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Daar is een nasie te lei.
daar is een strijd te strij,
daar is werk ! Komaan !

Jan CELLIERS

Honderd iaarくくDIE GROOttE SttOORINGE"…

1875 - 1975

Een waardige herdenking van " Die Groote Stooringe " is gepland in 1975.

Honderd jaar geleden immers hebben de studenten van het Klein Seminarie te
Roeselare het aangedurfd, met de steun van Vlaamsgezinde professoren, de tradi-
tionele onvolkse, of liever anti-Vlaamse houding en voorschriften van het esta-
blishment, waarin ook het seminarie geklemd stak, te betwisten, ja ! te dwars-
oomen.

De betekenis van dit fait-divers zou zeker anekdotisch gebleven zijn, moest het
ideaal dat de Blauwvoeters bezielde niet groot en onwrikbaar zijn geweest.



De flitsende vonk die te Roeselare in juli 1875 aansloeg zette het studentenvolk
in geheel Vlaanderen in laaiende brand voor de rechtmatige onvoogding van
eigen volk, voor de erkenning van de eigen taal ook en vooral in het onderwijs,
voor de bevestiging van de eigen-nationale waarden. De determinerende bete-
kenis van de Vlaamse studentenbeweging voor de Vlaamse beweging hebben
historici als Dosfel en Elias klaar aangeduid.
Het past derhalve die " stooringe " te herdenken :

- niet in de zin van het louter zwaaien met vlaggen, het zelfgenoegzaam roeren
van de grieventrom, het onverantwoord herhalen van lang-voorbijgestreefde vitte-
rijen ;

- wel door te wijzen hoe " Die Groote Stooringe ", als doelbewuste actie, ons
op vandaag nog kan voorlichten, inspireren en aanmoedigen.
Positief en dankbaar waarderend wat na " Iange kamp " voor Vlaanderen werd
veroverd en gerealiseerd, met eerbied voor de onmisbare aanbreng daartoe van
ALLE Vlaamsgezinde krachten, kunnen de waarden die de Blauwvoeterie inspi-
reerden ook nu nog van onschatbaar nut en taktisch gebruik zijn om het verover-
de en het gerealiseerde te vrijwaren, te bevestigen en naar een integraal-Vlaams-
verantwoorde toekomst in Europa en in de wereld te richten !

Verkennen wij grootlijnig enkele van deze Blauwvoetwaarden :

- de onwrikbare kracht van de idee, het " 't en zal " ;

- de onmisbare zweep van de inspanning, werkkracht en persoonlijke integri-
teit, het " student, studeer " ;

- de permanente kontestatie van alle machtsmisbruik in maatschappijstrukturen,
in kerk en staat, het n recht door zee " ;

- de onaflatende strijdbaarheid, het " were di " ,

- de trouwe liefde voor eigen volkswaarden en sociale vindingrijkheid, de

" gilden " ;

- de durvende droom die het strakke konservatisme aanhoudend ondermijnt,
het " de toekomst straalt voor ons " ;

- de kristelijk-Vlaamse ondeelbaarheid, het " met het kruis in den top... "
Komaan ! Deze doordrammende krachtlijnen zijn aktueler dan ooit ; mochten zil
bovendien de richtlijnen worden voor de Vlaams-nationale ontplooiing in de
grenzeloze verwarring van de multinationale nep-wereld en van de 66n-dimensio-
nale konsumptie'mens.

V‖egt de B!auwvoet i

De viering van het 250-jarig bestaan van de kerk van het Kleinr Semiinarie
wordt geopend met een fris en kunstvol KERSTCONCERT op MAANDAG
23 DECEMBER 1974 te 20 u.
Aan dit concert verlenen hun medewerking : het Westvlaams Jeugdorkest
onder leiding van Fr. Soete, Pro Musica van het St.-Jozefscollege te Tielt
onder leiding van G. Hinnekint en het jeugdkoor Golliemando van het Klein
Seminarie onder leiding van A. Loose.
Wij hebben dan ook het groot genoegen U hartelijk uit te nodigenr lot het
bijwonen van dit kerstconcert, dat ingericht wordt door de oud.leerlingen-
bond van de oude en moderne humaniora van het Klein Seminarie, Jeugd
en Muziek, Studio Callebert, en dat plaats grijpt onder de auspicilEn van
het ministerie van Nederlandse Cultuur, dienst volksontwikkeling.
Kaarten voor dit Kerstconced aan de priis van 60 Fr kunnen van nu af
reeds besteld worden door overschrijving op Prk. d)0-06&3345-77 van' de
oud-leerlingenbond van het Klein Seminarie, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare!



Ter herinnering aan mijn vader

PAUL VAN BIERVLIET (Gits 1891 - 1972) gemeentesekretaris van Gits en heimat-

dichter.

wanneer miln vader Paul van Biervliet op 3 februari 1972, de feestdag van de

H. Blasius, die te Gits vanaf onheuglijke tijden vereerd wordt, overleed, verdween

een getuige te meer van het bruisend Katholiek-Vlaams leven aan het Roeselaarse

Klein Seminarie voor de eerste wereldoorlog. Geboren te Gits op 28 juni 1891

als zoon van Hendrik, die zaakwaarnemer en postmeester was, en van Maria

Roelens, een ingoede en invrome vrouw, die desondanks haar vijf bengels hard-

handig durfde aan te pakken, kwam hij in 1904 in het " septidme" aan het Roe-

selaarse kollege, om er in 1911 zijn Latijns-Griekse humaniora te bedindigen. Hij

kwam er in een nest van blauwvoeters terecht; van ieder van hen kan een stuk
geschiedenis van de Vlaamse beweging geschreven worden. Drie jaar voor hem

waren E.H. Joris Delmarque en de latere scheutist Achiel Soenen uit Poelka-
pelle, die in China de marteldood stierf ; twee jaar voor hem, E.H. Leo Dumoulin,

de laatste redacteur van " De Vlaamsche Vlagge ", waarin hij onder schuilnaam

" Moeder Vlagge " schreef, E.H. Reimond Gheeraert, Marcel Breyne, die onder
schuilnaam Bertolf Biekens zou schrijven en onlangs gestorven is in Zuid-Afrika ;

het jaar voor hem E.H. Odiel Spruytte, en Firmin Deprez, die op 22 mei 1916 sneu-
velde aan de lJzer en in de lJzertoren begraven werd, en van zijn eigen klas
E.H. Karel van der Espt, die te Vladslo begraven ligt. De leraars, waarover hij
het liefst sprak en die wellicht de meeste indruk op hem hebben gemaakt, waren
EE.HH. Leo Deleu, Oskar Verhaeghe, de nooit-gedvenaarde retorika-leraar, en

Michiel Delrue, wiens naam hem de meeste studentenfratsen te binnen riep. In

verband met E.H. Michiel Delrue (Avelgem 14 feb. 182l - Gullegem 14 maart 1963),

ontving ik van vaders klasgenoot de h. Amaat Vyncke uit Gent, een neef van
Ratte Vyncke, waarover E.H. Lode Monbaliu zijn merkwaardig boek schreef, op
I oktober 1973 een brief:

" Paul blijft bil zijn overlevende klasmakkers onvergeetbaar. Wat hebben wij
toch leute en plezier gehad tijdens onze studie(!!)jaren te Roeselare, bijzonder
in de 4de Latijnse, waarvan E.H. Michiel Delrue de titularis was. Wat hebben wij
daar gebrield en gemoost en gehuild en getierd... en toch veel geleerd bii onze

" PEE ".
Michiel had de slechte gewoonte van heel veel speeksel uit te stuwen wanneer
hij les gaf. Paul, uw Yader, zaI op de eerste bank links vanhet klaslokaal... en

als Michiel begbn te peroreren, stak Paul ziin pennestok, waarop een zielig klein
stukje kladpapier stak, o'mhoog... om zich te beschermen tegen de " motregen !D
Michiel, in een luimige bui riep eens uit : " van Biervliet est asinus et Vyncke est
asinus petrae > ... en dan : n Vyncke, versta je dat ? Dat wil zeggen dat gij, roste-
piet, een S:IE,ENezel zijt ! Steek dat in joun gileezak en onhoud het ! "
Zekere dag kwam Z.E,.H. Inspecteur. Aan de muur hing in onze klas een kaart
van Gallid met de namen van al de stammen die er woonden ten tijde,van Caesar.
Na enkele vragen gesteld te hebben, waarop de beste leerlingen goed konden
antwoorden, vroeg de inspecteur wie er naar voren wilde treden om op de kaart
de bijzonderste volksstammen op te noemen en hun, woonplaats aan te duiden
... en zeemzoetjes keek hij naar Paul en zei : " Gij, mannetje, zult dat zeker wel
weten ! > ... en Paul ging al dreitelen de stok nemen nevens het bord en, zonder



aarzelen, zette hij de top van de stok onder de aangeduide volksstam : " De

P6mannes, Mijnheer de inspecteur ! " 't Was er uit ; Michiel werd bloedrood van

coleire, de inspecteur wist niet wat er gebeurde en heel de klasse ging aan 't
giechelen ! Dat Paul, toen de inspecteur weg was, een formidabele ranseling
kreeg... moet U niet verwonderen:het was toen nog het tijdstip van de ROEDE !

Heerlijke vervlogen tijden ! Uw Vader zal zeker wel van uit de hemel lachen met
deze herinneringen uit zijn en onze jeugdjaren n.

Aan het Klein Seminarie bloeide toen, ondanks de Franse voertaal en het gehate

signe voor hen, die er op betrapt werden hun taal te spreken, een fris katholiek
en Vlaams leve,n. Daar was vooreerst het zoeavenkorps, dat nu tot de " folklore
Van het kollege D geworden is. Er werd duchtig strijd gevoerd tussen zoeaven
en garribaldisten. Op bijgaande foto staat vader in het midden als garribaldist,
terwijl Firmin Deprez de degen strijdvaardig in de hand houdt, en een garribaldist
zijn degen aan de zoeaven overlevert, want in de Roeselaarse veldslagen hebben
de zoeaven blijkbaar altijd de bovenhand gehaald.

De blauwvoet vloog in het kollege. De bretoense bard Th6odore Botrel (Dinan 14

sept. 1868 - Pontaven 25 juli 1925) deed met zijn bretoense zangers een triomfan-
telijke tocht door Vlaanderen en kwam ook in het kollege terecht. In zijn " Parler
Breton n'est plus permis " met de fiere belijdenis " Mais elle n'est pas encore
morte, la langue de I'antique Amor" lag de gelijkenis van de Bretoense en de
Vlaamse strijd voor het grijpen. Hugo Verriest kwam de studenten spreken over
Guido Gezelle en de grootheid van Vlaanderen, zoals vader zelf schreef :

" Gezelle is de tolk van 't Vlaamsche volk ! " Dit was eene uitweiding die Verriest
miek. En wanneer ( onze D Pastor den " Timpe, Tompe, Teerlijk o herhaalde,
dreunde het verhoog onder zijnen machtige' voetstap, en 't weergalmde door de
zaal, maar geen 66n die repte,... 't was of alles dood was.

En wanneer hij eindigde met ons zijn " Proficiat " toe te sturen omdat we 't ge-
luk hadden Vlamingen te zijn, waren we verstomd dat een uur reeds om was, een
uur die enkele ogenblikken scheen te zijn.

Doch moest ge ons verlaten, we koesteren de hoop u welhaast eens weder te
zien, op u ons " collegie, in uw innerlijke Vlaamsche wezen. >

Het verlof, hoe kort het toen ook was, was even vruchtbaar als het leven op het
kollege. Vader Hendrik, die zelf de drie jaar oudere Albrecht Rodenbach als
medestudent op het kollege van Roeselare had gekend, ontving graag de vrien-
den van vader en van zijn broers in zijn gastvrij huis te Gits. Vader trok er met
zijn kameraden op uit, niet alleen te Gits, maar ook te Beveren, Hooglede en
nadere dorpen, om toneelstukjes van eigen makelij met zeer veel sukses op te
voeren. Sommige van die stukjes bleven in handschrift bewaard : De scheerbaas,
Het Portret, De Sterrekijker. Het grote Vlaamse actiepunt rond het jaar 1911 was
de vervlaamsing van de Gentse hogeschool. Gits en Torhout vormden toen samen
66n studentenbond, en aldus kreeg vader van Firmin Deprez uit To'rhout op 10
april 191 1 een kaartje, waarin hij hem vraagt ferme propaganda te voeren onder
de studenten van Gits om op Tweede Paasdag op een mee,ting te Torhout aan-
wezig te zijn voor de vervlaamsing der Gentse hogeschool : " We moeten Vlaan-
deren in rep en roer ze,tten en als 't moet zelfs tot de Revolutie toe bewegen | "
In het verslagboek, dat vader in 1910 opstelde van de traditionele roepingsbede-
vaart van de studenten naar O'.L.Vrouw van Halle (voltooid op 13 april 1911), en
waarvan sommige gedeelten zeker in " Eertijds D eens zouden mogen verschijnen,
sohrijft hij dat zij de Kluisberg n.eerdaalden onder het zingen van de Vlaamse
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De retorica student Paul van Biervliet



Leeuw, en met de leus " wij eisen een Vlaamse Hogeschool ", " dat het helmde

langs de bergflanken ".
Daarenboven had vader in zijn studententijd samen met zijn jongere broers-stu'

denten e,en innige vriendschap aangeknoopt met Edward Vermeulen (ps' Warden

Oom), een van onze beste heimatschrijvers, die nooit genoeg werd gewaardeerd'

ln zijn huis te Hooglede herleefde Warden Oom, terwijl hij rustig zijn " pupe

smoorde r, tussen al dat bruisend Vlaams studentenleven ; kunstschilder Alidoor

Lamote uit Koolskamp en vader behoorden in die tijd tot zijn innigste vrienden-

kring ; * die twee zijn van mijn vrienden uit het bovenste schof ", zou hij na zijn

vlucht uit Hooglede op 5 augustus 1917 in zijn dagboek schrijven'

Uit zijn Roeselaarse studententijd dateert ook vaders eerste letterkundige be-

drijvigheid. lk vond in handschrift een zeer mooi natuurge'dicht terug, vol herin-

neringen aan de klassieke oudheid, dat uit die tijd moet dateren :

Eos kwam haar' rozenvingeren
oP 't klavier der duinen slingeren
en er rolden klanken uit :

tonen licht, en zoet, en luid.

Philomeel, ter zilv'ren beke,
liet zijn' orgeltonen leken
over 't diePe, donk're woud,
verre tusschen 't sperrenhout.

Elios, met gouden boge,
schoot door't bosch, dat ginder hoge

oP de heuveltoppen ligt'
eene sPerke zonnelicht.

En de bloemkes, dieP gedoken,

werden van den schicht doorstoken,
en ze draaiden 't koPken om

waar de dagvorstinne glom.

En het windje woei en loerde
of er nog geen blaadie en roerde;
't schudde Peer'len van het groen :

't bosch stond in zijn feestgedoen'

Zijn mooiste verzen schreef hij echter in de trant van Omaar Karel de Laey, die

hij blijkbaar persoonlijk niet had gekend, maar aan wie hij een " In memoriam "
(in handschrift) heeft gewijd. Zij verschenen eerst in 1910 in " De Vlaamsche

Vlagge ', en vanaf 1911 in " Nieuwe Wegen,, het " Letterkundig Maandschrift
voor ons Volk ", dat hij samen met Warden Oom, Jos Verhelst, Marcel Breyne,

Stanne Serneels en andere vrienden had helpen stichten, en waarvan het eerste

nummer in januari 1910 te Roeselare verscheen. Aanvankelijk schree'f hij onder
schuilnaam Rodolfo als herinnering aan < Rodolfo " of " Plicht en Liefde u, een

drama in vier bedrijven, dat zijn oom Alois van Biervliet (Gits 1852-1887), die in

de Schoolstrijd onderwijzer was te Woumen, in 1880 had geschreven en dat na

de schoolstrijd werd opgevoerd. Onder eigen naam schrijven, vooral in " De

Vlaamsche Vlagge D, was toen niet zonder gevaar ! In de Vlagge verschenen

verscheidene gedichten in de trant van O.K. de Laey, en zelfs Felix Timmermans
debuteerde met De Laeyse verzen. Voor "De Student" maakte hij in 1911 een

afscheidsgedicht. Hij laat de klassieke oudheid achter de rug, " want in mijn

Vlaanderen ben ik groot ", en wel te Gits, zijn geboorte- en stamdorp.
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Op deze zoeavenfoto herkennen we ondermeer v.l.n.r. : 2e Karel van der EsDt. 6e Paul van
Biervliet en 9e Firmin Deprez.



Vaanilel

lk heb gedoold en rondgezworven,
gevlinderd oP uitheemsche bloem,
- geliik de bie doet, uit den korve - ...
gezocht romeinschen adelroem.

lk heb aanschouwd die hooge bergen
Waar Rome's heir, langs rotse en bocht,
als kleine en werelooze bergen
den krijgsreus Hannibal bevocht.

lk heb, omkranst van wijngaardranken,
gezeten in een' roomschen hof
oaar waar men, tusschen Bacchusdranken,
van eere spreekt en godenlof.

lk heb rondgewandeld in de hoven,

waar de eeuwige Homeer ons leert
hoe grieken hunne goden loven,
waar Plato en zijn school wiisgeert.

N'a vreugde en blijdschap, 'k heb gelezen

van rampe, die op Laios daalt,...
hoe vorst Edip', zich zelf verwezen,
geblind, uit eigen' lande dwaalt.

Maar thans, thans ga ik mij verPozen
Waar eigen grond mij heeft genood ;

'k laat al dat wee en liefdekozen,...
want in miin Vlaand'ren ben ik groot.

Vaders drukste letterkundige bedrijvigheid dateert tussen zijn studententijd en de

eerste wereldoorlog. Hij schreef verder De Laeyse gedichten in jg. lll (1912) en
jg. lV (1913), alsook een novelle " Het spook met de vlottende haren " (jg. lll'
1912,76- 78) in " Nrieuwe Wegen >, maar thans onder eigen naam, en een dichter-
lijke " Kerkhofblomme " voor zijn klasgenoot Abel Ennaert (Kemmel 11 juli 1891 -
29 jan. 1912), wiens dood hem, samen met die van zijn andere klasgenoot, Jozef
Rommel uit Kachtem, hovig had ontroerd, in " De Vlaamsche Vlagge " (jg.

XXXV|ll (1912),98), en novellen in "De Jonge Wacht", dat in 1913 was gesticht
als " Maandblad van het Verbond der Katholieke Jonge Wachten van West-Vlaan-
deren ". Dit zijn prozastukken, waaruit hij op rake wijze mensen en gebeurtenissen

typeert, zoals " Kozen ", " Lange Sooi ", n Zwijnsprocessie ", " O'p zijn reeuw-
strooi ", die hii te Gits had afgekeken, hoewel de meeste namen fictief zijn. Hij
schreef ze onder schuilnaam K. van Ommelede, als herinnering aan de heerlijk-
heid Onlede te Gits en Beveren, of L. Eenbosch, als herinnering aan de verdwenen
Leenbossen te Gits en Korte,mark. Gits had een flinke afdeling van de Katholieke
Jonge Wacht, onder naam " Voor Go.dsdienst en Vaderland D, waarvan vader schrij-
ver of sekretaris was. Op zondag 21 juni 1914 werd het nieuw vaandel gewijd. Pa-

ter Callewaert hield het feestsermoen in de hoogmis, er was een optocht mel 27

vreemde korpsen en Achiel Denys sprak op de vergadering. In 1913 was vader
ook medesticher en eerste sekretaris van de Davidsfondsafdeling te Hooglede
voor Gits, Hooglede, Beveren en Staden.

Een ander blad, waaraan hij meewerkte, was < Christen Vlaanderen ", dat jaarlijks
viermaal verscheen als oroaan van het " Christen Vlaamsch Verbond ", dat in
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'1904 door advokaat Emiel de Visschere (Ruddervoorde 11 dec. 1861 - Brugge 14
juni 1910) tot < het in stand houden der Christene Vlaamsche zeden en gebruiken,
in en door de Vlaamsche taal, alsmede het bestrijden der godslastering en zede-
loosheid, met St.-Michiel als patroon, was gesticht, en waaryoor Lodewijk Dosfel
onder schuilnaam Godfried Hermans in 1909 propaganda maakte in de Vlagge ;

tot onze verwondering vinden wij het niet vermeld in de anders zo interessante

" Encyclopedie van de Vlaamse Beweging " ! Hierin verschenen van vaders hand
enkele gedichten, zoals " Naar Bethlehem " (Kerstblad I dec 1812) en " Groe-
ninghe " (Groeningheblad 10 juni 1913), alsook " Nijd ", fragment van een bijbel-
spel " Kain en Abel " in Vondeliaanse alexandrijnen (Kerstblad 25 dec. 1913, blz.
3). Het Christen Vlaamsch Verbond en zijn stichter E. de Visschere hadden name-
lijk de letterkundigen aangezet bijbelse tonee!spelen te schrijven, en " De uitslag
heeft de stoutste verwachtingen overtroffen ". Alois Walgrave, Frans Dewitte, Lod.
Dosfel, Jozef vanden Berghe en Bertholf Biekens waren met bijbelse spelen voor
de dag gekomen. (lbid., blz. 4) ln vaders papieren vond il( nog het schema van
een bijbelspel over Maria Magdalena : " De groote zondares ,.

De meeste van vaders gedichten, in De Laeyse trant geschreven, werden gebun-
deld in " Landeleven ", dat op 15 december 1912 te Brugge bij Jozef Houdmont-
Carbonez werd gedrukt. Warden Oom schreef een bemoedigend voorwoord, ge-
dateerd van 18 okt. 1812 en wenst de jonge dichter veel geluk met zijn eersteling :

" Geluk met uwen eersteling, jonge dichter, en doe voort, doe maar stabiel voort !".
Het zijn 50 schilderijtjes uit het leven van de mensen te, lande, die vader te Gits
of in zijn eigen huis had afgekeken, zoals in " Naar bed " (blz. 25). Moeder schenk
ieder kind een lepel olietraan in, en terwijl haar kinderen, half in slaap de trap
opkf auteren, zegt ze: Nog een weesgegroetje voor die en die heilige, wat schil-
derachtig weergegeven wordt : " Moeder schartte, 66n voor 56n, al d'heil'gen
van den hemel uit ". Heel laat horen zij nog zatlappen (met 'n langen save,l aan).

Naar bed,

's Avonds, moeder, modgetjoold van
werken, steekt'n keersken aan,
uit'n flessche - van den kaafboord -
schinkt ze 'n druppel olietraan.

Met den vaak reeds in onze oogen
gieten we den borrel in,
en het vette sap kruipt, blinkend,
langs ons puidegladden kin.

Langs den zoldertrap we geeuwden
en we baden overluid :

moeder schartte, 66n voor 66n, al
d'heil'gen van den hemel uit.

En in bed, geliik de hennen,
wreven wij 'n diepen mok,
en we krulden dan ineen in
onzen wollen slapersrok.

Dan,, heel laat, we hoorden menschen
luide zingen langs de baan...
z'hadden, van den baarloop komend,
elk 'n langen < savel, aan.



" Landeleven " kreeg lovende besprekingen, van Jozef Verhelst in " Nieuwe We-
gen" (jg. lll, 1912,76-78), van Joris Eeckhout in "Jong Dietschland" (jg. XVI,

1913-14,219) en van Arthur Coussens in "Biekorf " (jg. XlV, 1913;207-2081.
Arthur Coussens noemt vader de beste navolger van O'ilaar-Karel de Laey, en

zegt dat de meeste stukjes door hem zouden mogen onderschreven worden. C.

Heyman schrijft dat de plaatsbepalingen bij vader talrijker zijn, de tafereeltjes
losser, maar dat de beelden even verrassend en grappig zijn als bij De Laey.
Bundels als " Landeleven " kunnen bovendien De Laeys " Van te lande " in dis'
krediet brengen, omdat men de indruk krijgt dat zijn typische verstechniek " een
gemakkelijk aanleerbare verzenbrouwe'rskneep " is. Het besluit van allen, die va-
ders werk bespraken, kwam neer op de wens van Warden Oom: Jonge dichter,
doe maar stabiel voort !

Toen kwam echter de oorlog in 1914, die zoveel heerlijke beloften, ook van let-
terkundig leven in West-Vlaande,ren, zou uitdoven. Op 24 okto,ber 1913 schrijft Juul
Filliaert aan vader da't " Nieuwe Wegen " nu geheel op zijn " nekke ligt ", en in
juli 1914 zou het laatste nummer verschijnen. De uitgave van vaders toneelstuk

" Kain en Abel ", dat in " Christen Vlaanderen ", dat eveneens met de oorlog
verdween, voor 1914 werd aangekondigd, liet voor goed op zich wachten. Maar de
vooroorlogse studeniengeneratie werd het geslacht van de lJzer, dat zoals Firmin
Deprez het AVV-WK in het bloed en slijk van de lJzer zou beleven, en waarvan
Cyriel Verschaeve zou getuigen : Hier liggen hun lijken als zaden in 't zand. Hoop
op den oogst, o Vlaanderland !

Vader, die'na retorika thuisgebleven was, volgde op 16 juli 1916 zijn oom Charles
van Biervliet op als gemee'ntesekretaris van Gits, en zou het blijven tot 1965, bijna
een hafve eeuw, toen zijn zcon Elmar burgemeester werd van Gits. Vanaf de
Franse Revolutie was de stam te Giis gevestigd. Karel - lgnaas van Biervliet, ge-

boren te O'ekene op B juni 17M was over Ardooie en Lichtervelde gekomen om er
te boeren op de oude schaaphofstede, en was kerkmeester en adjunct+neie'r. Ziin
zoon Amandus trouwde met Coleta van Canneyt, een oomzegster van Pier - Jan
van Canneyt, de meest verbeten stevenist van Gits, op wiens hoeve de stevenis-
tische priesters de mis lazen. Wie van Gits spreekt, spreekt van het stevenisme,
de sympathiekste kontestatie, die Vlaanderen ooit heeft gekend I Amandus ging
boeren naar Roeselare, maar zijn oudste zoon Pieter-Jan keerde naar Gits
terug en we,rd vader van grootvader Hendrik, van ziin zusters en broers, waar-
onder Charles, die van 1883 tot 1916 sekretaris was van Gits, van de onderwijzer-
dichter Alois, en Cyriel (Gits 1865*19C4), die als pastoor van Wakken tl de boom
aanwees, waaronder n de Swighenden Eede " vergaderde met Hugo Verriest.

Van letterkunde is er bij vade'r niet veel meer in huis gekomen. Het blee{ bij ge-
legenheidsgedichten, en een paar bundels in handschrift, " Landeleven ll " en

" Van hier en elders ". Sommige gedichten zijn even schilderachtig als die van

" Landeleven ", waaronder dit gedicht, waarvan vader zeer veel hield :

Zaligheid

Langs de groene vensterruitjes
van de oude kloosterkerk
maken musschen musschennesten
in 't verroeste traliewerk.



Briefkaart door Firmin Doprgz verstuurd op 10 april 1911 wasrin hil de stude{tten van Gils
oproept tot massale deglname aan de meetlng voor ( de Vervlaamsching der Genbche
hoogeschool ".



De begijntjes in 'n reke
knielen diepe voor 't altaar,
en de " Moeder " geeft wijwater
met 'n koop'ren kwisPelaar.

't Lof begint ; de grijze paster

zegent met den Lieven Heer;
uit de murwe orgelklasse
kriept het " Tantum ergo ' neer.

D'engels boven drhoogen outaar
met hun bruine schinkels bloot,
blazen op thebaansche trompen
hunne wassen kaken groot.

Tegen d'endeldeure staat er
oo 'n worremsteekte voet
'n vermolmde Sinto Rochus
met zijn bloote bille in bloed.

't Lof is uit ; de priester zegent.
D'e begijntjes, heel kontent,
slent'ren weg lijk heil'ge maagden
uit het oude Testament.

Diep uit 't westen kijkt de zonne
door het stervend najaarshout
en begiet't Begijnhofkerke
met haar milde sprankels goud.

Wat vader steeds trouw behield, was zijn liefde voor God, voor de Kerk, voor
zijn gezin en zijn dorp, voor zijn volk ; hij bleef trouw aan de Blauwvoe'terie en
onde,r zijn bes,te vrienden telde hij Jeroorn Leuridan. In de laatste oorlog was hij
gekant tegen elke vorm van collaboratie, maar hij was ook de eerste om na de
oorlog de mensen te helpen, die door de repressie getroffen werden ; zijn recht-
vaardigheidsgevoel kwam in opstand tegen elk onrecht. Met fierheid mocht hij
zeggen dat het dank aan zijn hulp was dat te Gits, in tegenstelling met alle om-
ringende gemeenten, geen huizen werden geplunde'rd en geen baldadigheden
worden uitgehaald.

Hij bleef trouw aan zijn vrienden uit het Klein Seminarie en zijn klasmakkers
vooral bleven zijn vrienden < uit het bovenste schof ". In 1971 was hij ten huize
van apotheker Florent Laleman voor een laatste maal in zijn rolstoel aanwezig op
dg flasvergadering ; het {a9 een diamanten jubileurn. Een verslag en foto hiervan
verschenen'in n Eertijds;, (jg lll, dec 1971, blz. 1-3). In zijn laatste levensjaren
wilde hij zijn letterkundig werk herzien en herwerken, maar de kracht hiertoe
ontbrak hem.

Zijn overlevende klasmakkers waren aanwezig op zijn begrafenis te Gits op woe,ns-
dag 9 februari 1972, toen hij volgens eigen verlangen, met de wijtewagen ten grave
werd gedragen. In een' onuitgegwen gedicht had hij het zelf zo beschreven :

Uitveert

Trage komt de wijtewagen
voor de somber' huisdeur staan ;

al het volk eerbiedig wacht daar
langs de witte kiezelbaan.



Als de kist is opgeladen
Trekt de stomme stoet vooruit ;

in de verte smijt de be6klok,
over 't veld, haar droef geluid.

Bij de poorte van de hoeve
smijt de knecht 'n strooien kruis,
- laatste vaarwel aan den doode,
in zijn' nauwgesloten kluis.

Op den doodenwagen zit den
ouden boeve,r gansch alleen,
ac,hter hem daar ligt de kiste,
dood en stijf gelijk 'n steen.

Aan de kerkedeur gekomen
zet men d'houten kiste nCer....
droevig draaien Miete en Baat en
keeren naar de hoeve w6er.

Met vade'r verdween, zoals ik schreef, een strijder voor God en vlaanderen te
meer !

Aubert - Tillo van Biervliet o.s.b.
Steenbrugge - Assebroek.
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In illo tempore... Rollariensi...

Tweede deel van de schriftuur over de humaniorajaren der retorica 1928 in het

Klein Seminarie te Roeselare.

Aansluitlng bij het Eerste Deet (Eertiids - iuni 1974).

De verantwoording die ik aan het eerste deel liet voorafgaan, be'houdt haar volle

betekenis, ook voor dit tweede stuk. Uit brieven, telefoontjes en gespreKKen van

en met lezers, heb ik de vereiste moed geput om het relaas te voltooien, in de

mate waarin zoiets voltooibaar is.

Al die vriendelijke reacties hebben mii deugd gedaan, omdat niemand zich be-

moeid heeft met wat of hoe ik geschreven heb. ze hebben begrepen dat het mijn

persoonlijke kijk op die tijd is, dat nu ook, behalve dan wat de feiten betreft,

iemand anders een andere kijk erop kan en mag gehad hebben.

Velen hebben hun bliidschap uitgedrukt om het heroproepen van dit stuk verle-

den. wat zij over de inhoud en over mijn interpretaties en bedenkingen vinden

hebben zij niet meegedeeld. Dat interesseert mij ook niet. Mij interesseert dat

iemand anders ook zijn visie op die jaren neerschrijft I van sommigen vernam ik

dal ze ,, in grote lijnen " met mij akkoord kunnen gaan. Dat doet mij genoegen'

maar nog eens, ik heb het recht niet dat van iemand te vragen'

Diep werd ik evenwel getroffen en blij ontroerd door twee brieven - een korte felle

uit 66n geut I En dezer dagen een zeer lange, van de Scheutist-missionaris in

Zdire - Germain LOOTENS van de retorica na ons (1929). Getukkig maakten mii

die brieven, omdat mijn relaas hem teruggebracht heeft naar het Klein' seminarie,

het oude, het echte, waarvan hij toiaal vervreemd was en waar hij zich van na

zijn retorica steeds als niet meer aanvaard had gevoeld. Heel dat schoon en rijk

verleden is in hem weer wakker geworden. De vreugde die zijn woorden mij

brengen,, zou volledig worden indien hij ook eens naar de pen zou grijpen om

over 1923-29 te schrijven op zijn manier, met zijn onstuimig temperament en zijn

onverwoestbaar idealisme. Wel zal ik de lezers teleurstellen door het feit dat ik

in dit tweede deel niet alles kon opnemen wat ik bv. op pag. 37 - alinea 1 en 2

(,Eertijds - jaargang 6 - nr. 1 - luni 1974) beloofde. Er bleek plots voor die jaren

zo'n overvloed aan herinneringen, aantekeningen en dokumentatie voor mij te
liggen, dat een duchtige sohifting noodwendig was. lk vraag ook om ekskuus

dat ik in het eerste stuk soms even op de jaren en de gebeurtenissen moest

vooruitlopen en nu dus wel eens in herhaling zal vallen. Er werd mij ook gewezen

op mensen die onbesproken bleven zoals de leraars van onze 6e B - DELBEKE

en VAN HUFFEL.

Die mensen heb ik onvoldoende gekend. Zo kan ik ook in het tweede deel over

een drietal leraars weinig meedelen en zal dat verder met redenen omkleden.

ook in mijn verder relaas over die twintiger jaren heb ik gepoogd het positieve

te laten doorwegen. Indien er piinlijke dingen gebeurd zijn, die vele anderen

met mij gegriefd en ontgoocheld hebben, heb ik gemeend dat niet te moeten

verbloemen. In deze tiid, waarin korruptie tot op de hoogsie vlakken schaamte-

loos hoogtij viert, waarin haast geen enkel gezag meer gaaf is, gebeurt het

zeker bij velen van ons, terug te denken aan die bedekte en beschermde kor-

ruptie, die ertoe bracht de politieke ambitie te dienen door gewetensdwang. wij
weten evenwel dat wij het n verleden > moeten zien in de tijd waarin het nog

* heden D was. Veel wat toen mogelijk was, zou nu niet meer kunnen'

14



Overigens met toestanden, gebeurtenissen, zoals met mensen, is het toch zo dat
er steeds meer goed dan kwaad over te zeggen valt. Wie het zo niet ziet, moet
ik beklagen.

TWEEDE DEEL

De jaren 1925-26 (Syntaxis) - 1926-27 (Poesis) - 1927 - 28 (Retorica).

1. Van dichtbii gezien, gehoord... en meestal meebeleefd.

- " Tempora mutantur, nos et mutamur in illes ".
Zoals ik voor de eerste groep jaren deed, zal ik ook nu trachten het relaas te
brengen over ons leven van elke dag - uiteraard weer beperkt door het groot
internaat. Dat het anekdctische minder plaats krijgt, zal wel niemand verbazen :

wij leefden intenser de gebeurtenissen mee en wij werden vertrouwder met onze
leraars. Zelfs op die jeugdige leeftijd beiekent ouder worden, meer zorgen heb-
ben, meer last ondervinden van allerlei dagelijkse kleinigheden, als tucht en
regelmaat met zich meebrengen. Doch jong als wij waren e,n levenslustig, door-
braken wij op vele wijzen de eentonigheid en de sleur der dagen. Op een inter-
naat (jongere lezers kunnen dit niet meer weten !), bereidt het leven wel harder
en grondiger voor op de latere levenswerkelijkheid. Het biedt echter ook meer
kansen om de realiteit wat " geweld > aan te doen !

Daarin waren wij veel vindingrijker en dapperder dan wij het ons nu kunnen
voorstellen. Dat het deel " Jeugd in de branding " wat lang uitvalt, ligt aan het
vele wat in die jaren omging, en aan de onzachte wijze waarop wij ermee ge-
konfronteerd werden.

Het schooljaar 1925-26 bracht een op elke dimensie ingrijpende kentering in
ons leven van elke dag. leder van ons zal zo ongeveer het gevoel gehad hebben
dat wij, als jon'ge knapen na de Vierde de vakantie waren ingegaan en in sep-
tember 1925 als grote mensen elkaar terugzagen: leerlingen van de hogere
humaniora kunnen al eens " achter zich " en " naar beneden " kijken ! Het blijde
weerzien op de vooravond van ons vierde humaniorajaar liet geen plaats voor
zwarte of bange voorgevoelens. Het was ook wel de eerste keer dat wij als klas
gelukkig waren weer bijeen te zijn.

Er was in ons een vreugde die voortkwam uit een gevoel van veiligheid ; uit een
onbewuste zekerheid dat we in moeilijke momenten steun aan elkaar zouden
hebben. Die vreugde groeide in een vruchtbare bodem van verstevigde kame-
raadschap. Het tijdsgebeuren, de tijdsgeest, onze eigen mentaliteit tijdens onze
verdere opmars naar de volwassenheid ; kortom heel wat heterogene faktoren
speelden mee in de grote, kentering die ons leven onderging.
Niemand zal betwijfelen dat de < mense'n van diverse pluimage " die wij tijdens
die drie jaren in de echte zin van het woord " ontmoet " hebben op weldadige
wijze anze jonge zoekende geest en ons jeugdig onberekenbaar gemoed hebben
helpen ontluiken. Laten we thans hun gezelschap opzoeken en even in hun
nabijheid verwijlen.

2. Ontmoeting met mensen van diverse pluimage.

Met Jozef VERSELE naar de hogere cyclus.

Met deze nieuwe figuur begonnen wij, om bij de beeldspraak van Kamiel pOlG-
NIE te blijven " de tweede helft van onze humanioraheuvel te bestijgen ".
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In " Eertijds - jaargang 5 - nr. 2 - nove'mber 1973, werd mij reeds de gelegenheid

geboden om over Jozef VERSELE te schriiven. Dit was in hoofdzaak een eerlijk
getuigenis van dankbaafheid en genegenheid. Veel van wat ik daarin schreef
zou anders hier nu een plaats hebben gekregen. Over dat jaar met hem, valt nog

heel wat meer mee te delen.

Zoals ik toen schreef, was het een hele toer om van Kamiel POIGNIE naar Jozef

VERSELE over te schakelen. Deze laatste verscheen immers als een totaal andere

figuur in ons humaniorabestel. O'nze nieuwe klastitularis gooide het op elk ge-

bied over een heel andere boeg. Veel touwen loste hij, doch nieuwe bonden ons

onmerkbaar steviger en toch soepeler. Hst werd ons vlug duidelijk dat een

andere geest een ander gemoed ons wezen boetseerde. Wii waren ten andere

op een leeftijd en tot een ontwikkelingspeil gekomen waarop wij aanvankelijk nog

steigerend naar een grondige omkeer verlangden. In voormeld artikel over Jozef

VERSELE had ik het ook reeds over zijn weldadige invloed op heel onze ver-

standelijke en algemeen menselijke evolutie. E6n facet van ons internaatsleven

stond naar onze mening buiten de interesse - en beinvloedingskring van onze

klastitularis, klaarblijkelijk aanzag hij dat niet als zijn domein.

Toen ik later als retoricaleerling tot prefekt van de Kongregatie gekozen was,

kwam ik weer met Jozef VERSELE in kontakt, aangezien hii, in die sector van

ons godsdienstig leven, leiding gaf.

Maar onze leraar was in elk geval iemand die wist wat er omging, die de vele

aspekten van leerlingenleven en de vele uitingen van jeugdig idealisme begreep.
Het feit dat hij ons op allerlei gebied vertrouwen inboezemde, is zeker een

bewijs dat hij zelf jonge mense'n vertrouwde. Over ziin klare kijk in de bewege-
lijkheid der jeugdmentaliteit, schreef ik reeds vroeger.

Als leraar ging een rust en een zekerheid van Jozef VERSELE uit ; ook als mens
en als priester was hij voor ons een voorbeeld van de opvoeder, die weet dat
hij 6en kapitale fout moet vermijden : stukken maken bii de jeugd. lk heb nooit
met iemand van zijn oudleerlingen uit later jaren gesproken maar toen ik vernam
dat hij titularis der reto,rica geworden was, heb ik in gedachten zijn leerlingen
geluk gewenst met een mens, en priester, een leraar van zulk zeldzaam gehalte.

Wat onze klas betreft zullen het zeldzame uitzonderingen zijn, die geen spijt
voelen omdat zij hem maar zo kort hebben gekend. Doch allen weten dat tijdens
dat ene schooljaar onmerkbaar, zeer veel van leraar VERSELES voorbiigang in

ons later leven is blijven nawerke,n. lk he,b ook dikwijls erover nagedaoht of de
grote verandering die onze klas in de Derde heeft ondergaan, niet voor een
goed deel alleen reeds door Zijn voorbeeld van elke dag geschiedde. Over onze
klasgemeenschap in de Derde is heel wat te schrijven, zonder daarom per-

soonlijk te worden. Het is begrijpelijk dat veelsoortige faktoren meespelen bij de
groei naar de volwassenheid.

De meesten onder ons waren reeds in dat jaar met hun toekomst begaan. Bii
niet weinigen woedde een heftige innerlijke strijd. In een gemeenschap van jonge
mensen, hoe open de kameraadschap ook is, heeft iedere enkeling zijn eigen
zorgen en konflikten te verwerken, waar anderen buiten staan. En ik wil hier
getuigen dat in onze klas de eerbied voor ieders eigen wezen geen ijdel woord
was. Schaars waren die gesprekken waarin de ene de andere eens uitzonderlijk
in vertrouwen nam. En tcch voelden, wij ons in die mate met elkaar verbonden
dat wij veel van elkaars innerlijke leven konden raden en vermoeden. Woorden
zijn daarbij veelal een ontwijding. Problemen hadden wij evenwel als de jeugd nu,
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maar geen krant schreef erover. Wij hadden op onverklaarbare wijze steun aan

elkaar. Wellicht voelden wii ongeweten, elkaars momenten van onrust, ontmoe-

dinging of onzekerheid, met dit onzegbaar gevoel dat we toch nooit geheel alleen

stonden. Tot de schoonste en rijkste herinneringen die mij bijgebleven zijn, beho-

ren die zeldzame keren waarop ik met 66n of me'er van miin klasmakkers Onder de

bomen van 't groot internaat woordeloos om en weer wandelde. wii wisten

immers wat wij elkaar . hadden willen " zeggen. Toen ik veel jaren later Karel

van de Woestilnes uitspraak 165 ; " Wii hebben een medemens nodig, bij wie

wij kunnen zwijgen ", wist ik dat ik dat bij schaarse gelegen'heden op het

Roeselaarse internaat beleefd had.

Met Kamiel POIGNIE naar Po6sis.

Toen wij einde september 1926, als podten in spe, naar het Klein seminarie

terugkeerden, vernamen wii het bericht dat de titularis Gerard VAN GHELUWE

vervangen was door Kamiel POIGNIE. Deze benoeming wekte bij zowat iedereen

van onze klas de Vraag : * lS er voor OnS dan nooit een SchOoljaar zonder Ver-

rassing en verandering. " We gingen naar de Zesde en vlogen als " kleintjes "
oo een nieuw internaat. we belandden in de Vijfde, een derde van onze klas kwam

bij Willem D'EPLA terecht en twee derden bij Felicien VAN HAUWERE. Hier kwam

de verrassing na Nrieuwjaar: onze klas werd dooreengesohud en op een andere

wijze ingedeeld bii de beide titularissen van de Vijfde. Het iaar daarop, weeral

een schok : een onbekende nieuwe titularis.

Nu was Kamiel PolGNlE wel geen on,bekende, maar de verrassing was nog erger,

erger dan vroeger. De grote vraag die niemand, naar mijn weten uitsprak maar

die zeker bij iedereen opkwam was : ( Zouden wij onze titularis van de Vierde

kunnen waarderen als titularis van de " dichtersklas " ? Dichter dat was hij, dat

wisten we. Niemand had het zich ook beklaagd dat hil in de Vierde POIGNIE tot

leraar had. Het was geen geheim dat Kamiel POIGNIE bij enkelen van onze

klas, tijdens onze Vierde wel wat sympathie verloren had. Bij anderen was hij

zeer in de smaak gevallen. De overigen konden het goed met hem stellen. Er

was evenwel een gevaar, dat wij, zonder veel uitzonderingen onze vroegere le-

raar uit de Vierde, nu met andere ogen zouden gaan zien. Velen meenden terecht

dat die benoeming in Podsis een welverdiende promotie was voor een waarachtig

dichter, maar tevens uitmuntend lesgever als Kamiel P'olGNlE. lk denk niet dat

iemand ooit geweten heeft hoe .hiizelf die bevordering heeft opgenomen' Hij

was nl. iemand die in deemoed en vol plichtsbese{ goed deed, wat hem door

zijn oversten gevraagd werd.

Niemand zou ook 66n moment getwijleld hebben aan de bekwaam'heid en de

eruditie van de nieuwe titularis. Er is evenwel in dergelijke situatie een belang-

rijke faktor waar een groot vraagteken aan verbonden was'

Flet is immers zeer begriipelijk dat iemand die zovele laren zich met heel zijn

wezen aan de leerlingen van de Vierde gewijd had, aan dat niveau zijn kijk op het

leven in zijn geheel had aangepast. voeg daarbij onze geleidelijk veranderde

mentaliteit, maar meer nog kenteringen allerhande, die zich tijdens onze Derde

hadden voorgedaan. Denk om wat ik vroeEer en ook in dit artikel over de

invloed van Jozef VERSELE heb geschreven. Als het transfer van POIGNIE naar

VERSELE al een feit van betekenis was, dan moest de overschakeling van

versele weer eens naar POIGNIE, niet te onderschatten gevolgen hebben. De

vrees was niet denkbeeldig, dat iemand als Kamiel PolGNlE, met een gevestigde

ongewone faam in het Klein seminarie, dat iemand die als leraar en opvoeder
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door jarenlange gedegen praktijk, een eigen methode had opgebouwd, de aktua-
liteit, met haar grondig gewijzigde situatie, niet zou over het hoofd zien.

Dachten wij aan dat alles ? Zeker niet. Als wij in latertijd, terloo,ps die kwestie
aanraakten, bleken de meesten destijds een zekere angst te hebben gekend, dat
de leraar van de Vierde, aan wier lessen zoveel schone en blije herinneringen
bijgeblevon zijn, ons eens of anders, als podsisleraar zou ontgoochelen. Wij ver-
moedden, ja wij meenden a priori, dat wij in dat voorlaatste jaar onzer humaniora,
door hem onbewust als leerlingen van de Vierde zouden beschouwd worden.
Alwie het zelf heeft ervaren, weet hoe veeleisend andere leerlingen jegens een
leraar stonden en hoe ze meestal zelf heel wat van het leven moeten leren, om
het goede wat een of ander leraar voor hun deed dankbaar te gedenken.

En zelfs bij het minder prettige van toen, nog met een glimlach te kunnen ver-
wijlen.

Telkens als in een onderwijsinrichting oudere leraars door jongere worden
vervangen, wordt het er niet beter of niet slechter om, het wordt anders. Met
die jongere leraars gebeuren onnawijsbaar doch zeker, verschuivingen in de
gedachten en gevoelens der leerlingen. Die veranderde mentaliteit wekt andere
gedragingen. Zij stellen onbewust eisen. Zeldzaam zijn de oudere leraars, die
met de jeugd kunnen blijven mee evolueren. Reeds met P'aul SOBRY, toen wij
nog in de Vierde waren, met Jozef VERSELE, die met onze klas zijn loopbaan
te Roeselare begon, traden kenteringen op in het dagelijks leven van het inter-
naat. De eerste alumni van Paul SOBRY, de retorica 1925 raakte niet uitgepraat
over zijn heel nieuwe verschijning, voor hen was een SOBRY, na POIGN'IE in de
Vierde, VAN EECKHAUTTE in de Derde en VAN GHELUWE in po6sis, alle drie
van een oudere generatie, een blijde openbaring. De vernieuwing die zij bleken
te ervaren, beroerde ook de klassen die volgden. Zo ging het ook toen wij
VERS,ELE in de Derde kregen,.

Leraar POIGNIE, die wij in, podsis als lesgever bewonderden, bleef volgens ons
ergens in gebreke in zijn menselijke'begeleiding. Wellicht heeft niemand van ons
in later jaren er hinder van onderyonden, maar hij was enkel met zijn leerstof
naar een hogere klas opgeklommen, niet met ons, die niet leefden van lee,rstof
alleen.

Zijn dit ve,rwijten ? Slec,hts vaststellingen zijn het. En wie zal durven beweren
dat wij aan hem niet meer hebben gehad dan aan de anderen ?

Er waren nog twee mensen in die jaren, die een nieuwe tijd, een versohuiving
van gesteltenissen en opvattingen op gang brachten. lk bedoel Karel DUBOIS,
bij wie een goed deel der hogere humaniora geestelijke leiding zocht. En Willem
DEPLA,, die een deel van onze klas uit de Vijfde kende, was ons als leraar Duits
naar podsis gevolgd. Wij waren niet vergeten hoe hij ons reeds in die lage,re
klas niet enkel als leraar, maar ook als mens en priester had geboeid. In po6sis,
tijdens die enkele arme lessen Duits verrijkte hij onze geesten, o,ns hart met
blijvende waarden. Of is iemand van ons Wallensteins' piecolomini vergeten,
waar twee jonge mensen, midden ontstellende menselijke lelijkheid, tot de ver-
hevenste menselijke liefde en de schoonste trouw aan zichzelt, aan elKaar en
aan hun idealen in staat waren. Toen ik zelf, veel jaren later, met mijn leerlingen
dit stuk las heb ik het naar best vermogen gedaan in diezelfde geest, me't die-
zelfde bedoeling, jonge mensen te helpen geloven dat zonder liefde en trouw
geen mens iets goeds en schoons in het leven kan verwezenlijken. willem DEPLA
gaf geen les aan leerlingen, wel aan jonge mensen. Dat wij in podsis ook nog les
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kregen van Paul soBRY, was nog een reden te meer, om naar zijn lessen

Nederlands, Frans, Grieks en Latijn te verlangen.

Van Kamiel PolGNlE, kan ik niet scheiden zonder nog even de dichter in deze

wonderbare man te gedenken. Het is mii niet m,ogelijk hier en nu te doen wat ik

in Eertijds nr. 1 van dit iaar op pagina 36 zo onvoorzichtig beloofde. Tooh even

dit. wii kregen af en toe een gedicht als taak op. of iemand ooit iets aanvaard-

baars bijeenkreeg, is mij ontgaan. Maar gewoonlijk werd bij de verbetering van

en het napraten over die po-atische taken, een gedicht over het opgegeven on'

derwerp door onze leraar, voorgelezen. Dat werd aangekondigd met de woorden :

* femand heeft het zo gedaan... r. Een eerste maal liepen wij er wellicht in - Zo

was hij.

De dichter in hem werd geroemd door zijn al te bescheiden natuur en door de

overtuiging, dat zijn podzie naar vorm en in,houd reeds uit de tijd was, niet meer

zou aanspreken. vaak heb ik teruggedacht aan de verklaring, die hii gaf in een

van zijn lessen overde kortstondige dichterlijke loopbaan van Delfien VAhl HAUTE'

Hij moet overtuigd geweest zijn dat zijn po-azie op dat moment voorbijgestreefd

was. Met deze dichter voelde PolGNlE zich verwant. Niet met GEZELLE, ook wel

met Omer DE L.AEY.

Als dichter zou hij zeker geen ve,rnieuwer geworden zijn, want hii zou er nooit

toe gekomen zijn, zijn overvol gemoed te laten losbreken. Vormvernieuwing inte'

resseerde hem weinig. In * De Thuis " hanteerde hij het oude alexandrijn ; hij

voelde daar voldoende ruimte om zijn gevoelens te verbergen. lk moet over onze

leraar FOIGNIE nu voor de tweede maal eindigen. lk doe het met de overbekende

slagzin : " Hii was een vat vol tegenstrijdigheden "'
ledereen van onze klas die deze laatste zin leest, herbeleeft daarbij ze'ke'r nog

een blij moment. Met deze slagzin nl. hield onze sympatieke klasmakker Jan

Glorieux " zijn " spreekbeurt over Frederik van Eeden, meer woorden had hij er

niet voor nodig. Dat was in de Derde.

Na podsis begon de zomervakantie niet zoals de andere jaren e'n enkel lezers die

met de geplogendheden van het Klein seminarie onbekend ziin, weten wellicht

niet waardoor. Onmiddellijk na het einde' van dat voorlaatste humaniorajaar ging

naar ouder gewoonte de " bedevaart naar o.L.Vr. van Halle " in de weidse Bra-

bantse heuvelen door.

Daar ik even voor Pin'ksteren wegens ziekte naar huis moest en er voor mij geen

wederkeer was voor Allerheiligen in retorica, heb ik de zolang met spanning

verwachte " pelgrimagie " niet mogen meemaken. Dat ben ik tot op heden als

een pijnliike leemte in mijn humaniora-ervaringen bliiven beschouwen. Het na-

tuurlijk gevolg is thans ook dat ik er maar < van horen zeggen > zou Kunnen over

schrijven. Gelukkig bestaat over die 6nige gebeurtenis een uitgebreid relaas.

lk kan het niet beter beschrijven als een informatief levensdokument, een kleu-

rige en geurige reportage over die avonturenrijke dag-en nacht vermenge'nde
pelgrimstocht. De schrijver van dat lijvig relaas, onze graaggeziene en gewaar-

deerde klasmakker, in de schrijfkunst zeer bedreven Rafadl Vandeghinste zal naar
ik hoop wel bereid gevonden worden de lezers van Eertijds eens op dat " ge-

schiedkundig > verhaal te vergasten. In de redaktie van ons aller tijdschrift heb

ik niets te zeggen maar aandringen liefst al voor het volgend nummer durf ik wel.

Het zou een leerriike bijdrage zijn tot de geschiedenis en de evolutie der menta-

liteit uit die jaren. Het is zomaar geen verhaal, het is een stuk met diepgang,
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Onze klasgroep op bezoek te Brugge ondet begeleiding van onze retorica leraar p. Sobny.
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vol fijne karakteriseringen. De titel en motto tevens bestaat uit de intrigerende

woorden van Sint Lucas: *... Ut revelentur ex multis cordibus cogitatiOnes'.. "
(Luc. ll - 35).

Eerst had ik eraan gedacht met de vriendelilke toestemming van onze reporte-

rende klasmakker, uit deze riike en bonte tekst een en ander in mijn artikel in te

lassen. ll( vind het ge,heel echter te waardevol om zomaar erin te grasduinen.

Nu in zijn geheel opnemen kon niet meer.

Met Paul SOBRY naar Retorica

Dit laatste schooljaar, begon zonder verrassing. onze titularis was lang geen

onbekende meer voor ons. Dat * kennen " zou in dat laatste retoricajaar een heel

wat riiker bete'kenisinrhoud krijgen. Nog op deze dag voel ik spijt omdat ik niet

samen met onze klas dat jaar kon beginnen. lk kwam na Allerheiligen terecht,

zoals in een toneelopvoering, waarvan de eerste scdne al voorbij is. En eigenlijk

heb ik SOBRY maar na mijn retorica van meer nabij leren kennen. Eerst dan

werd het een ontmoeting. Overigens is het niet zo eenvoudig een figuur als

onze retoricatitularis, in een paar bladziiden te belichten e'n gestalte te geven'

Een retoricaleraar, die ziin hoge opdracht begrijpt en ook aankan, bekleedt een

bevoorrechte positie. De lessen alleen vormen slechts een deel van zijn taak;
hij is ook mentor op zuiver men,selijk vlak. Een groot deel van onze klas had

hem daarbij tot geestelijk leider gekozen. ziin lessen Nederlands (we lazen

VONDEL en VERSCHAEVE), Engels (zoals hij ons Shakespeare leerde kennen,

heb ik later nooit meer meegemaakt) hebben, althans voor mij, he meest bete-

kend. De aangrijpendste momente'n waren echter - zo maar tussen om 't even

welke les door - zijn onvergetelijke en onvergelijkelijke levenslessen. Dan zat

hij meestal met beide handen voor zijn gezicht en sprak, fluisterde bijna' maar

in die grote stilte die toen inviel, ging geen woord verloren. De verfijnde en

aristokratische intellektueel, niet de meeslepende veroveraar van geesten en

harten, niet de entoesiaste leraar en redenaar, was dan aan het woord. Hier

sprak alleen de mens en de priester in de eenvoud van hun zuiverste gehalte,

geladen met het verheven idealisme van zijn menselijke en priesterlijke roeping.

Eenvoudige echtheid, wilde hij ons als basisdeugden voor het leven meegeven.

En op die begenadigde momenten leerden wii de werkelijke SOBRY kennen. Wij

begrepen zeker maar vaag dat hij uit die twee bronnen, uit de eenvoud en de
gaafheid van zijn hele wezen, zowel de kracht van zijn intellektuele geestdrift

van zijn gemoed, als heel zijn natuurlijke levensverfijning kon putten.

Toen wij dan uit de ban van zijn meditatie (want dat was het telkens) loskwamen,

hadden wij wel dankbaar en eerbiedig kunnen zeggen, zoals de apostelen tot
Jezus : " Heer, zoals Gij spreekt niemand ".

Wat een begeleider als SOBRY, in dat laatste iaar van beschermde vorming, voor
het verdere leven heeft betekend, kan elk maar voor zichzell uitmaken. Persoon-

lijk ben ik er nu nog gelukkig om, dat ik eens een gelegenheid had om hem te
zeggen, hoe zijn invloed niet zo snel losliet. Voor hij te Leuven als hoogleraar
zou beginnen en nog zijn doctoraatstitel in Nederlands ging behalen, kwam hij mij

op mijn studentenkot te Gent opzoeken. Hij zou te Leuven belast worden met o.a.

Europese literatuur. Wij te Gent hadden daar August VERMEYLENT voor. Wellicht
verraste hem de bewondering, waarmee ik over VERMEYLEN sprak en hij uitte
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iets als vrees voor een ongunstige beinvloeding door de agnosticus VERMEYLEN.
lk kon hem geruststellen, want die man gaf heerlijke colleges, maar bleef verder
onbenaderbaar. lk vond het echter een gunstige gelegenheid om hem woordelijk
te zeggen : " Mijnheer SOBRY, heb toch vertrouwen ! Dat jaar bij U, 66n levensles,
is niet zomaar vergeten | " " pank je, dat is nu een levensles voor mij ,, lyas
zijn blij antwoord.

Wie Sobry te Roeselare gekend heeft, weet dat zowel de mens als de leraar en
als de Vlaming zonder de faciliteiten van het altijd verlammende ko,mpromis, de
gave eenheid van de echtheid aan de diversiteit van zijn wezen gaven. Daardoor
is het ook geen lichte opdracht, zijn persoonlijkheid te willen doorlic,hten. want
niemand zal beweren dat hij zonder gebreken was : in alles was hij eerst mens.
Wat kon P'aul Sobry als leraar humeurig zijn ! Wat konden de dagen en zelfs de
lesuren met hem soms onbegrijpelijk verschillend op ons gemoed inwerken en
ons wrevelig stemmen ! Maar hij was en bleef voor ons de mens, de leraar, de,
priester die hij in zijn gewone omgang met ons was : ge'breken brengen de
mens nader tot zijn medemens dan de meeste deugden dat kunnen. Toch moet
ik iets meedelen wat hij mij later sprekend over onze retorica toegaf : sobry
heeft te Roeselare het meest gehouden van ziin eerste retorica, die van 192s.
wij hadden het over mogelijke redenen daarvoor o.m. dat die klas in haar geheel
gezien volwassener was. Hij verklaarde dat door het feit dat zij door de oorlogs-
Jaren getekend waren. Toen zij in 1g1g de humaniora begonnen, hadden de
tijdsomstandigheden hen ouder gemaakt dan zij waren. Het zou ook niet onge-
woon mogen genoemd worden, dat de jonge leraar me,ende aan te voelen hoe
die leerlingen hun titularis als de boodschapper van een nieuwe tijd beschouw-
den. [\a dat eerste jaar kon hij zich wellicht moeilijk on;tdoen van de indruk dat
zijn leerlingen minder gereed waren om de humaniora te voltooien dan die
eerste groep. Geleidelijk hee'ft hij zich eerlijk aangepast, maar bij mo,menten
kwam die indruk van vroeger weer even zijn humeur bejnvloeden.

sobry die van huis uit een voortreffelijke en aristokratische opvoeding meege-
kregen had, die als humanioraleerling geen internaatsleven gekend had, kon
zich vaak ergeren aan onze wat onverzorgde omgansvormen en onze soms losse
gedragingen. Zeer duidelijk staat het mij nog voor ogen en klinkt het zelfs nog
in mijn oren, hoe hij zich eens razend kwaad maakte wegens de al te luid-
ruchtige wijze waarop wij onze maaltijd verorberden. Hij heeft bij mijn weten
maar 66n keer bewaking gedaan in de refter. onze eetgeluiden moeten hem
misselijk gemaakt hebben. Het internaat in die jaren bood weinig comfort, weinig
aandacht werd gewijd aan de vormelijkheid, aan de " nette manieren D aan het
uiterlijk in het algemeen.

Met deze' bedenkingen en herinneringen aan dit andere facei van zijn wezen,
kan noch wil ik over sobry eindigen. Er was te veel in hem dat ons boeide en
trof' dan dat wij ook die banaler feitjes zouden kunnen vergeten. Ze drijven
echter niet boven ! Paul sobry was geen leraar die eruditie meedeelde. Hij openoe
sluizen in ons wezen, hij ontsloot horizonten van schoon'heid, goedheid en le-
vensechtheid. Maar waar de woorden te vinden om daarover te schrijven. Bij ieder
van ons zijn in de bewaarplaats onzer herinneringen aan deze heerlijke figuur
gedachten en gevoelens nagebleven. wie zal niet bij momenten dankbaar ge-
bruik van dat erfgoed gemaakt hebben ?
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Als gedegen Vlaamsgezinde nam hii in die laren bii velen van ons een belang-

rijke plaats in. De oud-frontsoldaat die " Vlaanderens weezang aan de lJzer " van

dichtbil gehoord en in eigen wezen ervaren had wat al onrecht als recht werd

gepleegd, kwam het bij hem niet op onze anti-belgisc,he gevoelens nog aan te

vuren, maar hij vond ze doodge,rrvoon. o,m ons u Vlaams-zijn " degelijker gronden

te geven kon hil soms wijzen op feiten waar niemand ons nog op gewezen had.

lk denk hier aan een les over een of ander werk van Versohaeve. Hij wees ons

op stilistisc,he slordigheid en onvoldragen gedachten en gevoelens' " Bedenk

ebns o, hoor ik Sobry nog zeggen, * wat zo'n schriiver en vele Vlaamse kunste-

niars met hem in hun diepste wezen geleden hebben omdat het onrecht hun

volk aangedaan, hen verpllcht het prim.um necessarium, het vechten voor vlaan-

derens herwording boven hun kunstenaarsschap te stellen ". De tijd, de gemoeds-

rust heeft hen belet tot de normale ontplooiing te komen en dat noemde onze

leraar een, tragische en noodlottige situatie die de opgang van ons volk in hoge

mate belemmert. zo heeft hij ons op menig feit gewezen en de ernst en de noocl-

zaak aangetoond van ons aller inzet in de strild tegen het onrecht waardoor ons

volksbestaan bedreigd wordt. zo was Paul sobry : hil greep naar de diepte van

ons wezen en slo€g er piilers die er nog staan.

Vooraleer te besluiten over het onderwijs en de opvoeding ons verstrekt door die

mensen over wie ik gepoogd heb ie'ts uit de volheid der herinneringen mee te

delen, wil ik antwoorden op een opmerking die sommigen wellicht zullen maken.

nl. dat sommige mensen vergeten werden, die aan onze vorming niet weinig mee-

gewerkt hebben. Leraars als Robert Dumez (wetenschappen), Joris De Brie (Duits

en Engels in Vierde en Derde) Karel Pattijn en Gaston Deweer (wiskunde), waren

door hun onderlegdheid in hun vak, door hun algehele inzet in dienst van het voor

hen zo verheven ideaal, de opvoeding en de wetenschappeliike vorming der

jeugd, voor ons voorbeelde,n op elk gebied. Doch geen van hen hebben wij

toen Van nabij kunnen kennen. Hun voorbijgang door onze humaniorajaren was

bijna louter technisch, zal ik zeggen. Enkel Gaston Deweer hebben wij in ons

laatste jaar als mens en als priester enigzins ontmoet, toen hij promotor was

van het Vincentiusgenootschap. Over onze leraar Duits en Engels De Brie was

ik gelukkig een blijde bijdrage te lezen in Eertijds 1969.

wat zou het hoogst moeten gewaardeerd worden inzake opvoeding en onder-

wijs ? De tijdsomstandigheden en de tijdsgeest zullen, altijd in die kwesties

meespreken, doch er zou nooit mogen vergeten wo,rden dat er altijd ionge
mensen mee gemoeid zijn. Vorming of liover bijstand en begeleiding van de

opgroeiende jeu$d moet dus noodzakelijk eerst op het menselijke gericht zijn'

het menselijke eerbiedigen en tot wasdom helpen brengen. Hoe do tijden ook

veranderen, steeds zal de persoonlijke inzet van de onderwijsmensen een be-

langrijke faktor blijve,n, zeke.r dan in de jaren die naar de volwassen'heid voeren.

De kritiek die thans uitgebracht wordt op de vorming die wij in die jaren in

instituten als het Klein Seminarie hebben gekregen, is in de optiek van velen

gerechtvaardigd, voor zover zii negatief is. Er wordt gegoocheld met indoktri-

natie, dwang en vooral wordt graag de nadruk gelegd op het aankweken van

fanatisme en dogmatisme. Er zijn in die zin bewijzen genoeg voorhanden dat

daarin de tijdsgeest overal van zulke aard was. Maar er wordt vergeten dat ook

bij ons mensen waren die tegen die geest ingingen en waarschuwden. En dat ook

toen de jeugd niet in haar geheel alles zomaar onderging, wordt ook graag

verzwegen. Als wii thans zien hoe met de huidige ionge mensen gesold wordt in
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partijen en groeperingen en bewegingen allerhande, moeten we nu niet meer
de indoktrinatie op grote schaar aankragen ? Nooit werd de jeugd op een meer
gedirigeerde wijze opgevoed als nu. Waar vinden we thans een zo felle kontestatie
als de onze er een was op het internaat te Roeserare. verder in deze bijdrage
moet ik daarover meer uitreg verstrekken. waar haarden wij dan die durf, die
trouw aan ons ideaal, als het niet het gevolg zou zijn van onze opvoeding in dat
milieu, in die tijd ? zo, wij werden vorgens veren opgereid tot tamme brave jonge
mensen, maar we durfden de aanslagen op onze idealen met daden beantwooroen.
En wij wisten onderscheid te maken tussen echte en politieke doodzonden. wij
waren in die zin wer middereeuwers, dat we durfden getuigen voor wat we
waren, ook als het niet diplomatisch verantwoord was.

In het Klein s,eminarie te Roeselare werd ons geleerd idealisten te zijn en wij
zagen levende e,n daadwerkelijke voorbeelden van idealisten die, gekweekt in
dat traditierijke instituut en bijgewerkt in de studentenbonden van het AKVS
tijdens de vakanties, in groot getal iot * de besten onzer broede;.s " gingen be-
horen. Toen die bloeiende en zeer kristelijke studentenbeweging veroordeeld
werd en naar het woord van pater stracke moest wijken voo.r een nieuwe orga-
nisatie die achteraf beschouwd niet veel aarde aan de dijk gebracht heeft, is
zeker vergeten geworden hoe talrijk diegenen onder onze missionarissen zijn
die, gevoed door het idealisme der AKVS'jeugd, besloten uit lie{de tot hun eigen
volk, te gaan dienen in de missieranden. Daar zijn getuigenissen over !

Die priesters zijn dan ook nog gespaard gebreven van allerlei dwang die om
politieke redenen hun jeugdidealisme wilde breken. Toen het JVKA, de nieuwe
zgn. " zuiver katolieke " geest begon te vers,preiden, was het velen nog niet
duidelijk dat de strijdende Vlaamse jongeren weer in de bedding der Belgische
vaderlandsliefde mo,esten gedreven worden. ls daarmede ook het godsdienstig
en kerkelijk leven der jeugd gediend geweest ? onze oude AW-wK-leuze klonk
en was niet Belgisch, maar wie het eerste lid verwijderde, verwierp noodzakelijk
ook het tweede. ldealisme is altijd overdreven en wij hebben wellicht ongelijk
gerlad niet braaf in de rij te lopen. Dan arriveert men veiliger en sneller. Doch
wij werden te Roeselare zo niet opgekweekt. Of moet ik zeggen * wij hebben
ons zo niet laten kweken " ?

JEUGD IN DE BRANDING EN IN HET VERWEER

" Den Lande en Volke getrouw... "
Bij plechtige gelegenheden en tot slot van bepaalde bijeenkomsten was het
gewoonte de " Psalm o van Rodenbach te zingen. De laatste verzen klonken tel-
kens aangrijpend als een gelofte voor het leven :

" Zegen de eed door allen trouw gezworen,
" Vlaandren, Vlaandren, bovenal "

De woorden " trouw ' en < bovenal " vertolkten altijd een gevoel van angst ; kon
dit de angst zijn bij de gedachte dat de betekenisinhoud van beide woorden ons
in f ater jaren zwaar of te zwaar zou kunnen worden om te dragen ?

wie is ooit de geweldige ontroe.ring kunnen vergeten, die ons destijds aangreep ?
Laat mij degenen bekragen, die onze ernst en ons geroof en ons geruk van
toen, nu naief zouden noemen.



Na de zomervakantie 1925 werd bij dergelijke gelegenheden ook nog en met

niet minder ingetogen vurigheid, geloof, hoop en liefde, Verschaeves " Ee'd van

Trouw o gezongen'. De woorden van deze eed, die wij tiidens de zomervakantie

op de Vlaggefeesten te Brugge voor het eerst hadden gehoord en meegezon-

gen, kregen na september 1925 een zwaarder betekenisinhoud en een tragischer

gevce|swaarde.Mogedezeeed,nuzieke|ijkehaatdedichterendewoorden
ervan poogt te ontluisteren, velen uit hun euforie doen ontwaken ! voor wie ze

mocht vergeten zijn, laat ik hier de wijdingsvolle woorden volgen :

" O land van roem en rouwe,

van liefde- en lijdensnood,
gij wordt weer vrij en groot
wij zweren houwe trouwe

U Vlaanderen. tot ter dood. "

Wat was er de oorzaak van dat deze eden ons na September feller ontroerden ?

voelden wij onbewust aan dat onze trouw werkelijk en pilnliik op de proef zou

gesteld worden ? wat was ons, begin oktober, door de externen, zoals gewoon-

lijk, ter ore gekomen ?

De bisschop van BruEge zond op 3o september zijn eerste veroordeling van het

Vlaams Nationalisme aan de dekens en superiors of principaals van zijn bisdom.

wij vernamen dat die brief reeds op 11 oktober, nu door al de bisschoppen on-

dertekend, naar de clerus van al onze bisdommen gestuurd was'

l\u moet ik even terug in de tijd om aan te tonen dat deze bisschoppelilke in-

greep onder 66n of andere vorm mocht verwacht worden. Dat het evenwel een

veroordeling zou zijn, was wel een verrassing. In het eerste deel van dit over-

zicht (Eertijds - juninummer 1974 - p.40-41\ lraalde ik reeds een paar feiten

aan die ik thans met een andere wens aan te vullen. lk wil nl. met feiten' toelichten'

hoe een deel van de studerende jeugd toen van een eerder rornantische vlaams-

gezindheid geleidelijk naar een verbitterd radikalisme gedreven werd. De bru-

tale realiteit der feiten ontgoochelde, griefde en staalde ons naar geest en ge-

moed. Voo,r velen onder ons op het grcot internaat was de praktische inwijding

in alles wat de Vlaamse' Beweging betrof, reeds in Vijfde en Vierde grondig

gebeurd. Vooral treurige berichten werden ons in tweede en derde trimester

onzer Vierde meegedeeld. Dankbaar denk ik nu nog terug aan die leerlingen der

retorica '25, omdat zij ons, vierdelingen, toen zoveel kennis tot groei en verste-

viging van ons Vlaams idealisme hebben verstrekt. ook hen, die het zich wel-

licht liever niet meer herinneren, blijf ik dankbaar.

Een van die pijnliike feiten was de wegzending uit Leuven van priesterstudent

Maurits GEERARDIJN,. Deze oudleerling van het Klein Seminarie kenden wij door

zijn idealistische inzet in de tragische strijd der Vlaamse lJzersoldaten. Wij had-

den het Zwartboek der houthakkers gelezen en Vlaanderens weezang aan de

lJzer. sommigen onder ons hadden op de kamervan Kamiel PolGNlE, op een ere-

plaats o,nder het kruisbeeld het portret van brankardier-houthakker GEERARDIJN

gezien, want hij was 66n van POIGNIES geliefde oudleerlingen. Trouw aan zijn

herolsche strijd aan de Alma Mater te Leuven, de studenten van het Katoliek

Vlaams Hoogstudenten Verbond.
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く(Sedert 1883 ve,rscheen de Vlaamsche vlagge met een binnenomsiag, Gothische letter en Go‐

tische tokening, die we hier weergeven : het is een bewiis te meer van den invloed van Geze‖
e

en van Rond den Heerd, die overa1 0ude kunst en oude letteren op den troon verhieven "

(Het Vlaggeboek blz 295)



Demarte|gangdiedeze,alsprieste'r6nalstrijdendV|amingtrouwgeb|evenman
door he bisschoppe|ijk optrede'n iS moeten gaan, heeft zijn idea|isme niet kunnen

breken. onder Mgr. DE SMEDT is een rehabilitatie in extremis als schuchter

teken van een nieuwe tijd in het bisdom de trouwe priester en vlaming ten deel

gevallen : de oudprofessor van het seminarie te utrecht, de doctor in de wijsbe-

geerte der universiteit Nijmegen, werd pastoor te Mannekensvere. De thans 78-

jarige leeft vanaf 1962 als pastoor emeritus te st.-Michiels-Brugge. Een ereteken

* benemerenti " om een levenslang voorbeeld voor al wat priester is, mag daar

zeker aan toegevoegd wcrden.

ln dat tragische jaar 1925 volgde de ene treurmare op de andere' Nadat we

tijdensdePaasvakantieopdeA.K'V'S..-gouwdagteTorhoutVernomenhadden
dat onze iongstudentenvereniging openliik de weg van het Vlaams Nationalisme

gekozen had, wisten wij dat ook vanwege de Kerkelijke overheid ook een andere

houding mocht verwacht worden.

In de meimaand van clat jaar vernamen wij mei ontzetiing de aanslag op de

Heldenhuldezerkies van het kerkhof te oeren. 135 van die zerkjes met die voor

onsheilige|euze,werdenop|astderregering,verbrijze|d,Degeestelijkeover-
heid had daar geen woord van afkeuring voor. Maar bij ons wekte deze heilig-

sohennende daad, naast wrok en afschuw een zo mogeliik nog feller antibelgische

mentaliteit. Die daad bracht echter ook iets positiefs voort : onze eerder opper-

vlakkige kennis van heel de lJzertragedie en van het Aktivisme zou grondig

aangevuld worden. Beide werden buiten onze wil weer volop in de aktualiteit

gebracht en de informatie ons door de leerlingen der retorica Van dat laar ver-

strekt, zou zeer aktiverend inwerken op de kontestataire en opstandige houding

die reeds bij ons ontstaan was. Met meer ijver nog werd onze vorming voor een

op feitenmateriaal gebaseerde inzet in een verbeten strijd voor vlaanderens

herwording opgevoerd. Brochures en boeken, artikels en mededelingen heet van

de naald, lazen en bestudeerden wij, werden erover ondervraagd : wij kregen

toen reeds de opdracht op onze beurt aan hen, die na ons kwamen door te
geven, wat wij geleerd hadden. ls het niet doodgewoon dat wij in ons vurig en

gekwetst idealisme ons bitter gingen opstellen tegen geesteliik en wereldlijk

gezag. wij kenden de totale vlaamsvijandigheid van kardinaal MERCIER, alsook

die van onze eigen bissc,hop WAFFELAERT ; wij wisten dat beiden overtuigd

waren dat, naar het beruchte woord Van de eerste, onze bloedeigen moedertaal

onwaardig was om tot een voertaal in het onderwiis te dienen. Wij vernamen

dat alleen in Vlaanderen de bisschoppen de geestesverwanten waren van alwie

in dit land rijkdom en macht bezat... en fransspreJkend was. Als ik nu lees wat

pater Karel vAN lsAcKER schrijft, dan ben ik verbaasd dat het tot 1969 hee{t

moeten duren eer iemand met gezag heeft verwoord, wat wij tiidens de laatste

jaren onzer humaniora, ja zelfs van in de Vierde onbewust < v.,isten "' lk citeer
pater VAN ISACKER woordelijk :

* Uit de veroordeling van het Vlaams nationalisme in 1925 blijkt thans, nu

men over deze bewcgen periode afstand kan nemen, hoezeer de geleidelijke

aangenomen gewoonte om met religieuze gezagsargumente'n tot de gelo-

vigen over de aangelegenheden van het openbare leven te spreken, tot

vergissingen en machtsmisbruik hebben kunnen leiden, en in welke mate

een aanvankeliik door het waarachtig religieuze belang geinspireerde

optreden tenslotte een bedreiging voor dit belang kon worden, althans bij

een deel van het volk ".
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ls het ook niet een logisch gevolg van een ctergelijke gezagsopvatting, dat ons

long idealisme moest ge,broken worden ? Begrepen zij niet dat onze leuze

A-V.V. - V.V.K. niet gehalveerd kon worden. lk vraag nu reeds om verontschuldi-
ging, dat ik verder nog op diezelfde spijker zal moeten hameren.

Met de traditionele viering onzer hoogdagen, Sint Lutgardis en'll juli, waar de
leidende retoricaleerlingen wellicht voor de laatste maal van hun leven openlijk
en vrijmoedig uiting konden geven aan hun onvoorwaardelijke liefde voor hun

volk, werd de Vlaamse werking van dat schooljaar, met de psalm van Roden-
baoh besloten. E6n feit mag ik echter niet onvermeld laten, want er is weinig
uit al die jaren, dat mij nog zo levendig voor de geest staat. Wellicht is het
onvergetelijke van dat gebeuren hierdoor te verklaren dat het een afscheid was,

een vaarwel, maar tevens het doorgeven van een opdracht.

En toch was het op zichzell maar een " fait divers " : het was nl. de gewoonte

dat op een der laatste avonden voor de prijsuitreikingen, de bevelhebber van het
Zoeavenkorps een afscheidswoord tot zijn " troepen " richtte. Dat jaar was de
bevelhebber toevallig een gevierd, geliefd en uitzonderlijk begaafd spreker. Karel,
vergeef me deze late, maar des te oprechter lofbetuiging. Dankbaarheid om die
avond en om uw voorbeeld dwingt mij dit te sohrijven.

Ziehier dan het bondig relaas : " De . legermacht " was ten afscheid aangetreden
en stond geposteerd op de achtergrond der internaatsspeelplaats. Vooraan op
die speelplaats waren intussen de prominenten verschenen.. Zij bleven op eer-
biedige afstand, de generaal, de aalmoezenier en de kolonel. leder kon vermoe-
den, dat het geen traditionele, afscheidsrede zou worden. Wij waren overtuigd dat
de gespannen sfeer inzake de Vlaamse strijd minstens de ondertoon van zijn
woorden zou inspireren. De eerste woorden verrasten ons, omdat wij geestdrif-
tiger en optimistischer toespraken van hem gewend waren. Nu echter beklemde
ons de omzichtige waarschuwing : " Luider kan ik niet spreken, want hier hebben
de muren oren ". Een gemompel liep door de rangen. Naast een bewogen be-
roep op onze trouw en onze ernst in de strijd voor Vlaanderens heruvording, waren
er duidelijke allusies o'p dreigende gebeurtenissen. Geen opstandigheid, maar
omzichtigheid, geen negatieve, wel positieve aansporingen vormden zijn toespraak
tot een belijdenis en een gelofte.

Zeker zijn velen' van zijn jonge toehoorders die avond niet zo snel aan de slaap
toegeraakt. Voor mij hebben zijn woorden van toen, zijn zwijgen van later goed
gemaakt. Voor zeer velen is hij een lichtend voorbeeld gebleven.

De vakantie verspreidde ons over heel West-Vlaanderen, waar in heel wat stu-
dentenbonden onrust en onzekerheid bleek te ontstaan. Achteraf hebben wij ge-
weten, dat toen reeds de seminaristen-proosten richtlijnen en waarschuwingen
van hogerhand gekregen hadden. Het hoogtepunt der zomervakantie was voor
de studerende en strijdende Vlaamse jeugd, het grootse half-eeuvufeest van het
tijdschrift: " De Vlaamsche Vlagge ". Op die Vlaggefeesten te Brugge (22-23-24
augustus 1925) ging tevens de landdag van het AKVS door. E,n zoals te Torhout,
tijdens de Paasvakantie, werd o.ok te Brugge openlijk gekozen voor he't Vlaams
nationalisme. Op een der ve,rgaderingen tijdens de lan.ddag te Brugge, sprak
priester Leo DUMOTU,LIN over geruchten dat naar het voorbeeld der " A,ction
Catholique " in Wallonie, ook bij ons een " Katolieke A,ctie " zou georganiseerd
worden. Het was toch reeds zover dat Mgr. PICARD, de man der " Action Catho-
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lique " (66n van zijn voornaamste kwekelingen is Leon DEGRELLE geweest) te
Brugge de " Estudiantine " oprichtte.

Cp die Vlaggefeesten te Brugge hoorden de meesten van ons voor het eerst
Lodewijk DOSFEL spreken. Voor deze man hadden de leerlingen der retorica ons
een heilige eerbied ingeprent en wij wisten dat onze priesters in het Klein
Seminarie, Willem DEPLA, Karel DUBOIS, en Paul SOBRY hem hogelijk bewon-
derden en eerbiedigden. Wij waren getroffen door de rustige en toch vurige
woorden van deze grote " leider " en " lijder, van onze strijd. Romantiek en
triomfalisme zijn bij zulke vieringen niet weg te denken, maar toch hingen " De
schadtrwen van Morgen " over de feeste!ijke Brugse lv;arkt en uit scmmige toe-
sprake,n bleek dat onze voormannen reeds heel wat af wisten van wat in het
bisdom roerde.

Pas een week later, op de 6e lJzerbedevaari die voor het eerst te Kaaskerke-
Diksmuide doorging, klonk dezelfde ondedoon van bitterheid, van onrust. De

Gentse hoogleraar Frans DAELS, voor ons geen onbekende meer, omdat wij zijn
boeken " Voor miin Volk in Nood " gelezen hadden, begon dat jaar ziin scherpe
aanklachten in de vorm van een toespraak tot de Vlaamse Doden en hij zou dat vol-
houden tot het einde van zijn voorzitterschap. Sommigen vonden dat voortdurend
aanklagen ove'rdreven. Vergaten zij dan dat nooit over het onrecht, Vlaanderen
aangedaan, mocht gezwegen worden, omdat de aanslagen op het recht van

Vlaanderen nooit hebben opge,houden. De oningewijde lezer zal begrijpen, hoe
wij, na zulk een schooljaar en na zulk een vakantie, in een echte sfeer van
onzekerheid onze derde begonnen.

Zorgen voor morgen kan de jeugd, gelukkig maar, gemakkelijk even overboord
gooien. De vreugde van het weerzien op die laatste avond der vakantie (bil-
eenkomst in Java) en de drukte van de volgende dagen drong alle bekommer-
nissen op de achtergrond. Daarbij hadden wii nog onze nieuwe klastitularis te
< VefwgfKen D.

Al vlug drukte ons, eerst onbervust, maar nadien zeer gevoelig de leemte, die op
het groot internaat ontstaan was door het verdwijnen van de retorica ,. 25 ". Wij
zagen nu beter dan vroeger wat enkelen uit die klas voor ons betekend hadden,
vooral een paar die destijds als " Alumni non grati " uit het Tieltse college
verwijderd, in het Klein S,eminarie bij de schone priester en fiere Vlaming,
Superior Leo DELEU', een gastvrij onthaal en onderkomen hadden gevonden.
De retorica's '26 en '27 mogen het mij niet kwalijk nemen, dat ik steeds weer de
retorica '25 vermeld. De verdiensten van velen onder hen op het gebied van de

" Vlaamse werking " op het internaat, zou ook eens iemand in het licht mogen
plaatsen. Maar het is normaal dat wij vanaf de Derde meer op eigen benen
gingen staan, terwijl wij in Vijfde en Vierde hard leiding nodig hadden. lk wil niet
nalaten hier te getuigen dat de beide retorica's, die ons juist voorafgingen met
eenzelfde trouw en onvoorwaardelijke inzet, de nationalistische stroming op het
internaat in stand hielden. Overigens zal niemand eraan twijfelen dat het met de
dag gevaarlijker werd, zeker voor hen die priester in het bisdom wilden worden.
Toen wij na enkele weken voldoende inzicht hadden gekregen in de mentaliteit
en de algemene gezindheid van de twee klassen die op de onze volgden, begon
onze hoop voor de toekomst onze vrees te overheersen : wij wisten al dat de
Vlaamse werking tegen veel zou bestand zijn. Wij wisten niet hoe hard wij, maar
vooral de jaren na ons het zouden te verduren krijgen. lk hoop dat vooral eens
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iemand der retorica '29 - een strijdbare klas - zal schrijven en getuigen over het

sohooljaarlg2€"-29,heteerste|aarvandeopgedrongenKato|ie'keAktie.Enik
heb bijna zekerheid dat onder de vele getrouwen van die retorica er al een

paar gereed zitten om dat te doen.

Achteraf bezien, kon de Vlaamse (naticnalistische) werking tijdens het iaar'25-'26

zonder veel hindernissen doorgaan. Die werking vond immers meer nog dan de

vorige jaren haar sterkte in het kernen- ot cellensysteem dat reeds van in de Vijf-

de werd toegepast. Wij gingen - op aanraden en met oogluikende medewerking

van de bewaker Felicien vAN HAUWERE - er zelfs toe over bij de Zesdelin-

gen,ophetkleininternaatdus,diewerkwijzetevoeren'Hoeweldatbiikomstig
was, de klasb|aden werden in de meeste k|assen naar Vorm en inhoud, steeds

beterverzorgd.DebijdragenVoordetijdschriften"DeV|aamscheV|agge"en
" De Blauwvoet ' werden talrijker en vooral van hoger kwaliteit. Het feit dat wij

omzichtiger en geheimer moesten vergaderen (de kernen veelal 's nachts), bracht

onsweerdichterbijdetijdvandeB|auwvoeterie.Wijwistendatonzebewaker
Jozef VERE.ECKE, veel te goed en te onhandig voor zo'n werk' opdracht gekre'

gen had te speuren naar leeuwespeldjes met een N erop, naar verboden tijd-

schriften en brochures, naar het Vlaggeboek (weinigen slechts bezaten dit eigen-

dom en het was zo omvangrijk l). Dit laatste moest de overtreder dan bij een

eerste bezoek meegeven naar huis. De brave man trachtte ons zelfs te overhalen

om toegelaten lektuur te verkiezen o.m. Verhandelingen, voordrachten van de

voorman uit zijn jongere jaren. Hil scheen niet te weten dat onze voorgangers

ons over die VAN CAUWELAERT als een verrader van Vlaanderen', nog fel,

cEERARD,IJN, SPRUYTTE, DUMOULIN (onder schuilnaam L. DEMA,N), pater Jules

CA,LLEWAERT enz. gehoord en gelezen hadden over de vlaamse Beweging, wij

die in cns eigen Klein seminarie priesters hadden, die ons tot idealisten op

godsdienstig en tevens op Vlaams gebied helpen vormen, hoe kon ons het achter-

haalde e,n voorbijgestreefde proza van die, door ons afgeschreven leider aan-

spreken ?

Zo etg veel nieuws valt voor dat schooljaar niet te melden. Twee feiten die

uiterst belangrijk zijn om de mentaliteit der studerende en strijdende jongeren

te verklaren bleven onze houding be:invloeden :

-detergendehoudingendehate|ijketegenstandvandevijandenderV|aamseBeweging.waaronderzowelgeester|ijkealswereIdIijke
gezagdragers en autoriteite'n.

- het uitblijven van positieve hervormingen ten gunste van de vlaamse

vol ksgemeenschaP.

De tekenen des tijds zijn meestal het duidelijkst te herkennen bij de jeugd. Zij

die de aktie der studenten uit die jaren, vooral de vorming der jongstudenten of

collegeleerlingen niet kennen,, kunnen bezwaarlijk de spanningen begrijpen. Zij

hebben het moeiliik om dat ionge idealisme en die geest van weerbarstige trouw

ernstig te vinden.

Nu heel dat gebeuren zover achter ons ligt, is het onbegrijpelijk dat wii, huma-

nioraleerlingen die op godsdienstig gebied met gezonde vroomheid en zuivere

inzet aan onze leertijd eigen, gehoorzame kinderen van de Katolieke Kerk poog-

den te zijn, in louter politieke kwesties zware gewetensdwang moesten ondergaan.

Wisten die hogere machten dan niet, als zii ons Vlaams idealisme konden breken,

32



dat zij gevaar liepen ook ons ander idealisme te knakken ? Natuurlijk waren wij
de gemakkelijke prooien, op ons hadden ze vat. Beter dan wij ook moesten zij toch
weten dat voor de jeugd niets zo erg is als onverschilligheid. wij hebben vaak
vertwijfeld gevochten tegen die gesel. waren wij dan gedoemd tot huic,helarii
onze toevlucht te nemen ?

Hoe ook, ik durf hier getuigen dat op het groot internaat na de veroordeling van
het Vlaams nationalisme weinig verandering inzake vlaamse werking te beken-
nen viel. lk geloof dat wij toen geleidelijk tot een speciaal soort gelovrgen ge-
bcetseerd werden. wij bleven als goede kristene jongelingen de doodzonde als
een groot kwaad beschouwen, maar die nieuwe, voor ons enkel politieke dood-
zonde liet ons koud. Ten andere, wij kenden zoveel schone priesterfiguren en
zoveel prachtige katholieke natio,nalistische politieke leiders die ons te dierbaar-
der werden, naarmate' zij veroordeerd, verguisd en gebroodroofd werden.

Thans, in een heel andere tijd en na zoveel verandering in de houding oer gees-
telijke overheid tegenover politieke overtuigingen, is het pijnlijk te moeten
vaststellen dat het ook toen anders had gekund, anders had moeten zijn. Intus-
sen kunnen wij veel vergeven, maar het geleden onrecht en het breken van
idealen kan nauwelijks vergeten worden, omdat de littekens nog merkbaar zijn.

Er blijft wellicht ook heel wat goeds en positiefs uit die negatieve en thans on-
begrijpelijke ingreep der geestelijke overheid in de winstmarge geboekt. Er werd
nl. nog ernstiger en grondiger inzet gevergd. \r'/ie niet met hart en ziel daarin
opgingen, bleven achterwege. lk verwijt niemand iets, ik stel enkel vast. Het be-
kende : " Verbod tergt de lust " (Vondel) zaI daat ook wel voor iets tussen, doch
veeleer voelden wij ons nauwer verbonden met de traditionele en roemruchte
Blauwvoete'rie. Het was niet zo eenvoudig en ongevaarlijk meer, de tot dan toe
te Roeselare oogluikend gedoogde gang van zaken zijn beloop te laten. soms
kwelde ons ook de grievende verandering in de houding van seminaristen die,
nog zo kort geleden, ons tot onverzettelijkheid en radikalisme hadden aangezet.
Er zouden nog pijnlijker ontgoochelingen volgen.

Het schooljaar 1926-27, onze po6sis, zou weer heel wat kentering brengen.
Tijdens de voorbije zomervakantie, op 11 september 1926 beleefden wij een
verrassing ter gelegenheid van de studentenbedevaart te Dadizele. Als predikant
trad Karel DUBo'ls op, Ferdinand vERcNlocKE van het AKVS, voerde er ook het
woord. Deze goede samenwerking tussen proost, seminariste,n en studenten had
niemand vcor mogelijk gehouden. wat was er voorgevallen ? Betekende, dit een
keerpunt ? Helaas, het bisdom waakte en liet er weldra geen twijfel over bestaan
dat Dadizele 1926, niet meer zou herhaald worden. wij begonnen het nieuwb
schooljaar met gemengde gevoelens o.m. jegens Karel DUBols. wij hadden al
voor en tijdens de vakan;tie tegenstrijdige berichten gehoord aangaande die
door ons zo bewonderde en geliefde priester en geestelijke leider. Toen hij des-
tijds op het Klein seminarie als professor in de wijsbegeerte belandde, was hij
voor velen geen onbekende. Hij was te Leuven medestrijder van Gerard R,oMsEE
geweest en wij wisten dat hij zeer goed bevriend was met enkele figuren uit de
nationalistische beweging. voor idealisten als ROMSEE, LEUR|DAN, GMVEZ,
BULOKAERI, DEVROE: om er maar enige uit te noemen, had hij de grootste
eerbied, als Kristenen en als Vlamingen, zonder kompromissen. En Karel DUBols
heefi gelijk gehad, want de tijd heeft uitgewezen, dat zij van 66n hun niet te
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scheiden * Kristen en Vlaamsgezindheid " door verguizing' gevangenis en brood-

rocf lteen, trouw gebleven zijn'

Zullke hocgstaande door en door eerlijke strijders voor het recht van hun volk'

kon iemand als Karel Dubois, niet * schuldig " achten' hoewel zii door de bis-

schopvanBruggeopenIijka|ss|echtekristenenwerdenveroordee|d.Maarer
kwam eer tiicl, waarop het voor menigeen onder ons moeililk werd om in onze

bewonderdeenVereeroeKare|DUBC,ISteb|ijvenge|oven.Ditgebeurdetoen
hii een zekere oag de opdracht aanvaardde om met een riieuwe beweging' de

J.V.K.A.,hetJeugdverbondvoorKatholiekeAktie,tegenhetoudeA'K'V'S'opte
l<omen.

Het J.V.K.A. voerde de leuze ; * Vlaanderen Hernieuwen in Krisius "' Zij moest

c,i'lze oude leuze A.V.V.-V.V.K' verdringen en vervangen' Voor ons was die

Kaiholieke Aktie-beweging, duidelijk gericht tegen de Vlaamse strijd, en in dienst

ZcUstaanvandeantivlaamsemachten.GodsdienstenKerkWerdenWeereens
misbruikt. Volgens ons moest iemand als DUBOIS dat toch ook weien !

Wij zagen natuurliik niet in dat de bisschop twee goede redenen had om DUBOIS

met de iaak van leider der nieuwe bev,ieging te bela$ten. Ten eerste : wie had

meer Vat dan hij op de studerende jeugd van west-vlaanderen ? Ten tweede :

als zo iemand het o:fer brengt van ziin Vlaamse overtuiging, waagt niemand te

spreken van ( arrivisme ". Wii konden het niet verwerken, wij konden hem niet

volgen, maar een verrader kon hij niet ziln. De bisschop had dus wel een sterke

lrcef uitgespeeld.

wi, zagen ook niet dat die J.V.K.A. er toch zou gekomen zijn. Dan nog beter

met DUBOls. als voorman. wie negatief oordeelt, kan beweren, dat DUBOIS

. zich ertoe leende u zijn invloed in dienst te stellen van al wat vlaamsvijandig

was. wie hem gekend heeft zal weten, dat tegen zijn eigen overtuiging in, hij

zich onderworpen heeft aan de bevelen van zijn bisschop. Waren wij overigens

erbij gebaat geweest, indien hij ook de reeds lange rij van, om hun vlaams

ideaal gestarfte priesters, te vervoegen ? Door die Dadizeelse bedevaart' ben ik

ineens bij Karel DUBOIS terecht gekomen en heb dan maar liever de hele

" mutatis rerum > te vermelden.

Een grondige behandeling van de strijd der J.V.K.A. tegen het cude " AKVS '
valt buiten het bestek van deze schriftuur. onze klas, die in juli 1928 de huma-

niora afsloot, heeft slechts sporadisch, grensincidenten meegemaakt. wij hebben

echter heel wat ontgoochelingen te verwerken gekregen toen wii de vele treu-

rige en ook lelijke manipulaties, achter de schermen vernamen. Kruiperijen en

dreigementen vervingen het bestrijden met open vizier. Wij hebben als klas het

eigenlijke striidperk betreden.

Nu even terug naar poSsis. Had nu dat hoopgevend gebeuren, op die bedevaart-

dag te Dadizele (later bleek het een euforie geweest te zijn) de Vlaamsgezinde

studentenjeugd nieuwe moed geschonken ? In elk geval, weldra herlee{de " De

Vlaamsche vlagge ". Alleen al uit de humaniora's van het bisdom Brugge werden

635 inzendingen gencteerd. Op het inte,rnaat te Roeselare bleek alles zijn gewone

gang te gaan : de klasbladen kenden een nieuwe bloei, de werking in de kernen

der verschillende klassen was intenser dan ooit.
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Vergrote weergave van het Leeuwenspeldje
(gele achtergrond met zwarte leeuw) met de " N " er op
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Pas halfweg in onze po6sis, op de eerste dag van Kortemaand 1927 bracht de

Vastenbrief van Mgr. WAFFELAERT ons een nieuwe veroordeling. wij hoorden af-

lezen, dat niet alleen de priesters, maar ook alle gelovigen zich aan zware zonde

schuldig zouden maken, indien zij het Vlaams Nationalisme begunstigden. Dat was

een drastische aanvulling bij de eerste veroordeling van 30 september 1925. Hoe

reageerden wij daarop ?

Als antwoord op deze vraag wil ik de jongeren van thans erop attent maken dat

in die twintiger jaren de zogezegde makke en naieve ieugd, zonder nodeloze

woorden, doch hard " metterdaad " protesteerde. Maar onze kon estatie was
positief en beston'd erin te blijven wat wij waren en trouw te blijven aan ons

ideaal, alle banbliksems ten spijt.

Vonden wij dat nieuwe optreden van de bisschop een geval van machtsmisbruik ?

Zulke grote woorden kenden wij niet. Zulke problemen hadden wij niet: wij
voelden ons doodgewoon immuun tegen alle verpolitiekte maatregelen, en zeker

tegen politieke zonden... en wij deden als de boer; "Wij ploegden voort".

Al die veroordelingen gebeurden te klaarblijkelijk in dienst van de Vlaamsvijan-
dige politiek, van een staat, die wij liever nooit noemden, die wij negeerden
in herinnering aan het testament van Dr. DEPLA waarin te lezen staat i " Van

Belgid moet ik niets weten ". En we hadden nog altijd les van zijn zoon-priester'
die geen duimbreed van zijn nationalistische overtuiging heeft prijsgegeven.

Toen Willem DEPLA tenslotte ook gelikwideerd werd en een onderpastorii te

Passendale kreeg, was zijn huis 66n van onze voornaamste toevluchtsoorden.
Wij waren niet zo onwetend en zo naief als velen dachten dat we waren : onze

bisschoppen spraken en schreven of zwegen al naar gelang, in dienst van de
politieke en andere vlaamsvijandige machtshebbers. Tegen het onrecht Vlaan-
deren aangedaan, hebben zij nooit hun pen gescherpt, noch hun stem verheven.
Dachten zij wellicht : " Zwijgen is goud ', ? Wij plaatsten daartegenover : " Qui
tacet, consentire videtur ", zoals het ons in de Latijnse lessen geleerd werd.

Wel was er geleidelijk meer omzichtigheid vereist bij het binnensmokkelen (we

hadden echter flinke externen in onze klas), het verspreiden, lezen en versioppen
der verboden lektuur. " De Vlaamsche Vlagge,,, * De Blauwvoet ", " Het Fen-
noen " dat een tijdlang de " Vlaamsche Vlagge " verving, en vooral later " Jong
Dietslan'd ", het voorname tijdschrift waar Cyriel VERSCHA,EVE, Lodewijk DOS-

FEL, Odiel SPRU TfE, Maurits GEERARTD'IJN,, allemaal trouwe priesters, aan het
woord kwamen. En ons leeuwespeldje met de N, verhuisde, om praktische rede-
nell laqr de achterzijde van onze vestkraag. Om nieuwe te kopen in de boek-
handel, tegenover de Redemptoristen, hadden we geen geld genoeg.

De speurbrigade, bestaande uit de bewaker en de onderbewaker van het inter-
naat, was zeer ijverig. In hun beste momenten waren die ingisatoren bereid tot
een minnelijke schikking. Hoe ook, hun bedenkelijke pedagogie, leerde ons vlug
huichelen en liegen, zonder schaamte, hoe erg wij het ook verafschuwden...
nood breekt wet !

Omtrent Sinksen 1927 verdween ik zoals ik reeds meedeelde uit de circulatie en
kon enkel met Allerheiligen terugkeren, zodat ik het laatste deel van dat derde
trimester in podsis de gebeurtenissen niet heb kunnen voigen. Op Sint-Lutgardis
en op Elf Juli, kreeg ik per brief wel trouw relaas over die vieringen, alsook over
de werking van kernen of cellen in de verschillende klassen. Ook leraars kwamen
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mij thuis te wingene opzoeken zodat ik niet vervreemd geraakte van wat inzake
Vlaamse werking gebeurde.

ook de gebeurtenissen in de zomervakantie, tussen po-asis en retorica kon ik
maar van ver volgen. De belangrijke, maar tragische gouwdag van het AKVS te
Tielt - door de bisschop met dreiging van wegzending verboden - kon ik niet
bijwonen. Zo kon ik met opgespaarde strijdlust terugkeren naar het internaat en
naar de kameraden van mijn kias, de dag na het Allerheiligenverlof 1g27. Intussen
was onze klas al wat gerodeerd in retorica en was ook de vlaamse werkino
goed op gang gekomen.

Al vlug zat ik weer volop in het raderwerl< van de collegebond en de klasbonden
der verschillende jaren. onze klas had nu namelijk de leiding van het internaat
op zich genomen. lk mag hier getuigen dat de kernleden van onze klas, flink
geste'und door de kernleden van podsis (retorica '29) stiller, maar ernstig en
intens gewerkt hadden in die enkele weken voor Allerheiligen. Er moest meer
en meer in het geheim gewerkt worden. o,p het einde van onze podsis had het
Zoeavenkorps mij in mijn afwezigheid tot bevelhebber voor het schooljaar 1927-
28 verkozen. Dat vond ik vooral belangrijk omdat in het armelijk afgedankt klas-
lokaaltje, waar het beruchte Zoeavenkorps gevestigd was, heel wat verboden
lektuur kon ondergebracht worden. voor zover ik weet, heeft geen enkele speur-
der de huisvrede daar gebroken. De staf der Zoeaven genoot daar de onschend-
baarheid. Aldra werd ik gewaar dat een treurige vervreemding ingetreden was
tussen leerlingen en overheid. cok leraars, die ons volste vertrouwen genoten
op Vlaams gebied, werden voorzichtiger en zwijgzamer. ook binnen onze klas,
op zo'n groep van over de veertig, stond niet iedereen op hetzelfde standpunt:
er waren extremisten en minimalisten, er waren er die ste,eds afzijdig gebleven
waren. Maar nooit bij mijn weten is daardoor enige wijziging ontstaan, die de
kameraadschap kon schaden.

Podsis 27-28, de klas na ons, was op gebied van vlaamse werking zeer bedrij-
vig. Het internaat bleek, voor het jaar daarop, in goede handen. Toch waren in
d'ie groep al duidelijk een paar leerlingen voorbestemd en uitverkoren om in
1928-2s een rol te speren in de tegenaktie, die door het J.V.K.A. zou ingezet
worden. De eerste pionnen op het schaakbord der nieuwe orde werden ingezet I
Retorica '29 heeft zeker in de vuurlinie gestaan. lk hoop dat een van hen over dat
jaar eens in " psrt;16. " zal schrijven.

Aan dit relaas over de Vlaamse werking op het internaat zou ik nog een paar
kanttekeningen willen toevoegen. lk wil geen dieper of breder dimensie aan die
voorvalletjes toekennen dan ze waard zijn, maar ik vermeld ze omdat ze een
licht werpen op de sfeer, de mentaliteit, kortom op heel de situatie van de
Vlaamse strijd op het internaat, in dat laatste jaar onzer humaniora.

Een eerste schijnwerpertje : de geestelijke afzondering ofte retraite dat jaar
werd door een Antwerpse (?) Jezuieter gepreekt. lk herinner mij een pater vER-
MEULEN, die aan ons, retorikanen, afzonderlijk een soort conferentie gaf. Ze-
kere dag had hij het toch over de Vlucht der H. Familie naar EQypte. Als * echte,
pedagoog wilde hij dat tragisch gebeuren aktualiseren. In plaats nu van over te
schakelen naareen vroom en arm timmermansgezin, bracht hij er de Koninklijke
familie van Belgie bij te pas. Hij trachtte ons tot tranen toe te bewegen, toen hij
het toneel begon te borstelen van Koning Albert, die, met zijn Koningin aan de
arm (het kind Jezus werd niet vervangen) bij nacht en ontij op de vlucht was.
lk weet zeker dat niemand het sein gaf, maar om met GEZELLE te spreken :
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* 't gebrom dat opwaarts klom ', liet de eerwaarde spreker niet toe zijn tafereel af

te we,rken. onze spontane, voor hem ontstellende oneerbiedige reaktie of kontes-

tatie, a|s je dat Voor liever hoort, gaf hem een uitzicht dat herinnert aan ZEUS,

a{rdaling naar de Olympos " (dreigend als de donkere nacht)' Had de pater nu

werkelijk onze vaderlandse gevoelens willen peilen ? Of was hij de enige vreem-

deling in Jerusalem ?

Eentweedeschijnwerpertje:hoeergwijVerdachten|affelijkbespiedwerden,
blijkt uit het volgende voorval. Zekere dag werd weer eens " Jong Dietschland "
door de externen binnengesmokkelcl. ln plaats van de + 50 exemplaren onder

te brengen in het exterritoriale arsenaal, gooide ik het pak tijdeliik in mijn koffer

opdes|aapzaal.NooithebikvernomenhoeonzebewakerJozefVEREECKEdat
geweten heeft, maar ik werd bii de superior QUAGEBEUR geroepen en looche-

nenwasvruchte|oos.DoorJ.VEREEoKE(zonderrevo|verinmijnrug)gevo|gd'
moest ik mee naar miin kamertie. Toen ik voor mijn koffer stond, wilde ik mijn

rechters nog vermurwen, maar tevergeefs. lk was toen juist in behandeling bii de

oogarts en mocht een paar dagen nadien een voorgeschreve'n bril halen'

D,ie oogarts was nu nlemand anders dan Dr. Berten oATRY, bij wie het beheer

van * Jong Dietschland " gevestigd was en die ook voor de n Vlaamsche Vlagge "
instond. we kregen dadelijk vervangnummers en toen wisten we dat het gekon-

fiskeerde nummer zeer erge informaiie be\iatte over de geheime doelstellingen

VanhetpasopganggebrachteJ.V.K.A.Vandaardegroterewaakzaamheidder
speurbrigade.SamenmetdieJongDietsch|andb|adenwerdmijechterookhet
vlaggeboek afgenomen, en dat was erger ! Toen ik dit vOOrval vertelde aan

enkele klasmakkers, werd de vrees voor een of andere verklikker uitgedrukt' Het

was uitgestoten, en zeKer in onze klas stond iedereen boven verdenking. wii

waren toen nog zo idealistisch ingesteld dat wii niet konden aanvaarden dat

zoals voor het doopsel kon gezegd worden . in de nood nochtans mag " eeniege'

lijk " verklikken o. voor de goede zaak werd verklikken soms tot een deugd

gepromoveero.

Het drukke derde kwartaal, voor onze klas het sluitstuk van onze humaniora werd

traditioneel opgefleurd, door sint-Lutgardis en Elf Juliviering, door een paar uit-

stappen met het Zoeavenkorps. Bij al die gelegenheden bleek nergens dat wij

zoals sommigen later beweerden, onder een soort dwangregime leefden. A'lles

wijst erop dat bijna iedereen, die bevel gekregen had ons in ons vlaams idealisme

te temmen, tegen zijn diepste cvertuiging in, dus gedwongen handelde en zoveel

mogelijk door de vingers zag.

En nu een allerlaatste schiinwerpertje op de toenmalige situatie. wij hadden

geruchten vernomen dat het algemeen sekretariaat der J.V.K.A. een gro'otse be-

toging zou inrichten. Plaats en datum: Antwerpen, 26 augustus 1928'

Hadden wij daar iets mee te maken ? Ja, want het Klein seminarie zou er met

zijn Zoeave'nkorps aan deelnemen. o,m die kwestie te bespreken werden op ze-

kere dag einde trimester de hogere officieren van het korps nl. drie' leerlingen

van onze klas : Michiel HARDEMAN,, Camiel DENYS en ikzelf naar de kamer van

de A,almoezenier, Achilles VERHAMME ontboden. Flij begon met een inleidend

woordje over de nieuwe Katolieke Aktie. wii hadden dat wel vermoed e'n onder-

weg naar zijn kamer hadden wii, gelijk tegendraadse kwajongens beslist te doen'

alsof wij nergens van wisten. De eerbiedwaardige man kon zijn oren niet gelo-

ven. wil kregen nog al wat te horen en vonden het geraadzaam, vooral camiel

en ik, die het iaar daarop naar die * vroede queeckscole " (zoals De Vlagge, ge-
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woonlijk de afdeling Wijsbegeerte noemde) over wilden gaan, voortaan braaf en
instemmend te luisteren. En op 26 augustus trokken wij gedriedn, fier en plechtig
aan het hoofd onzer troepen door de straten onzer Scheldestad. Dergelijke feitjes,
hoe onooglijk hun betekenis nu moge schijnen, lagen allemaal in de lijn van een
mentaliteit, die o.m. ook tot uiting kwam in het weigeren van voor de hoogmis het
gebed voor de Koning te zingen, of een woord van het vaderlands lied te zingen.
Allemaal kleine uitingen van bestendige kontestatie en van ingewortelde. anti-
belgische traditie.

Deze gedragingen en uitingen waren toch ook reakties uit onmacht ; wij wisten
in de grond ook dat dit allemaal weinig aarde aan de dijk wierp maar het waren
oprechte bewijzen van onze trou\/. lk plaats al die ultingen op deze'lfde lijn van
het " Gebed voor Vlaanderen D dat wij dagelijks baden. O,p dezelfde lijn als het
zingen van onze strijdzangen en eden van trouw. Enerzijds voelden wij ons
moedig en zelfs stoutmoedig in heel ons optreden ; anderzijds waren wij vol on-
rust en onzekerheid. Wij hadden zoveel horen verbieden en ve!oordelen dat het
ons niet meer raakte, maar toch hadden r,vij nood aan iemand die ons zegde hoe
het eigenlijk moest, en hoe trouw aan ons ideaal kon samengaan met het veroran-
den van wat onze voorgangers ons hadden leren aanbidden.

Wij traden uit de Vlaamse werking op het groot internaat weg met ee,n gevoel
van weemoed en van vrees voor de toekomst. Zou alles tevergeefs geweest zijn ?
wij hoorden enkel beschuldigingen aan het adres van hen die tegen het onrecht
streden. En in die tijd werd zelfs geen " Jaar der Rechtvaardigheid en der
Verzoening uitgeroepen ".

EPILOOG

Bij mijn pogingen om wat brokstukken en flarden bijeen te garen, om wat scher-
ven te lijmen en uit dat saamgezochte een wat herkenbaar beeld te scheppen,
heb ik in zekere zin nooit op mijn eentje gewerkt. Bestendig werd ik bijgestaan
door al mijn klasmakkers en andere medeleerlingen van dat onvergetelijk inter-
naat : in mijn verbeelding wist ik ze alle om mij heen, ik sprak met de levenden
en de doden en zij gaven hun herinneringen door. Afkeurende blikken heb ik
dikwijls gezien, ook goedkeurende of vergoelijkte hoofdknikjes en instemmend
gekuch.

zonder die gestadige aanwezigheid zouden mijn eigen herinneringen mij in de
steek hebben gelaten : ook herinneringen moeten in menselijk verband blijven
leven. In dank om hun aller steun bij wat ik mij in een vlaag van entoesrasme
had voorgenomen, maar meer nog in herinnering aan onze gemeenschapplijke
pogingen om tijdens onze humaniorajaren de levensechte samenhorigheid te ver-
wezenlijken die ons nu nog altijd blijft binden, sluit ik deze bladzijde af.
Mijn faatste gedachte gaat evenwel in vroom herdenken naar onze dierbare
overleden klasmakkers. weinig namen heb ik in heel miin relaas vermeld, maar
het lijkt mij een daad van pititeit, hun namen hier te laten volgen : Jerome De-
smedt - Joris De Vloo - Joris Vandoorne - Albert Deschieter - Dries Kindt - Jozef
Vandekerckhove - Arthur Raool.

Zij deelden met ons die er nu nog kunnen over spreken, het lief en het reed
van een jeugd die de leemten van het later leven kan aanvullen met werkeliike
waarden die zij ons nalaat.

Arthur van Doorne.
Retorica 1928.
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Kunst en WetenschaP

Probleemstelling

Rede en intuitie, berekening en verbeelding, wetenschap en kunst hebben door

de eeuwen heen steeds meielkaar gedialogeerd. Reeds in de grottekeningen van

A|tamiraenLascauxzietmendevoorhistorischemensbezetenmetdeinte||ec-
tuele aandrift om de werkeliikheid in haar genuanceerde verschiiningsvormen te

Vatten,watLouisHourticqdeedschrijven:"L'hommeestdevenuunsavant,parce
qu'ilfutd'abordunartiste!"OpdeGrieksegrondvestersvandesystematische
wetenschap kan me'n de verzen van een hunner dichters toepassen : " Kind van

de aarde en van de hemel met sterren bezaaid' ben ik van 't geslacht van de

hemelingen. Kind van de kennis en van de kunst' heb ik de aard van een kunste-

na41., Zii gebruikten trouwens hetzelfde woord (eidos) voor de vorm en de idee'

lnhetoudeGrieken|and|agenwetenschapenkunstzodichtbije|kaardatsom-
migegrotekunstenaarsookgrotegeleerdenwaren,zoa|sP|atoenvooralPytha-
goras, die wiskunde en sterrekunde zeer nauw verbonden met de muziek' Me'n

kent ook het overwicht van de wiskunde in alle facetten van de lslam-kunst en in

de Middeleeuwse bouw- en beeldhouwkunst'

WatdeEuropesebeeldendekunstophaargeheelbetreft:"ellesupposeune
curiosit6inte||ectue||equimdne|,artisteauxconfinsde|ageom6trie,delam6-
canique, de I'optique, de l'anatomie, de la psychologie' de toutes les sciences de

la nature " (L. Hourticq). De Renaissance, die na de Grieken' de tweede grote

bloeioeriode van de wetenschap bracht, bleef trouw aan het beginsel van de

ccrmplementariteit van kunst en wetenschap' Bii niemand kwam dit sterker tot

uitingdanbijdegenia|edaVinci,dieevenzeerdoordedriftvanhetwetenals
door de schoon,heidsdrift werd verteerd : " Hoe meer men weet' hoe meer men

liefheeft. o Heeft niet bijv. Brunelleschi, met zijn koepel van de Santa Maria del

FioriteFirenze,inhogematebijgedragenomdenieuwewetenschappe|ijkevisie
overhethee|ala|gemeentedoenaanvaarden?Trouwensde"Sectioaurea"der
Renaissance-architecten, die uit de wiskunde was ontstaan, is ook voor beeld-

houwers en schilders belangrijk geweest. Geestesvisie en kunstvisie lopen pa-

rallel : * La forme (artistique) est le reflet de la vie intellectuelle. " (Ren6 Huyghe)

A|scultuurscheppendeactiviteitenvandemenszijnwetenschapenkunstana|oog
en toch weer grondig verschillend. Beide worden gevoed door de permanente

belangstelling en nieuwsgierigheid van de mens voor wat in en buiten hem ge-

beurt, datgene wat de Grieken . thaumazein " heten (verwondering) en Teilhard

de chardin " I'esprit de recherche et de conquete ", hefboom van alle evolutie'

Kunst is steeds b€laden met kennissen en opvattingen gegroeid uit contemplatie

en intuitie, die de wetenschap van haar kant inductief en deductief bewijst'

corrigeert, verifieert, berekent en verrijkt. vooral het onderbewuste, de emotie'

de intuitie en de fantasie werken samen om het kunstwerk te credren en hebben

er de bovenhand op ervaring en waarneming. Voor de wetenschap ligt natuurliik

de nadruk anders, maar toch spelen intuitie en fantasie er een onvervangbare rol,

voor zover het althans om creatieve wetenschap gaat. vandaar dat de eerste

stadia van de wetenschappeliike en de artistieke creatie vaak veel geliikenis

vertonen. En misschien ook het eindresultaat : n BeauV ist the first test. There is

no place in the world for ugly mathematics " beweerde Einstein. In zijn spoor

beschouwen de mathematicus Poincar6 en de kernphysicus P.A.M. Dirac de
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schoonheid en de harmonie als de hoogste waardemeter van een wetenschappe-
lijke theorie ; volgens hen is ook de esthetische zin een veilige gids bij de oplos-
sing van vele wetenschappelijke problemen.
Het kunstwerk hoort tot het dorneln van de " homo ludens ", de spelende mens
(Huizinga). Wat niet belet dat het in wezen zeer ernstig is als hoogste ontplooiing
van de diepe levenskrachten van de mens. Maar ook de wetenschap mag men
een spel heten, d.i. een activiteit zonder onmiddellijk nuttig en vooraf nauwkeu-
rig omschreven doel : " Nous savons que la science aussi est un jeu et qu'elle
consiste a soumettre le monde ir des fictions m6caniques qui ne le cddent en
rien en fantasie d celle des podtes. La th6orie du jeu peut donc trouver les m6mes
applications d la science qu'd I'art " (M. Pradines). Wie in die lijn doordenkt komt
ertoe in bepaalde gevallen de artistie'ke creatie als de hoogste wetensohap te
beschouwen : " Le savant c'est le podte " (Baudelaire). Waarop men zou kunnen
antwoorden met Buckminster-Fuller, de uituinder van de geodesische koepels:
" Elk echt groot kunstenaar is een wetenschapsmens. Elk groot wetenschaps-
man is een kunstenaar. Beiden zijn uitvinders. "

Wetenschap contta kunst contra wetenschap
Deze theoretische en historische beschouwingen zouden kunnen doe,n denken
dat de dialoog tussen wetenschap en kunst zich uiteraard vreedzaam moet af-
spelen. In grote trekke'n is dit ook het geval geweest gedurende ve,le eeuwen, die
een parallelle ontwikkeling van wetenschap en kunst kenden. Het is niet meer
waar sedert de Au:fklilrung (18e eeuw) en het scientisme (19e e'euw), die gevolgd
werden door de fantastische expansie van de wetenschap in de 20e eeuw, waaruit
een alles verslindende mechanische en electronische technologie te voo,rschijn
trad. Dit had gevolgen die zwaar wegen op het kunstgebeuren : < De thans aan
de gang zijnde electronische revolutie, die letterlijk tot in elke vorm van de
menselijke activiteit doordringt, vermenigvuldigt het vermogen van de geest op
dezelfde wijze als de industridle revolutie de spierkracht ve,rmenigvuldigde. Het
resultaat daarvan zal een fundamentele en groeiende verschuiving zijn, in het
patroon van werken en leven. Een toenemende verscheidenheid van electronische
apparatuur zal de dienende taken, van de geest, de gehele verscheidenheid van
niet-scheppende activiteiten verrichten " (Robert W. Sarnoff, RCA London).
Zo beleven wij thans < das Zeitalter der wissenschaft ", een tijdvak waarin schier
onvermijdelijk zowel individuele als nationale eigen'heden stelselmatig verpletterd
worden en waarin alle niet-wetenschappelijke en niet-technologische activiteiten
en waarden in diskrediet raken : kunst, literatuur, godsdienst, vrijheid, menselijk-
heid, geluk, natuur... Deze evolutie voltrok zich zowel in de burgerlijke als in de
staatskapitalistisohe landen.
Had men dit kunnen voorkomen ? ongetwijfeld, op voorwaarde dat wetenscnap en
technologie in dienst van hogere waarden gesteld werden, zoals voordien het
geval was. ln plaats hiervan is in de laatste eeuwen geleidelijk sterker geworden
wat men de hoogmoed van de wetenschap heeft genoemd : " De dragers van de
wetenschap maken een exclusieve aanspraak op normativiteit in zaken van waar-
heid en waarde ", iets wat " verstan.delijk onverantwoord, zedelijk verkeerd, oor-
deelkundig naief en voor het menselijk leven destructief " is (J.H. Walgravel.
Zoals in de andere gebieden van de cultuur staat ook in de'kunst sedert 150 jaar
van langsom meer de problematiek centraal, die gerezen is uit het onstuitbaar
voortschrijden van de we'te'nschappelijk-technologische ple,trol. of zo,als peter
Meyer oms;treeks 1900 schreef : " Der Krinsiler hat im technischen Zeitalter nur



dieWahl,sichentweclerderanalystischenHaltungvonTechnikundWissenschaft
anzupassenoderihrbewuBtzuwiderstehen.'Ingrotetrekken|atenzichdusde
voornaamste kunstrichtingen groeperen naar gerang zij - geheel of gedeelteliik -

oositie nemen voor ot tegJn de heersende tijdsgeest' d'w'z' ' la maladie scientiste'

progressiste, raiionaliste, fonctionaliste " (M' Ragon)'

Deromantiekwas,omstreekslSso,deeersteopstandvandekunstenaarstegen
eenbourgeoisie,dieopgingindetechnicistischetoekomstdroom,eenopstancl
<a[Jnomd,autresva|eursquece||esde|aproductivit6,delarentabi|it6,duratio-
naIisme:c.-d-d.de|,irratione|,dupo6tique,del'imaginaire,de|,erotique'deIa
fraternit6 et de la iustice humaine " (M' Ragon)' In bepaalde gevallen - men denke

aanRuskinenMorrisinEnge|and-|eiddedittoteentota|everwerpingvande
machine en een terugkesr tot de geesteliil<e en artistieke rijkdom van vroegere

eeuwen. De technicistische bourgeoisdromen vonden integendeel wel bijval in

dietildbijdeondermijnersderbourgeoisieSaint-SimonenMarx'zoalslaterbij
Lenin, Stalin, Hitler en Mussolini.

Een tweede belangrijke artistieke reactie was deze van het symbolisme' waarvan

het expressionisme de erfgenaam werd. Hun boodschap was : ( Gij zijt meer dan

materie, meer dan wat de natuurwetenschappen u kunnen leren' Gij moet uw lot

transcenderen. Rationaliteit betekent opsluiting. wees irrationeel. lrrationeel be-

tekent onredelijk en voor rede en wetenschap onbetwistbaar en onbegriipelijk' De

technologische realiteit is opsluiting. Aan de kunst is de taak toebedeeld een

revelatie te brengen van een irrationele, existentiele orde, die staat boven de

technocratie en los ervan " (H'.R. Rookmaaker). In die geest schreef Kandinsky dat

de kunst het zielloze materialistische leven van de 19e eeuw nloest vernietigen,

door het leven van de ziel uit te beelden en zich te verzetten tegen de materia-

listische nachtmerries, die het leven hadden doen ontaarden tot een monster-

achtig en zinloos sPel.

De door de wetenscnap beheerste maatschappi.j kreeg in de laatste vijftig jaar

altijd nieuwe aanklagers uit de kunstwereld. De " Nu descendant un escalier " en

de * Change from a Virgin in a Bride ' van Marcel Duchamp ziin te interpreteren

als een karikatuur van het machinisme en een parodie van de anatomie. Dat verzet

werd door Dada voortgezet en door het surrealisme. Zij be'klemtoonden het irra-

tionele in de realiteit, het onmenseliike van een tot nachtmerrie geworden wereld

in tegenstelling tot wat de wetenschap wil doen geloven. Zij beelden de oerang-

sten uit, die door het mechanisme nog worden Vergroot : het monsterachtige en

zinloze spel waar Kandinsky voordien reeds van spraK'

Deze liih werd verder doorgetrokken door andere kunstrichtingen. Wat is een

goed deel van de abstracte kunst anders dan een vlucht uit een gerationaliseerde

realiteit : * Hoe afschuwelijker de wereld wordt, des te abstracter zal de kunst

zijn. " (Paul Klee).

Ook het primitivisme van Cobra, van Dubuffet en vele anderen, de excessen van

de Action Painting, een groot deel van de Anti-kunst en het Nouveau r6alisme,

evenals de Underground, de psychedelische kunst en de werken die in de sfeer

van het Zenboeddhisme gemaakt werden houden een protest in tegen wetenschap'

techniek en rationaliteit. Een grenzeloze hunker naar spiritualiteit breekt door in

onze maatschappij, niet het minst in de kunstwereld : " De John cage et Julian

Beck aux hippies, une marSe spiritualiste glisse lentement sur le monde, plus

ecum6nique que ne I'a 6t6 aucun concile, pour laquelle J6sus et Bouddha c'est

la mdme chose, qui ramasse au passage Krishna et le Zen, et qui retrouve finale-
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ment l'esprit sociar universaliste des socialisres pr6marxistes " (M. Ragon). Dit
protest werd door Rookmaaker als volgt geresumee,rd : * Jump out the box, find
a freedom outside technocracy, outside the world of naturalis,tic law and deter-
minism, out the computerized bureaucracy. " De reacties van de kunstwe,reld op
het Rapport van de crub van Rome lagen ook vaak in de lijn van dit soort protest.
Zij illustreren het diepe wantrouwen in de toekomst die wetenschapsmensen en
technologen - met medeprichtigheid van sociorogen - voor het mensdom bereiden.
Het pessimisme is thans veel groter dan na de eerste wereldoorlog : * N,icht vom
" untergang des Abendrandes " ist mehr die Rede, sondern vom < untergang der
Menschheit ", schrijft Max peter Maass in een boek dat hij aan het apokaryp-
tische element in de moderne l(unst heeft gewijd, een tema dat inderdaad nooit
zo veelvuldig werd behandeld als thans.
Twee wereldoorlogen, een steeds voortschrijdende bezoedeling van het leefmilieu,
de vernietiging van de natuur en haar rijkdommen hebben inderdaad tar van
kunstenaars (en niet alleen kunstenaars) bewust gemaakt dat de wetenschap de
ondergang van het mensdom dreigt te brengen. Zij staan ver van het nai'ef opti-
mlsme van scientisten als Karl Marx en Ernest Renan, die een absoluut geloof
hechtten in de wetenschap. De spreuk van Renan " les progrds de la science
tueront la po6sie " is men vaak geneigd te wijzigen : . res progres de ra scrence
tueront I'humanit6 ". Dat zou een trieste ommekeer der dinge,n zijn, een bittere
weerwraak op de almachtige wetenschap, vanwege het misprijzenswaardige ana-
chronistische wezen dat de kunstenaar is.

De < struggle for life > van dte kunst
Daartegenover staat diametraal : de hoopvolle verwachting van een nieuwe .iijd,

een ideale wereld, dank zij wetenschap en technologie. De physicus Max planck,
de paleontoloog Teilhard de c'hardin, de filozoof Karl Jaspers beweren eenslui-
dend dat niet de (we'tenschaps)mensen een dergelijke droom kunnen realiseren,
maar alleen de godheid " das Uberverniinftige, das die vernunft einschlieBt und
umgreift " (K. Jaspers). Deze overtuiging klopt natuurlijk niet m'et de visie der
verlichte en scientistische toekomstoptimisten, die in de 1ge en 19e eeuw alles van
de menselijke rede verwachtten. De eerste generatie burgers uit de 1ge eeuw
gingen zelfs zover de kunst als overbodig en nutteloos te verwerpen : ee,n over-
blijfsel van het Ancien' R6gime en dus gedoemd om met de uitsch.akeling van de
eerste (adel) en de tweede stand (Kerk) te verdwijnen. Had trouwens niet Hegel
zelt zijn gezag aan deze anti-artistieke visie verbonden ? NuttiE waren integen-
deel in de ogen van de toenmalige bourgeois : de gebruiksvoorwerpen, producten
van de machines, toepassingen van de wetenschappelijke on,tdekkingen. Voor
kunstenaars en dromers was er dus geen plaats in een technicistische ideale
staat. Men moest hen maar zoetjes.laten uitsterven.
In een volgend stadium ontdekt de bourgeois dat ook kunst in zijn wereld bruik-
baar was, nl. voor de decoratie van het leefmilieu, als statussymbool, ter veraan-
genaming van het leven. vele kunstenaars werden bereid gevonden deze nieuwe
behoeften tegemoet te komen en deze " kunst-idealen " te dienen, uiteraard met
probleemloze academische en passeistische kunstwerken, " officidle " kunst drui-
pend van optimistisch realisme. " Kunst-idealen ", die vanzelfsprekend ook werden
opgedrongen door deuitdebourgeoiswereldgegroeide ideologen van socialisme
en fascisme: het negentiende-eeuwse academisme, het socialistisch realisme en de
nieuwe-orde'kunst verschillen niet wezenlijk : een kunst naar oude patronen in
dienst van een regime, dat voor de toekomst niet in de kunst gelooft maar in



wetenschappelijke ontdekkingen en in machines. Een kunstenaar die hiervan af-

wiikt wordt uitgestoten en vervolgd, zo men hem niet met spot en sarKasme Kan

uitrangeren.

Endankwamdezwaarstes|agdoordewetenschapaandekunsttoegediend:
omstreeks 1850 werden apparaten ontdekt, die toelieten de werkelijkheid met veel

grotere nauwkeurigheid en snelheid weer ie geven dan een kunstenaarshand het

kan. Voor de tWeede maal in 66n eeuw werd de kunstenaar als overbodig en nut-

teloos verworpen door een groot deel van de bourgeoisie, die hier een nieuw

bewijs te meer in zag dat weldra wetenschap en technologie voor alles zouden

instaan.

Dit werd natuurlijk als een catastroof aangevoeld door de wereld van de oflicidle

kunst en van de utilitaire en documentaire grafiek. was er een uitweg voor de

kunstenaar ? Hij werd alvast door deze ontwikkeling verplicht het vergeten be-

ginsel van Pascal in eer te herstellen : kunst die louter kopie is, heeft geen

kunstwaarde. weldra zag hij echter hierin de mogelijkheid om op zijn beurt toe te

treden tot de hoge rang van de " uitvinders " en de " ontdekkers ", deze bevoor-

rechte kaste van het wetenschappelijk tijdvak. Nutteloos zich nog te bekommeren

om het juist weergeven van details : " la photographie le fait beaucoup mieux et
plus vite " (Matisse). Tijd-, talent- en scholing-vergende ambachteliike vaardigheid

wordt bijkomstig zoniet overbodig. De behoefte origineel te zijn primeert alles en

werkt voortaan als een obsessie : het anti-traditionalisme wordt het voornaamste

kenmerk van de * moderne kunst o. Na lang aarzelen bliikt een goed deel Van het

bourgeoispubliek te " volgen o ; er zit geld in het nieuwe (zo het voldoende op-

gepept wordt door knappe marchands en critici) want ook de wetenschap dankt

tenslotte een groot deel van haar aantrekkingskracht aan steeds nieuwe ontdek-

kingen. De wetenschap stelde trouwens aan de kunstenaar ook de toveriormule

ter hand, die oneindige vernieuwingsmogelijkheden bood : het expefiment, dat

weldra de hele Verdere kunstontwikkeling domineert : " les recherches seules sont

valables " (c6zanne). De kunstenaar gelooft nu echt dat de positieve resultaten

van de experimentele methode even schitterend zullen zijn voOr de kunst met haar

rijk verleden als voor de wetenschap met. haar arm verleden : het experimentele

spel moet de kunst als de wetenschap een permanente revolutie doen doormaken.

De door de wetenschap gebiologeerde kunstenaar krijgt van deze laatste niet

alleen een ideaal (het nieuwel en een methode (het experiment), maar verder nog

de beschikking over steeds nieuwe materialen, proc6d6s en apparatuur. Hij

droomt ervan zijn atelier te herscheppen tot een laboratorium, Waar aan < re-

Search o en aan " teamwork " wOrdt gedaan, waar hij niet meer de Ouderwetse

belachelijke artiestenfiguur is, maar een uitvinder, een plastisch schepper, die
gesofistikeerde elektronische apparaten manipuleert. En aan zijn orientaties en

creaties geett hij (met behulp van managergeworden critici) van de wetenschap

ontleende of er door geinspireerde titels en omschrijvingen, die hetzelfde respect
moeten afdwingen voor de kunstenaar als de wetenschapsman en de technoloog

krijgen.

En zo voltrekt zich de cirkel van het mimetisme, het imitatieproces, dat een groot

deel van de kunst kenmerkt in deze eeuw, in haar krampachtige pogingen om zich

in het " zeitaltet der wissenschaft D te valoriseren. Vreemd is dat de symptomen

van dit mimetisme ook kunnen aanwezig zijn bij kunstenaars die zich niet bewust

ziin sterk onder de invloed te staan van de wetenschap of haar zelfs nadrukkelijk

vijandig gezind zijn. ls mimetisme niet een der meest voorkomende verweermid-
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delen, die de zwakken in de natuur toelaten stand te houden in de " struggle for
life " ? ls het niet een der belangrijkste factoren in het universeel evolutieproces ?
Daar althans waar de ongelijke strijd dreigt tot de uitdelging van de soort te lei-
den... Kan het een troost zijn voor de traditionele artiest zo ook een omgekeerd
mimetisme heeft plaats gehad, vermits de bourgeois of zijn zoontje zich de tra-
ditionele uiterlijke kenmerken van de artiest heeft toegedigend: de baard, de
lange haren en de flodderkledii ?

Ave, Scientia, morituri te salutant ! ?

De wetenschappelijke beinvloeding kan nog op een andere en misschren meer
fundamentele manier gebeuren dan reeds beschreven werd ; zii kan de tematiek
zelf van de kunst betreffen.

zo bracht de psycho-analyse van Freud en Jung de surrealisten ertoe op een
gelijkaardige manier te peilen naar de gebieden, die liggen buiten de bewustzijhs-
controle. Merkwaardige resultaten werden in die richting reeds veel vroeger door
kunstenaars op spontane wijze bereikt, denken we maar aan Jeroen Bosch. Het
surrealisme maakte integendeel hiertoe stelselmatig gebruik van wetenscnappe-
lijke bevindingen, met inschakeling b.v. van het automatisch schrift, de droom-
duiding en de theorie der archetypes. Zelfs door psychopaten of onder invloed
van bewustzijnsverruimende middelen gemaakte voorstellingen werden door hen
gedxperimenteerd. De moderne psychologie zelt koos herhaaldelijk de kunstenaar
en de kunstschepping tot studieobject, evenals voor kunstcreatie belangrijke
functies als verbeelding, waarneming, intuitie en affectiviteit. sommige kunste-
naars deden trouwens ook aan wetenschappelijk onderzoek op deze gebieden
van de psychologie zoals Klee voor de verbeelding, Albers voor de kleurwaar-
neming, Moholy-Nagy voor het ruimtebewustzijn, Vasarely voor de optische en
kinetische illusie, nog andere voor de psychotherapie door plastische creativiteit
en voor de hallucinatorische voorsiellingen. Lopen zij aldus niet in het spoor van
de grote da Vinci ?

Belangrijk voor de hedendaagse kunstenaar zijn ook de natuurwetenscnappen,
die het veld van de waarneming oneindig he'bben verruimd zowel voor de macro-
als voor de microkosmos : sterrekunde, kristallografie, scheikunde, biologie, ana-
tomie, fytologie... De wetenschap bood aan de kunstenaar uiterst rijke en geva-
rieerde nieuwe werkelijkheden : o.a. de, indringing in de materie door radio- en
rontgenstralen, de inkijk in de diepe structuur van de atoomverbindingen, de door
de relativiteitstheorie veroverde visie van een eenheidvormend geheel van tijd en
ruimte. De kunstenaar aarzelt ervoor dit alles in zijn artistieke creatie te verwer-
ken, omdat alleen de gespecialiseerde wetenschapsman die gegevens echt kan
hanteren. Hij vreest bovendien zijn kunstenaarsidentiteit te verliezen als hij zich
door het machtige magnetische veld van de wetenschap zou laten vastgrijpen en
a.h.w. veryriezen.

volgens oto Bihalji-Merin is de fundamentele vraag, die de verdere ontwikkeling
van de kunst beheersl: "zal zij erin slagen de *transhumane" ruimten van de
wetenschappelijke wereld even schitterend in het kunstwerk te integreren als de
middeleeuwse kunstenaar het deed met de * transcendentale ", de oneindige
ruimten van het bovennatuurlijke die reiken tot de godheid zelt ? u Sommige
kunstenaars dromen reeds van een mythologie der micro- en de macroscopische
werelden van de wetenschap. Maar is deze hunker naar nieuwe mythologielin
niet mede te verklaren doordat de kunst haar natuurlijke hogere functie opgeeft,



die is de mens te leiden naar het goddeiijke. Men zoekt aldus d.m.v. de weten-

schap een ersatz voor een verlies dat zeer zwaar drukt op het hele artistieke

bedrijf van heden, beweert R.H. Rookmaaker.

Een bescheiden aanloop naar deze wetenschappelijke mythologieon brengen de

kunstenaars, die in de beeldverzamelingen van biologen, plantkundigen, geologen,

kernphysici en astronomen zoeken naar nieuwe onbekende volumen-, vormen-

of kleurencombinaties, waarvan de uitzonderlijke schoonheid en harmonie beto-

verend is.

En dan is er de wiskunde. Mensen als Mondriaan en Malevitch, en in hun spoor

een reeds lange reeks geometrische abstracten, constructivisten en o'p-Art-be-

oefenaars, hebben aan de hand van de mathemaiische wetenschap een kunst-

matige wereldvoorstelling opgebouwcl, die moet beantwoorden aan de weten-

schappelijke kosmische ruimtevoorstelling van de 20e eeuw. Er is ook de opbo'uw

van een nieuwe wiskundige estecica ten behoeve vooral van de computerkunst.

Van Mondriaan tot vasarely en Moles is er een uitdrukkelijke wil aanwezig echt

wetenschappelijke kunst te produceren : voor hen is dit een noodzaak gezien de

evolutie van de mensheid naar sieeds hogere wetenschappelijkheid' Een derge-

lijke kunst biedt een werkelijke symbiose tussen kunst en wiskunde, die ec'hter

ook dikwijls - al dan niet bedoeld - de kilte en de gevoelloosheid, de onpersoon-

lijkheid en het inhumane van de wiskunde zelf heeft. Het is overbekend dat een

groot deel van onze architectuur om dezelfde reden dezelfde kenmerken draagt:

het functionalisme heeft de architecten geleerd hart en verbeelding volledig te

vervangen door rekenlat en liniaal. Reeds in de jaren twintig schreef Georg Gross :

* Der Konstruktivismus filhrt lcgisch entwickelt tiberhaupt zum Abbau des Kijnst-

lers in heutiger Form. Er fr.lhrt zum Beruf des Ingenieurs, des A,rchitekten und

Technikers. ' Zelfs een enthoesiast aanhanger van de wetenschappelijke kunst

als Vasarely voelt zich hierdoor beklemd : " La grande angoisse c'est que I'art se

transforme en science ".

ongegrond is deze vrees natuurliik niet. Hoever kan obsessie cjoor de wiskunde

en de wetenschap een kunstenaar leiden ? Dan stelt zich de vraag : " Handelt es

sich hierbei um ein Dogma, dessen kategorischen lmperative die Unsicherheit,

die Leere un.d die Fluchtsituation der Kilnste im Zeitalter der Wissenschaft iiber-

deckenso||?o(o..Biha|ji-Merin).Dewiskundigewerkwijzedrijftconstructivist,
Op-artist en computeresteticus tot het met geometrische precisie uitbouwen van

zuiver rationele structuren, waar elk instinct, elke emotie, elke spontaneiteit, elke

persoonlijkheid afwezig is. Wat heeft dit nog met kunst te maken ?

Even beklemmend is de vraag hoever obsessie door de machine - het totem-dier

van de moderne mens (Lewis Mumford) - en door de technologie, kind van de

wetenschap,dekunstenaarza|voeren:"QuipourraitempEcher|,artistedese
prostituera|atoute-puissanteTechnique?ozowerdgevraagdopeenUnder-
ground-poster. Men kan zich over de technologische kunst sarkastisch en smalend

uitspreken zoals Michel Ragon : n De sorcier l'artiste veut devenir technicien' ll

aborde alors aux rivages enchant6s de l'art technologique' Ainsi il croit parti-

ciper au progds. ll se f6licite de n'6tre plus anachronique. ll utilise des tubes

d'acier, des matidres plastiques en fusion, des moteurs, le laser. ll ne s'apergoit

pas que, dans la plupart des cas, son proc6d6 est, tout comme le n r6alisme

socialiste D, un art de mim6tisme. ll ne fait que nous renvoyer un 6cho affaibli des

d6couvertes et des constructions scientifiques. Nous en sommes touiours d atten-

dre une < peinture " en tubes de n6on, qui soit plus dtonnante, aussi inventive,
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aussi po6tique que les murs lumineux construits par des 6lectriciens a picadilly
Gircus. Nous en sommes toujours a attendre une sculpture mobile qui soit aussi
impressionante qu'un grand radar, qu'un t6lescope g6ant. S'il entre en concur-
rence avec le monde scientifique, avec le monde technologique, I'artiste joue
perdant. Prds des ouvrages extraordinaires de la technique, ses oeuvres appa-
raissent comme celles d'un bricoleur. son domaine est ailleurs, dans l'intuition et
non dans le calcul, dans la recherche de la connaissance et non dans la recher-
che de I'efficacit6. "
Mensen als Nicolas schoffer, Heinz Mack en Giinther piene zijn ongetwijfeld wel
wat meer dan bricoleurs, knutselaars. Zij tonen dat de technologie wel degelijk
bruikbaar is om er echte kunst mee te scheppen zonder de kunst te herleiden tot
het maken van technologische spelletjes of tot'n hobby voor vermoeide technolo-
gen en wetenschapsmensen. Maar waar ligt de grens ? De grens tussen kunst en
wetenschap, kunst en technologie, kunst en wiskunde, kunst en ontspanning, kunst
en politiek. De middeleeuwen hebben in de kathedraal een synthese verwezen-
Iijkt van 6n godsdienst, 6n wiskunde, 6n wetenschap, 6n technologie, 6n archi-
tectuur, 6n schilderkunst, 6n beeldhouwkunst : een organische eenheid waarin elke
cultuurvorm zich zell was. ls een dergelijke synthese nu nog mogelijk ? zeker
niet zolang de wetenschappelijk-techno!ogische droom de mensheid in haar greep
geboeid zal houden, de droom van een ietwat gecorrigeerde * brave new world ",een technocratische maatschappij waarvan de computer het sluitstuk en het sym-
boof is. Hierop slaan de slotzinnen van ons essay ( ls de kunst ziek?,: * Laat-
kapitalisme' en communisme bereiden beide onvermijdelijk een materialistische
gesocialiseerde samenleving van dat type, waarin een kleine groep technocraten
op wetenschappelijke wijze de grote massa leidt, die gedopeerd wordt door
marxisme, massa-media, welvaart en iechniek : een situatie die de innerlijke kern
van de mens diep aantast dewelke herleid wordt tot een biologische machine.
De laatste bastions die - hoewel erg ontluisterd en gehavend - de menselijke per-
soonlijkheid nog blijven verdedigen, zijn kunst en godsdienst : het zijn ook de
enige elementen die een spiritualistische revolutie " au deld du marxisme , laten
verhopen. Dat zal dan de revolutie van morgen moeten zijn... of van overmorgen >.

Dr. Albert Smeets
Warschaustraat 12, Oostende
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Richlng Oost

op14juIiIaatst|edenzijnwedaneinde|ijkafgereisd,namaandenIangeVoorbe-
reiding,naareenVooronsnogonbekendstukjewere|d:Turki|eenlran.We,dat
ziin 3 meisjes en 5 jongens, waaronder twee studenten' A|s vervoermidde| hadden

we ons twee Vw-kamionetten aangekocht : de jongste was er zeven, de oudste

elf jaar. Ja, vcor ons was het ook een open vraag of zii nog in staat zouden

zijnonsterbestemmingtebrengen.|nderdaad'zijhebbenhunwerkzogoed
als mogelijk gedaan, en ons de veeriiende augustus in shiraz (Zuid-lran) binnen-

geloodst.

ons reisplan was grosso modo het volgende. zo vlug mogelijk Europa uit geraken'

via Duitsland, Ocstenriik, Joegoslavi.;, Bulgarije, om onze tocht in Turkije te be-

ginnen. Een tocht die zou lopen van noord naar zuid over oost en west (een

8000 km.) alsmede de westkant van lran.

Europa is voor de meesten gekend gebied, en daarom zullen wij ons ertoe be-

perken te wijzen op het mooie land dat Bulgarie is, maar jammer genoeg Ie

lijden heeft onder een al te streng communistisch regime. De mensen zijn er

bevreesd contact te hebben met de toeristen. Wat ons vooral trof is, dat als men

poogt de mensen in hun ogen te kijken, zij onmiddellijk het hoofd afwenden. ook

als toerist voelt men er zich niet steeds op ziin gemak. Zo ziin we op het nip-

pertje ontsnapt aan een fikse boete, omdat wij er de nacht doorbrachten in onze

wagens langs de baan. Gelukkig was er iemand bii ons in de groep die hun

taaltje meester was, en dat doorbreekt ergens de afstand tussen vreemden.

Na een viertal dagen constant rijden, bolden we Turkije binnen. we waren nog

geen tien me,ter op Turkse grond, of we zagen een vijftal Belgen die in paniek

terug de grens overstaken : * Het wordt oorlog, het wordt oorlog. Keert terug ! "
riepen ze ons toe, maar dan in het frans. Nu, we hadden onder de baan hier en

daar wel geruchten opgevangen dat het niet zo best ging tussen Turken en

Grieken, in verband met cyprus, maar wat doet men als men een beetje avontu-

riersbloed in zijn aderen heeft ? Na eenstemmig akkoord met de groep zijn we

dan toch maar verder getrokken, het heeft ons nog geen minuut gespeten. we

hebben zelfs ons reisplan niet gewijzigd, en zijn onmiddellijk in zuideliike richting

vocrtgereden, richting cyprus. Het enige wat we hebben ondervonden van die

oorlog was, de spanning onder de bevolking, voortdurend opgepept door hun

eigen regering om te gaan vechten, en onze lichten die werden blauw geverfd,

omdat er e,en algemene verduistering van kracht was voor zuid en midden Turkije.

De meest impressante indruk van iets nieuws is gewoonlijk de eerste. Welnu, voor

ons was dat even zo. Die eers;te kilometers in Turkije vergeten wij nooit. Kinde-

ren, meestal koewachters of schaapherdertjes, staan er langs de baan te bedelen'

om sigaretten, snoep en dergelijke zaken meer. En dan na een twintigtal kilo-

meter doemt de eerste mcskee voor je op. Een pracht van een moskee, stijlvol

gebouwd, met prachtige minaretten. Die eerste Turkse stad, is Turks tot en met.

uitzicht, huizen, straten, bevolking, zaken die op onze reis steeds ontelbare

malen zouden terugkeren.
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Een bevolking, zo gastvrij en vriendelijk, onberekend en steeds bereid je te
helpen. Mensen die steeds tijd hebben, zowel voor elkaar, als voor de vreemoen,
ook al hebben ze er geen cent aan. We hebben er veel aan te leren, op dat
gebied. Turkije is arm, maar vriendelijk, lran is rijker en minder vrie,ndeliik. zou er
misschien een verband bestaan ?

Een streek die elke Turkije - bezoeker zeker niet mag missen, is de zuid-west
kust. Als we vermelden de streek van Milete, Didyma, Efese, dan zegt het u
misschien iets meer. Milete is eerder klein. vooral het goed bewaarde amphithea-
ter spreekt aan. Didyma bevat alleen een Apollo-tempel met erin een pracht van
een Medusa-kop. Het is er echt stemmig, en zonder de minste moeite Kan men
zich terugplaatsen in de tijd van Thales en consoorten. Een lust voor alle klassie-
kers. Efese is mooi, maar minder groot. letsje verder ligt de badplaats Kusadasi.
stel je voor, een tweede cote d'A,zur, maar praktisch geen volk. Mooi strand,
enorme kleurschakering van het water, een zon, die toch een beetje overdreven
warmte geeft. Ja, dat moet je toch wel een beetje wennen : 40o in de schaduw.
Flet werkt op je gestel, je zoekt elk stukje schaduw op. Je hebt constant dorst,
maar opgelet. Meestal is het water niet drinkbaar, zelfs gevaarlijk om diarree te
krijge'n. Gelukkig is er niemand van onze groep geweest die dagenrang onwel
was. Een dagje diarree, dat moet je er voor over hebben, maar weken aan een
stuk (en wees gerust, dat gebeurt) dat maakt toch een stukje van je reis kapot.
Na Kusadasi kwam Pammukale aan de beurt ; kalkrotsen met een warmwaterbron
erbij. wat wens je meer om even te baden ? De reis werd voortgezet, rangs de
zuidkust, tot we noodgedwongen het binnenrand dienden binnen te rijden. De
baan aan de kust rec,ht tegenover cyprus was door het reger afgezet. zo zijn we
in Konya beland. Een grote stad, geschoeid op westers patroon. Het bezoeren
waard, was we'l het Mevlana-museum. Mevlana was de stichter van de Derwites-
orde. In datzelfde Ko'nya werden we door een familie uitgenodigd om er in hun
huis de avond door te brengen. o,ok al was het een en al een avondje in geoaren-
taal, we hebben er ons fijn geamuseerd.

Toen werd de richting Goreme gekozen. Goreme ligt iets zuidelijker dan Konya.
Het is een,streek die men in iedertoeristisch foldertje aantreft. Hoge rotsen, waarrn
komplete woningen zijn ingekapt. Heel wat van deze wo,ningen werden door de
eerste christenen bewoond. Dat is nog te merken aan de fresco,s, geschilderd
op wand en plafond. Barslechte wegen leiden ons naar oost-Turkije, met onder-
meer de Koerdenstreek( zuid-oost). Malatya is een eerste exponent van dar oosren.
De bevolking is er meer opgehitst dan in het westen. we voelden er ons niet zo
veilig meer, en zijn dan ook iedere avond gaan srapen bij de Jandarm.a, vrij ver-
taald : legerpost. leder dorpje, hoe krein ook, heeft er zijn Jandarma. De koerden-
streek, waarvoor ze ons zo hadden gewaarschuwd is best meegevallen. De Koer-
den leven ongeveer in wat men kan noemen een kolhozen-systeem. Het dorp is
een grote boerderij. Elk hee{t zijn eigen werk. De Koerden zijn eerder een rijke
bevolking. Ze hebben enorme stukken land waar meestal een goede oogst wordt
van gehaald. De oogst wordt er dag en nacht bewaakt. En juist vanuit die scnuw-
heid' dat hun oogsten zouden vernierd of gestolen worden, is het gevaarrijk om's nachts nog te rijden. wij hebben het geluk gehad om een avond en een nacht
door te maken in zo'n dorp. wij hadden een gesprek aangeknoopt met een
Koerde die nog in Duitsrand ars gastarbeider werkzaam was geweest, en op zijn
uatnodiging hebben we ons dan naar zo'n dorp begeven. Een fantastische erva_
ring.



Niet zover van Goreme af ligt Nemrut Tag' Een bergtop, van een goeie 3000 meter

hoogte,WaaropAntiochus||eenvierta|prachtbeeldenlietzetten.Debaandie
naardezetop|eidtisdeslechtstediewijooitinons|evenhebbenmeegemaakt.
We hadden daarom oor speciaal een jeep gehuurd om deze afstand (ongeveer

veertigki|ometerafteleggen.)Wehebbeneropdekeienges|apenom'Smor-
gens de zonsopgang te kunnen meemaken Wij zullen ons aan geen beschriiving

wagen, want het zou te minderwaardig ziin aan wat wij daar hebben gezien'

In het oosten van Turkije gonst het van de militaire activiteit en de radarinstal-

laties in het kader van de NAVO. Via Diarbakir rijden wii in de richting van het

prachtige.VAN-meer.Hetisopval|enddatinhetoostendebevo|kingopdringe-
riger is dan in het westen van Turkije. Dit is natuurlijk te begrijpen uit het feit dat

ze daar slechts sporadi$ch ee;1 * tjolende '' ioerist bemerken in tegenstelling met

het drukbezochte westelijk deel van " Tr"rrkije ". De dorpies zijn wel armtierig

maar in dit arme land hebben de mensen een veel minder degelijke woning nodig

dan in onze kille regenachtige l<ontreien. Het was echter wel eigenaardig toen

we bemerkten dat de bedden van de " hotels " zich op de daken (onder de blote

hemel) bevonden.

opeencampinglangshetprachtigeVAN-meerWagenweeenfrisseduikinhet
zilte nat. Het VAN-meer gelegen op een hoogte van 1.72A m., heeft een diepte

van meer dan 10o m, 4 d 5 maal de oppervlakte van het meer van Gendve en een

tamelijk hoog zoutgehalte (2, 2 p. 100).

stilletjes aan naderen we IRAN * the promised tand " van onze trip. ln een dorpje

(Patmos) slapen we opnieuw op het terrein van de alomgeroemde " Jandarma ".
's Avonds worden we door een zekere Ali, een gastarbeider die nog in sidmar te

Gent gewerkt heeft, maar om bepaalde duistere redenen het gastvrije Belgie niet

meerbinnenmag,vergastopdegeliikeTurkseraki(eengoedjedataardigwatweg
heeft van Pernod). De commandant van de Jandarma, een zeer sympathie'ke

kerel, laat zich hierbij ook niei onbetuigd. we worden overrompeld met zoete wa-

termeloenen van alle formaai. Als ie lremerkt hoe de vreemdelingen in ons land

behandeld (zeg wel : behandeldl worden stemt dit wel tot enig nadenken...

De volgende dag zien we reeds de berg Ararat (Agri Dag - 5'165 m') opdoemen'

majestueus het landschap beheersend. Na de zondvloed zou de Ark van No6 op

de Ararat geland zijn. wij mogen wel zeggen dat, na alles wat we reeds gezien

en meegemaakt hebben, we aan de " wieg van onze beschaving D gestaan hebben.

We bereiken de lranese grens, lvaar gedurende enkele uurtjes een aantal forma-

liteiten moeten vervuld worden : de grenspaperassen in Bulgarije konden er geen

lap aan leggen. lran is toch een " vrije monarchie, geschoeid naar westerse

maatstaven > ?

Na het wisselen van batterij (de dynamo van de jongste V.w. had het laten af-

weten) vervolgen wij onze reis. De wegen in lran ziin zeer degelijk. ln Marand

bezoeken we, na enkele zeemvellen (lees brood) met honingboter verorberd te

hebben in een plaatselijk restaurant, een atelier waar befaamde Perzische ta-

pijten worden vervaardigd. van jongsaf wordt, men mag wel zeggen deze n kunst "
aangeleerd.

TABRIZ, de volgende stad die we aandoen, is een typisch Perzische stad' De

straten zijn in feedrieke versieringen en lichten gehuld. Om middernacht dan be-
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reiken we Teheran, hoofdstad van lran, waar we bii de streng bewaakte Rus-

sischeambassadedenachtdoorbrengen'Webezoekeno.a.hetAhuld-pa|eis,vo|-
gepropt met kunstvoorwerpen, spiegels, luchters en ' last but not least " de fa-

meuse Pauwentroon waar de Slah werd gekroono'

WebezoekentevensoeillustereBazar,paradijsderzakenluioftetoeristen'die
de kneep hebben om af te dingen en eindeloos te pingelen' Het is dan ooK eer-

derontmoedigenddat,alsmendenkteenprachtVaneen"koopje"tehebben
gesloten, men enkele straten verder merkt dat het nog " billijker " kon'

Teheranwordtdoor66nfacetbijzondergekarakteriseerd,name|ijkhetchaotische
verkeer.Erheersteendruktevanjewe|ste,waarbiimenVana|leVerkeersregle-
mentengeenjotaschijntafteweten.Hetre|atief|aagongeval|encijfermagte-
recht een wereldwonder genoemd worclen'

WekiezenderichtingEsahan,dei||usterep|aatswaarinhetbekendegedicht
* De Tuinman en de Dood ", de dood de tuinman afwachtte"' De mosKee van oe

sjahiseenmaiestueusbouwwerk,gehu|dindemeestonvoorste|baarprachtige
kleuren onder een paradijselijk klimaat. Andere bezienswaardigheden zijn (te

vee| om op te noemen, Esfahan moet een van de mooiste steden ter Were|d zijn)

o.m. de dansende minaretten en het Ali Qapu paleis met de veertig kolommen'

VanEsfahanrichtenWeonzesc'hredennaarShiraz.DemoeiteWaardiso.m.het
bezoekenVanhetmauso|eumvandeSjahShiragh.Ditbouwwerkis|angsbinnen
vo||edigopgesmuktmetspiege|sena||erhandeversierin,gen.Inhetmiddenstaat
het graf van de hogeprlester. ln het mausoleum heerst nu een gehuil dat horen

en zien vergaat. Kerels, die er soms uitzien als echte ' voyous ' kussen het graf

snikkendenhui|end'Dezemensenzijnzeerre|igieusbezield.Wanneerzehet
mausoleum willen verlaten durven ze hun rug niet te keren naar het graf. Ac'hteruit

stappend verlaten ze schoorvoetend het praohtige gebouw dat voor hen een

speciale beteke'nis heeft.

PERSEPOLIS: het einddoel van onze tocht bereiken we op de snikhete 14e

augustus. Een maand geleden dag op dag ziin wij uit Roeselare vertrokken"'

Persepo|is:-StadderPerzen-,hoofdstadVanhetPerzischeAch6m6nidische
Keizerrijkdatzichuitstre'ktevandeN.ij|totdeAmou-DariaenvanEgeische
Eilanden tot de Indus, werd als bouwwerk aangevat onder de regeringen van

Darius I en Xerxes I en voltooid over een pertode van 150 jaar (520 v' Cthr' - 370

v. Chr.), werd in 330 v. Chr. reeds door Alexander de Grote aan het vuur en de

vernieiigingovergeleverdalsWeerwraakVoordevernie|ingenaangerichtdoorde
Perzen in hun veroverlngsoorlogen tegen Athene en Griekenland'

Persepolis:hetVersai||esvandePerzische*grandeur"datsedertdevernie-
lingen van Alexander de Grote, door de eeuwen heen iammer genoeg veel te lii-

den hee{t gehad van allerlei leger- en roversbenden van diverse' nationaliteiten' is

thans een prachtige ruinenstad geworden in volle harmonie met het omringe'nde

gloeiend-dorre landschap. wat er van over gebleven is van het Paleis van Darius,

metdeprachtigebee|dhouwwerken,isnogsteedseenStre|ingvoorhetoog.De
architect onder ons Kan hier nog veel meer dan wij ziln verbeelding laten wer-

ken...EenWoorde|ijkebeschrijvingkana|leenmaarstunteligenigeweerk|ank
vinden.
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Nu het einddoel van onze reis bereikt is, vatten we de terugweg aan. In Pasargad
bereiken we het graf van Kuros (Cyrus) de Oude. We volgen in lran hetzelfde tra-
ject. Via Esfahan keren we terug naar Teheran. In een restaurant merken we een
staaltje van de manier waarop de vrouwen nog steeds gediscrimineerd worden.
Terwijl we onze giskebab (schapenvlees) aan het verorberen zijn komt een man
met zijn familie binnen. Pro,mpt vliegt de vrouw met haar kroost achter een gor-
dijn in de hoek. De vrouwen lopen niet alleen gesluierd, ze moeten tevens in het
openbaar leven u;t de actualiteit blilven.

Wanneer we terug de Turks-lranese grens bereiken heerst er naar aanleiding van
de nationale feestdag (l9 augustus) een ware feeststemming. Muzikanten en dan-
sers compenseren het lange wachten aan de grens.

Door slijkerige bergpassen, waar roekeloze vrachtwagenchauffeurs de wegen
afschuime'n, bereiken we (via Eirzurum) aan de Zwarte Zee de stad Trabzon (het
oude Trapezos). Eenstemmig roepen we als de Grieken tijdens de Tocht der
Tienduizend : " Thalassa - Thalassa u. We zijn dus thans in het Nooroen van
Turkije dat duidelijker tijker is dan het Zuiden. In Sungurlu (een klein dorpje in
de richting Ankara) bezichtigen we de Titiitenruines, waaronder de Akropolis en
intact bewaarde Leeuwen,ooort.

Zoals steeds overnachten we weer dicht bij het kantoor van de Jandarma-
's ochtends merken we tot onze verbazing dat we midden het gewoel van een
markt liggen.

In Ankara bezoeken we het Hittitenmuseum en het mausoleum van Atat0rk,
grondlegger van de moderne Turkse staat en idool van de Turken.

We zien in Turkije ook een staaltje van " the American way of living " ; ssn
rijke staatsburger uit het land van watergate sleept achter zijn woonwagen, die
net een combinatie is van een bungalow en een sporthalle, een mini om zonder
problemen in de steden te kunnen rondtoeren. Van luxe gesproken...

Tenslotte belanden we in ISTANBUL (het oude ByZANTIUM, later constantinopel)
dat door de Bosforus en de Gouden Hoorn Europa van Azid scheidt. De Gouden
Hoorn verdeelt de stad in twee helften, welke door twee reusachtige bruggen
verbonden worden:de Galata-Brug en de Atatrirk-Brug, lstanbul is een reusach-
tige stad van dicht tegen de twee miljoen inwoners, een stad die niet in
een paar dagen te bezichtigen is, wat enigszins te begrijpen is als draai-
schijf van de meest verscheidene beschavingen die alle hun sporen onuitwisbaar
hebben nagelaten door de eeuwen heen. De Aya sophia - de Blauwe Moskee -
en het Topkapi-museum behoren tot de vele bezienswaardigheden van het onuit-
puttelijke lstanbul.

via Edirne (het oude Adrianopel), met de reusachtige Moskee van soliman de
Prachtlievende, bereiken we het u O zo gastvrije" Bulgarije. Nlet als tijdens de
doortocht moeten we een transitvisum kopen om nota-bene door Bulgarije te
mogen rijden. Als klap op de vuurpijl moeten we voor beide wagens nog een
bijkomende verzekering hebben. U raadt het: weer betalen, of aan de grens
blijven.

Via Plovdiv, Nis en sophia komen we terug in het yougloslavid van Tito. De weg
Beograd - sophia is een echte dodenbaan. Kapotgereden door de zware vracht-



wagens is het een huzarenstukje om de wagens veilig en wel door te loodsen.

ln Oostenrijk bereiken we de Mozarts,tad Salzburg. ln Mtnchen wandelen we

even op de Marienplatz.

op zaterdag 31 augustus bereiken we rond 18 uur de markt van'Roeselare, waar

we door familieleden en vrienden worden vemrelkomd. We worden, wat normaal

is na 7 weken van huis weg te zijn, met allerlei vragen overrompeld.

Voor ons is de reis wellicht veel sneller verlopen dan voor de thuisbliivers...

Jan Bouten, Paul Scherrens, Piet Decan'
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Beenhouwer

Met een stem die scheurde tot in de zuidstraat vloekte hij van zijn hakbank naar
de kelders en van de kelders naar zijn hakbank. steeds in dezelfde groezige
kleren, de vaalgrijze muts die er om de haverklap afging om het klamme zweet
van zijn wit vel te vegen, het beduimelde hemd dat altijd openstond en waaruit
dus onzedig zijn borstharen tierden, de overjarige broek die langs alle kanten
versteld was, tot in de verstellingen zelf, de zware hoge schoenen precies oor-
oorlogsschepen, en last but not least het eeuwige blauwe kieltje dat hij om het
middel bond als een vodje om zijn " s661s " kleren voor ve,t- en bloedvlekken
te behoeden.

E6n van zijn aantrekkelijkheden voor ons was zijn keiharde stem. Een door
merg en been snijdende stentorstem. Als hij ze daarenboven gebruikte om een
heiligschennende resem krachtwoorden door het kollegeiuim te slingeren was
het feest kompleet. Maar daarvoor moest hij aangewakkerd worden, een beetje
opgehitst, een beetje toornig gemaakt eerst.

De leraar Nederlands had ons bijvoorbeeld diets gemaakt dat de benaming
beenhouwer fout was en we enkel het bestaan mochten erkennen van een
vleeshouwer. Kijk eens aan, onze held had dus al een hele carridre lang zichzell
en de anderen bedrogen als hij zijn beroep meedeelde, want hij was geen
beenhouwer. Nee nee, beenhouwer ? Geen sprake van. Bestaat niet. Ofwel bedot
je de anderen ofwel weet je zelf niet wat voor vak je gekozen hebt, maar been-
houwer ? Nee hoor, beenhouwer dat zijt ge niet. Dan was de maat vol. Met een
sierlijkheid die alleen in zijn mond tot recht kwam lanceerde hij een hagel vloe-
ken en scheldwoorden zo ratelend naar buiten, dat een geraamte het er koud bij
zou gekregen hebben. Dan stoof de bende snaken als kippen uiteen, want het was
toch maar beter dat de gevaarlijke ogen van de subregent niet zagen wie het
vuur aan de lont had gestoken.

Een andere beproefde gelegenheid was er 66n waarop hij, vermoed ik zo, al
even erg aasde als wijzelf. Om kwart over twee eindigde de namiddagstudie, en
dan was de grootste stilzwijgend'heid geboden om naar de leslokalen te marsje-
ren. En elke dag uitgerekend o'p dit moment voelde de slager zijn behoeften. Hij
nestelde zich tussen ons en slampampte muilentrekkend naar het witstene,n
urinoir. Daar luisterden wij ondeugend o{ het nu wel menens was met dat lozen
van hem, doch of hij nu ja dan niet reden had om te komen, wij daagden hem
toch altijd uit met de opmerking dat hij het alleen maar deed om ons aan het
lachen te brengen, waarop voo,r ons straf stond natuurlijk. Dan gluurde hij eens
over de schouders, en als de' gevaarlijke ogen van de subregent niet waakten
zat het eksplosieve spel tot ons aller jolijt weer glansrijk op de wagen.

En daar op zekere dag lees ik in Contact, of waar was het ook weer, dat hij er
niet meer is. Gestorven aan deze of gene ziekte, ik weet het niet meer, het doet
er ook zo weinig toe. Als 66n van die talloze onbelangrijke mensen die komen
en gaan zonder veel opgemerkt te worden is hij er onderuit getrokken. Men
schrijft er eens wat over als ze weg zijn. Een bidprentje. En veel later misschien
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een stukje als dit hier. Rumoerig en, zoals het spreekwoord dus wil, orqekom-
pliceerd watertje. Een stem als een mes, maar een hart, jawel, als een rumpstoak.

voor m,ij hoo,r je er evenwel nog bij, beenhouwer, als ik mij omdraai en, terugkijk.

Je bent 6€n van de kleu,ren die het df maken, het laatste vege streepje wellicht
dat men moeilijk identificeert - het is er ook zo onbedaohtzaam bijgeklad - maar

dat zichzelf plots in de verf gaat zetten door eens zac,htjes te twinkelen, als de

gevaarlijke ogen niet loeren en ik alleen het zie. Want ik heb ooit eens een wijs

man horen zeggen, beenhouwer, d,at iedere mens eigenliik twee keren sterft, 66n

keer wanneer hij voor goed uit ons gezelsohap verdwijnt, een tweede keer wan-

neer hij voor goed uit onze herinnering verdwijnt,

Lieven Vandekerckhove
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Familieberichten

GEBOORTEN

Karen, dochtertje van heer en mevrouw Jan Now6 - Mallefeyt uit Oud-Heverlee -
Leuven, 15 april 1974.

Veerle, dochtertje van heer en mevrouw Luc Foulon - De Muynck uit Rumbeke -
Roeselare, 7 mei 1974.

Saskia, dochtertje van heer en mevrouw Philippe Dejonghe - Baeyens uit Edegem
- Wilrijk, 18 mei 1974.

Dominique, dochtertje van heer en mevrouw Filiep Timmerman - Cornelis uit
Roeselare - Roeselare, 4 juni 1974.

Jtirgen, zoontie van heer en mevrouw Gerard Dekeyrel - Vanoverberghe uit Kler-
ken - Roeselare, 2 juli 1974.

Jan, zoontje van heer en mevrouw Marc Vandoorne-Verhalle uit Rumbeke - Roe-
selare, 12 juli 1974.

lgnace, zoontje van heer en mevrouw Geert Cosaert - Traisnel uit Roesetare -
Rceselare, 24 juli 1974.

Louis, zoo'ntje van Flerwig Donck- Decru uit Roeselare - Roeselare, 13 augustus
1974.

stijn, zoontje van heer en mevrouw Lionel Bekaert-Tournicourt uit Rumbeke' -
Roeselare, 13 augustus 1974.

Brecht, zoontje van heer en mevrouw Luc vanneste - vanneste uit Roeselare -
Roeselare, 19 augustus 1974.

Joost, zoontje van heer en mevrouw willy Martin uit Kessel-Lo - Leuven, 21 augus-
tus 1974.

Lien, dochtertje van heer en mevrouw Herman vansteenkiste - soenen uit Roese"
lare - Roeselare, 23 augustus 1974.

Katrien, dochtertje van heer en mevrouw Frans van Hulle - Verbeke uit Roeselare
- Roeselare, 30 augustus 1974.

Anneke, dochtertje van heer en me.vrouw Jozef Defraeye - Hondekyn uit Roese-
Iare - Roeselare, 3 september 1974.

Katleen, dochtertje van heer en mevrouw W. Stock - Vantomme uit Roeselare -
Roeselare, 7 septe'mber 1974.

Dieter, zoontje van heer en mevrouw Jan Loose - Rott6 uit Lichtervelde - Tielt,
I september 1974.

Yves, zoontje van heer en mevrouw Luc platteeuw - Feeraert uit lzegem - Roese-
lare, 13 september 1974.

Katrien, dochtertje van heer en mevrouw Rik De N'olf uit Roeselare - Roeselare
14 september 1974.

Nathalie, dochtertje van hee,r en me'vrouw Krirt Adriansens - Maes uit schelle -
Antwerpen, 20 september 1974.

Kurt, zoontje van heer en mevrouw Herwig Bertrem - Van Den Brande uit Zaven-
tem - Vilvoorde, 23 september 1974.
Dries, zoontje van heer en mevrouw Jo Ballyn - spriet uit oostnieuwke,rke - Roe-
selare, 27 september 1974.

Ruben, zoontje van heer en mevrouw Jef soenens - vanheerswynghels uit pas-
sendale - Roeselare, 7 oktober 1974.



HUWELIJKEN

heer en mevrouw Philippe Cool - D'hoop, Loker 29 mei 1974.

heer en mevrouw Luc Vanden Berghe-Verstraete, Roeselare, 28 juni 1974'

heer en mevrouw Philip Vanwalleghem - Vanhaelewijn, Langemark 5 iuli 1974

heer en mevrouw Jef Pollet-Remmery, Koolskamp 10 juli 1974.

heer en mevrouw Jos6 De Brouwere - Rooryck, Kuurne 12 iuli '1974.

heer en mevrouw Frans Buyse - Demeyer, Ardooie 12 juli 1974'

heer en mevrouw Carl Nuyttens-Dejans, Lauwe 19 juli 1974.

heer en mevrouw Piet Sercu - Mosselmans, Nederokkerzeel 19 juli 1974.

heer en mevrouw Luc Vermeersch - Van Haute, Torhout 20 juli 1974.

heer en mevrouw Johan Vanhoutte - Sabbe, Oekene 24 juli 1974.

heer en mevrouw Michel Masson - De Borchgrave, Anzegem 25 iuli 1974.

heer en mevrouw Jean-Pierre Vyncke - Benoit, Deerlijk 27 iuli 1974.

heer en mevrouw Paul Roussel - Germonpr6, Veurne 1 augustus '1974.

heer en mevrouw Geert Prinsie-Vercouter, Oekene 2 augustus 1974.

heer en mevrouw Pol Hessels - Lootens, Roeselare 2 augustus 1974.

heer en mevrouw Luc Vandenbussche-Plovier, Gits 3 augustus 1974.

heer en mevrouw Jan Bommerez - Delva, Roeselare 3 augustus '1974'

heer en mevrouw Rik Deceuninck-Verplancke, Torhout 10 augustus 1974.

heer en mevrouw Andr6 Vanholle- Pierpont, Roeselare 10 augustus 1974.

heer en mevrouw Yvan Dhondt-Segers, Reninge 14 augustus 1974.

heer en mevrouw Marc Bossuyt-Maenhout, Kemmel 16 augustus 1974.

heer en mevrouw Paul Depondt-Ke'telaers, Veurne 24 augustus 1974.

heer en mevrouw Paul Gruwez-Nouwynck, Poperinge 7 september 1974'

heer en mevrouw Marc Van Holm - Kindt, Ardooie 27 september 1974.

heer en mevrouw Paul Denturck - Inghelram, Koksijde 28 september 1974.

heer en mevrouw Nodl Vanraes-Vermeire, Roeselare 11 oktober 1974'

heer en mevrouw Eddy Lebon - Vermeulen, Roeselare 12 oktobet 1974.

heer en mevrouw Lode Cardoen - Devos, Moorsele 12 oktober 1974.

OVERLIJDENS

heer Hubert Van Tieghem - Neirynck, geboren te Roeselare op 7 maart 1907 en

overleden te Tielt op 1B februari 1974.

heer Albert A,llegaert, geboren te Heule op 2 augustus 1916 en overleden te Roe.

sefare op 23 april 1974.

eerwaarde heer Jozef Vervenne, geboren te Wevelgem op 3 januari 1891 en

overleden te Marke op 27 april 1974.

mevrouw Annie Debaere - Debaets, geboren te Kortrijk op 12 februari 1945 en

overleden te Brussel op 'l mei 1974.
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pater A'ndrew Taillieu, geboren te Rumbeke op 25 juli 1g14 en overleden te
Roeselare op 2 mei 1974.

mevrouw A,ntoinette Geldhof - Declercq, geboren te Roeselare, op 29 september
1928 en overleden te Brugge op 3 mei 1974.

juffrouw Louisa Marichal, geboren te Roeselare op 23 mei 1900 en overleden te
Kortrijk op 7 mei 1974.

mevrouv"/ Maria cornelis- Hessels, geboren te Zedelgem op 10 januari 1g21 en
overleden te Roeselare op 17 mei 1974.

heer walter De Jonghe-Soete, geboren te Ninove op 14 mei 1941 en overreden
op 17 mei 1974.

mevrouw Joanna vanwesemael - Masselin, geboren te Roeselare op 31 juli 1g04
en overleden op 1g mei 1974.

heer Fernand Lammertyn-po,ire, geboren te Maisons Laffitte op 7 december 1919
en overleden te Roeselare op 20 mei 1974.

juffrouw Mia Lagae, geboren te Kortrijk op 29 september 195g en overteden te
lzegem op 26 mei 1974.

heer Gilbert Houtsaeger-Rommens, geboren te Roeselare op 21 januari 1g9g en
overleden op I juni 1974.

heer Ren6 Vandenberghe-Debruyne, geboren te Ardooie op 30 juni 1gg9 en
overleden te Roeselare op 8 juni 1974.

heer Jules wallays - Debusschere, geboren te Rumbeke op 26 juli 1g99 en over-
leden te Roeselare op 10 juni 1974.

mevrouw Margarithe welvaert-Allaert, geboren te oostkamp op 2 juni lggg e,n
overleden te Langemark op 12 juni 1g74.

heer Gerard vanallemeersoh - verhalle, geboren te Kachtem op 13 april 1924 en
overleden te Roeselare op 13 juni 1974.

heer Jozef sercu-Vancoillie, geboren te Ardooie op 13 maart lBgs en overreden
te Roeselare op 14 juni '1974.

mevrouw Marie-Louise cauwerier - Vangrysperre, geboren te Moorslede op 5januari 1914 en overleden te Roeselare op .19 juni 1974.

heer Alfons Dupon - Verbeke, geboren te Roeserare op 1 september 1g00 en over-
leden te Ardooie op 22 juni 1974.

mevrouw Helena vandewalle-strubbe, geboren te Loppem op 24 september 1g7g
en overleden te Ooste,nde op 25 juni 1924.

heer Maurits Borry- Lagae, geboren te Roeselare op 31 januari .lggp en overreden
oo 30 juni 1974.

mevrouw christina Dewulf -Vanneste, geboren te Roeselare op 10 april 1g47 en
overleden op 3 juli 1974.

heer Joris Debaere - Debaets, geboren te Kortrijk op 5 augustus 193g en overre--
den op 16 juli 1974.
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heer Marcel Lannoo - De Vlieger, geboren te Meulebeke op 25 oktober 1901 en

overleden te Tielt oP 16 iuli 1974.

heerAdrienFollebout-Matten,geborenteMorainvilleopllmaartl9lTenover-
leden te Zarren oP 18 juli 1974.

heer Gustaaf Cappelle-Verhaeghe, geboren ie Dadizele op 16 augustus 1896 en

overleden te Roeselare op 26 juli 1974'

mevrouwIrmaPecceu-Bri|,geborenteLangemarkop4maartlSg0enover|eden
te Roeselare oP 3O juli 1974.

heer Manuel Sinnaeve - Verfaillie, geboren te Diksmuide op 20 september 1947

en overleden te De Pinte op 6 augustus 1974'

heer Oscar Verhaeghe-Olivier, geboren te Moorslede op 11 maart 1898 en over-

leden te Roeselare op I augustus 1974.

mevrouw Marie-Louise Lodrioor-Grymonprez, geboren te Roeselare op 31 okto-

ber 1899 en overleden op 12 augustus 1974.

mevrouw Magdalena Deleu - Claeys, geboren te Staden op 16 augustus 1898 en

overleden te Roeselare op 19 augustus 1974.

mevrouw Marie-Louise Debaillie- Ramboer, geboren te Zwevezele op 19 april 1901

en overleden te Kortriik op 22 augustus 1974.

heer Jules Rommelaere- Daveloose, geboren te Ruddervoorde op 1 maart 1890

en overleden te Tielt op 28 augustus 1974.

mevrouw Felicie Penninck-Bol, geboren te Passendale op 3 april 1892 en over-

leden te Roeselare op 31 augustus 1974.

mevrouw Magdale,na Debaillie - Ramboer, geboren te Zwevezele op 23 november

1908 en overleden op I september 1974.

heer Henri Huyghe-vansteelandt, geboren te Kortemark op 2:A iuli'1894 en over-

leden te Oostende op 17 september 1974.

heer Gerard Leconte-Vandeburie, geboren te Kuurne op 19 oktober 1898 en er

overlede'n op 25 september 1974.

juffrouw Martha Dubois, geboren te Vlamertinge op 19 november 1914 en over-

leden te leper op 29 september 1974.

juffrouw Gabrielle Vandeghinste, geboren te Gullegem op 9 januari 1898 en over-

leden te Kortrijk op 13 oktober 1974.

mevrouw Emiel De Nolf - Deckmyn, geboren te Roeselare op 20 juli 1884 en over-

leden te Zwevezele op 16 oktober .1974.


