moest die
postulator van het bisdom Brugge komen. Maar Lrevens was evenzeer een man van
Ranchi geworden. Vanuit Ranchi kregen wij dan het bericht dat pater Flor Jonckheere
s.J., missionaris in Ranchi afkomstig van Roeserare, werd aangesterd ars vice-posturator.
En Pater Flor is al druk aan het werk om zijn opdracht uit te werken. Hij moet nu alle
documenten in verband met Lievens' leven en apostolaat verzamelen en ordenen, en dat
is een niet te onderschatten taak! wij hebben nu maar te wachten en te hopen dat dit
werk tot een goed einde kan gebracht worden.
Bij deze informatieve gegevens willen wij graag een concreet "feitje" aanbieden dat iets
laat verstaan over die "verering". Wij geven het verhaal onder de titel :

Drie kloosterzusters kwamen uit het Oosten ...

Ze waren uit Ranchi naar Brussel gekomen. Ze behoorden immers tot ,,de Raad', van de
internationale kloostergemeenschap der ursulinen. ze kregen na die raadszitting nog een
paar vrije dagen. Twee van hen waren voor de eerste keer in ons land. ze mochten een
vrije keuze doen : "wat zouden jullie willen zien in Belgi6?,, E6n dag hadden ze willen
voorbehouden om het geboorledorp van pater Lievens te bezoeken te Moorslede.
Dienstwillige mensen hebben de drie rndische zusters daarheen gebracht.

Hier begint een eenvoudig verhaal.

De zusters stapten uit. Ze stonden nu op Vlaamse bodem. ze keken rond naar de velden
en de bomen en naar het huis, de kleine boerderij, waar Lievens was geboren. Haast
onzichtbaar veranderde innerlijk iets in hen dat doorschoot in hun menselijke gestalten.
Hun gezicht klaarde open. Hun ogen straarden ("Vier moet branden,, was een
levensspreuk van Lievens!). ze stonden stil, onbeweeglijk, beroerd en diep bewogen. Ze
hielden de ingangsdeur van 't huis in het oog. De deur stond op een kiertje open alsof
Lievens in het deurgat zou verschijnen zoals hij eertijds lang geleden, inderhaast van huis
was weggegaan en afscheid nam om ... naar lndia te gaan ... voor altijd, ontroerd en
gelukkig. want d6t was het waaryan hij lang had gedroomd : India, missie, het evangerie
uitdragen en uitbazuinen.

De zusters beleefden dat "afscheid" alsof zij er zelf bij betrokken waren. Vader Lievens
had loen zijn zoon nog een kruiske gegeven op het voorhoofd, Gods zegen uit vaderlijke
hand, die laatste avond, thuis. Tot laat in de nacht had constant nog staan praten met
zijn broer, geleund op de halfopen staldeur. 's Morgens, heel vroeg, was hij stillekes
vertrokken.

De zusters bleven stil verzonken in eigen gedachten : hier was het begin, de oorsprong,
de bron van het geloof en hun leven, van een tweede geboorte : het huis van geriefde
Father Lievens. Over heel Moorslede bleef de stilte hangen. Er waren alleen drie zusrers
uit het Oosten ...

Toen keerden zij zich naar het Mariakapelletje vlakbii (waar men gaat langs Vlaamse
wegen ...):hier had Lievens als kind zo dikwijls intens gebeden. De mensen hadden
toen al opgemerkt : "Als constant aan het bidden is in dat kapelletje, gelijkt hij wer op een
engeltje". Rustig stapten de zusters naar 't kapelletie toe om, als Lievens, en met hem,



even te bidden. Het beeld van het huis en het kapelletie : een beeltenis hun in het hart

gedreven, om te bewaren. Dan verlieten zii die plaats om naar de parochiekerk te gaan'

Vol eerbied en geloof schoven zii gedrieen geruisloos naar voor' zii knielden even en

keerden zich spontaan naar de kleine nis met het sobere altaar waarboven een foto

hangt van Lievens. zii waren als 't ware opgevangen in een sfeer van diep geluk. De

begeleiders hadden zich schroomvol ietwat teruggetrokken nadat ze aan elke zuster een

noveenkaars hadden toegereikt. Drie rode kaarslichten zouden enkele dagen branden in

de kille leegte van dit heilige huis, als dank aan Father Lievens'

En dan, in die doodsti||e, Ver|aten kerk, toen hebben zij spontaan gezongen in hun eigen

taal, met een moederlijke tederheid ... onze vader... wees Gegroet..., zo slmpel en zo

zuiver,zo zachtjes lijk een klein engelenkoor bij nachte. Drie zusters brachten hulde aan

een Vlaamse missionaris, ongeweten voor de wereld, ongezien en niet gehoord. Lievens

herleefde voor hen, Lievens was hen nabij, hier en nu'

Toen ritselden zij een kleinere bloemenkrans uit het beschermend papier los' zes tere,

licht getaande Indische handen - die typische, soepele handen die als een kelk worden

en louter gaven - hielpen de krans omhoog, langzaam, gelijk een consecratie' ze

maakten hem vast ronde de Lievensjoto. De offerande was voltooid en leek als 't ware

omringd van deinende wierookwalmen en kaarslicht. Hun gebaar was groots in ziin

eenvoud omdat het 6cht was, vrii van alle routine die vlaamse devotie soms ontkracht tot

oppervlakkigheid en sentiment. In dat tafereel werd een verbond bekrachtigd tussen

Vlaanderen en de verspreide dorpen van Chotanagpur'

Dat verbond was honderd jaar geleden tot stand gekomen : geloofsverbond over die vele

iaren heen. De tijd en de iaren telden niet meer. Hier was een uitstraling van dat ware en

echte van hun leven : Lievens eren en de Heer loven en danken om dat heilig wonder :

de gave van geloof.

Toen zei een van de zusters : "Men vraagt nu een mirakel als voorwaarde voor de

zaligverklaring van Lievens. Maar ziln korte missieleven (slechts zeven iaren) was iuist

h6t grote mirakel, want in die enkele laren heeft Lievens aan duizenden mensen de

vreugde van het geloof gebracht. En dat weten die mensen, ook vandaag nog, die arme'

eenvoudige Adibasi-mensen, al is er zoveel tild overheen gegaan. Lievens 6n dat geloof,

het LEEFT bij henl

Maar nu, zo zei de zuster nog, met woorden die uit de diepte van een overtuiging Kwam

entege|ijkmetpijn|ijkrea|isme'Nuisdetijdgekomenvandevervo|gingenvanhet
martelaarschap... Kom, laat ons gaan ". terug naar India, midden in die moeilijke

situatie - het bloed van de martelaren is het zaad voor de christenheid van de toekomst -

laat ons gaan want wij hebben de "apostel van Vlaanderen" op een nieuwe wiize

ontmoet. Hij zal ons sterken .. '"

Het "verhaal" is af . En toch . .. het heeft een bredere inhoud misschien:

- dat korte bezoek aan Moorslede, aan Lievens, had een psychologische betekenis

voor de zusters :

ze hebben Lievens, de levende Lievens, herkend vanuit zijn kinderjaren' Als ze weer

thuis komen in India zullen ze de biografie van Lievens weer openslaan en de

Jb



bladzijden van Lievens' kinderjaren heel anders lezen want zij hebben ,,het,,gezien.

Het was een waarachtige ,,ontmoeting" 
!

- het verhaal heeft een soort eccresiologische en missionaire betekenis:
de zusters vinden de wortel, de bron van hun geloof, de bron van dat, voor hen, zo
grote wonder en dat wonder gaat breder open : het is een wonderrijk feit dat het
Adibasi-volk zijn Lievens nog niet is vergeten. Die mensen blijven dankbaar voor dat
geloof dat hen sterkt en vreugde geeft. Drie zusters getuigen dat en dragen in zich de
vertegenwoordiging van hun volk. Dddr leeft een Kerk(gemeenschap) van geloof, een
geloof dat als 't ware hongert om het geheim van Lievens' enthousiasme re
achterhalen.

De christenheid van vlaanderen is die erfenis van het verleden een beetje vergeren.
Drie zusters gaven een boodschap aan Vlaanderen ...

- het bezoek had een sacraal karakter:
Het was in wezen een "intreden" in een ruimte (huis - kapel en kerk) waar sporen van
"het heilige" werden herkend, misschien wel met een soort ,,braamboseffect,' 

waarin
de openbaring van het transcendente oplicht, waar offerande en consecratie beleefd
worden in het besef dat een nabije toekomst van martelaarschap niet alleen maar
denkbeeldig is.

Misschien moest jij, lezer van Vlaanderen, daarom dit verhaal nog eens herlezen .

Fr. Herpels

Oudleraar



HETAMAATvYNcKEFoNDsENoNzEoUD-LEERLINGENMISS|oNARISSEN

opllnovemberlgggziin,naargoedetraditie,dek|assenomde5jaaruitgenodigdnaar
onze Oud-leerlingendag. Nu de klassen op -4 en op -9'

onze missionarissen ver van huis in de missie worden telkens niet vergeten.

Van hun Amaat Vynckefonds samen met de oud-leerlingenbond ontvangen ze een gift

van 10.000 BEF.

Dit jaar noteren we :

- Jan Couvreur, Scheut 1964, Filippilnen

- Julien Dewitte, Jezulet 1934, Filippiinen

- Marcel Dobbels, Scheut, 1944, Guatemala

- Herman D'Hoore, Oblaat, 1949, Zuid-Afrika

- Flor Jonckheere, Jezuiet 1944, India

- Danidl Lodrioor, Scheut 1954, Zalre

- Bernard Masson, Scheut 1964, Brazilie

wij zijn u zeer dankbaar als u onze missionarissen wil steunen. Hierbij vindt u een

stortingsbulletin. Vanaf lOOO BEF ontvangt u een fiscaal attest'

Ons adres:

Amaat Vynckefonds V.Z.W.

Zuidstraat 25, 8800 Roeselare

467-5025451 -65
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滲αルづαθ∫λθψ

DE PARADOX VAN DE VRIJHEID;

ERFGOEDZORG ALS BEHOEDER VAN HET MATERIELE GEHEUGEN VAN ONZE
BESCHAViNG

Bθヵart/e dat warわ θr bereκθ′4

/s力θ′わたθη ρOg

わθf verreden t/a/7ノθmand dre力 er

re々θηヵθθrr gegeven

とeyrnas

De jongste tijd kunnen we er niet naast kijken: onze postmoderne samenleving wordt in
alle geledingen in vraag gesteld.

Kardinalen en moraalfilosofen worden te hulp geroepen. Links en rechts pogen
extremistische groepen garen te spinnen van de wanhoop en het wantrouwen. De massa
zwalpt en zoekt maar wacht (voorlopig) nog af. Het systeem en zijn leiders ziin het
noorden kwijt...

Deze samenleving bijkt haar moeiliik veroverde vrijheid niet aan te kunnen.

"Bovendien geloof ik persoonlijk dat er in een deel van de wereld - ook her onze -

mogelijkheden zijn gegroeid voor de ontplooiing van persoonlijke vrijheid die de mensheid
nooit heeft gekend. Misschien is het trouwens dat wat ons bang maakt: dat we voor het
eerst voor onszelf staan. Dat we ons niet in een systeem kunnen verbergen, niet kunnen
verwljzen naar een ideologie of een programma als kapstok. we hebben enkel nog onze
eigen spiegel en we staan daar soms een beetje bloot voor.,,
Van Paemel - DS Magazine,20/12/96.

Het emancipatieproces dat we tijdens het "modernisme" mogen vaststellen, gaat gepaard
met een stelselmatig omver halen van heilige huisjes. Deze, overigens op vele vlakken
positieve beweging, had echter solide vertrekpunten. De Grieks-Romeinse erfenis; de
joods-christelijke tradities; de humanistische en rationalistische impulsen, vormden de
achtergrond van diegenen die het sterkst de emancipatiegedachten uituoerden.



We worden nu echter geconfronteerd met generaties die volop de vruchten plukken van

de emancipatie. zonder veel besef van de moeizame strijd die hiervoor werd geleverd en

de kwetsbaarheid van haar resultaten.

De helden en de idolen uit ons verleden zijn dood. Vele nieuwe helden bliiken schurken

te zijn... Wat rest er ons behalve de nogal droge analyses van kerkleiders, filosofen,

sociologen, ...6n ons blote spiegelbeeld waarin we narcistisch dreigen te verdrinken?

ls er een toekomst in de ongebreidelde progressie of zweren we bij de regressie in de

amberkleurige cocon van een fantaisistisch verleden? Beide antwoorden ziin romantische

leugens. Zij stellen de mens voor als een individu dat in staat is (moet ziin) ziin verworven

vrijheid enkel in te vullen met de schamele er{enis van ziln opvoeding en ondeMijs.

Deze antwoorden ontdoen de mens van ziin referentie-ruimte; de mogelijkheid zichzelf te

positioneren in de geschiedenis en in waarheid te kunnen leven en laten hem ontbloot en

op zichzelf aangewezen achter.

Deze opties op de toekomst gaan voorbii aan de dimensie van wat wij in dit artikel

collectieve overlevering; historisch edgoed, willen noemen. De waarde van het historisch

erlgoed (dus niet alleen monumenten, kunstwerken en archeologische vondsten maar

d6k literatuur, muziek, verhalen en allerlei vaardigheden en kennis) ligt niet enkel in de

esthetische, anekdotische of historische dimensie. Bovenal ligt de waarde van het

bewaren (of beter vrijwaren) van ons erfgoed in haar dimensie als toetssteen van het

heden: als solide vertrekpunt naar de toekomst.

Het vrijwaren van ons historisch besef breekt de spiegels; maakt transparant wat

vertroebeld is; opent perspectieven.

"Het verzamelen van het zijn, dat de objecten verlicht en ze betekenis verleent, is niet

66n of andere opeenhoping van objecten. Het komt tot stand in het voodbrengen van

bepaalde niet-natuurliike zijden van een nieuw type: culturele voorwerpen zoals

schilderilen, gedichten, melodie6n en ook in iedere taaldaad en ieder handgebaar, hoe

banaal ook, inzover deze scheppend ziin via het oproepen van vroegere culturele

schappingen".

Levinas.

In ons vakgebied hebben we een mooi woord voor deze dimensie als toetssteen. We

spreken over "geintegreerde erfgoedzorg", waarmee we willen aanduiden dat de zorg

voor onze collectieve overlevering een plaats dient te krijgen in onze hedendaagse

samenleving.

Het weze duidelijk dat het vriiwaren van ons materieel, spiritueel en wetenschappelijk

patrimonium geenszins de verworven vrijheden en rechten kan of mag aantasten.

Integendeel, door het openen van perspectieven en door het scheppen van inzichten kan

het individu zijn vrijheid juist verder en dieper invullen

In de praktijk is alles echter niet zo vanzelfsprekend. Daar waar de historicus zonder veel

tegenkanting, door wetenschappelijke arbeid het erfgoed ontsluit en aldus vrijwaart van

verlies, botst diegene die zorg draagt voor ons "materieel geheugen" voortdurend met

andere bepalingen.

De landschapszorger moet optornen tegen de landbouw- of betonlobby; de

monumentenzorg heeft het moeilijk met eigenaarsbelangen of projectontwikkelaars; de
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archivaris of museumconservator kampt met gebrek aan beleid en ontoereikende
middelen, enz. op zich is deze confrontatie natuurliik positief, indien er een echte
discussie zou zijn. Het zou een bewijs zijn dat onze samenleving "in vrijheid en waarheid"
belangen leert afwegen.

spijtig genoeg blijken de "harde" argumenten het al te dikwijls te halen en ontbreekt een
w6iirachti g maatschappelijk debat.

Niet de confrontatie tussen opvattingen is verontrustend, wel het kritiekloos overwicht dat
bepaalde visies hadden (hebben) op onze argumenten omtrent datgene wat wii als
toetssteen of geheugen wensen te behouden voor de toekomst.
Het is duidelijk dat we een grote achterstand dienen in te lopen ten einoe onze
argumenten nauwkeuriger te formuleren en beter gehoord te krijgen.

Vele jaren later dan onze westerse buurlanden en zelfs vele jaren nadat voor Franstalig
Belgid een restauratieopleiding werd opgericht, werd in 1988 een gelijkaardige opleiding
in het leven geroepen aan het Nationaal Hoger Instituut voor schone Kunsten te
Antwerpen. sinds oktober 1994 beschikt Vlaanderen eindelijk over een volwaardige
conseryatie- en restauratieopleiding van academisch niveau aan de Hogeschool
Antweroen.

De specialiteiten in deze opleiding zijn: glaskunst, hout, fotografie, keramiek, metalen,
papier/boeken, polychromie, muurschilderkunst, schilderkunst, textiel, steen.
Het functioneren binnen de muren van een kunstdepartement heeft haar historische
verklaringen, gezien de band met het kunstwerk en de technieken tot vervaardiging
ervan.

Helaas beseffen slechts weinigen dat het conserveren en restaureren vanuit een totaal
andere, zelfs tegenovergestelde, attitude gebeurt dan het cre6ren. De kunstenaar is per
definitie subjectief in zijn creatief proces. Hij interpreteert datgene wat hem treft en biedt
zijn persoonlilke "commentaai' ter reflectie aan, aan de toeschouwer die er al of niet op
ingaat. De conservator-restaurateur dient objectiviteit na te streven. Hij stelt de
boodschap van het erfgoed voorop. Door zijn behandeling zorgt hij voor een zo accuraat
mogelijke lezing van het object, zijn geschiedenis en zijn context. Derhalve is ook het
schadebeeld en de restauratiegeschiedenis van groot belang voor de toeschouwer. De
restaurateur werkt zelden alleen; goede restauraties zijn altijd het gevolg van intense
samenwerking tussen de restaurateur, (kunst)historici, natuurwetenschappers, enz.
In tegenstelling tot de artiest die manifest op het voorplan treedt, speelt de
erfgoedzorgen, een dienende rol op de achtergrond van het te vriiwaren object.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de opleiding tot restaurateur andere doelstellingen
heeft dan "mooimakerij" of "ambachtelijk kokkerellen".
Ook de uitgangspositie is in onze huidige maatschappij grondig gewijzigd. Beide,
uitgangspunt 6n doel, vereisen een correcte visie en aangepaste middelen. Belangrijk
hierbij is aan te stippen dat de studie veel raakvlakken telt; nl. techniscne en
technologische, esthetische en artistieke, humaan- en natuurwetenschappelijke en
steeds meer 66k ethische.

Tegenover de 19e eeuwse esthetisch-arlistieke visie ligt nu veel meer de nadruk op de
wetenschappelijke en ethische aspecten.



De opdracht voor de Hogeschool Antwerpen is niet gering. Aangezien de opleiding

conservatie en restauratie tot nu toe uniek is voor de Vlaamse Gemeenschap, dient de

Hogeschool Antwerpen niet enkel te beantwoorden aan de intrinsieke kwaliteitseisen van

de opleiding zelf qua omkadering, curriculum, infrastructuur, enz. (normen die vervat

liggen in het UNESCO-ICOM charter van Kopenhagen - 1984), zil moet tevens een

essenti6le maatschappelijke opdracht vervullen.

Naarmate de andere verwijzingspunten en referentievlakken uit onze samenleving

verdwijnen, wint de kennis van geschiedenis en haar materiele erfenis in het bijzonder,

aan belang. Niet enkel de succesvolle groei van de Opleiding Conservatie/Restauratie en

de schitterende beroepsperspectieven voor onze afgestudeerden uit de elf

restauratiespecialiteiten, zijn redenen om deze optie de nodige groeikansen te bieden.

Ook niet de gigantische rijkdom en verscheidenheid van ons erfgoed is een voldoende

reden op zich. Weliswaar ziin er niet onbelangrijke sociaal-economische argumenten,

aangezien de sector arbeidsintensief en niet te delocaliseren is. Bovendien wordt behoud

van materieel erftgoed ecologisch ook steeds belangrijker. Denken we maar aan de

landschapszorg, en iS herbestemmen van monumenten geen schitterende vorm van

recyclage?

Maar de eerste en meest belangrijke motivatie is jonge mensen te vormen die met de

juiste materialen en technieken en met een correcte ethische visie en goede

argumentatie, erin slagen ons materieel patrimonium te behouden en te vrijwaren voor de

toekomst.

lmmers, datgene wat gewist wordt uit ons geheugen, wordt vergeten... In dit vacu0m

worden in naam van de vrije meningsuiting revisionistische opinies verspreid, wordt de

ruimte tot ware vrijheid ingenomen door dwingelandij en verknechting'

"Wees nooit haastig met slopen als er geen dwingende noodzaak bestaat' want de open

plek waar ooit een monument stond dat belangrijk is voor de geschiedenis, de

archeologie of de herinnering van de stand, zal steeds gevoelens van spijt opwekken. De

slopers worden onherroepelijk belachelijk en hun reputatie is voor altijd besmeurd".

Laten we dus omzichtig omspringen met onze collectieve overlevering.

Naast een opdracht is het ook een eer voor de Hogeschool Antwerpen om deze

omzichtigheid aan de volgende generaties door te mogen geven'

Joost M.A. Caen, docent
wB 1978

Conseruatie & Restau ratie glaskunst

Hoofdcoo rd i nato r op I e id i n g C/R

Lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen



MELK

Behalve voor de jeugdbeweging, die als een turbine mijn entoesiasme kon
aanzwengelen, ben ik als jonge knaap ook voor minder edele organisaties warm geropen.
Met name de "M-brigade", die ooit met veel tam-tam in de pers gelanceerd werd, heeft in
mij een lid van het eerste uur en een vurig propagandist gevonden. Hoe kon het ook
anders? Mijn hele jonge leven werd ik door melk en melkproducten omgeven, en toen de
"Melk-brigade" door weet-ik-w6lke pientere zakenlui gecreeerd werd, behoorde de
melkboer, die mijn vader was, tot de directe belanghebbenden bij het succes ervan. ln de
kranten werden volle bladzijden afgehuurd om de aandacht van de jeugd te capteren, en
met allerlei prijzen of beloftes werd het jonge volk over de meet gelokt. Zoveel
mediageweld, dat moest toch een belangrijk fenomeen zijn, die "M-brigade", iets waar ;e
niet zo maar aan voorbij gaat. Daarenboven hoorde ik daar thuis op geengageerde toon
over spreken. Gerard, die dagelijks uit de melkerij Stassano van Eeklo het hele gamma
aanvoerde waartoe een uier zoal aanleiding kan geven, wist elke dag wat nieuws over de
"M-brigade" te vertellen. En de vele melkventers die zich bij ons kwamen bevoorraoen,
sloegen in de grote frigo achter in het magazijn niet alleen hun voorraad zuivel op, doch
ook alle weetjes over de "M-brigade", die ze dan mee uitdroegen op hun rondes.

fk weet niet meer wat er voor de leden van de "M-brigade" zoal te "winnen,,viel, buiten
het aangename gevoelen dat we met zijn allen aan een opeisend project meewerkten.
Doch wie het meeste garen spon bij de stormloop naar de "Melkbrigade", dat waren
uiteraard de melkproducenten en allen die in het commercidle circuit daarrond een ptaats
innamen. zij zagen met vreugde de verkoopcijfers van de zuivelhandel de hoogte in
schieten. want de leden van de "Melk-brigade" hadden natuurlijk niet alleen rechten -

allerlei aanspraken op weet-ik-wet voor beloningen; ze hadden bovenal een heilige plicht:
de plicht om elke dag een vol glas melk te nuttigen.
Geen haar op mijn hoofd twijfelt eraan dat die plicht in onze kinderziel all66n werd
ingeschreven om de melkplas-avant-la-lettre te doen opdrogen. lk wil er de economische
geschiedenis nog eens op na slaan, doch wedden we dat de "Melk-brigade', met stille
trom werd afgevoerd en dat ze haar duizenden leden in de steek heeft gelaten zodra die
melkplas effectief was opgedroogd?

zelt had ik de stimulans van de "Melk-brigade" niet nodig om mijn deel van het werk te
doen. Nogmaals, wij baadden thuis in de melk, en niets kon mij 's morgens m6dr
verlekkeren dan het 6ne glas heerlijk koele melk na het andere. Ben ik daar nu sedert
lang van teruggekeerd (mijn echtgenote heeft mij ervan oveduigd dat melk niet voor
mensen, doch voor kalveren bestemd is), ik heb er wel de zin voor de zuivere smaak van
melk aan overgehouden. sporadisch kan ik nog eens genieten van een beker verse,
koele melk. Maar het is vooral in de omgang met de aanveruanten ervan dat de zoon van
de melkboer zoon van de melkboer gebleven is. Zo heb ik geprobeerd, niet altijd met
even groot succes weliswaar, om mijn kinderen te leren yoghurt en platte kaas te eten, en
rauwe botermelk te drinken, zonder toevoeging van suiker. Niet all66n omdat di6ttsten me
inblazen dat suiker op zichzelf niet al te gezond is, maar op de allereerste plaats omdat ik
in de nuttiging van deze spijzen de grondstof zelf ervan wil eren: je moet er de melk in
proeven.zelfs het goud-gele sneetle Hollandse kaas moet je z6 lang verkennen in de
mond, tot je er de melksmaak in herkent. Moeilijk is dat niet, maar je moet er wel op
letten. En wie zich een beetie oefent, voelt in brokkelkaas z6 de room over de tono



vloeien. Ach, ik weet het wel, allicht moet ie de zoon van een melkboer zijn om zoiets

banaals als koemelk zoveel eer aan te doen. En ddt - zoon van een melkboer zijn - is

inderdaad niet ieder66n gegund.

was het omdat de "Melk-brigade" niet voldoende zoden aan de dijk zette? of omdat het

minder inspanningen vroeg en daarenboven m66r resultaten boekte? In elk geval gingen

in die jaren nagenoeg alle scholen over tot een dagelijkse melkbedeling, tegen betaling

uiteraard. Dat zou de kalkvorming bevorderen in het jonge beendergestel, het zou ook

het gebit ten goede komen. en nog m66r van dat fraais. lk zie de houten bakken van

vierentwintig flesjes, elk van twintig centiliter, nog zo v66r ogen staan in de gangen. Vaak

mocht ik net vd6r speeltijd de klas verlaten om met die bakken te zeulen, en om de koele,

waterbedampte flesjes binnen te halen. E6nmaal die dan op de trede waren gestapeld,

kon de meute aanvallen, gedirigeerd weliswaar als een portie gedisciplineerde begeerte.

Aan mij echter ging de melk steevast voorbij. Het was immers geen Stassano-melk, door

mijn vader geleverd, doch vervloekte melk, aangevoerd uit de concurrerende melkerii van

Moorslede. Dat was geen zo',n goede melk als die van stassano, begrijp je, en daarbij, ik

kon thuis melk drinken zoveel ik maar wilde, met emmers. Geef toe, zoiets kan tellen'

Soms gebeurde het al eens dat er in de klas een flesje op overschot was, bijvoorbeeld

omdat een leerling, die op de melkbedeling had ingetekend, ziek was. Dat waren

wonderlijke dagen, dagen waarop ik namelijk volkomen wettelijk de banvloek mocht

trotseren; dagen waarop het water mij eens ni6t tussen de kiezen stond. Want dan schoof

de meester het glimmend flesje melk naar mij toe.

lk zei het toch al: de zoon van een melkboer zijn, het is niet ieder66n gegund, nietwaar?

Lieven Vandekerckhove

ReL 1964



EX LIBRIS

Van onze oud-leerling Hendrik Verbrugge verscheen een boek over Keizer Karel. Een
boek uit het verleden voor de toekomst. Te koop in de betere boekhandel.

BINNEN HET SOHERP AFGELIJND KADER van een monoloog van vader tor zoon,
beschrijft de auteur het leven van Keizer Karel in een gedurfde ik-vorm. De historische
feiten zijn op zich al fascinerend. In 15s5 rekt Keizer Karel zich terug uit de actieve
Europese politiek. Hij voelt zich mislukt in zijn ambitie als keizer van het Heilige Roomse
Rijk om Europa duurzaam te verenigen 6n te verdedigen tegen de protestanten en de
islam. Drie jaar later nadert het einde. In yuste bereidt Karel zijn apologie voor met de
elfjarige page Geronimo de Quijada als zijn klankbord. De oude keizer wordt immers oox
door wroeging gekweld. Geronimo is zijn natuurlijke zoon, maar Karel heeft de longen
steeds in het ongewisse gelaten over zijn ware afkomst.
De wijze van duiding en situering van deze gebeurtenissen gebeurl op een originele wijze
met het oog op hun actualiteitsgehalte. lmmers, ook vandaag, moet een vader zijn zoon
(of dochter) aanspreken over thema's zoals goed en kwaad, winnen en verliezen, roem
en eerzaamheid, ambitie en onverschilligheid, vriendschap en haat, geloof en liefde,
plicht en straf enzovoort. Dit boek geeft een accurate weergave van historische
gebeurtenissen en getuigt van een originele visie op de Europese toekomst.
Hendrik Verbrugge studeerde geneeskunde aan de KIJ-Leuven en is sinds lg^g internist
nefroloog in het sint-Trudoziekenhuis te sint-Truiden. Zijn brede interesse voor
geschiedenis, cultuur en literatuur ligt aan de basis van zijn debuut Keizer Karet-
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MBθηみな

UITNODIGING JAARLIJKSE ONTMOETINGSDAG

Hi,

Jullie hebben me gevonden en dat doet me werkelijk plezier. Het brengt ineens zovele

mooie herinneringen terug. Mijn kinderen luisterden met grote interesse naar de verhalen,

belevenissen en vele anekdotes van 6 iaar internaat te Roeselare. Je kan niet geloven

hoe graag ik jullie nog eens allen zou willen ontmoeten. Het zal echter minstens nog eens

vijf jaar moeten wachten. Op het 25ste jubileumiaar wil ik echter voor geen geld van de

wereld afwezig blijven. Om dit zeker te stellen, heb ik me voorgenomen alvast lid te

worden van de oud-leerlingenbond. Op deze wijze verzekeren we de band en zal ik niet

vergeten om miln adreswiizigingen door te geven.

Het zou me een enorm plezier doen als ie een groet van me zou brengen aan alle

vrienden van het uitgangsjaar'78, meer in biizonder aan de Economisten en de internen.

De buiken wat ronder en een stijlvol glas Bordeaux in plaats van een studentikoos

Rodenbachske; maak er een sfeervolle dag van zoals in de good old days. Kind Regards'

Frar7k 1/ancraeyverd

Ec プ9Zθ



ONZE DENKSPORT

Beste puzzelaars.

Herinnert u zich nog mijn redenering over "slecht weer en veel tijd om te puzzelen,' ?

Wel, tot mijn eigen grote verbazing klopte ze nog ook: 1S inzendingen a.u.b. M
Waarvoor ondergetekende u van harte dankt: DANKT U ! ! !

Oplossing puzzelT:

123456

1

2

3

4

5

6

7

8

I

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

23

24

Twintigletter-begrip: Europese eenheidsmunt

Winnaar nummer 7: Dhr. Charles Demuynck, 's Gravenstraat 11, Bg00 Roeselare.
Proficiat !!! Van de 15 inzendingen waren er 10 volledig en correct ingevuld, 2 inzenders
zaten daar heel dichtbij met g juiste oplossingen. Dus: voor de eerste keer heb ik oeroep
gedaan op de onschuldige hand, nl. die van mijn dochter.
De boekenbon van 1.000 BEF mag u in de nabije toekomst verwachten.

Wat nu moet gezocht worden, is een 24-letterzin die op vele plaatsen wappert.



Reglement:
- Enkel votledig en iuist ingevulde kruiswoordraadsels en de iUiSte 24-letterzin komen

in aanmerking voor de prils (en die moet u dan ook allebei opsturen ! ! !)

- Per deelnemer mag maar 1 oplossing opgestuurd worden.
- Schiftingsvraag : - Hoeveel iuiste inzendingen zullen er deze keer ziin?

- Bij ex aequo zal een onschuldige hand de winnaar bepalen.

- Uiterste datum van inzending: 1 oktober 1999.

HORIZONTAAL
2. muziekinstrument

3. onbetrouwbaar - afslagplaats bij het golfspel

4. globus - sores

5. logement

6. herenbaai - gilet

7. erlenmeyer
8. d6me - zeilhouder

L botervat - zangstem

10. vlaskam - muzieknoot

11. vastleggen - stremstof

12. cijt - beengewricht

13. tour - Decus

14. saiet - leger

15. appelwijn

16. vigileren

17. pit - overvloed

18. muzieknoot - eupathie

19. voertuig

20. orgie - dierenverblijf
21. residu

22. gebruik - hol

23. blaasinstrument

24. oorsprong - pi

VERTICAAL
2. Russisch snaarinstrument - beroep

3. gein - pierement - vreemde munt

4. voorzetsel - wilkplaats - volhandig - bordpapier

5. bot - stante pede - soldij

6. priem - drijfveer - naaldboom - lel

7. regenroeper - vertex - kubieke meter

8. spoorstaaf - huidskleur - hoofdvlees - agaatsteen

L boomsmient - sifon - strijdperk

10" rechtschapen - inwendig orgaan - verheven - vogel

11. alvorens - terzine - kiem

12. cultuur - Jemeniet
Veel succes !

Jan Debels

Uitgangsiaar 1973
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DE JONG . OUDLEERLINGENBOND

Al enkele jaren was het opvallend dat het zo moeilijk was om s-iaar afgestudeerden op

het 1 1-novemberfeest te kriigen.

Voor het bestuur van de OLB was dit dus zeker een aandachtspunt om er toch wat aan te

doen.

Maatregel: een werkgroep ging daanond wat brainstormen en kwam met volgende

mogelijke oplossing voor de pinnen: de zondag volgend op het 1l-novemberfeest

nodigen we de laatste 5 afgestudeerde jaren uit voor een gewone, gezellige, leuke

babbel bij een gratis pint en een klein hapie.

Een aantal sponsors werden bereid gevonden om het geheel logistiek te ondersteunen,

uitnodigingen werden verzonden, ... enkel nog wachten op de respons.

Om eerlijk te zijn: die was heel behoorlijk. De antwooldcoupons en de e-mails stroomden

binnen. Ongeveer 200 iongeren sijpelden vanaf 1 1 uur de collegedreef binnen en vonden

de weg naar het schoolrestaurant waar ze tot de ontdekking kwamen dat "die" nu "dat"

studeerde en dat "deze" maar 2 straten verder woonde dan "den anderen" zijn kot en

dat ... Het werd een getater en gekeuvel van jewelste en de tijd vloog voorbij. Mooi was

het om te horen, maar ook om te zien: de ene in een afgetrokken jeans en slobbertrui, de

ander in een driedelig pak met das en alle variaties daartussen in.

Plezant voor de organisatoren was ook de aanwezigheid van een aantal leraars. Ook de
jongeren zelf wisten dit zeker te appreci6ren.

Een aantal regels terug noemde ik de opkomst: "behoorlijk". Inderdaad we ziin tevreden

maar we willen nog meer.

Daarom doen we een warme oproep: als er tussen al dat ionge, enthousiaste volk zich

een paar geroepen voelen om een handje toe te steken, om een idee te lanceren, om te

helpen sponsoren, om ... laat het ons dan weten. Je kan altijd terecht bii de kersverse

voorzitter van de J-OLB werkgroep: Wim Ooghe, Menenstraat 175 D, 8980 Zonnebeke.

Als eerste resultaat van dit nieuwe initiatief was het zeker een had onder de riem. We

hopen dus op een vervolg en misschien ontstaat er zo een nieuwe traditie (of is dit een

contradictio in terminis ?)

」an Dθbοls

t/rtgた2nggaarブ 9713
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GEBOORTEN

Delphine, dochtertje van Patrick Coghe (leraar college) en Dominique Rogissart, op
23 maart 1999.

Guillaume, zoontje van Dries Van Coillie (leraar college) en Mieke Platteeuw, op 13 april
1 999.

Ruth, dochtertje van Piet Kindt (WB 1984) en Katrien Lievens, op 25 mei 1999.

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Brecht en Patsy Vermeulen― Verhack,20 februari 1 999(LWE 1987),

Groenestraat 472,8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Chnstophe en Barbara Comptdaer ― Huyghe, 13 maar1 1999

(WEB 1989), Akkerstraat 54, 8830 Hoo91ede Barbara, dochter van Wilfried Huyghe

(L Wisk 1965)

Heer en Mevrouw Henry en Marle Claeys― Vandekerckhove,24 ap面 !1999(L Gr 1993),

Burgemeester Pyckestraat 63,8500 Kortruk

OVERLIJDENS

Heer Ernest Espeel - Martha Wallican, geboren te Rumbeke op 21 februari 1922 en er
overleden op 22 november 1998, vader van Michel (1. WE 1968 en lid van de
Participatieraad) en van Marc (L. WE 1 974) en van Luc (Eco 1977)

Heer Omer Depovere, weduwnaar van Emma Vandenbroucke, geboren te Langemark op
30 augustus 1902 en overleden te Roeselare op 24 november 1998, schoonvader van
Mimi Debrabandere (verpleegster in het Klein Seminarie) en ook schoonvader van Jozef
Huyghebaert (Lat. Gr. 1972)

Heer Adriaan Decan, echtgenoot van Elisabeth Bossaert, geboren te Nieuwkapelle op
1 december 1904 en overleden te Roeselare op 5 december 1998. vader van Piet
(wA 1964)

Mevrouw Henriette Decru, echtgenote van Robert Maddens, geboren te Roeselare op
7 maart 1914 en er overleden op 7 december 1998, moeder van Eric Maddens
(1. Gr. 1953) en Erlend (Eco 1956) en Marc (Eco 1959) en Dirk (L. Gr. 1963 en oud-
leraar) en Geen (WEB 1975)



Heer Huberl Hubrechts - Catharina Peters, geboren te Gruitrode op 20 augustus 1930 en

er overleden op 22 januari 1999, schoonvader van Geert Van Coillie (L. Gr. 1978 en

leraar)

Heer Dieter Vandecasteele (L. Wet. 1993) geboren te Roeselare op 22 februari 1975 en

overleden te lzegem op 12 december 1998, zoon van Willy (leraar)

Mevrouw Odefte Vanexe, geboren te Roeselare op 15 maart 1939 en er overleden op

25 januari 1 999, moeder van Rik Masschelein (L. Gr. 1976)

Mevrouw Bieke Vanwalleghem, echtgenote van Luc Van Robays (Eco 1972), geboren te

Rumbeke op 27 april 1956 en overleden te Leuven op 3 april 1999, zus van Philip

(L. Gr. 1970) en schoonzus van Johan Van Robays (L. Wet. 1968)

Heer Mand De Coene - Clara Busschaert, geboren te Esen op 12 februari 1911 en

overleden te Diksmuide op 9 april 1999, grootvader van Patrick Cattrysse (L. Wisk. 1983)

Mevrouw Kathleen Janssens, echtgenote van Bart Van Eygen (L. Gr. 1985), geboren te
Herentals op 15 maart 1966 en overleden te Vorselaar op 13 april 1999, schoonzus van

Koen en Luc Van Eygen.

Mevrouw Maria Lievens, echtgenote van Oscar Desmedt, geboren te Gits op 31 augustus

1909 en overleden te Roeselare op 22 a1il 1999, moeder van Godfried Desmedt

(1. Gr.1962)

E.H. Kanunnik Robert Lagrain, geboren te Wingene op 9 mei 1928 en overleden te

Brugge op 24 ianuari 1 999. Hij was leraar in retorica van 1959 tot 1962.

De Heer Jacques Ledene - Blomme, geboren te Diksmuide op 2 septembet 1922 en

overleden te Roeselare op 17 februari 1999, vader van Claude (WEB 1980) en

schoonvader van Geert Vandenweghe (WEA 1971)

De Heer Jozef Lagae (L. Gr. 193a), geboren te Wingene op 13 ianuari 1915 en er
overleden oo 28 oktober 1 998

De Heer Andr6 Raban (L. Gr. 1934), geboren te Ramskapelle op 26 maart 1914 en

overleden te Oostende oo 1 maart 1999.

De HeerAndr6 Vervaecke - Alphonsine Denys, geboren te Roeselare op I april 1933 en

eroverleden op 8 maart 1999, vadervan Geert (L. Gr. 1977) en schoonvadervan Marc

Therry (L. Gr. 1975)

Pater Daniel Courtens (L. Gr. 1939), geboren te Poelkapelle op 8 mei 1921 en overleden

in Quenzon, Filippijnen op 24 februari 1999.

De Heer Andr6 Degryse, weduwnaar van Hendrika Vancalbergh (Eco 1937), geboren te

Roeselare op 30 juni 1915 en er overleden op 1 5 maart 1 999

Mevrouw Marguerite Debosschere, echtgenote van wijlen Leon Tyteca, geboren te
Roeselare op 10 januari 1906 en er overleden op 18 maart 1999, moeder van Roger

Tyteca (Eco 1964) en grootmoeder van Stefaan (L. Wisk. 1989)


