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We zijn op de kentering der tijden geboren. We zijn de bouwers van de tempel niet, we

zijn alleen de sjouwers van de stenen.

lk weet niet waarom dergelijke verzen dikwijls door mijn hoofd spelen. Onze podzie-leraar

Andr6 Van Collie moet er ook van gehouden hebben, want hij heeft nogal wat verzen van

de dichteres Henriette Roland Holst-Van der Schalk gelezen en toegelicht.

U houdt vanzo'n po6zie of niet en bovendien is het mij niet te doen om de eeuwige vraag

te beantwoorden oi ideednliteratuur grootse kunst is. Mij treft vooral de inhoud. Deze

sociaalvoelende vrouw droomde van een puur communisme, een ideale maatschappij.

De Denker met den fellen blik had haar lot voortekend

De gedachtegang treft mij omdat ik denk dat elke generatie - en niet enkel die van

Henriette - op de kentering der tijden geboren is. ls niet elke tijd, elk moment, een

scharnierpunt ? En ook de tweede zin is ruim toe te passen. Dikwijls voelde ik mij als

leraar een sjouwer van de stenen. De leraar brengt de bouwelementen aan, geeft

kansen, mogelijkheden.

Waarom ik deze verzen als redactioneel gebruik ? Ook onze oud-leerlingenbond staat op

een kering. We hebben een vernieuwde equipe en een nieuwe elan gevonden. Het

bestuur heeft een jonge voorzitter en ook Eertijds is aan verruiming, verjonging toe. We

danken collega Johan Strobbe dat hij onze rangen heeft versterkt. Als historicus en

archivaris kan hij ons heel wat bijbrengen. Ook sponsors maken het ons mogelijk om

Eertijds op een verzorgde wijze - niet luxueus zoals wel eens wordt opgeworpen - te laten

verschijnen. We danken KBC, de Paternoster uit Roeselare, de firma Karel Sterckx uit

Kachtem, de firma Espeel uit Rumbeke en de firma Van Eeckhout uit Roeselare. Talrijk

zijn ook de oud-leerlingen die het college als opvoedingsinstituut blijven steunen en als

lid, steunend of beschermlid, onze initiatieven mogelijk maken.

We zijn de bouwers van de tempel niet ... Maar we willen ons steentje bijdragen om een

forum te bliiven waar onze alumni elkaar kunnen vinden en steunen.

月ar Parer7′
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Zoals gewoonlijk vindt u hier weer de foto's van de eindejaarsklassen
schooljaar 2000-2001.

Wanneer u deze foto's bekijkt, denkt u wellicht:
"zoals zij nu zijn, waren wij voor dezen
zoals wij nu zijn, zullen zij ook eens wezen".

lste rij: Dhr. Marc Olivier, Dhr. Dries Bekaert, Dhr. Onderdirecteur Marc Vandoorne,

Dhr. Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Peter Lezy, Dhr. Adelson Valcke, Dhr. Karel
Dumont.

2e rij: Vallaey Ewout, Hooglede; Decru David, Roeselare; D'Hulster Mathias, Ledegem;

Gervoyse Steven, Roeselare; Degroote Bert, Moorslede; Declercq Renaat, Roeselare;
Monstrey Rens, Roeselare; Bille Mathieu, Rumbeke; Lokere Wim, Hooglede; Loelscherl
Pieter, Wevelgem.

3e rij: Hervent Lode, Wervik; Gurdebeke Henk, Roeselare; Parrein Koenraad,

Westrozebeke; Dejonckheere Steven, Westrozebeke; Cuvelier Stefaan, Koekelare; Sercu

Karel, Roeselare; Nollet Ben, Roeselare; Lips Christophe, Roeselare; Vandaele Pieter,

Rumbeke; Lefevre Bart, Moorslede; David Thijs, Dadizele.

6EMT. Economie - Moderne Talen.



6GLA, Grieks - Latijn, 6LMT, Latijn - Moderne Talen, 6LWE, Latijn - Wetenschappen.

lste rij: Dhr. Peter Bentein, Dhr. Marc Olivier, Dhr. Onderdirecteur Marc Vandoorne,
Dhr. Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Peter Lezy, Dhr. Adelson Valcke, Dhr. Karel
Dumont, Dhr. Geert Van Coillie.
2e rij: Janart Louis, Roeselare; Deckers Pieterjan, Roeselare; Degrauwe Peter,
Roeselare; Depeuter David, lzegem-Emelgem; Naessens Alexander, Rollegem-Kapelle;
Espeel Bert, Ledegem; Foulon Frederik, Moorslede; Beel Toon, Roeselare; Declercq
Davy, Roeselare; Dhr. Paul Thoen.
3e rij: Coghe Lieven, Oostnieuwkerke; Van Gampelaere Jeroen, Roeselare; Vanmaele
Michadl, Roeselare; Smeyers Frederick, Zwevezele; Reynaert Nic, Roeselare;
Verkempinck Brecht, Roeselare; Noyez Tom, Gits; De Meulemeester Matthias, Ardooie.

6EWl, Economie - Wiskunde, 6MWE, Moderne - Wetenschappen.

lste rij: Dhr. Peter Bentein, Dhr. Marc Olivier, Dhr Onderdirecteur Marc Vandoorne,
Dhr. Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Peter Lezy, Dhr. Adelson Valcke, Dhr. Karel Dumont.
2e rij: Rosseel Kevin, Rumbeke; Van Baelenberghe Koen, Roeselare; Hollevoet
Pieter-Jan, Moorslede; Desmet Brecht, Ledegem; Stael Mathias, Werken; Maeckelbergh
Dries, Koekelare; Demees Brecht, Rumbeke; Vanden Daele Steven, Gits; Loyson
Frederic. Koolskamo.
3e rij: Strobbe Stijn, Zwevezele; Vercamer Davy, Pittem; Vandromme Bram, Hooglede;
Druart Tom, Moorslede; Verbrugghe Jrirgen, Lichtervelde; Vercaigne Mathieu, Rumbeke;
Vercaigne Pieter, Roeselare; Van lsacker Jeroen, Hooglede; Hoedt Diederik, Roeselare;
Vanacker Bert, Gits.
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6LWIA, Latijn - Wiskunde A, 6WW|A, Wetenschappen - Wiskunde A.

lste rij: Dhr. Guido Spyns, Dhr. Raoul Boucquey, Dhr Onderdirecteur Marc Vandoorne,
Dhr. Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Robert Vandewaeter, Dhr. Adelson Valcke, Dhr.

Karel Dumont.
2e rij: Van Maele Dimitri, Pittem; Vanneste Emmanuel, Roeselare; Lemiegre Kristof,
Klerken; Pareyt Bram, St-Eloois-Winkel; Kesteloot Peter, St-Eloois-Winkel; Thermote
Stijn, SfEloois-Winkel; Claerhout Hendrik, Roeselare; Vansteenkiste Jan, Roeselare;
Vandendriessche Tom, Roeselare; Vergote Jeroen, Hooglede; Neyt Bert, Hooglede;
Vancoillie Steven, Roeselare.
3e rij: Van Hecke Steven, Pittem; Maddens Bert, Ardooie; Buyse Olivier, Roeselare;
Naesens Hadewin, Rumbeke; Vanoverberghe Dries, Poelkapelle; De Commer Kenny,
Roeselare; Demar6 Stijn, Gits; Van Tornout Emmanuel, Rumbeke; Devriendt Bert,
Rumbeke; Delaere Bart, Ardooie; Dierckens Frederik, Rumbeke.

6LW|B, Latijn - Wiskunde B, 6WW|B1 Wetenschappen - Wiskunde 81.

lste rij: Dhr. Guido Spyns, Dhr. Marc Olivier, Dhr Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr.
Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Peter Lezy, Dhr. Adelson Valcke, Dhr. Raoul
Boucquey, Dhr. Dries Bekaert.
2e rij: Carpentier Dimitri, Gits; Pollet Wouter, Lichlervelde; Baert Lieven, Oostnieuwkerke;
Vanhee Pieter-Jan, Roeselare; Verbanck Klaas, Rumbeke; Vermeersch Jan, Zwevezele;
D'Hoop Alexander, Roeselare; Paesbrugghe Olivier, Roeselare; De Meester Lodewijk,
Roeselare; D'Autry Ward, Roeselare.
3e rij: Hoedt Stefaan, Houthulst; De Graeuwe Philippe, Roeselare; Willaert Olivier,
Ardooie; Ternest Stijn, Rumbeke; Deprez Dieter, Roeselare; Dousy Carl, Roeselare; Van
der Voort Bart, Roeselare; Geldof Stijn, Hooglede; Mattan Jean-Louis, Roeselare.
Ontbreekt: Monteyne Pieterjan, Roeselare. 5



scholen, de infrastructuur, het personeel, ... ,,Het intens overleg tussen de vrije
middelbare scholen uit de regio Roeselare-Ardooie dateert al van 199g,',, weet
coordinerend directeur Luc Deprez. ,,Het onderwijsdecreet van 14 juli 199g gaf
aanleiding tot de herschikking van de drie bestaande scholengemeenschappen. op 1

september 1999 kwam zo de scholengemeenschap sKoRA tot stand. De tweede grote
stap kwam een jaar later toen tien inrichtende machten, verantwoordelijk voor twaalf van
onze scholen, fusioneerden tot 66n schoolbestuur. De derde, logische stap was het
opstellen van een structuurplan."

Binnen de scholengroep sint-Michiel tekende men zeven pedagogische groepen urt.
Deze kunnen bestaan uit 66n of uit verschillende scholen, die nauw met elkaar gaan
samenwerken, maar nergens tot een fusie overgaan. De pedagogische groep 2 is
samengesteld uit het Klein Seminarie en het Bisschoppelijk Lyceum. De beide instituten
behouden hun naam en hun lokatie.

,,Barnum en het klein seminarie hebben zich als partners samengezet op basis van het
studieaanbod, de schoolstructuur en de traditie", verduidelijkt directeur Kristiaan
Pouseele. ,,onder hetzelfde motto "Ruimte voor hart en geest' willen verregaano
samenwerken: Barnum als een middelgrote 6-jarige school in de stokerijstraat en het
Klein seminarie als een grote 6-jarige school in de Zuidstraat. De samenwerking krijgt in
de komende maanden en jaren concretere vorm. zo willen wij het gemengd karakter in
de scholen bevorderen, de eerste graad pedagogisch samen uitwerken, het
personeelsbeleid op elkaar afstemmen, gezamenlijk naar buiten komen... Een eerste
stap was het samen aanpakken van de rekrutering, de infonamiddag van 11 maart en de
infobrochure."

Pas over zes jaar kan het structuurplan echt geevalueerd worden. De nieuwe situatie
wordt immers maar geleidelijk, jaar na jaar, doorgevoerd en geldt dus op 1 september
2001 alleen voor de eerstejaars. Toch zal die datum al veel duldelijkheid scheppen. Alle
plannenmakerij te spijt blijft er 66n onbekende, maar heel belangrijke factor open: noe
zullen de twaalfjarigen en hun ouders reageren? Het verloop van de inschrijvingen zal
allicht, meer nog dan tijdens andere jaren, door menigeen met argusogen worden
gevolgd.

Johan Strobbe

Leraal



ME″Jグ薦
NIEUWS UIT HET COLLEGE-ARCHIEF

Er bereikten ons een zevental brieven, waarvoor onze hartelijke dank.

Leon Denys (ret. 1940) uit Werchter reageert op miln bedenking bij de naam Caytanstraat

en weet te melden dat het om een Caytan gaat die pastoor was in Baal bij Aarschot. Hil

was een gefortuneerd man en aldus een weldoener voor de bevolking. Het is mogelijk dat

hij van West-Vlaamse afkomst was, want tijdens de Franse Revolutie en ook tijdens de

wereldoorlogen zijn veel vluchtelingen uit de kustprovincie in die streek komen wonen.

Foto 1 blilft een raadsel. Er kwam geen reactie op. Op foto 2 herkent Pieter Bostoen (ret.

1945) uit Destelbergen-Heusden EH. Andr6 Duforret, ,,onze klastitularis van de 3de

Latijnse en Po)sis", schepen Henri De Smet, EH. Maurits De Keyser, pastoor Leys (Sint-

Amandsparochie) en pastoor Maes (Sint-Jozef).

Foto 3 wordt uitvoerig becommentarieerd door Joz. De Prest uit Tielt. Hij dook hiervoor in

de archieven van de "Vriendenkring Rhetorica '45". De foto toont de eerste plenaire

vergadering (dus met vrouw en kinderen erbij) op 10 mei 1970 op het domein Groenhove

in Torhout. ,,Voor 1963 kwamen internen en externen sporadisch en afzonderlijk bijeen",

schrijft Joz. De Prest, ,,maar toen pleegden Staf Planckaert en ik overleg. Hieruit kwam

de afspraak dat we vooriaan jaarlijks en gezamenlijk onze klasdag zouden organiseren

met de dames erbij. Zo geschiedde en hieruit volgde ooit het idee om eens samen te

komen met de tweede generatie erbij. De keuze viel op het bezinningsoord Grcenhove

omdat klasmakker Paul Mol daar de eerwaarde directeur was. Het werd een

onvergetelijke dag met 45 volwassenen en 69 afstammelingen; iedereen droeg een

badge zodat ook de kinderen mekaar direct met de voornaam konden aanspreken."

,,Onze tweede plenaire vergadering volgde op 5 mei 1974 met een Leievaarl (Gent-

Deurle), waar de jongeren benedendeks veftoefden en er een waar feest van maakten,

terwijl de volwassenen bovendeks moesten blijven. Die formule werd voor een derde keer
herhaald op 28 oktober 1978 met een SMAKbezoek aan Gent, een snack op de Coupure,

een wandeling in het Kerkengebied en een avondmaal in de Braakman. Die laatste
gecombineerde formule was zo geslaagd dat hieruit een huwelijk groeide tussen twee
enthousiaste deelnemers. We bleven echter telkenjare bijeenkomen en dankzij de
degelijke voorbereiding door de damesploeg slagen we erin om telkens met 35 tot 45
deelnemers te vergaderen."
Joz. De Prest voegde de volledige liist met alle namen en de leeftijden van de 114

deelnemers aan zijn brief toe. Via e-post verwijst Arnold Kindt (ret. 1959) ons naar het

artikel uit Eertijds 1970 ,,De oorlogsklas jubileert". Ook Pieter Bostoen refereert ernaar.

Pater Jos De Roo uit Tokyo heeft zo zijn bedenkingen bij foto 4, waar vier jonge dames
in de ogen van de fotograaf kijken. ,,ln vorige nummers van Eertijds waren er ook soms
vrouwenfoto's. En zo komt het uit: terwijl wij naarstig aan 't studeren waren, Iagen de
meisjes in 't archief ." Een leuke opmerking, maar de meisjes blijven wel onbekend.
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HERiNNER:NGEN...

Willy Decleire

Geboren te Roeselare op 18 september 1931

Overleden te Roeselare op 12 september 2000

oud-Leerling van het Klein seminarie (LG 1951). Na de Normaalschool van Torhout
(regent Germaanse Talen) gaf hij eerst les in Komen (comines) en Kortrijk, vanaf 1959 in
zijn vroeger College.

Zijn mooiste herinneringen zijn stellig zijn scoutsjaren (als "Verkenner" op kamp in
Zwitserland). Hij ontdekte er de natuur. Hij zocht het juiste spoor "Wees paraat!',. Daar
ontstond de liefde voor plant en bloem. ook werd hij trouw lid van de sint-paulusgilde.
(Oud-Scouts).

Als leraar wilde hij zich bekwamen en volgde, toen hij in comines ook Frans doceerde,
een cursus in Parijs. Als huisvader schreef hij zich in voor de lessenreeks over "Het
Gezin", georganiseerd door de " Bond van de Grote en Jonge Gezinnen", in Brussel.

Het deed hem pijn te vroeg afscheid te moeten nemen van zijn lesopdracht. Moedig
droeg hij zijn ziekte. Moge hij in Gods Liefde en vrede rusten.



E.H. Andr€ Vermeulen

Geboren te Staden op 1 december 1928.

Tot priester gewild te Brugge op 30 mei 1953.

Leraar aan het Klein Seminarie te Roeselare vanaf 1 september 1953.

Medeoastoor van de O.L.Vrouweparochie te Roeselare vanaf 26 luni 1970'

Pastoor van de St.-Amandsparochie te Zwevegem vanat 24 augustus 1 977'

Overleden te Staden op 28 november 2000.

We citeren uit zijn doodsprentje:

"ln de kracht van zijn jaren was hii een dynamisch man met veel organisatietalent. Hii

beschikte over een sterk uithoudingsvermogen en een verbeten wil om te bereiken wat hij

bereiken wou. Hii was een wijs en verstandig man, met een breed interesseveld' kon over

alles meepraten en vormde zich telkens een persoonliik evenwichtig oordeel, maar drong

zich nooit op.

Kordaat en beslist nam hii de hem toevertrouwde taken op en gaf zich totaal en

onvoorwaardelijk, in navolging van zijn patroonheilige, die zijn netten en zijn boot in de

steek liet om de Heer te volgen."

Dank u. Andr6, voor uw totale inzet voor het Klein Seminarie.



BARON DE MONTBLANC: VAN KNECHT ToT MECENAS

In het redactioneel van het laatste decembernummer verscneen een oproep aan de
lezers: wie kon iets vertellen over de weledele heer Alb6ric, baron de Montblanc? Hij
schonk het Klein seminarie een tapijt en boeken, en dit omstreeks 1g60. pieter Donche
uit Berchem was de enige lezer die iets van zich liet horen, maar het was een reactie die
kan tellen: de zes (!) bladzijden bevatten een pak gegevens rond de baron van
Ingelmunster. De relatie met Roeselare visten we uit het werk van prof. Johan Van
lseghem.

Charles Alb6ric Cl6ment Descantons de Montblanc zoals hij voluit heette, werd in 17g5 in
Parijs geboren, huwde in 1Bg1 met Virginie Rocques de Montgaillard (1g12-1g89) en
kreeg in 1841 de titel baron d'lngelmunster toegeschoven. De titel kon alleen door de
oudste mannelijke erfgenaam geerfd worden. charles Alb6ric ontving de titel vreemd
genoeg twee keer. Een eerste maal gebeurde dat op 30 juni in Frankrijk door de laatste
Franse koning Louis-Philippe en op 20 juli deed de Belgische vorst Leopold I dat nog
eens over. De koninklijke beslissing behelsde verder dat de overige mannelijke
edgenamen zich baron Descantons de Montbtanc mochten noemen. De baron bezat in
1841 nog de Franse nationaliteit en nam pas een eind later de Belgische aan.

Aan de herkomst van de familie Descantos de Montblanc is een heel verhaal verbonden.
Het begint bij een andere adellijke familie, de familie de plotho, baronnen van het Heilig
Roomse Rijk, die in de zestiende eeuw uitgestrekte heerlijkheden bezat in Duitsland. E6n
van hen, otho, trad in dienst van de Franse koning, van wie hij de opbrengst van een
zoutbelasting kreeg. Met het geld van de verkoop van dit voorrecht kocht hij zich de
heerlijkheid Ingelmunster. otho stierf in 1603 en de heerlijkheid kwam, samen met enkele
Duitse bezittingen, in handen van zijn neef Gaspard. Zijn nakomelingen slaagden erin
hun gebied te laten erkennen als baronnie.
Na de Franse Revolutie leefden de twee enige verwanten van wat men de 'Belgische' tak
van de familie Plotho placht te noemen, als celibatair in parijs. De ene, baron charles,
stierf in 1825, zijn broer Ferdinand gaf tien jaar later de geest. Luidens hun beider
testament kwam de baronnie Ingelmunster nu toe aan Charles Alb6ric Descantons /dif)
de Montblanc en zijn zus suzanne. De Duitse plothotak was het daar niet mee eens en
stapte naar de rechter. Zij kregen gelijk wat betreft enkele Duitse bezittingen, maar
lngelmunster bleef toegewezen aan de Montblanc.
ln het boek D'Ostende A Arlon, Nobtesse Betge d'aujourd'hui geetl men na de
familiegeschiedenis een zeer omstandige uitleg om aan te tonen dat de familie
Descantons niet echt blauw bloed in de aderen heeft, want dat hun titel dateert van na de
Franse Revolutie. Bij de geboorte van Charles Alb6ric in 1765 beweerde diens vader dat
hij een jonker was. In werkelijkheid bleek hii een dienstknecht van de familie plotho.

Blijkbaar viel hij als knecht in de smaak, want, zoals men het vaak in de goedkopere
stationsromannetjes aantreft, zijn familie kreeg de erfenis van zijn meesters in hanoen en
maalde zo een opmerkelijke klim op de sociale ladder.

Pieter Donche moet over een aardig archief beschikken. Bij zijn schrijven stopte hii een
fotokopie van een veilingcatalogus uit 1981. Toen werd in Brugge de bibliotheek van het
kasteel van Ingelmunster geveild. In de redactionele tekst uit het vorige nummer was
sprake van de schenking van ,,een uitstekende voorbereidende studie over architectuur"
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aan het college. Onder de geveilde boeken bevond zich slechts 66n werk over literatuur

en wel van de grote Franse promotor van de neo-gotiek Viollet-Le-Duc: Entretiens sur
I'Architecture. Zou het om dit boek kunnen gaan?

Een andere fotokopie toont het ex-libris van Charles Alb6ric en dat van ziln gelijknamige

kleinzoon.

Over de schenking van een tapijt aan de seminariekerk en boeken aan de
schoolbibliotheek vermelden de beschikbare archiefbronnen ons niets. Toch komt de gift

niet onverwacht. Prof. Johan Van lseghem geeft in zijn doctoraat meer bijzonderheden
over de relatie tussen enkele adelliike families en het Klein Seminarie. Daar bliikt dat ook
de familie Descantons de Montblanc geen onbekende was voor Roeselare. Zo was Guido
Gezelle nog diaken toen zijn vriend en econoom Felix Bethune hem op Hemelvaartsdag
1854 meenam naar het kasteel van de Descantons de Montblanc in Ingelmunster. Ook
kardinaal Donnet, aartsbisschop van Bordeaux, was daar aanwezig.
Van lseghem stipt aan dat de familie Montblanc fabelachtig rijk was: de Annuaire de la
Noblesse de Belgique uil 1847 noemde hen ,,h6ritier universel de I'immense foftune des
barons de Plotho et d'lngelmunster". Graaf Charles Alb6ric was verder officier in de
Leopoldsorde en commandeur in de orde van de H. Gregorius de Grote. Zijn familie was
bevriend met de familie Bethune, maar ook met de bisschop van Brugge, mgr. Malou, die
onder meer in 1 852 en op 1 6 juni 1 856 lngelmunster bezocht.
De zoon van de oude graaf luisterde naar de naam graaf Alb6ric Marie Ghislain
Descantons de Montblanc. Wellicht is hij de schenker van de boeken en het tapijt. Hij liet
zich in 1856 naturaliseren en maakte van Ingelmunster zijn voornaamste verblijfplaats,
tenvijl zijn vader nog vaak in Parijs vertoefde. Hij zou zich dermate integreren dat hij in

1868 voor de katholieken van Roeselare naar de Kamer kon en in 1892 verkozen werd
voor de Senaat.

N.v.d.r. Ook telefonisch ontvingen we een reactie en wel van oud-leerling Roger
Houwenaghel uit Roeselare. De heer R. Houwenaghel was leerling aan het college in de
2e helft van de jaren '40. Hii wist ons te vertellen dat een foto van de baron de Montblanc
hangt in het schutterslokaal van de Koninklijke Handboogmaatschappij Sint Joris te
Roeselare, waarvan de baron bij de stichting het erevoorzitterschap aanvaardde. Hil werd
ook volksvertegenwoordiger voor de Katholieke Partij. Volgens onze zegsman zou het
kasteel van Ingelmunster nu in handen zijn van de familie Van Honsebrouck, eigenaars
van de brouwerij uit Ingelmunster.

We danken de heer Roger Houwenaghel voor die toelichting en hopen dat er ooit eens
iets op papier gezet wordt uit zijn studententijd die nogal "bewogen" is verlopen.

」οわan Srrobbe



ERE-KANUNNIK GERARD VERBEKE

Op 27 'r'aafi overleed ere-kanunnik Gerard Verbeke. Hij was leraar aan het Klein

Seminarie van 1939 tot 1941 en wist in die korte tijd een grote invloed uit te oefenen op

veel van zijn leerlingen. Ziin gedachtenisprentje vermeldt de volgende tekst:

Eerwaarde heer Ere-kanunnik

GERARD VERBEKE

Magister in de Wilsbegeerte

Geboren te Waregem op 15 juli 1910

Overleden te Leuven op 27 maaft2Oo1

Professor Emeritus aan de Katholieke Universiteit te Leuven

Vaste secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone

Kunsten van Belgi6

Doctor Honoris Causa aan diverse internationale Katholieke Universiteiten (o.a. Milaan,

Washington)

Grootofficier in de Kroonorde

,,Elke priester is genomen uit het volk. Het is ziin taak in naam van allen tot God te

bidden, eucharistie te vieren en zijn volle aandacht te besteden aan de medemens. Hii

moet toegeeflijk zijn voor de onwetenden en dwalenden. Niemand eigent zich deze

waardigheid toe. Hij wordt door God geroepen. " (Naar de Brief aan de Hebree6n)
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De Heer heeft hem veel talenten gegeven, die hij tenvolle heeft benut. Met zijn grote

interesse voor de filosofie heeft hij heel wat mensen vooruit geholpen.

Na zijn priesterwijding wist hij als jonge leraar ziln leerlingen te boeien, eerst in het St.-

Lodewijkscollege, daarna in het Klein Seminarie te Roeselare.

Zijn studie en scherp inzicht lieten hem toe docent te worden aan de Katholieke

Universiteit te Leuven, waar hij in 1945 de uitzonderlijke titel behaalde van Magister in de

Filosofie. Hij werd professor en president van het Leo Xlll-seminarie. Tal van priesters

heeft hij met raad en daad bijgestaan.

Stilaan groeide zijn bekendheid en werd hij een gevierde spreker in heel wat
universiteiten. Hij schreef talrijke boeken over filosofie. Door menige universiteiten werd

hem daarom de onderscheiding van 'doctor honoris causa'toegekend.
Hij was voor het leven benoemd als vaste secretaris aan de Koninkliike Academie.

Hij bleef een eenvoudig mens, een goede priester, een zachte man, door iedereen graag

gezien.

In Lendelede lag hij aan de oorsprong van de Fatima-kapel, waar zovelen hun

dankbaarheid en zorgen konden uitspreken tegenover Maria. Tijdens de 'Kerk van de

maand' in 1998 werd het vijftigjarig bestaan van deze kapel toegelicht.

Na meer dan 65 jaar priester-zijn is hij teruggegaan naar zijn God en Heer, die aan het

einde van zijn weg en aan de grenzen van zijn krachten hem zal binnenvoeren in Zijn rijk
van vrede en rust.

Johan Strobbe

Leraar

Vroegwoord

Wat
als je handen voegwoorden zijn
en al te vroeg binden, terwijl mijn
zin nog koud is ?

hoe
wij dan toch
over veel vertelde tijd
taal ophangen aan vingers en

ze uit haar voegen wrijven

tot
ze barst

zoals
betekenis nu dichter
bij letters kruipt

zo ook wij
zo

Reinout Verbeke
(Ret.'eB)

Laureaat podziewedstrijd "Derde Druk", Antwerpen 2001
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WiLFRIED LACHAT LEGT HET KR:JTJE NEER

Collega Wilfried Lachat verliet enkele maanden geleden het Klein Seminarie. Dat

gebeurde bijna onopgemerkt, hetgeen Wilfried ten voeten uit typeert. Hij staat niet graag

in de schijnwerpers. Integendeel, als filmmaker richt hij liever de spots op anderen. Die

anderen ziinvaak kleine, eenvoudige mensen uit alle continenten, die Wilfried samen met

zijn vrouw Frieda heeft aangedaan.

Hij hield van zijn leerlingen en zij van hem. Hij kon hen boeien met ziin talloze

reisanecdotes, alhoewel hij zijn avonturen als globetrotter nooit aan de grote klok hing. Hij

filmde het dagelijks leven van Vlaamse missionarissen, was te gast bij Don Helder

Camara, stond oog in oog met de guerilla's van Het Lichtend Pad en maakte angstige

momenten door in Guatemala. Met veel liefde en geduld - twee mooie deugden voor een

leraar - werden de talloze filmrollen veMerkt tot schitterende documentaires waarin

mens en natuur centraal stonden. Hoeveel maal deed men * en nooit tevergeefs - een

beroep op zijn films om een actie van Broederlijk Delen te ondersteunen ?

Wilfried begon in de zestiger jaren als onderwilzer in de Kattenstraat en gaf daarna

wiskunde en aardrijkskunde in het College.

Collega Andr6 Vanholle typeert hem als volgt: ,,Wilfried, ie was een vriend, een mens uit

66n stuk, een persoon waarop je kon 'rekenen', je hebt de wereld gezien en die aan

velen met liefde getoond. ln naam van al je collega's: Wilfried, dank voor de zovele iaren
inzet."

Johan Strobbe
Leraar



s?p de mon rf つて一つて癬
FREDDY KINDT OP N:EUWE WEGEN...

Freddy, op 1 iuni werd ie benoemd als

parochie-assistent in het decanaat Roeselare.

,, ., 

I Voor vele mensen zal zo'n kerkelijk

'ir'iil engagement op vandaag wel onbegriipeliik
..',,.1 .,' tiiken. Waarom heb ie die keuze gemaakt?

" , .., Allereerst wil ik een misverstand wegwerken.
,'r"'l:- lk werd de voorbije dagen vaak gelukgewenst

,.,: als toekomstig diaken. Een parochie-assistent
. is echter heel wat anders.

',,: Als diaken word je lid van de clerus. Je wordt

;:::'...:'.:.: 
' 

onderscheiden van de leken en mag bepaalde
:..,,,,,r' liturgische taken in de kerk opnemen, die aan

ltrl1lituu:rit.,tttt leken onthouden zijn. Zoals de priesterwijding

. 
'..,".'.irrrr is het diakonaat voorbehouden aan mannen,

:,:,:.:,1,:,.;.,;'; maar in dit geval mogen ze wel gehuwd zijn

,.i.......11'..iil 
Veel diakens blijven na hun wijding hun

vroeger beroep uitoefenen.

Als parochie-assistent neem je voltijds een aantal taken in de kerk op je. Je wordt

benoemd door de bisschop en door de overheid betaald als 'bedienaar van de eredienst'"

Toch blijf je leek in de volle betekenis van het woord" Er zijn evenveel vrouwelijke als

mannelijke parochie-assistenten. De naam 'parochie-assistent' werkt verwarrend, want ze

krijgen een dekanale opdracht en hun werkterrein is dus meestal niet aan 66n parochie

gebonden.

Zo'n keuze valt uiteraard niet uit de hemel- lk ben 25 jaar actief betrokken in de

Roeselaarse kerk, voornamelijk binnen Jonge Kerk en binnen Missionair, de Roeselaarse

missiewerking. Het engagement dat ik nu op mij neem is daar een logisch vervolg op.

Tijdens mijn kinder- en jeugdjaren in Passendale hield ik mij ver van enig parochiaal

engagement. lk zat liever met een boekje in een hoekje. Tussen die boeken zat op mijn
'15de ook'Het Nieuwe Testament voor mensen van deze tijd', een in vlot Nederlands

geschreven bijbelvertaling. Sommige zinnen streepte ik aan met rode stift: "Uw woord

moet ondubbelzinnig zijn: een ja is een ja, een nee is een nee." - "Ge kunt niet God en

hel geld tegelijk dienen" - "Komt naar Mij toe, gij allen die vermoeid zijt en gebukt gaat

onder lasten; lk wil u rust geven. Aanvaard mijn opdracht, en leer van Mij: lk ben

zachtmoedig en nederig van hart. Zo zull ge rust vinden in het diepst van uw ziel. Mijn juk

is licht en mijn last is gemakkelijk te dragen."

In mijn laatste collegejaar had ik Patrick Perquy als klastitularis. Van hem leerde ik dat

geloof en leven nauw met elkaar verbonden zijn. Na mijn economiestudies aan de

Gentse Universiteit werd ik achtereenvolgens leraar aan het Klein Seminarie, het Vrij



Een tweede piste is de missie in eigen land. De tijd dat Vlaanderen doordrenkr was van
het katholicisme ligt achter ons. Het komt er nu op aan ook hier een christelijk getuigenis
af te leggen, in woorden en/of in daden. De opdracht die ik als parochie-assistent
meekreeg is in het klooster van de Roeselaarse Redemptoristen een christelijk onthaal-,
vier- en leerhuis uit te bouwen. We willen daar drie dingen doen:

'De deuren wijd open zetten, zodat mensen er komen om hun verhaal te vertellen en
hun zins- en levensvragen op de tafel te gooien.

' Een vormingsaanbod voor mensen die het christelijk geloof (beter) willen leren rennen.
' Ruimte scheppen waar mensen tot rust, stilte en gebed kunnen komen en waar zii zich

kunnen herkennen in een levensnabije liturgie.
Met De Bremstruik - zo heet dit huis - willen we allereerst die mensen bereiken die
vervreemd zijn van de kerk en op zoek zijn naar een dieper fundament voor hun reven.

Geen spijt om weg te gaan bij Hefboom?

lk omschrijf mezelf wel eens als 'met mijn hoofd in de wolken en met mijn voeten op oe
grond'. Geen gemakkelijke opgave als je 1m65 bent.

De zes jaren die ik werkte bij Hefboom waren voor mij zeer belangrijk. Ze gaven mij de
kans om mijn theoretische ideedn rond een mensvriendelijker economie te toetsen aan
de dagdagelijkse realiteit. Hefboom financiert en adviseert ondernemingen die zich -

naast de noodzakelijke financi6le leefbaarheid - uitdrukkelijk maatschappelijk engageren.
Van bij de oprichting van Hefboom stond werkgelegenheid voor mensen aan de rano van
de arbeidsmarkt daarbij centraal. Denk aan laaggeschoolden, langdurig werklozen,
afgestudeerden uit het bijzonder onderwijs, mensen met een handicap, mensen die op
sociaal of psychisch vlak in moeilijkheden raken. Daarnaast gaat het ook om
doelstellingen als milieuvriendelijke productie, eerlijke handel met de derde wereld,
democratische arbeidsverhoudingen.
De ontdekking dat economische leefbaarheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid
combineerbaar zijn, dat op zoveel plaatsen in Vlaanderen mensen daar actief - en mer
succes - mee bezig zijn, dat steeds meer mensen bereid zijn een deel van hun spaargeld
tegen een lagere vergoeding te beleggen om deze 'solidaire economie' mee mogelijk te
maken, ... Dat zijn ervaringen die ik met mij meedraag en die mij ervan overtuigen dat ik
niet alleen sta in mijn geloof dat de maatschappij ,verbeterbaal 

is.

In het scheppingsverhaal vraagt God aan de mensen om hun verantwoordelijkheid op te
nemen voor de wereld, om 'medescheppers' te worden. Bij Hefboom heb ik ontdekt dat
dit ook op economisch vlak kan.

Je verantwoordelijk weten voor de wereld is niet de vlotste manier om financieel rijk te
worden, maar het is de beste manier om een grote rijkdom te vergaren in je hart. Had ik -
als econoom - andere keuzes gemaakt, dan had ik het op financieel vlak wellicht verder
geschopt, maar ik ben gelukkig met de weg ik ga en waarop ik nu een verdere stap zet,
gedragen door vele mensen om mij heen.

Raf Parent
Leraar



LEVEN ALS DE CONINCKIN IND:A

(VeA101g van vorig artikelin EertJdS december 2000)

lnleiding

Hierbl het ven101g van de vvedeⅣ aren van oud‐ leer!ing Koen De Coninck, echtgenote

Kanen en de twee kinderen Swint en Yoel in !ndiё  Samen verb1lven ze er sinds

augustus 2000,gezien Koen er werkt voor Barco,die in Noida(buurstad van Delhi)een

prOductie‐ en ontvvikkelcentrum heeft waarinmiddels meer dan 200 mensen werken Als

ie graag eens reageert of met hen in contact treedt, kan dit altud per e_mail

(kOkaSWVO@mantraonline com)of b‖ ef(Klley Farm, 13 Chinar Dnve,DLF Chhatarpur,

New Delhil10030,:ndia)

ハardbθソ′ngrn Gu/arar

rブ /24θ ブーκοθり

We hebben de beving hierin Delhi slechts lichtles geVOeld Vorige vrJdag vvas een vrue

dag omvvi‖ e van hetfeest van de Republiek,vandaar dat we even uitsliepen Rond kwart

voor negen hoorden vve vvat deuren piepen en zagen vve de kader met muskietennet rond

ons bed vviebelen Eerst dachten we dat de ion9ens Onder ons bed gekropen waren om

ons te komen verrassen, zoals ze wel eens vaker doen Geen Swint en Yoe! te

bespeuren evenvvel,en toen we ook de ventilatoren aan het plafond zagen schommelen,

werd het ons duidel哺 k dat We een lichte aardschok be!eefden We waren wel onthutst

toen vve over de ravage in Guiaratlazen in de krant(TV ontVangst hebben we nog niet)

We hopen ook dat de reddingsoperaties zo 9oed en gecoOrdineerd mogeluk Verlopen

f7/2/a7-′●rleり

Ondertussen weten iu‖ ie a! wel dat wり  van de aardbeving in Guiarat Verder weinig
gemerkt hebben We zJn duS nog gezond en wel We kregen hier verschillende mall可 eS

binnen van mensen die zich zorgen maakten Maar onkruid vergaat niet!!

Overalin Delhi vvorden hulpacties georganiseerd voor de getroffen streek Ook op school

worden kieren ingezameid Het voelt zo dubbel aan als ie rOndom ie al die andere arme

mensen ziet VVie komt nu eerst??Hetis allemaai niet simpel Als ie geeftlangs de straat

komen er onmidde‖ lk een aantal anderen op ie af en Ze laten ie niet meerlos!!Alt可 d is

het erg confrOnterend ook nu, voor Guiarat Verkiezen we via Belgiё  rond te geven,

omdat we bang zttn dat er hier teveel aan de verkeerde vingers blり ft plakken ledereen

probeert hier zln graante mee te pikken

`ブ

/5/07-κ Oθり

Het heet hierin Delhi ook weer gebeefd op zaterdagmorgen 28 april,ditmaalleek het op

een kort maar krachtig gegrom Het bleek over een lichte aardbeving te gaan met

epicentrum in Sonipat,50 km ten Noorden van Delhi,3 8 op de schaal van Richter Delhi

zelf blukt een gemiddeld risicogebied te zun,doch enkele kernen in de omgeving van de

Yamunarivier zouden wel een hoger risico kennen Hopel可 k heeft de aarde hier nu

voldoende energie kunnen lossen en bluft het daarbリ



Hoe de kinderen overleven in lndi€

(712101 - Karien)
Met de kinderen gaat het goed.Ze missen Belgid nog steeds, maar ze ziin met van alles
bezig en dat zorgt voor afleiding. Zaterdag organiseerden we een verjaardagsfeestje voor
Swint. Hij was de 27" ianuari 12 jaar geworden. De meeste van zijn klasgenootjes hebben
nauwelijks of zelfs helemaal geen tuin. Er werd hier dus stevig geravot. We hadden ook
een springkasteel gehuurd en ze genolen zienderogen. Achteraf hoorde ik van de
mama's dat ze zich goed geamuseerd hadden.

(17/3/01 - Koen) Delhi-Football league 2001 - Yoels team eindigt eervol 4de
Gisteren, zalerdag de 17de, was de laatste wedstrijd van Yoels voetbalcompetitie tussen
alle Internationale Scholen. De match zelf was iets minder kleuniik, hoewel de rode
(Yoels team) het toch iets beter deden dan de lichtblauwe. Het eindigde op een flauwe
0-0 gelijkstand. Maar Yoel heeft zich gaandeweg ontpopt tot een klasse-verdediger, die
opnieuw de sympathie genoot van menig ouder-supporter "He's our star defender". De

competitie werd dan nog afgesloten met de uitreiking van de medailles aan alle
deelnemers, waaronder de niet-winnaars deelnemen gelukkig weer belangrijker vonden
dan winnen. Yoels ploeg kan je zien op foto 2. Deze happening vond plaats op de
terreinen van de Amerikaanse School, gelukkig onder wat geimproviseerde tentzeilen,
gezien de zon tegenwoordig al weer aardig begint te schitteren. Geimproviseerd zei ik,

want bij ieder van de 6 palen stond veiligheidshalve nog een tent-man, gezien men er niet

in geslaagd was om de touwen stevig aan te spannen. Het devies in India luidt immers,

hoe meer volk, hoe meer werk voor de leute.

Yoels team

Hoe Karien overleeft in lndi6

(27/3/01 - Karien)
lk lees in verschillende berichtjes dat het bij jullie nog alles behalve lente is. Eerlijk
gezegd: ik mis de Belgische regens niet. Het ziet er naar uit dat ik volgend schooljaar

weer fes zal moeten geven. Op de Nederlandse school hebben ze voor volgend jaar nog

niemand die de fakkel overneemt. Twee juffen vertrekken en er is tot nu toe nog geen

vervanging. Ze smeken me of ik het wil doen. Dus zit er wel niks anders op. Dit betekent

28



dat ik zeker aan Yoel les zal geven. Hopelijk vinden ze nog iemand voor het voortgezet

onderwijs, want dat zie ik niet zitten.

(12/4/01 - Karien)

Mijn tuin Staat vol zonnebloemen, wellicht van zaad van Oma dat ik nog in zeven haasten

in mijn valies gestopt had. Het is prachtig, ik spaar al de zaden van de bloemen op

(phlox, goudbloemen, anjers, kapucilntjes, ....). Ook de geraniums komen uit' lk weet

alleen niet of ze de grote hitte zullen overleven.

(26/4/01 - Karien)

In tegenstelling met wat je denkt, ziin mijn dagen hier goed gevuld. lk geef twee keer per

week les op de Belgische ambassade: "Nederlands voor Indiers". Daar leer ik ook weer

eens een ander slag Indiers kennen (mijn leerlingen zijn 5 Indiers en 1 Spaanse dame die

getrouwd is met een Vlaming), waar ik vaak heel interessante gesprekken mee heb. Het

is leuk om eens met volwassenen te werken. En nu pas realiseer ik me hoe moeiliik onze

Nederlandse taal in elkaar zit. Ze ziin echt gemotiveerd om het te leren. Ze hebben ook

wel een hoofd voor talen. Voor en na de lessen wordt er dan wat gekletst over hun gezin,

hun ambities,.... En zo verneem ik weer eens iets over hun leefwereld'

lk rij ook heel wat af met de kinderen: van Franse school naar Nederlandse school, naar

voetbal, naar vriendjes. lk probeer ook te genieten van wat vriie tijd, waarin ik boeken

verslind, miin grote hobby, waar ik geen tijd meer voor had in Belgi6. lk kom echt tijd

tekort. lk heb het hier naar mijn zin. Contacten met andere Vlamingen en Nederlanders

en Fransen verlopen hier ook erg plezierig. Je ziet: wat mij betreft: alles O.K. !!

Sociaal leven in Indi6

(17/2/01 - Koen)

Vanavond zijn Karien en ik samen met de andere Belgen alweer uitgenodigd op een drink

bij Nicolaas Buyck, eerste secretaris (of zoiets) van de Belgische ambassade. Je ziet, we

hebben hier geen tekort aan contact met soortgenoten. Tussendoor plannen we nog wat

verder aan uitstapjes naar Goa, Leh in het Noorden, en misschien ook wel eens het

tijgerreservaat van Ranthambore ten zuiden van Jaipur in Raiastan. lk las vandaag in de

krant dat je daar tot maart kan gaan overnachten in prachtige tenten (in Maharaja-stijl),

misschien het proberen eens waard met de kinderen.

(23/3/01 - Koen)

We hebben hier met Kariens verjaardag onze eerste fles Indische champagne gekraakt,

samen met de 2 dames die 's morgens kwamen tennissen met Karien. lk heb voor de

gelegenheid de 4" man gespeeld want ik had dus een dagje verlof genomen. Daarna naar

de tandarts gaan uitleggen dat het niet miin gewoonte was om reeds van 's morgens in

de drank te zitten. lk moet nog een 4{al keer terug voor een wortel-versterking (of zoiets)

aan 66n van de achterste kiezen.

(1/4/01 - Karien)

Algelopen vrijdagavond gingen we de jetset van Delhi eens vervoegen (filmfestival van

de digitale film, mede-gesponsord door Barco), terwijl de jongens elk bij een ander

vriendje gaan logeren waren. En zaterdag waren er voor Yoel weer 2 veriaardags-

feesties. En zo is er hier wel voor elk wat wils.



Barco in lndi6, niet zonder de politiek

(17/2/01 - Koen)

Eerder deze week was ik mede uitgenodigd op een dinner-meeting met de chief Minister
van de staat Haryana, samen met de Belgische ambassadeur - een erg
bedrijfsgeorienteerd dynamisch man - en onze managing director van Barco India,
Rakesh Vohra. Dit had te maken met de geplande aankoop door Barco van een groot
stuk grond gelegen in de nieuwe industriezone van Manesar, zo'n 40 km ten zuidoosten
van de luchthaven van Delhi. Daar wil Barco Projectiesystemen een gloednieuwe fabriek
bouwen die operationeel zou moeten zijn over 2 jaar. Deze "lndustrial Model rown" wordt
beheerd door een overheidsorgaan, die ressorteert onder de administratie van de staat
Haryana, die het hoofdstedelijk gebied Delhi omsluit. De overheidsadministraties in Indi6
hebben de reeds ver doorgedreven Britse administratieve procedures nog verder
"verfijnd" (lees "gecomplexeerd"), met als gevolg nogal eenzijdige legale documenren en
procedures om zulk een aankoop te registreren. En Barco wil daar toch wel enkele
essentiele garanties laten in opnemen, wat de bureaucratie zo niet ziet zitlen. Ze zousen
wel eens verdacht kunnen worden van gesjoemel als ze voor een buitenlands bedrijf als
Barco een uitzondering maken. De deal zit dus al enkele maanden in het slop, en de
l(ans werd groter dat ze de grond aan andere geinteresseerde bedrijven zouden laten. De
Belgische ambassadeur had zijn diensten aangeboden om te bemiddelen, en tegelijk
zichzelf eens kenbaar te maken bij "His Honourable" shri chaudala, cM van haryana,
zeg maar de eerste minister van die staat. De ambassadeur kende ik al wel, maar het
was wel eens een belevenis om met zijn ceremonie-wagen (een goed-zittende luxueuze
volvo) met zo'n Belgisch vlaggedingetje vooraan, mee te rijden tot aan het Harayana-
Bhawan (of huis) in Delhi, waar een ontvangstcomit6 klaarstond om ons mee te rronen.
Binnen in zo'n typisch ongezellig refter-achtige kamer eerst in de sofa-hoek de juiste
protocolaire plek opgezocht, en vervolgens de verschillende niveaus van zijn entourage
in schuifjes de handjes geschud en de visitekaartjes uitgewisseld. Vervolgens kwam dan
een oude opa in zo'n wit pyjamapak binnengesloft steunend op een wandelstok, en aan
de manieren van zijn entourage te zien moest dat wel onze Honourable cM zijn. yes,
chief minister ! Aan zo'n verschijning hoor je geen visitekaartjes te presenteren, alleen
maar diep buigen en toch wel een handje schudden. Maar na enige plechtige
uitwisselingen (waar ambassadeurs al niet goed in zijn), bleek het ijs al vlug gesmolten
toen de man ons liet verstaan dat hii reeds drie keer Belgie bezocht had, en het toch wel
een erg mooi land vond. Zijn Engels bleek evenwel redelijk beperkt te zijn, en dus werd
geregeld overgeschakeld naar dat typische mengelmoesje van Engels en Hindi
("Hinglisch"), waar je gelukkig altijd nog iets kunt van opsteken. Rakesh nam de
gelegenheid te baat om Barco voor te stellen en uiteraard in een gunstig daglicht te
stellen. De ambassadeur liet zich niet onbetuigd om af en toe een rake aanvulling te
maken, en ik hield me in mijn protocolaire rol van een nuchtere waarnemer, met ook wel
eens een enkele one-liner (je kent me). Na een glaasje Haryaans fruitsap volgde een
geslaagde en gemengd Indisch-westerse maaltijd. Er werd volop om de hete brii heen
gepraat (hoe kon het ook anders - we wilden bewust de aanwezige bureaucraien niet
teveel in verlegenheid brengen, we hebben ze straks nog nodig), en inzichten werden
uitgewisseld over de nodige hervormingen in de elektriciteitssector en het belang van
goede telecommunicatie, in een land dat zich wil profileren als lT-land bij uitstek. De
ambassadeur sloot anderhalf uur later gepast af met de overhandiging van een mooi
boek over kunst in Belgie.
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H u i spe rson eel : biid rage tot tewe rkste I I i n g

(8/1/01 - Koen)

Gisterenavond kwam Ganesh, onze kok, dan jammergenoeg melden dat zijn vader erg

ziek is en hij als oudste zoon moreel verplicht is voor hem te gaan zorgen' Dus wil hij met

zijn gezinnetje terugkeren naar Nepal, en wel nu woensdag. Daar kunnen we natuurlijk

niets tegen inbrengen, integendeel (als het allemaal waar is natuurlijk, maar hoe komen

we dat ooit te weten). Dus weet Karien weer wat gedaan.

(10/3/01 - Karien)

Ondertussen heb ik er weer iemand bij in de huishouding. Jullie denken voorzeker: ztjn ze

daar nog niet genoeg gediend. Maar je kan je soms de vraag stellen "wie dient wie?" Het

kwam zo: na ons Nepalees koppel kregen we een nieuw jong koppeltje in huis. Lieve

mensen, maar zo onervaren, vooral de kok dan en zijn handen stonden dan nog

averechts ook. Na 4 weken hard proberen (Swint was ondertussen serieus ziek geweest

- we dachten bij gebrek aan hygi6ne) beslisten we om ze te ontslaan. Toen we hen dat

vertelden, bleek dat het vrouwtie, Partiba, de week ervoor een abortus ondergaan had,

om toch maar de iob te kunnen behouden.

Ze hadden gedacht dat ik hen zou wegsturen als bleek dat ze zwanger was' Daarbij

hadden ze hun huishuur opgezegd - terwijl ik gezegd had dat nog niet te doen, omdat ze

op proef waren, zodanig konden ze nergens heen. Ze vroegen of Partiba nog wat mocht

blijven werken totdat hij werk zou vinden, want ze hadden al hun geld besteed aan die

abodus. Waar of niet waar, we laten haar blijven totdat er een oplossing is, zodat ze toch

kunnen overleven. Ja, mensen werk geven is hier vaak weer iemand de kans geven om

het hoofd boven water te houden.

Ondertussen hebben we ook een ouder koppel in huis die smeekten om een iob Ze

hebben heel wat ervaring en zij kan koken als de beste: alle soorten cakes en taarten en

ook de Europese keuken kent voor haar geen geheimen. Hij is handig en kan dus de vele

karweitjes die in een 'farmhouse'te fiksen vallen oplossen. Oef !

De huishouding loopt dus goed, maar er zijn wel al wrijvingen geweest met het nieuwe

koppel en de wachter, Yasphal. Er wordt 2 keer per dag thee aangeboden aan het

personeel, en het nieuw koppel wilde de thee wel klaar maken, maar ze wilden dit niet

opdienen aan de rest. Dienen doen ze alleen tegenover hogergeplaatste personen. Toen

heb ik weer al mijn overredingskracht moeten boven halen. En nu plaatsen ze gewoon

het blad met de kopjes buiten en halen het na een kwartier weer op. Ja, al die dingen

liggen hier zo gevoelig. Yasphal is hier al het langst en dirigeert ook graag, terwijl zij

eigenlijk als huispersoneel, volgens de Indische traditie, boven hem staan' Yasphal heeft

ook wel een moeilijk karakter, hopelijk evolueert het goed.

(12/4/01 - Karien)

Ondertussen - je zult het niet geloven - zijn we alweer aan onze volgende chauffeur toe.

Kan je nog volgen ? Eerst hadden we soebash, die hoognodig examens moest doen als

de Barcodelegatie hier was. Dan hadden we Raju, die plotseling van de aardbodem

verdwenen was voor drie dagen. Dan hadden we Ajai, die maar een maandje bleef omdat

hij niel genoeg betaald werd van de firma. Dan kwam sunil - onze laatste - die hier op

een keer i.p.v. om 10.30, om 12 u thuiskwam, stiepelzat. Na 5 uur slapen kraamde hii nog

wartaal uit. En we zagen dat toch echt niet zitten: een chauffeur die zelfs tijdens

werktijden drinkt. Dus terug naar af.



嘲働ルjαθ∫θθψ
HET BELGISCH PAUSELIJK COLLEGE TE ROME

Het Belgisch Pauselijk College te Rome huisvest priesters die na de priesterwijding door
hun respectieve bisschop naar Rome gestuurd worden om aan een pauselijke universiteit
of instituut te studeren. Het aantal priesterstudenten aan het Belgisch Pauselilk College
schommelde de voorbije kwarteeuw steeds tussen zes en twaalf. Dit jaar verblijven er
negen studenten aan het Belgisch Pauselijk College: drie Franstalige studenten en zes
Vlamingen. Er verblijven drie studenten uit het bisdom Mechelen-Brussel, telkens twee
studenten uit de bisdommen Hasselt en Brugge, waaronder Philippe Hallein (WeA, 1990),
de bisdommen Luik en Antwerpen tellen elk 66n priester-student in Rome.

De studiekeuze van de studenten verloopt in samenspraak met de bisschop en de
verantwoordelijken van het seminarie waar de priester studeerde. Er wordt rekening
gehouden met de wensen, de talenten en interesse van de desbetreffende student, maar
anderzijds ook met de noden van de verschillende bisdommen. Zo is er dan ook een
grote verscheidenheid aan studierichtingen aanwezig in het Belgisch College.

Vanuit het Belgisch College verlrekken de studenten naar hun respectieve universiteit of
instituut. lkzelf mag aan de pauselijke universiteit Gregoriana studeren. Deze ligt op een
boogscheut van de Trevi{ontein. De congregatie van de jezuieten stichtte deze
universiteit, die dit jaar haar 450 jaar bestaan viert. De grootkanselier van de universiteit
is de prefect van de congregatie voor de katholieke opvoeding, nl. Kardinaal Zenon
Grocholewski. Daarmee is de Gregoriana de enige universiteit ter wereld die zo sterk
verbonden is met de congregatie voor de katholieke opvoeding. Gezien het grote aantal
studenten en professoren kan de universiteit dan ook heel veel specialisaties aanbieden
in filosofie, theologie, kerkelijk recht, kerkgeschiedenis, missiologie, spiritualiteit,
psychologie en sociale wetenschappen.

Aan de Gregoriana studeren ongeveer 4000 studenten afkomstig uit 130 landen van de
vijf continenten. Het zijn religieuzen en diocesane priesters, maar ook leken. Studenten
van alle leeftijden studeren er: van achttienjarigen tot mensen van de gulden leeftijd. De
laatste jaren is het studentenpubliek vooral uit Latijns-Amerika afkomstig. De contacten
met medestudenten van over heel de wereld zorgen er dan ook voor dat je meer zicht
mag krijgen op andere plaatselijke kerken, met hun problemen en hun rijkdommen. Zo
leer je bisdommen kennen waar amper 20 priesters zijn, maar ook bisdommen waar dit
jaar 1000 seminaristen de priesteropleiding volgen. Zokrijgje een gevarieerd beeld van
de wereldkerk en leer je ook onze eigen Vlaamse moeilijkheden in de kerk relativeren.

lkzelf studeer aan de faculteit kerkelijk recht. Op het einde van dit schooljaar mag ik er
afstuderen, na twee jaar colleges te hebben gevolgd. Met een licentie kerkelijk recht kan

ik dan o.a. terecht in de kerkelijke rechtbank. Elk bisdom in ons land heeft een kerkelijke
rechtbank met een gerechtsvicaris of officiaal, rechters, advocaten, promotor van het
recht (soort openbaar aanklage0, verdediger van de band, notarissen, ... De hoofdtaak
van een kerkelilke rechtbank bestaat in het nietig verklaren van kerkelijke huwelijken. In
het bisdom Brugge zijn dat zo'n 10 d 15 dossiers per jaar. Daarnaast worden ook andere
zaken die met de kerk in verband staan bestudeerd, en indien nodig, een vonnis geveld.

Naast de studies is een verblijf van twee jaar in Rome natuurlijk ook een hele belevenis.
Het aanbod aan cultuur is hier natuurlijk enorm. Daarom nemen wij samen, of ook alleen,
regelmatig de tijd om met de Michelingids in de hand Rome te bezoeken. Wij hebben dan
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ook de kans om alles rustig te bezoeken of om aan interessante plaatsen een tweede

bezoek te brengen. Zo hebben wij de kans om alle catacomben die opengesteld ziin voor

het publiek te bezoeken om zo ook de verschillen met eigen ogen te kunnen zien. Wie

Rome reeds bezocht heeft, kan wel begrijpen dat ie iedere dag van het jaar wel iets zou

kunnen bezoeken en dat achter ieder hoekje wel een mooie kerk, een Romeins

overblijfsel of een andere bezienswaardigheid verscholen ligt. Zo kriigen wij de kans om

in die twee jaar ook deze mooie wereldstad van naderbii te leren kennen en ook plaatsen

en monumenten te kunnen bezoeken waar een toerist niet snel zal komen wegenS

tijdsgebrek of onbekendheid.

Enkele keren per jaar gaan we dan ook op uitstap om de omgeving van Rome te

verkennen en ook eens de drukte van de stad achter ons te laten. Net zoals alle huidige

Romeinse bewoners hebben ook wii er nood aan om eens frisse lucht in te ademen. De

vervuiling in deze stad is enorm en het is er allesbehalve gezond leven. Even tot aan zee

rijden of een wandeling in de heuvels rond Rome kan heel verkwikkend ziin. Ook net

buiten Rome, in een straal van 100 km, ziln er nog heel veel bezienswaardigheden te

bezichtigen die meer dan de moeite waard zijn.

Tenslotte mag ik in Rome ook verblijven in het hart van de wereldkerk. De hoogste

bestuursorganen van de kerk, de paus en de Romeinse curie, zijn er gevestigd. Zo zien

wij dan ook regelmatig hoge gasten de revue passeren. Zo mogen wij soms ook wel eens

iets van de innerliike keuken ontwaren. Toch hebben wij allen nog veel contact met de

streek waar wij vandaan komen. ledereen heeft hier zijn informatiekanalen en 's middags

aan tafel worden dan ook de nieuwtjes gedeeld. Zo blijven wij allemaal ook op de hoogte

van wat er in het Vlaamse land gebeurt, zowel op burgerlijk als kerkelijk vlak.

Als de Belgische bisschoppen naar Rome komen voor een vergadering of een afspraak,

dan verblijven zij ook in het Belgisch College. Zij delen dan met ons het dagelijkse leven

op het college, vieren samen eucharistie en eten met ons aan dezelfde tafel' Zo mogen

wij de Belgische bisschoppen wat beter leren kennen en horen wij ook uit eerste bron hoe

het in de verschillende bisdommen gaat. Toch zijn niet alle gesprekken even serieus en

tappen ook sommige bisschoppen graag eens enkele moppen.

Kortom een verblijf van twee jaar in Rome als priesterstudent vraagt zeker een

opoffering, maar het geeft ons ook veel kansen om de wereldkerk en ons eigen bisdom

beter te leren kennen.
Phillippe Hallein

w.A. 1990

Schooljaar 1999 - 2000

Belgisch College

Staand:
Tim Peeters, Paul Bovens,
Johan Bonny (rector),
Luc Verlinden, Joel Rochette

Zittend:
Philippe Hallein,
Jo6l Spronck. Musa Yaramis,
Stefaan Casteleyn,
Ontbreekt: Jos Vanhoof



顆れ Jι b霧
Pater Andrd Loyson, vroeger werkzaam in congo en in Vlaanderen, is sedert vier jaar in
Spanje, pastoor van de "extranjeros" (de niet-Spanjaarden). Hij bedient 'n kerk in Calpe
aan de Costa Blanca.
Hier zijn verhaal:

Pater Andrd Loyson

Onlangs werd mij in een interview o.a. de vraag
gesteld: "waaryoor ben je hier als priester aan de
Costa ?" lk heb toen kortweg geantwoord: "ln de
eerste plaals om te voorzien in de geestelijke
noden van de mensen die hier zijn komen wonen of
die hier komen overwinteren of verlof nemen"...

Met een team van leken, waarvan de bijzonderste
een ex-commandant is van het Belgisch Leger,
vormen en bedienen wij een internationale
geloofsgemeenschap. Daarvan zijn * 55 %
hoofdzakelijk Vlamingen maar ook Nederlanders,
40 % Walen en Fransen en 5 % Engelstaligen. De
Duitsers zijn hier ook zeer talrijk, maar zij hebben
een eigen Duitse priester.

De mis op zondag doe ik in het Frans en in het Nederlands met zangen in beide talen en
in het Latiln. Wij leggen de teksten van de mis in het Engels achteraan in de kerk.
Volgens de seizoenen hebben wij van minimum 1S0 tot 250 mensen in de kerk op
zondag. Elke weekdag doe ik mis om 10 uur in het Frans, Nederlands, Engels, Spaans of
Duits volgens de meerderheid van de aanwezigen, met de lezingen altijd in twee talen.
De Duitse priester doet elders mis in de weekdagen. lk doe ook elke zaterdagavond een
mis in het Spaans voor een groep "El Neocatecumenado". Een doop, een eerste
communie, een huwelijk heb ik af en toe, maar heel wat begrafenissen, ook in Benidorm
en in Denia. Spaanse priesters kennen geen vreemde talen. Eens, na een rouwdienst in
Benidorm, zegt een nog tamelijk jonge man: "Pater, ik ben ongelovig, maar deze dienst
en uw homilie hebben me echt aangesproken". Het werd geen lang gesprek want wij
stonden in groepjes buiten te praten. lk heb hem toch gezegd voor hem te bidden

Met ons team brengen wij vier maal per jaar een sterk geloofsgetuigenis met een artikel
in zes weekbladen van vier talgroepen, 'n artikel over Kerstmis, Pasen, Pinksteren en
Allerheiligen. Een mevrouw schreef me, na ons laatste kerstartikel: "Wij zijn 'n christelijke
familie. Uw animatie-artikels zijn bij ons altijd zeer welkom. Daarvoor onze beste dank".

lk geef advents- en vastenconferenties en elk jaar 'n retraite. Op de vastenconferentie in
Benidorm waren een zeventigtal mensen. Na de spreekbeurt werd er koffie met koekjes
aangeboden en het werd nog een gezellig samenzijn. De jaarlijkse retraite heeft minder
bijval maar voor de laatste retraite waren er toch 35 deelnemers. Ook hier zijn de
kerkgangers een minderheid en toch is er een zekere onderstroom, een ontvankelijkheid
voor eigentijdse verwoording van de Blijde Boodschap. Mensen ook nu blijven vragen
stellen en zoeken naar de zin en het waarom van hun bestaan. Ondanks ook heel wat
onverschilligheid blijft dat zoeken onuitroeibaar voortbestaan.
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Meer nog dan in Vlaanderen leven wij hier in een multiculturele maatschappi! en hoe kan

men zich daarin als priester en missionaris waarmaken ? Wij gaan ervan uit dat

bescheidenheid en respect voor levensbeschouweljke verscheidenheid een uiting zijn

van een waarachtige christelijke levenshouding. Wij trachten met mensen in dialoog te

treden. In de gebedsweek voor de eenheid nemen wij deel aan @cumenische

gebedswaken. Verleden jaar stonden wij in onze kerk met 12 reverendes in witte albe

voor het altaar van een volle kerk met protestanten, anglicanen, pentecotisten en

katholieken...

wij ontvangen de mensen altijd aan de ingang van de kerk en de woensdag na de mis

van 10 uur geven wij achteraan koffie met koekjes. Er wordt nog een half uurtje gepraat,

meestal in drie of vier talen. Zo ook bouwen wii aan'n internationale gemeenschap...

Ons team werkt ook samen met de plaatselijke afdelingen van Emmaus en van het Rode

Kruis. De vriendenclubs van Calpe en Benidorm doen af en toe beroep op mij voor een

mis voor hun overledenen of voor een of andere viering. Zo was ik laatst voor een

lustrumviering, na de mis mee aan tafel met 150 Vlamingen en het eindigde met een

feesteli,ke bonte avond.

Elke maand ben ik op de theologische studiedag van de Spaanse priesters van onze

dekenij. Het eindigt altijd met een broederliike en gezellige maaltijd, dikwijls in

aanwezigheid van Mgr. de Bisschop.

Er zijn ook problemen..., waar niet !? Miin voorganger, een Brusselaar, deed in de kerk

alles in het Frans. Hij liet alleen ziin vertaalde homilie voorlezen in het Nederlands. Toen

ik meer Nederlands bracht kwam een Fransman van Frans-Baskenland eisen dat alles in

het Frans zou blijven daar alle Vlamingen ook Frans spraken. Hij kwam zelfs in het koor

staan om te manifesteren voor de francophonie. Na het kruisteken in het Frans ging hij

naar zijn plaats maar bij het eerste woord in het Nederlands stapte hij met zijn vrouw de

kerk uit en is nooit meer gezien geweest... ln Alicante werd in mijn wagen ingebroken, en

al mijn bagage was verdwenen. lk werd ook tweemaal in de kerk bestolen. lk heb ook

een paar van onze waalse christenen echt op hun nummer moeten zetten.

Met taalstudie, huisbezoeken, bezoek aan klinieken en rusthuizen is er werk zonder

einde. Toch is het leven hier rustiger dan in Vlaanderen. Er is niet die stress van een

jachtig leven. Er is meer openheid voor de spirituele dimensie aan ons bestaan.

Spanjaarden zijn ook minder gesteld op efficidntie, rationaliteit en rentabiliteit: "Wat

vandaag niet kan doen we wel "mafrana" (een rekbaar begrip voor 'morgen')". Het is

aangenaam om hier als priester te werken en de mensen zijn er dankbaar voor. Vaak

word ik 's middags of 's avonds ergens aan tafel gevraagd. lk ben hier niet daarvoor

gekomen maar toch ben ik hier een gelukkig mens en bovendien "geef mij maar alle

dagen zon"!

En tot Slot, waar het mii vooral om te doen is hier ? lk zou zeggen: om missionaris te zijn,

biddend toegewijd aan de Heer, zoekend naar liefdevolle verbondenheid met de mensen,

een herder voor hen te ziln in de overtuiging dat - zoals Bernanos schriift - het geloof

mensen anders en beter maakt, dat het christendom werkt als een hefboom in de wereld,

de samenleving verandert en vernieuwt en ook dat waarachtig en diep geloof leidt naar

volheid van leven en eeuwig leven...
Pater Andre Lovson c.i-c-m.



ZALIGVERKLARING VAN PATER CONSTANT LIEVENS ?
(vervolg van het artikel in Eedijds, dec. 2000 - 32ste jg p. 41 - 43)

In vorig artikel brachten wij wat informatie over heel de procedure die moest gevolgd
worden om voor de aanvraag van de zaligverklaring een eerste voorlopige toelating te
krijgen uit Rome (Congregatio de Sanctis).
ondertussen zijn heel wat van die voorschriften correct uitgevoerd. Er wero een
belangrijke stap vooruit gezet, al verliep niet alles zonder storingen.
Een beslissend moment was in elk geval de officidle publicatie van de start van het
diocesaan proces le Moorslede op 15 maart 2001 te 1B u. Daar werden de punten nr.4
en nr. 5 (vorig art.) werkelilkheid.
Er was bij die gelegenheid een bomvolle kerk (700 aanw.). Mgr. Tanghe die de vlotte
organisatie had voorbereid, presenteerde het avondprogramma. Het verloop van de
avond kreeg ondertussen een verslag in'Ministrando'(14.04.01) en in het parochieblad
'Kerk en Leven'. De media hebben er aandacht aan gegeven. wij kunnen dus kort
samenvatten (voor wie er niet bij was).
De Bisschop had reeds op Allerheiligen 2000, in de kathedraal te Brugge, het decreet
geproclameerd waarin hij 'de opening van de zaligverklaring' bekend maakte.
op 12 januari 2001 was de onderzoekscommissie samengesteld door de bisschop en op
15 maart legden de leden van deze commissie de eed af "dat ze hun taak eerliik en
gewetensvol zouden behartigen".

Deze eedaflegging werd op een passende sfeervolle wijze ingeleid door:
1. de Bisschop die drie redenen aangaf voor de inzet van de zaligverklaring:
- de christenen en de Kerk van chotanagpur beschouwen Lievens als een heilige. Als de

Paus de zaligverklaring zou bekrachtigen zou dit een belangrijke bijdrage leveren voor
de verdere evangelisatie.

- ook voor de jongeren is de zaak belangrijk. In Lievens krijgen wij een duidelijk
voorbeeld dat van groot belang is. In de komende tijd van voorbereiding zal dit proces
geregeld de aandacht trekken op de zin en de noodzaak van de evanqelisatie.
Missionaire ingesteldheid behoort tot het wezen van de Kerk.

- het zou nu toch wel eens goed ziin dat een echte West-Vlaming, en dan nog wel een
missionaris'heilig' verklaard wordt.

2. E.H. Lode Monbaliu, pastoor te Damme, die een boek schreef over Lievens sprak dan
namens de 'aanvragers' (zie vorig art. punt 1). Die aanvragers zijn:
- het Amaat Vynckefonds;
- het Instituut Klein Seminarie;
- de oud-leerlingenbond het Klein Seminarie.
Meneer Monbaliu noemde Lievens de bevrijder van het Adibasi-volk in India. Zijn
bevrijdende actie werd gedragen door een intens gebedsleven en een geest van strenge
onthechting.

3. Pater Frans Mistiaen S.J., assistent van de Provinciaal der Vlaamse Jezuieten. Hij
pikte in een levendige toon enkele levensechte feiten uit het 'verhaal'van Lievens, vooral
uit die enkele jaren van zijn eigenlijk missiewerk.
Met de eedaflegging zal de onderzoekscommissie het grote werk beginnen om een heel
dossier samen te stellen en een waardeoordeel te vormen over de binnengekomen
getuigenissen. We laten hier de namen van de leden en hun functie volgen:
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- Kan. Wilfried Dumon (officiaal van het Bisdom) - bisschoppeliik delegaat
- E.H. Georges Houwen (ere-archivaris van het Bisdom) - eerste notaris
- E.P. Fernand Van Neste S.J" (ere-decaan Fac. Rechten Ufsia) - promotor justitiae

- E.H. Kurt Priem (archivaris van het Bisdom) - historische commissie
- E.H. Patrick Degrieck (pastoor St.-Elooisparochie Kortrijk) - peritus (Kerk. en recht en

geschiedenis)
- E.P. Ghisleen Windey S.J. - peritus (lndische cultuur - Sanskriet)
- E.H. Antoon Wullepit (rector diocesaan Centrum Virgo Fidelis) - peritus (canonist -

theoloog)
- E.H. Louis Maertens kanselier van het Bisdom - tweede notaris peritus (kerk. Recht,

theologie en geschiedenis)

De commissie heeft een termijn vastgelegd waarbinnen de gelovigen informatie,
documenten, voorwerpen, zelfs kleine schijnbaar onbelangrilke feitjes in verband met
Lievens of zijn tussenkomst, kunnen indienen bij de postulator (zie verder), uiterlijk tegen
1 september 2001 . Vanaf die datum zal de commissie alle getuigenissen zorgvuldig op
hun betekenis onderzoeken om dan daarover een nauwgezet verslag te maken.

Een pijnlijke storing.
Het zal wel door iedereen nu gekend ziln dat Mgr. Tanghe die Postulator was,
onverwacht overleden is op 12 april 2001 . De begrafenisdienst bracht een waardig en
heel dankbaar antwoord op alles wat hii voor de missionering, voor missiewerkgroepen,
en in de actie "Word vader en moeder van een priestef' heeft betekend. Wij kunnen er
slechts gelukkig om zijn dat hii de "zaak Lievens" met volle over.tuiging heeft mogen
lanceren. Hij had nog andere plannen....
Er moet dus gewacht worden op een nieuw te benoemen postulator. De "aanvragers"
moeten hun werk een tweede keer opnemen. Nu hebben wij al meer zicht op de zware
opdracht van de postulator; het zal dus nog wat tijd vragen.
Hierbij mogen wij ook het afsterven vermelden van Pater Lucien Clarysse S.J. (Heverlee
01 .05.01). Lucien was historicus. Hij schreef een merkwaardig boek over "Father

Lievens". Hij was de eerste die door de Bisschop werd aangesproken om een tekst te
schrijven over de "fama sanctitatis". Maar toen hij daaraan begonnen was, was tegelijk
zijn gezondheid al aan het afzwakken. Zijn confraters in India, de paters Matthys en
Jonckheere S.J. hebben dan zijn taak overgenomen en ons een zeer geslaagd
studiewerk doorgegeven.

Hoe foopt de "zaak Lievens" nu verder door?
Voorlopige regeling:
- getuigenissen en documenten kunnen doorgestuurd worden naar de vice-postulator

Frans Herpels, Wevelgemstraat 17, 8930 Lauwe (tel. 056 / 41 20 99)
- affiches en bidprentjes voor de zaligverklaring kunnen besteld worden in het Missie-

centrum "Kontinenten", Doorniksesteenweg 149, 8500 Kortrijk (tel. 056 / 21 5223)
- wie de zaak van de zaligverklaring genegen is en financieel wil steunen, kan dit nog

doen op het gekende banknummer: 460-0505981-69 van "Postulatio", Doornikse-
steenweg 151, 8500 Kortrijk.

Tot slot: India liet ons weten dat er nog een achttal getuigenissen op komst zijn...

Frans Herpels
Vice-postulator



Nr Bond-ig
ONZE DENKSPORT.

Beste puzzelaars,

Hier ben ik dan weer,terug van we9gevveest lk begin er vveer aan,metfrisse moed en ik

hoOp voOriu‖ ie hetzelfde

Oplossing puzze1 10:

4  2  3 4  5  6  7  8  9 40 1, 12 13 14 15 Of het spektakel inderdaad dat is geweest

wat het zou moeten zijn, laat ik aan de echte
kenners over.
Het begrip dat we zochten, was: 'Voetbal is

een feest'.
Wat zoeken we nu? Volgende omschrijving
kan je wat op de goede weg zetten:
Toen kon de elektriciteit nog niet uitvallen,
maar toch hadden ze er 66n in Vlaanderen
(zeker in Roeselare en in 'l College) die nu

nog steeds blijft nazinderen.

De boekenbon van 1 000,-BEF (of 25 EUR)

liot te wachten.

Reglement:
- Enkel volledig en iuist ingevulde kruiswoordraadsels en het jnisle 17-letlerbegrip

komen in aanmerking voor de prijs (en die moet u dan ook allebei opsturen!!!!l!!)
- Per deelnemer mag maar'l oplossing opgestuurd worden.
- Schiftingsvraag:

- Hoeveel jqiglg inzendingen zullen er deze keer zijn?
- Bij ex aequo zal een onschuldige hand de winnaar bepalen.

- Uiterste datum van inzendino: 1 oktober 2001

Horizontaal:
1. slee - Duitse rivier - uitroep - Portuoees volkslied

2. beroeo
3. zijns inziens - gemeen (Eng.) - lichaamsdeel
4. familielid - kovel - kloosteroverste
5. verloop - communicatiemiddel
6. leuteraar - de kleur hebbend van een bepaalde edelsteen - priem

7. beeldzijde van een munt (zonder R) - krijgt bij nalatenschap

8. kleingeestig
9. fruit - 540 greinen of I drachmen
10. hert - perturbatie - Europa
11. vertegenwoordigster - eens
12. drie medeklinkers van 'tutle' - akker - internationaal kenteken van Jersey
.13. klef - bijwoord - rondhout
14. betweterij
15. stekelig dier - telegraaf restant - gebak - Frans lidwoord
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Verticaal:
1.'KPZO'door elkaar gehutseld - familielid - bak - Friese rivier
2. zich hoog verheffend voertuig
3. berooide - kennis - oers. vnw.
4. in samenwerking met - sportartikel - bron
5. stut - kinderhoofdje
6. uitroep - lesgeefster - werkt op het land
7. rolschaatsbaan - eekhoorn
L aanpassen
L dakbedekking - hond
10. elektrisch geladen deel - soepkom - miljoenenstad in Brazilid
1 1. jongensnaam - hoge Spaanse eretitel
12. bunzing - ik - uitroepen van venarondering
13. actinium - nazaat - hel
14. optisch vooMerp
15. rund - proef - bijwoord - nefriet

VEEL SUCCES!!!
Debels Jan

uitgangsjaar'73

11
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Een historisch en literair gebeuren rond Albrecht Rodenbach en andere 'storende,
Vlaamse Schrijvers

Locatie: KLEIN SEMINARIE

Data en uren voorstellingen (18):

zaterdag 22 september 2001 om 1'7 u. - 18.30 u^ - 20 u.

zondag 23 september 2001 om 1 7 u. - 1 8.30 u. - 20 u.

woensdag 26 september 2001 om 1 9 u. - 20.30 u. - 22 u.

donderdag 27 september 2001 om 1 9 u. - 20.30 u" - 22 u.

zaterdag 29 september 2001 om 17 u. -18.30 u. - 20 u.

zondag 30september2001 om 17 u. -18.30 u. - 20 u.

Scenario & algemene leiding: Raoul Boucquey

Regie: Bart Cafmeyer

Organisatie: vzw Albrecht Rodenbachtstoet

Deze productie is een onderdeel van het evenementengeheel "de groote stooringen",
gerealiseerd door de Dienst Cultuur Stad Roeselare, het Stedelijk Jeugdcentrum Diezie,

de infowinkel Stad Roeselare, het Cultureel Centrum De Spil en Anno'02.

Maximum 50 deelnemers per voorstelling.

De deelnemers reserveren vooraf.
Deelnemingsprijs 500 BEF, catering en programma inbegrepen.



摯乃 πづ万ι

GEBOORTEN

- Lucas, zoon van Arnout Nys (Lat-Wis 1989) en Benedicte Craeye, geboren op

1 4 december 2000.

- Elisabeth, dochter van Alexander Callewaert en Saskia Vanbrussel, geboren op

29 januari 2001, kleindochter van Joost Vanbrussel (Ret 1959, oud-leraar en lid
redactieraad).

- Clara, dochter van Bad Cloet (WEB 1985) en Marian Lootvoet, geboren te Gent op

12tebruari 2001 .

- Flore, dochter van Brecht Sanders (Lat-Wet 1992) en Lieselot Deruyter, geboren te

Oostende op 23 februari 200 1 .

- Valentijn, zoon van Kris Hermans en Ann De Cokere, geboren te Brugge op 2 maart

2001 , kleinzoon van Jos6 De Cokere, leraar college.

- Felix, zoon van Henry Claeys (Lat-Gr 1993) en Marie Vandekerckhove, geboren te

Kortrijk op 7 maaft2001 .

- Sofie, dochter van Johan Maertens (Lat-Gr 1981) en Hilde Wittouck, geboren te
Roeselare oo B maart 2001.

HUWELiJKEN

―Lieven Roels(Lat― Gr1990)en Mieke vanbrussel,Roeselare 28 oktober 2000

‐Diego Stevens(WEA 1983)en Hilde Danckaert,Aalst 26 mei 2001

-Filip H00rne(llVEA 1989)en MOnica Vanhauwaert,Roeselare 23 iuni 2001

OVERL:JDENS

―EP 」oris Hosten O P, geboren te Leffinge op l december 1916 en overieden te

Leuven op 20 iuli 2000(Ret 1935)

‐EP 」ozef Vercruysse,geboren te Roeselare op 7 mel1928 en overleden te Assebroek

Op l1 0ktOber 2000(Ret 1947)

―heer Gaston Verhamme, geboren te Lendelede op 15 ianuari 1913 en overleden te

KortrJk Op 6 november 2000(Ret 1931)



- heer Dries Van Coillie, geboren te Tongeren op 3 maart 1919 en overleden te Brussel

op 18 december 2000 (Ret. 1938).

- heer Renaat Van Elslande, geboren op 21 januari 1916 en overleden op 21 december

2000 (Ret. 1934).

- heer Raf Tuytten, geboren te Roeselare op I augustus 1926 en overleden te

Oostduinkerke op 23 december 2000, vader van Jeroen (Lat-Gr 1979) en grootvader

van Maarten Ghillebert (Ret. 2000) en van Dieter Ghillebed (4 Lat-Wis a, 2000-2001).

- heer Paul Vanblaere, geboren te Diksmuide op 15 februari 1954 en overleden te

Roeselare op 17 januari 2001 (WEA 1972), vader van Tom (Gr-Lat 1996), broer van

Jan (WEB 1977).

- heer Pierre Soubry, geboren te Roeselare op 14 mei 1931 en er overleden op 19

ianuari 2001 (Ret. 1950).

- heer Henri Van Holm, geboren te Hoeke op 5 december 1913 en overleden te

Keerbergen op 23 maart 2001 , oud-ondevijzer van de Lagere School, vader van Pol

(Lat-Gr 1961), Jan (Lat-Gr 1962), Luc (Lat-Gr 1963), Marc (Ec. 1967), Lieven (Lat-Wet

1970) en Antoon (WEB 1972).

- heer Cyrille Verstraete, geboren te Zonnebeke op 14 augustus 1903 en overleden te

Ledegem op 2 april 2001 , grootvader van Luc Clarysse (Lat-Gr 1 973).

- mevrouw Godelieve Snick, geboren te Boezinge op 8 juli 1904 en overleden te

Roeselare op 3 april 2001, moedervan E.P. Paul Catry (Ret. 1951), E.H. Wim Catry
(Ret.1955), grootmoeder van Andries Gryffroy (Lat-Wis 1981).

- heer Renaat Vanthomme, geboren te Poperinge op 20 tebruari 1980 en overleden te
Roeselare op 5 april 2001 (Lat-Wis 1998).

- heer Jan Vantyghem, geboren te Roeselare op 26 januari 1964 en overleden te Brugge

op 12 april 2001, echtgenoot van Marleen Vandeputte, zoon van Arnold (LatGr 1948),

broer en schoonbroer en neef van talrijke oud-leerlingen.

- heer Robrecht Coghe, geboren te Koolskamp op 28 juli 1928 en overleden te Roeselare

op 2 mei 2001 , vader van Patrick (WEA 1 978) en Geert (Lat-Gr 1 981), leraars college.

- heer Dries Callewaert, geboren te Roeselare op 17 december 1979 en overleden op 4
mei 2001 (Lat-Wis 1997).

- heer Charles Desnyder, geboren te Hooglede op 26 februari 1925 en overleden te

Hooglede op 1 I mei 2001, vader van Johan (Ec. 1 976).

- mevrouw lrma Tanghe, weduwe van Joseph Willaert, geboren te Roeselare op 13

maart 1903 en er overleden op 22 mei 2001, moeder en grootmoeder en

overgrootmoeder van talrijke oud-leerlingen.
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