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Met onze vereniging oP naar 20Ao

Ons college, h6t Klein Seminarie, viert straks zln
tweehonderdste verjaardag.

Straks is mei 2006. Een eind af, denkt u, doch wii z$n er van
overtuigd dat de feestelijkheden er eerder zullen zijn dan
iedereen denkt.

De viering 2}A-jaar Klein Seminarie moet inderdaad een bonte
vezameling worden van evenementen en feestelijkheden, Alle
activiteiten worden gespreid tussen mei 2006 en juni 2AO7 '

Dat onze vereniging z'rjn steentje wil en zal bijdragen is nu al

een zekerheid.
Daartoe werden al een aantal ideedn naar voor gebracht.

Na de vernieuwing van de terugkomdagen werken wij met ons
enthousiast team verder aan een aantal nieuwe projecten. Het
idee van een jaarboek en een activiteit van leerlingen in

samenwerking met oud-leerlingen z'tjn er maar een paar van.

Teneinde al deze plannen tot een goed einde te brengen werd
d€ raad van bestuur uitgebreid en zltn er een aantal
bestuursleden die na jarenlange inzet wat gas willen
terugnemen.
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In het vohraardige julinummer komen we terug op het
vemisuwde bestuur en zetten ure een aantal erebesfuursleden,
die jarenlang in de bres stonden voor onze vereniging, in de
spots.

Manu De Meester
Voorzitter Oud-leerlirgenbond Klein Seminarie
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Terugkomdag 11 november 2003:

Dankzij Albrecht Rodenbach en zijn Grote Stooringe, Guido

Gezelle, Pater Lievens en andere Verriesten, doet " het Klein

Seminarie van Roeselare " ook buiten de Roeselaarse
stadsgrenzen een belletje rinkelen. Maar het "tuitend hoornen",
klinkt uiteraard nog veel luider en indrukwekkender in de oren

van de vele oud-studenten, die traditioneel om de vijf jaar op

den elfden van november, de weg naar hun oude school
opnieuw weten te vinden. En als je dan na jaren van
afwezigheid jezelf terug vindt in de dreve van het college, word
je bevangen door een mix van herkenning en vervreemding,
gekruid met door melancholie gekleurde herinneringen.

En dat is dan nog maar een begin, want algauw start je vanuit
de vemieuwde "reftef' aan een rondleiding door de
collegegebouwen. Je komt terug in het auditorium, en je waant
je weer op het filmforum. En wat blijkt, ook vandaag worden
hier nog altijd filmvoorstellingen gegeven, al moet men het nu

zonder het zachte ronken van de camera stellen : zelfs in het
klein seminarie heeft de Digital Versatile Disc zijn intrede
gemaakt. In de Malachiet ( ja de "nieubouw" is ondertussen de

nieuwste bouw niet meer ), vinden we een modeme
infrastructuur met een wetenschappelijke setting. De

anachronistisch neergeplaatste banken, die eertijds nog de

cirque vulden, brengen zelfs hier herinneringen teweeg. Het

meest bevreemdend van de rondleiding zijn echter de faciliteiten
voor leden van het andere geslacht, zoals men dat vroeger
plachte te noemen.
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Eenmaal deze "schoK te boven, schuif je de kapel binnen.
Onder de zoetgevooisde klanken van het Colliemando-koor
neem je plaats op de vertrouwde harde banken. En ondanks het
nagelnieuwe altaar, lijkt het weer vrijdagochtend, tijd voor de
wekelijkse eucharistieviering. Hier lijkt wel niets veranderd. En
wat toen soms als vervelend werd bestempeld, blijkt echter
zoals bij alles door het verstrijken van de tijd en een meer
genuanceerdere kijk een deel van je persoonlijkheid te hebben
gevormd.

Na deze korte reis naar het verleden, slenter je deze maal niet
naar je klaslokaal voor een uurtje wiskunde of geschiedenis. Je
haast je, hoopvol wachtend op de komst van de receptie, via
een nieuw stukje overdekte speelplaats naar de feestzaal.
Deze vormt de thuisplaats van verschillende aangenamere
momenten uit je collegetijd : de sectiefeesten, de occasionele
film in plaats van de woensdagnamiddagstudie en dies meer.
De groep blijkt nu pas zijn maximale grootte te hebben bereikt
en bij sommige gezichten moet je de grijze massa serieus
pUnigen om er een naam op te kunnen plakken. De reeds
aanwezige emoties aangesterkt door een aantal glazen
"alcoholhoudende drank, uit gegist druivensap bereid" tijdens
een prachtige en vezorgde receptie zorgt voor het wat losser
komen van de tongen. Na de gekende '\tet je't noch van" of "

is dade dendeen nie " komen we meer over elkaars huidig leven
te weten. Het wordt duidelijk dat ondanks de
gemeenschappelijke background van het college, er een
enorme waaier aan persoonlijkheden en beroepen vanuit die
ene klas of jaargang is voortgekomen. Naarmate de receptie
zijn einde nadert, blijkt jammer genoeg dat een groot deel van
de jongere generatie zich niet voor het diner heeft ingeschreven.
De tot mythische proporties uitgegroeide, beruchte reputatie van

- Eertijds april 2004 pagina 6 -



de collegekeuken bezorgde sommigen misschien nachtmerries.

Na Ce ieer geslaagde receptie en de kennismaking met de

hernieuwde eetzaalis de angst om in het college "de maaltijd te

n"r"n, echter sterk afgenomen. Er dient afscheid genomen te

woroen van oude bekenden met het besef dat dit samenkomen

te bruusk wordt be6indigd.

ln een herkenbaar kader een gezellige en vezorgde maaltijd

consumeren bij mensen, die toch 6 jaar van je korte leven een

belangrijke plaats hebben ingenomen, is zeker aan te raden.

Het diner op de campus zelt smaakt meer naar een

terugkomdag en roept, zeker bij de interns en half-interns ( dat

it pir een iloord Odt it< sinds mijn collegetijd niet mler in mijn

mdnO genomen heb), soms grappige anekdotes op' Tussen de

gerechlen en enkele glazen w'rjn doo.r, komt de periode tussen

ilet achter zich toetrekken van de collegedeuren en het heden,

meer aan bod . Deze zeer geslaagde dag wordt afgerond met

het ledigen van het betere gerstenat terwijl er nog wat verder

nagekout wordt over het verleden, het heden, de toekomst en

deie toch welzeer aangename terugkomdag, die voor iedereen

aanwezig een prettig terugzien was met elkaar en het illustere

"collezje van Rousjlaere".

Wim Goderis
Wet B 1993
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