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HULDEWENSEN B!J HEtt ZILVEREN
PRIESTERJUBILEUM VAN SUPER10R
A.MODDE(1950‐ 1975)

Het zeldzame feit in de' geschiedenis van het Klein Seminarie de Superior
kunnen en mogen vieren ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterjubileum
voor ons allen een reden van dankbare vreugde.

Wij zijn U dankbaar, Z.E.H. Superior, dat U zich wil laten vieren ; we weten im-
mers best dat U niet de minste behoefte of aspiratie hebt om uw persoon op
het pieterstaal te laten zetten, maar dat U het fe'it aanvaardt en apprecieert omdat
het de gelegenheid biedt aan al uw mensen anders dan beroepshalve samen te
zijn.

Wij zijn U dankbaar, Z.E.H. Superior, omdat uw priesterjubileum ons de gelegen-
heid biedt de verwoording te brengen van alles wat wij waarderen in uw persoon
en in ons samenwerken.

Wij willen vandaag een oprechte hulde brengen aan uw priester-zijn en de wijze
waarop U het onder de mensen gebracht hebt. Met uw rijke talenten ware het
mogelijk geweest een levenskeuze te doen die U materi5le welstand en sociale
status zou bezorgen, waarop onze maatschappij zo verslinge.rd is.

Diametraal daartegenover stond de keuze van uw priesterschap : eerst de anderen.
Die anderen die veeleisend en kritisch zijn, ja zelfs kwaadaardig en intrigerend.

Tot vervulling van uw opdracht zijn U die middelen niet ter beschikking gesteld
waarmee het dagelijks leven doorweven is : geweld en chantage, maar wel de
middelen van het Evangelie : rechtvaardigheid en liefde. Uw kracht moet gesteund
zijn op het gebed e'n de Heer en waar de mens met die evangelische opdracht
geneigd is op zichzelt te rekenen en de' verticale verbinding verbreekt, verzinkt
hij in de crisis-situatie die Kerk en tijd kenmerken.

Wij zijn U dankbaar dat wij in U de priester mogen ervaren die zijn evangelische
zending onder de mensen in alle oprechtheid en onkreukbaarheid - zo tekenend
voor U - in zijn best mense,lijk streven poogt waar te maken.

Het is waar dat onze tijd nood heett aan meer liefde en gerechtigheid. Uw pries-
ter-zijn beantwoordt heden ten dage daaraan het best omdat het aan die nood
beantwoordt door zijn daadwerkelijke en volle persoonlijke inzet van uw ganse
leven en' zijn, waarbij U afstand doet van materialistische ambities, die,onze tijd
verzieken.

Al schijnen de levenswaarden die door de priester voorgehouden worden niet zo
aantrekkelijk om beleefd te worden, dan blijken ze uiteindelijk toch de enige te
zijn die het leven tenvolle menselijk en levenswaard maken. Ze worden in die
mate meer gewaardeerd naarmate men ze meer ontbeert. Het zijn uiteindelijk
toch die waarden die de overtalrijke ouders doen beslissen tot de keuze van
onze onderwijsinstelling. Het is uw priester-zijn dat uw leraars en studenten in-
spireert en steeds weer opnieuw uitnodigt het college niet als een lessenfabriek
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te aanzien, maar wel als een instelling waar het thema " de anderen eerst > con-
crete gestalte en zijn volste menselijk recht kan krijgen.

Wil ziln fier en dankbaar dat onze kristen gemeenschap mensen telt die de bood-
schap van de Heer op zulke radicale.wijze brengen. Hierbij gaan onze dankbare
gevoelens in gebed naar uw Vader en Moeder bij de Heer, die uw priesterroeping
mogelijk gemaakt hebben in materiSle omstandigheden, die met de onze geen
vergelijk meer hebben. Uw priesterschap is voor een goed deel een erfstuk van
uw ouders en familie, waarmee gij zo intens verbonden zijt.

Wij weten dat de grootheid van dit Klein Seminarie door de decennia heen tot
stand gekomen is door de mee,r dan gewone inzet en visie van zijn priesters in
alle domeinen van het collegeleven. Dit niet alleen op financieel gebied, waar
zij door afstand van hun ondergewaardeerde wedde, realisaties mogelijk gemaakt
hebben, waarvan de gemeenschap de profijten krijgt.

Meer dan dat was het ter beschikking zijn. Deze inzet heeft een stempel geslagen
in het leven van talrijke studenten, hun families en hun werkkring. Deze inspiratie
is de basis van het ontstaan en het leven van de talrijke organisaties.

Dit engagement is de motor in het leven van die indrukwekkende rij missionaris-
sen bij hun uniek en onnavolgbaar werk in de ontwikkelingslanden. In econo-
mische termen uitgedrukt kan men dit het multiplicator effect noemen van het
collegeleven.

In dat gehee'l is uw deel aanzienlijk. U hebt als retorika-leraar honderden stu-
denten begeleid in hun keuze voor het verdere leven, en het feit dat verscheidene
onder hen terug hier als leraar terecht gekomen zijn bewijst dat het hier goed is
om samen te leven. Uw oudstudenten weten dat U ze begeleidde met bezorgdheid
en nauwgezetheid en dat hun afscheid voor U geen < uit ter ogen, uit ter harte "
betekende. Het verwondert ons geenszins meer dat u oudstudenten in uitgangs-
jaar, verdere studies, resultaten in een doorleefde rij van details weet te situeren.
Hierin herkennen wij niet alleen een opmerkeliik geheugen maar tevens uw le-
vensverbondenheid met al wat aan uw zorg toevertrouwd is.

De taak van Superior in een onderwijsinstelling met duizenden leerlingen in de
meest gediversifieerde richtingen is zo al omvangrijk genoeg om compleet be-
dolven te geraken onder wetsbesluiten, instructies, paperassen, bijeenkomsten en
vergaderingen allerhande en waarbij soms de vraag gesteld wordt wie het nog
zou willen en kunnen doen. Toch weten wij dat U steeds tijd maakt om het fami-
liegebeuren van uw talrijk korps leraars als eerste door een bezoek op de voet
te volgen. Wanneer U bij een of andere bijeenkomst een statistisch relaas brengt
van geboorten, huwelijken en overlijdens dan zijn dat stuk per stuk gebeurtenis-
sen waarvoor U zich vrij hebt willen maken om bij uw mensen te zijn.

Geen enkel probleem is er, noch in het college of zijn geaffilieerde scholen, noch
bij de studenten, noch bij de ouders, noch bij de leraars waarover U zich niet
gewetensvol beraadt en beslist in alle eerlijkheid en rekening houdend met alle
mogelijke belangen. Daarvoor moet men een toegewijd en hoogstaand mens ziln,
daarvoor moet men bewondering en waardering hebben.

Al komen deze hooggestemde lofbetuigingen niet door in de doordeweekse gang
van het leven, toch moet U ervan overtuigd zijn, Z.E.H. Superior, dat ze oprecht



zijn en het stramien van ons eerlijk pogen en werken uitmaken. In deze optiek
brengen we het voor mekaar elkaars mindere kanten te verdragen en apprecia-
tie te hebben voor elkaars gaven. Mag dan niet terecht gezegd worden dat we
de ware levenskunst te pakken hebben en dat het goed zou zijn voor allen en

ten bate van velen dat het nog enkele jaren zou mogen duren voor uw foto zou
gevoegd worden bij de rij van uw illustere voorgangers in het pand. Daarom is

de vijfdelige encyclopedie van Vlaanderen, dat het leraarskorps U aanbiedt als
geschenk, bedoeld om uitgelezen te worden door U in het Kein Seminarie in uw
vrile cigenblikken.

Tot besluit vragen wij de Heer dat hij U in de verdere uitvoering van uw taak
een goede gezondheid, een blijvend wilskrachtige en vernieuwende inzet moge
voorbehouden, waarbij wij uw waardige medewerkers mogen zijn.

Norbert Tack



DE GROOTE STOORINGE
Ongetwijfeld zal 1975 in de annalen van het Klein Seminarie en van
de oud-leerlingenbond geboekt staan als het jaar van de Groote Stoo-
ringe-herdenking. Nu het doek over deze viering gevallen is, past het
wel even een korte balans op te maken van wat in dit kader tenslotte
verwezenlijkt is geworden.

Herinneren wij er nog even aan dat het intiatief tot deze eeuwfeest-
viering uitging van het instituut Klein Seminarie, de oud-leerlingen-
bond van dit instituut en de service-club Marnixring, afdeling Midden-
\West-Vlaanderen. Het inrichtend comit6 werd gevormd door : Raoul
Boucquey, Jozef Debeuckelaere, Micliiel De Bruyne, Pierre Debruyne,
Leo Deburghgraeve, Hans Decroos, Herman Defour, Bart De Man,
Andr6 Deweerdt, Andr6 Modde, Lode Monbaliu, \Talter Quintens,
Lieven Spyckerelle, Georges Verhelst en Aim6 Vermeersch. Het geheel
werd realiseerbaar door de financiele hulp van het ministerie van
cultuur, dienst volksopleiding, het provinciaal bestuur van \7est-Vlaan-
deren, het stadsbestuur van Roeselare, het Noordstarfonds en de 252
leden van het steuncomit6.



Zoals alle goede dingen bestond de Groote Stooringe anno 1975 uit
drie. Drie realisaties die elk vanuit een aoarte dimensie dat 6ne feit
memoreerden en toch 66n geheel uitmaaktln. Zo kregen wij een reli-
gieuse viering, een wetenschappelijke benadering via monografie en
tentoonstelling en tenslotte was er het showaspect in de historische
evocatie.

*
Zonclag jI aagustus. Oorspronkelijk opgevat als proloog groeide de

eucharistieviering in de eivolle dekanale Sint-Michielskerk uit tot een

stijlvolle, door een groot deel van Vlaanderen meegeleefde, herden-
kingsplechtighe:d met als thema : dank voor honderd jaar strijd van
de jeugd voor Vlaanderen en Christus : AVV - VVK. De Vlaamse tele-
visie zorgde ervoor dat Vlamingen uit alle provincies vanuit de huis-
kamer de viering te Roeselare konden meeleven. In de kerk zelf vele
rijen prorainenten onder wie kamervoorzitter Albert Dequae, 14 ka-
merleden en senatoren, talrijke provinciale en gemeentelijke manda-
tarissen en af gevaardigden van Vlaamse verenigingen. Samen met een

massa van ingetogen en ben'uste Vlamingen, tot uit het verre Limburg
toe, hadden zrj entn gel'rouden de plecl-rtigheid persoonlijk bij te
wonen.

E.H. Deken Oost leidde sfeervol de dienst aan l'ret altaar, geassisteerd
door E.H. Superior Modde en EE.HH. Monbaliu, Verhelst en E.H.

J. Sterck. In Je altaargebeden had deken Oost op harmonische wijze
een ware bloemlezing uit de kleurrijke romantische literatuur van de

pionierstijd der blauwvoeterij (Gezelle, Verriest, Rodenbach) ingewe-
ven, terwijl , zoals we van hem gewoon zljn, ook de gelegenheidsho-
milie een pareltje was : het juiste woord, de juiste toonaard, recht naar
het hart der aanwezigen :

Mijnheer de Voorzitter uan de Karner,
Monseigneurs,
Beste Kijkers,
Goede urienden allemaal,

Het kan inderdaad wel wat ureenld klinken in ,Jeze tijd uan uoortbol-
lende inflatie en economisclte recessie zijn t,olle aandacht te wijden
aan <<De Groote Stooringe>> en dan <<Honderd laar Vlaamse Stu-
dentenbeweging>>.En ddn liefst in een Eucbaristieuiering !

Men kan zicb afuragen : lijkt het toch niet al te gemakkelijk de spiri-
,ua/iteit uan lonathan-seagull, langs <<de uogel lan aerzoening>> naar
de Zeemeeuw of naar de Blauwaoet ot'er te schakelen ?
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ク′θ″∫クθノ々
クι′ι ttθ′ルgιηん′ιルクθθ″gθ多彩′ル′

E″ θθた θ″′ιノ多″″ιた″″∫′θηαα
“
∫〃ノι′″∫′θθ″, たノク″々 θノた′θ〃′乃〃η〃ノ

`P∫
′θ

′π∫′ノratノι ttι多多ι″ 〃ノ′gι ttιιノ〃 θη 〃ノ′gιzθ″g′″ ′″ た″′∫′ιノ″たι‐gιδ′ブ′″‐
″ιι′″ι姥〃η∫′gθ″′θ′ん′ι″.

24ん ′ι〃″〃′みノ′″θθ′ノク′θ′z∫ クθ′ル′′́ノノ′/んθ′
“
θθ∫ノグ″夕2〃′ιグθ′々θ″ιη

π力∫ノθ″″″∫∫ι″″タク″θ″′υノ姥ルノ′″g∫ル″″ι″χθ″〃θ″z〃η″∫ル″θ″″″∫∫ι″
ηθθπ′r`′ι ιθ∫′ι″〃′′んι′グθノ姥.
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Twee oude blauwvoeters w. en J. Denys leggen bloemen neer aan het monument va.
A. Rodenbach bij het begin van de herdenkinl'pfeesten.

Dr. Mon De Goeyse, archivaris van het museunr vlaams studentenleven te Leuven in
gesprek met A. van \Tilderode, tekstschrijver van het evocatief shox,spel << De Groote
Stooringe >.



Zij uochten uoor outer en heerd en op de heldenkruisjes beitelden ze

de naant uan Kristus tot aan het <<Hier ons bloed ltan?leer ons recht !>>

De Blauwaoeterie zelf getuigt t,an deze God-gericbtheid: <<uoor God,

tale en uaderland r, ,', Sirt-Lrtgart btiift de << beschermheilige uan de

leerende jeagd uan Vlaenderen>>'

Ontdat ons aolk een schoon uolk is, tc,illen uii in deze feesteliike eucha-

ristie onze ureugde uitspreken <<Vlarning te zijn dien God Vlaming
schiep >> ! Geen rijker kroon dan eigen schoon !

Goede uriendeu,
Ats wij als mens al - ongetuiifeld als geloaige dan - opgeroepen wor'
men o.m eerbied te hebien x)oor <<het leaen>>, dan is het en blijft het

1)oor ons heilig op te komen uoor het eigen wezen, uo?! onze uolks-

aard., aoor dt"< tigtr-oardigheid >> aan ons Vlaamse Volk. In dat licht

plaatsen wij dezi herdenking t,an de Vlaamse studentenreaolte 100

laar geleden.

Ats wij als mens al - ongetwiifeld als gelouige dan, opgeroepen wor-

c/en om aanuit bet Eaan'gelie op te kornen uoor sociale recbtaaardig-

heid, dan is het en btijfi bet ?oor ons een heilige plicht dankbaar te

zijn aoor de uoorbije strijd, die getekend uas door deze sociale bewo-

genbeid en tnet€en'ook u'erder nie te werken uoor het Algem.een lYel-
"zijn - 6chte welzijnszorg - aoor allen uit ons I"olk, bet liefst en het

eerst nog uoor de minstbedeelden.

Honderd jaar lang lag ook deze eaangelische tint ouer de Vlaamse ont-

uoogdingsstrijd en uolks /teropstanding.

Het is een lteilige zaak.

ATI4EN,

De viering werd omlijst door sobere bewegingen uitgevoerd door het

jeugddanstheater Arlequino onder leiding van Marleen Desimpelaere.

Voor de muzikale zrjde zorgde het overbekende Sint-Jozefskoor onder

Ieiding van Albert Vanwalleghem die zrjn faam alle eer aandeed. Onze

specia-ie aandacht ging hierbij naar een ons totaal onbekende doch

wondermooie muzikale versie van de overbekende psalm van Albrecht

Rodenbach. Deze alleen in handschrift bestaande viifstemmige com-

positie werd in de dertiger iaren door Werner Rodenbach uit Kortrijk
geschreven en zelden of nooit r.ritgevoerd. Een fris modern geluid

Erachten de Roeselaarse jeugdkoren met als dirigent Guido Dedene,

voor de gelegenheid in kleurige blauwvoet-t-shirts gestoken en begeleid
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doof fluit cn slagwerk. Een sPOntane en davcrcnde Vlaamse lecuw

bcёindigdc dczc ont■ oerendc Plechtigheid.

士

Z″′ι″〃〃g8″θυ′πttι″rond ll uur.De bovcnzaal van het Rocsclaarse

stadhuis is zowat volgeloPcn inet een honderdtal genodigden onder wie

Vicaris Generaal Laridon, 1ゝ3r・ LIIaertens, rector van dc Kulak, hct

voltallige Rocsclaarse schcPellCOllege aangcvoerd door burgemecster

Dc 卜lan, IIlevr. G. Platteau‐ Zヽan Elslandc en Gaby Ghyselen als

afgevaardigdel■ van de provincic,Anton van Wilderode cn zovelc
anderen,rnccstal leden van het steuncolnit6.De tentoonstelling σ″θθ′θ
S′θθ″ηgθ 1875 wordt Plechtig gcopcnd.SuPCriOr l■ Iodde hect icdcreell

wclkoln cn vcrleellt hct、 voOrd aan Lionclヽ randenberghc, hoofd van

de dicnst studieadvics aan de UFSIA te Al■ twerpen en hoofdrcdacteur
van het jongcrellttdschrift vθ″α′アル〃″〃θ″θπ.Nuchtere,klare m
radicalc taal:

И〃ι″′ιダ∫′″〃ノたんノθ″%ノ′″g″θ′ι ttιυθπ″ιグル2g θ″″″ηたί〃″あιノ〃″″″″〃た_

姥ι″クθθ/ν″あι″ノη″ιんた″″′θ%ノ″ gιク′ι∫′θθ′ノんιイ″.

/aπaαλg′∫θιη ιιた″θηノηgクθθ″ん′ノ′π〃″″″ι″′″″gι
`〃

ι″々.

Bι″θ″〃′″″gθ″″″″た多〃″″/9′ノ4
θπ〃〃′″ιχι g/θθク解ι″∫θη θ′′θ″解θ″θダ″ιπ́″′ι″〃θ′″θθ′η να″Rθ―
〃ιηみ″θあθ″″ιB′〃〃υυθι′θ″θθ′″ι″νルz乃

`′

〃θあ′あθ多多θη gθ∫ノιノ〃.Z〃
多″クι″″ι′グ″∫′ん〃″gθ″%″ ιθ′タグι〃′″ι″′笏%′ 〃ル〃θクι′ι′ιを′θη θ″
クι″た′″″ノηgιη ′θη″″銘θ ′″ιttθあ′′gθ クノι″ノ″

`L 

多′ノ′カノ 乃″η あθ〃ι″″〃″g∫′ ′″_

gθ∫″θlaあιノ″.(Fθι″ グルgθ んノ∫′θ′な′あθ グθ′π〃η′ノθ々′ ηz傷ぼ ′

`η

 た″〃θあ″ノg `η
′θα〕夕∫′′∫θん《クθθγ〃″″″〃′″θ′θιたθπ∫′ノ》

Dノ′″ι′″ノ:%ηιた多ク〃%η θθtt ηα〃″クθ″θ″多〃〃θθ″

`ン

″″∫〃′ノιグ″″″θχ′′θ″′θθ″‐
∫ノι′′ノηg.Dι θθ衛′″θηttι″々 θみι″θι′ノ′″g′ θθπ θクι′Zノθタノθ gιクιη υ〃η lθθ
′タク′/′″″解∫θ∫″〃″ιηたηttιωθノ″&多ルθ々ιθη ηル′′ι′θクノノ∫θ″θ″θクgクυθ.

E′ ′∫θグι′〃ιzι あθη″ι′〃′α′′″θg Zθ 〃θノη″g gθ∫ノ″″ιι/″′ θ′ノ∫χθクθι′
′グι″ι∫∫″′〃″′あノイπ″ι″′物′υθθ蒻́″ル″′ルι″ι″ル4ル′ιη″ιちιη
グθθ「滅 ηノι′ gθg″θ

`′
ιι′〃メ π多クZ′ ιθυιη〃ノ′″ 多ノι〃′ Rθ〃θη多″′あ ιη ″ι

Bル〃υクθι′ι″θ zθクθι′′″′ι″ι∫∫ク″′∫′″ク′解θ″′′π″〃ノg οθ″″′θ′″′z′′ん′θ′
〃ιZθ ′ι″θ〃ι′θ ttθ′ι′たιη・″θ′ι′〃々 ′∫ノθχιルグθθ″∫′ιルηg ι′″∫ノク″―

′″″クθθ′θ″″′%θθtt θグι″〃θ lθO′ι笏′予/ルタ解∫ι∫′″〃ιグι″多θυι′ηg・

レ/ι′∫θん〃θη″θθ//ノθノ″ソιノπ∫′〃″′′θ∫んθ多多θ″″ιaク″′″ιグ″η Rθ〃θ″多グんθ″
″ιBル″υυοι′ι″ι θθた多′g″ι′θ″.

″ι′∫′αa∫多′∫レ%″′グク Rθθ∫′′α″′んιθノ′zノ′″υθ″θ′た″″pθ ∫′θι″∫υθι′ιθ″
多″〃ノノメク′θθgι′多〃″ι Rθ〃θηルrかあιφグιんか夕gθη ι″_あ″″θ∫′υ″ηルィ
θク″′θ〃υ∫′ι〃η″あι″∫″″∫多θ∫ノ%〃″θクιθη Zιι′′ιυ″z″″θダι″ω〃χι・



1%ι勉′ダう多尚
ι晰
・
zz″噸ι〃%夕劣筋ι競筋鏃〃

鍬統携″場鰤又嶽Zち,$嚇協′尤;盪為.″

″
Dθ θ//′′ノ″′ι∫′′〃″クαηル′/1fノ″∫′

`ダ

ブιク′″Nιル″ル″ゐθ6″ル〃″″%ηZノι″
υθ″∫ιθ″%′ノク〃〃′′″″′gθ∫′んル〃ι″カク́″〃θ Rθ″θη多″′か乃θ″″ιπ々ブ″_

協競だア,炒免算窃鑽〃鶴筋子りう〃統筋篇鶴鶉
θ″∫んθ′ι″,θθ″ηノ′ノノιクιグ

“
′′θι々θη′∫″′θρクノ′′多ι′α″g″ノ′々ι′ι″ダιノ″ι″ク〃″

んι′π%ノ∫′ルク′′′ノ′たι′ιυι″.

Dιzθ ∫′θ〃″υクηθ
//ブ

′′″′ιχノ′″ι ttι′′々′ηノ′θ′/7 θθたυι′′ιπ αたたθθra g″α″
ηz`′ 〃ιブ″θθ′″ク″″Rθ〃ι″多″θん′″θ Bια〃τグz′θι′ι′ノθ ιη″ιんθ′θ/ノク〃解∫ι
ジ〃ノθ″′ι″多θνιノπg.

Iη 〃ιχι たθグ′θ θ′ι″ノηg.f′θι∫ク″〃́た みιクι′々 ′た 窃ι ′θ′ ι″姥ι′ι gιaα′んノι″
a′″″%ηι′″ιB′′″″ιグクθι′ι″ノθ θθ々 ダ′′″∫多θχ′gν″∫ι″〃ノι υθθ′θ″Zι g`′

夕θ‐

rクノノι∫″θg∫ノιθ″∫みι′ιたιη′∫んι多みιη。

I″ んι′′ノ′ん′υ″″ノι
`解

″″′ノ′クノルみιτク`ノ
″gυク″″ιクθグなι ιι″″′んιιル

″ノι〃ι′θ″gι′θ″′ιク′″″〃〃ι″ん′ιみι″′η θθ〃∫″πθ″′ιz′ルg.

I′′レ́″クι″ノθ〃ιん″ノι′ι″g″ θηπθ″″なω″∫′多′々′ι夕η″θθ″″ι乃′′〃ιιなι″

〃Z勒炉″ノ筋鰊″ι絶:;亀聯ゎ〃θ
“
Z%グ

'夕

究鰐″務た1″
~

:″栃′竹〃Jttθ傷赳〃%′%〃場′
′
訛〃′観鶴πZ′Z

彩晰移瘍λZ咆:が子メ″″ω″υ〃れ″%″″″“Z〃 z″

D′′た″″ιυι″gθι〃′θ′″θ乃〃′″ノgι ′θ′″gι′θ/7g′″θ′″′ノι gθzθg″ aクθ″〃ιη.

D″′ιz〃 ι々η zθ″ノ々 /7ι″τ〃〃ノ′ηz′θθ′θgι″/7θ″〃ι″ι″θυι″″ι′θ″gθγιπ
乃ιι″″θんノノ々%″ ′θ′″ι〃θ′να∫∫ι″ι″.

り/θθ″ιι″∫″

Dι ラ′ルタ%η∫ι Bι Zグθgノ″g力 ″θg″ノιノθクgθ′θ∫″ノyα′グι′∫″″″′Rθ″ι%多′θあ

θπ〃ι″アル〃π∫ι′3ι多グθgノπg′

《Dθ /ノク″%∫ι Bινιgノ″g力 ″θた〃解′θπ /ルク″〃ι″θπノι〃θι″あθ″αノθ′―

〃θ/7 θηんθ′ι′θιノι″ノ″〃θグθ′ノιθ″ノクノノたた′′ノ″gzツクηιノgι″ν′χι″ι″υ′″た‐
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Burgemeester R. De Man, oud-minister in gesprek mer superior A. Modde bij de opening
van de tentoonstellin5l < 700 laar Vlaamse studentenbe*.egrng >.

V.l.n.r. F. Callebert, die instond voor de gesonoriseerde projectie, Mevr. R. De Man-
Vande \falle, Marcel D'Herdt, die cle regie r.an de mimJ op zich nam, R. Van Duyn,
regisseur van het showspel samen met Burgemeester R. De Man, oud-minister.



χ〃″π/7ιノ〃′ ククダ〃′ zι〃ι″′ gθ〃α′んん gθ多グ〃ノ々ι″′ ′α〃ん た〃″∫ら "θ′ι″∫θん″ρ′
乃ク″〃ιノι″″ノ′ク′あι″・》

L″舅蜀〃

"亦
鶉聰筋ノ膠糀〃τだり稚〃鯰

ιノgθ″ブ″″ノg νιzθ 77″ノ′′θ∫ク′ι々θ″Zθ んι′ιιあθθグ′.≫

霧機i笏多〃徽筋ル嚢激 、sZ
んθgθ″ιクι″ノ″〃″∫″ι多〃″gι′ノ′r

彪 ′筋 笏 〃 掛
;鮮

観 笏 形 髪
jη

笏 ′
θグι″んι′θ″″ιだ′乃ι′″〃ι/々ル∫∫ι″′グク″〃ι″グθ′々ιィノι Zθ″〃ι′ι″.》

笏動魏第筋タル診考考みi月蟄整
ιι′クノ

`/7″
ι′クダ″ノ′ノ∫.

鰤μうチイ鶏聯畦難多〃′後箸彫:

ク″′θ″θ解ノθんιι′z′″′′′θ多′ιttι″z″′θクノθ∫∫ι″.

Eι″″″ιι″θ′たθ″′θ′gι〃ク′んノι.

多 輯 帰 み筋 聯 斃 筋 筋 鶴
∫θππなι″g´″πノ″θ″力θんクθθ杉ノ′るんz″ クθ′々θ″ι″ι″′〃ル″′ι″ルθ″zι θη‐

2′″″θ〃″々ι θπgιグルg.

Eιηノクタ′∫′′gι〃″′んノι.

免 筋 Z/π ′筋 ∫税 :藤π L″

′

雅 筋 ヵ務 τ 場筋 箭 等 薇

θg′ /7多′′々 ιθ∫′′ηノ∫∫θ″.
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Zθ zιノRθ″ι″みク′んr

≪Dι /ノク〃解∫ι々〃πク多θ∫′″〃″″′″ルθ″∫″πθ″ヴ′′クι″ク〃ι″″ク″g′″′∫″〃″〃ι″

θ″クι″∫θ″ι″′θ′たノ″z〃″ιノg`″ ωι″ιノ〃ιノタ′ηα χノ′″ι′gι″ グ々グ′ん′ι″.》

《′4′′′多″″θπんιノクι″》′ ώ∫ιθ″gιノノιノ々θθ∫〃′″ノ′∫ク
“
ク〃たクタ/7 Rθ″ι/7ιク′ん.

ir′θ″〃ブ′た″″″ι″ωθ ηθg ttθ θ′%′クノノθ″ι″.

フ/′′ηι″々ι″′ηレアルタ″〃ι″ι″″θg′ιク′θノクθθダθ″zθ

`な
θ″々″ノ″gθチg″θ

`―

′ι″ノ″g・ レ″θ″″ιたたιπ″ι″θ″z,″′∫″θg′θクι′ノ″̀
τ

グ́ θ″Z`ιノgι″ θグgク 77′―

∫ク′ノιι″ιιた″′′∫ι′′″〃ι〃″〃θ″θ zθ gθ %珍″々 ι々ル′たメ″ιι″θ″θzη

`ム

グ′Zι ″ノθ′
raaノ ″々ク′gθ″θθg z′′″′〃θ″″〃θ′′″θ解ノク′んι′gθ

 gιπ″々 θ々ル′たノ∫″ノθ″∫′ι
πθ′′ι″″θι″.Eノ gι″ιι′́″g,クθθダ〃ιι′zノθθ′〃ιιノgθ″g′θι′′θ″g′ ク″″ノブル
クθル′ノθ々θ ιι″θιル″gι″′πθ′″ι″々 ″″″θ″″ノ′んι″グθθ′んι′あθgι″ι ιιルπg
″́″θθ″gα″∫″θ′た,

Zθ″″ι″クιタノθθ′あθ″ノ″gク″′2θ″Zι ルι′∫θθ″′ノ′々ιθノgι″んιブ〃′%θι′θ″ tグι

θ′ι″∫′″″″″θθ′ク″〃ιグι夕2,θ″′″gθ″.

川タイθθ々 χθ″〃θ′ιθ″クg′ι∫∫′θチθクル′″gι″πθ′′′″ηι θ″Zθ ′な′″π
`―

″ノ″g ″〃
“
グι″ クダθ′″gι″ιη・ T/′″〃グククgz″″解んιノノ ノ∫ θιη ttι″%ι″姥 ノク′ 乃ι―

′笏∫″〃″んι″クθダ″″ノ′″ι″カプ″θ″Zι π〃クノ∫θレクク′′・

Iη 〃′ラ′θθグ″θ〃ιク́″〃′(,こアDRυN′
`zι

″ar ι〃ク′θ″∫クθノ々θ″″ι予/ノクα%η‐

∫ι Bι″
`gル

g zι〃 z,ιグ′θ/ι″gク〃″≪ノη″ブθ″ノ″クgノ θ々πノ∫θんι′ん〃θ∫ックη

θノgι″多θノクg′ グ〃″ップノ″解ι″″θ″〃θ〃ηθθクz〃′/2″ θ″多ノ′″〃ι′ノ″g∫ gθ″zιηg″ι

ノ″″〃∫′んタク′〃ノθπ πι″んノι″″θクθ′ノ′′ι々 乃θθ′》.

Dθzθ ′ιた∫ノクノ″〃′″″θ θθ々 gι′′″ιι″″″θθ″F′″″∫1/″″6″%νθルι″′θク″ι

Rθ″ι″ιク′んん〃′″θブ″ 19θ9′ ιπレ/ク″ 6″″πグιノクθ″ノクθθg′ ιグ″ク″′θθr

《Gι たι″′ノι″θι〃′ι″gιι∫
`ノ

∫″ク″Rθ〃ι″ι″′ん′ιgι″〃ク′ω″″g`ノ′θ′ん″

rんノ′ιι″θθル″ιクθル′′ιたノθ″′θg′″/7′′′ι″ク/7ノ′∫πι ι″′ιgι″″θθ″θι′―

ノ〃々θ々″〃ルたι″ノθgι″ク′″″ %々″∫′π″ノなθ″″′ι′″ι′んなιタク″〃θノωιな̀
―

πιι″〃ω〃∫.″ι解″″∫θη∫′〃ι″クノ′ιん′〃な,θ解んθ′θ′υιノた′″ノタθ θθ姥
′ι″θ〃クgι″′θ/解′′ιノ′多ι′″″gθ′″∫′θ″θだ解ιノたη′ん′′zクg´〃ιθ″〃θ′ι‐
クι″∫″θθ〃クα″ θ″∫ クι″グクノ′θ″ クθ′た θ″z′′″ ι′んθ

`ノ

′ια″″ ″ノθ%″θノιク
`″
∫́

%′〃〃ι′ι″》.

/ιブルgんθノ〃∫乃″ノクι ttθι′ノ々ι″タク″ノθιクρθgι″〃〃 /″″6ク%ωιルιグ′んι″′ク″″

″́〃ノθ″′ノ″191θ′zι′ルノθノ々∫″′ノθg`″ zz θθ″〃な̀
″

″ι角グ.¨

f″ 〃θ z/1θ θ″γ′″′″〃″(ア″〃″z″ ∫′/7ι′∫″ι Rθ〃′″多〃′/7%ηιノクノ″″ノgθ クθ″/7θθ

〃ιクθル′ル々 ″θθ″/ノクタ解∫gιzノ″〃ι∫′わ′′″′〃θθグルι∫ιι′θルθ″θ″クθ
“
ηθZι″一

方′たノ″gι″″タク∫′ノι々 ″ι∫′ノι′〃ι/ル π́ Fι ″々〃′あ″′ιノたθ″∫″ιθ″クι″′″π′,

7jι″″′ιノ′′″〃′ノθ∫g″7″〃″々′
`ι

″′グgノθど″′77ιノg′″′″″′′′∫″′ノ′〃ノ″∫θんク々
`′

′.

I々 z′ブノιノ″〃ノg′″′%ηθ′ι′″θク″θθρク″″]てθノ′″多́′んθzη 〃′θ″∫″解ι″《%″―
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Volgt hierop de voorstelling van de publicaties rond deze viering.
Vooreerst de monumentale (4lt bladzijden) jubileumuitgave De
Groote Stooringe - Bijdrage tot de geschiedenis uan de Vlaamse stu-
dentenbewe ging. Een wetenschappelijke verzamelbundel met artikels
en studies van respectievelijk Raoul Boucquey, Max Lamberty(t),
Michiel De Bruyne, Jozef Huighebaert. Andr6 Demedts, R. Lissens,

Jan De Maeyer, Lieve Vos - Gevers, Lionel Vandenberghe, Marc Han-
son en Jan Cocle(l). Verder is er een uitgebreide en geillustreerde
cataloog - samengesteld door lMichiel De Bruyne - van de tentoonge-
stelde stukken. En tenslotte de kaarten met een prachtige kleurenre-
produktie van de vlag, onfworpen door Joe English in !9I2, van de
Roeselaaarse studentenbond de 7'oekornst boort der leugd. Een origi-
neel gelegenheidsvers van de hand van Anton van \Wilderode siert
de binnenzijde. Achteraan de zaal, waar ambtenaren van de PTT post-
gevat hebben, kan men deze kaarten, voorzien van een DF-postzegel
laten afstempelen met een speciale en unieke poststempel : een blauw-
voet omcirkelt door de woorden << too jaar Vlaamse studentenbewe-
ging Roeselare 8 november 1971)>, ontworpen door C. Maertens.

Na een korte rondgang schuiven de genodigden uiteindelijk receptie-
waafts.

Niet alleen genodigden, maar ook het grote publiek reageerde btjzon-
der gunstig op de tentoonstelling. Zowat 2800 personen brachten haar
een bezoek. Het tentoongestelde materiaal was zorgvuldig geselecteerd
geworden uit het Archief en Museum uan het Vlaamse Cultaurleuen
te Antwerpen, het Archief uan het V/aams Studentenleuen te Leuven,
het archief van het Klein Seminarie te Roeselare en enkele priv6-ver-
zamelingen. Het moest documentatie verschaffen over de Roeselaarse
studentenrevolte en haar gevolgen. Het kon moeilijk anders of daarbij
kwam vooral Albreclit Rodenbach in de kijker : het werd dan ook bijna
een verzameltentoonstelling van werken, handschriften, brieven, teke-
ningen van de wonderknape van Vlaanderen. STat ten andere geens-
zins afbreuk deed aan de kwalitert van de expositie. Vele stukken,
voor het oog van de leek oo het eerste zicht niet zo sensationeel. had-
den immers"nog 

^uo, 
zelden de openbaarheid gezien.

Dat de tentoonstelling nationale belangstelling verdiende bewees de
BRT, die op zaterdag B november in het TV-nieuws van kwart voor
acht ruime aandacht schonk aan de opening en grote flitsen uit de

(1) De jubileumuitgave, evenals de cataloog en de kaarten zijn nog te verkrijgen op het
secretariaat van het Klein Seminarie. De publicatie van het jubileumboek is op L novem-
ber in het TV-programma << Boeket >> aangekondigd geworden.
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De Blauwvoet van Roeselare,

waar vliegt hij na' deze dag
De vogel die zoncier misbaren
moet roepen boven de schare,

de vogel van Rodenbach ?
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Hij uliegt naar de tuin aol guirlanden
en feestd.agen in het uerscltiet,
clraait rond in een rad t)an gezangen
en blijft onbewegelijk hangen
in de wed.erkeer uan het lied.

En zo kan het superiorsfeest 1875 gaan beginnen...
Tweede deel. De Vlaamse studentenbeweging is diep getroffen ge-
worden door de dood van haar leider Albrecht Rodenbach. Op de half-
duistere scene (gedempt kleurenlicht van blauwe en rode tint), een hel-
witte lichtvlek die de gevelde Rodenbach suggereert. Vanuit de cou-
lissen komen studenten in een gestyleerd jean-pakje stil aanschuiven
op de tonen van symfonische treurmuziek. Behoedzaam werpen zlj 66n
voor 66n een vuurrode roos op de lichwlek. Wanneer de laatste ver-
dwenen is mijmert een stem :

Het hoofd, waar de id.ee ontstoncl
die uaart kreeg bouen onze grond
en onwil of waardering uond -

is moe.

De mond, die zoaill u,oorden sprak
d.ie ond.er menig rnemeldak
/tet zuiuerende uuur ontstak -

is moe.

De band, waaruit de blauuaoet hoog
geworpen bouen hart en hoofd
ontembaar naar de toekomst uloog, -

is moe.

De blijc/e cleur, ruaarachter, ach !,
de kier lang uan een korte dag
het urije land uan l/laanderen lag, -

uiel toe.

Ondertussen is de lichtvlek stilletjes uitgestorven.
Naast deze vier stonden een hele troep mensen ervoor in dat dit evoca-
tief showspel kon gerealiseerd worden onder optimale voorwaarden.
Op scdne : een groep leraars en leerlingen van het Klein Seminarie,
amateurs, maar die zo opgingen in hun spel dat hun optreden meer dan
behoorlijk was, de kunstgroep de Kornet uit Kortrijk en de kleinkunst-
groep 't Phadt uit Brugge. Op de bandmontage de stemmen van Rita
Lomm6e, Mia Pieters, Ben Maelbranche, Frank Vandenbroucke en
Remi Van Duyn. Marcel d'Hert van het Sabbattinitheater Gent werkte
de mime uit. \Tilfried Ketels uit Roeselare hanteerde het indrukwek-



kende lichtorgel van de firma Phlippo uit Antwerpen. Artec uit
Kuurne zorgde voor de klank, Cyriel Maertens uit Brugge voor
grafiek en decor, het huis Rernaert voor de grime, het stadspersoneel

van Roeselare voor de opbouw van het decor en als regie-assistent fun-
geerde Raoul Boucquey.

Het spel zelf startte met het kenwijsje van de radionieuwsberichten.

Met zakelijke stem kondigde een teporter aan dat te Roeselare naar
aanleiding van de naamdagviering van superior Hendrik Delbar stu-
denten van het Klein Seminarie heibel hebben r.ritgelokt... Een origi-
neel begin dat naar een prolooSl leidde met als thema : Blauu,uoet die
ons heimwee zijt.

Eerste deel. De uonk, het souper cltamlt)tre 28 juli 1875 Klein Semi-

narie Roeselare. Mentaal geruggesteund door enkele vlaamsgezinde
leraars onder wie Hugo Verriest, revolteert de poesisklas met Albrecht
Rodenbach als voorman zich tegen de gekunstelde fransgerichte geest

op het seminarie, verpersoonlijkt door superior Delbar. Het franse
lied << Les Curassiers >> verzingen zlj tot (( car nous sommes cuits assez >>

en luidop klinkt het verboden << I.ied der Vlaamse zonen >> met de

strijdleuze < vliegt de blauwvoet, storm op zee >. (Gestyleerde mime
door een groep leraars en leerlingen van het Klein Seminarie).

<< J'en chasserai dix >> buldert de sr"rperior. Leerling Julius Devos krijgt
de eer de eerste martelaar der Vlaamse studentenbeweging te worden.

(Onderstreept door een koreografische uitbeelding van een heroische
strijd door de Kornet gewapend met meer dan ) meter lange witte
stokken, in egelformatie).

Tweede deel. De brand, de Vlaanrse stadenlenbeweging kriigt uorm.

De vonk van juli-augustus 1875 te Roeselare wordt een vinnige uit-
slaande brand. De ideeen der blauwvoeterij worden uitgedragen over
alle Vlaamse gewesten. (De Kornet << speelt >> met linten en wimpels).

Door bet gespeelde woord, 'Ioneelopvoeringen en kabaretachtige lie-
deren zoals << De studenten van Warschau )> van Rodenbach - \Var-
schau is hier een andere naam voor Roeselare - brengen de nodige
propaganda voor de zaak. (Originele compositie en zang varr't Phadt
uit Brugge met collegestudenten als meelevende toehoorders). De
spelersgilden bloeien.

Door het gesproken a'oard, Overal schieten vlaams-rnilitante studen-

tenbonden"r.rii de grond of kregen oude genootschappen nieuw bloed.
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Na het souper champ6tre klonk voor het eerst uit volle borst: < Vlieet de blauwvoet !

Storm op zee ! >.

Ende hij die sterven ging, een stonde opende zijn oogen die verflauwden en zij knielden
allen rond hem zwijgend, en hun hoofden bogen en hij zei hun stervend : << Broeders, leve
God en Vlaanderen. In uw midden zaI mijn ziele blijven binst het woeden van de slag,
en strijden; sterker zal ik, ja, voor Vlaanderen strijden waar ik ga nu. Leve God... en...
Vlaanderen ! En zijn stervend'hand al beven d'hand zocht van een wapenbroeder, en zijn
hoofd zonk neder... en een somber murmlen ron.lliep in de kring der mannen, die daar
knielden. en zii zeiden : < Heil den eersten martelar t ..



Hun acties doen de geestdrift onder de Vlaamse studerende ieugd van

alle strekkingen hoog oplaaien. Een zwaar verlies lijdt de jonge stu-

dentenbeweging op 23 juni 1880 door de dood van hau dichter en

redenaar, haar organisator en bezieler Albrecht Rodenbach, nog geen

24 jaar oud. (Symbolische dodenhulde door de studenten met rozen).

Door het geschreuen woord. Blauwbrieven en vlugschriften, handge-

schreven blaadjes en gedrukte maandbladen zoals << De Vlaamsche
Vlagge )) en <( Het Pennoen )> en zovele andere vervullen een belang-
rijke taak in de snelle verspreiding der Vlaamse gedachte onder de
jeugd. (De Kornet met plakkaten). Hierin verschijnen krachtige dis-
sertaties en forse toespraken, zoals de wondermooie rede van Hugo
Verriest << Eertijds heeft er een volk bestaan >>, die zowat het evanglie
van de blauwvoeterij wordt. (Geillustreerd met een sPervuur van dia's

en leeuwenvlaggezwaai) .

Derde deel. Het uuur, de blauwaoeterij buitengaats, de Vlaamse be-

weging.In dit deel worden drie krachtlijnen beklemtoond die al van

bij het begin waarneembaar zljn in de Vlaamse beweging. Zli worden
belicht met drie figuren die uit de veelte van andere gekozen werden.

Drie figuren die een beetje in de vergeethoek waren geraakt.

Vlaamse beweging is sociale beweging. Zo zag het ook Julius De Vos.

Journalist, revolutionair, capucijnermonnik, sociaal wroeter, zelfs tot
ha dubbel martelaarschap toe.

De Groot-Nederlandse gedachte. Niet langer een klein Vlaanderen
maar een Groot-Nederland. Het 6ne Dietse volk. Oranie-blanie-bleu.
Dit was de visie van Robrecht de Smet, tragische en miskende strijder
voor de heelnederlandse blauwvoet.

Vlaanderen uooral, bouenal, oreral, Amaat Vyncke, Ratte Vyncke, mis-

sionaris, in hem vond men de laatste en grootste dimensie van de

Vlaamse beweging gekarakteriseerd : het heimwee naar de verte, naar
een leven in dienst van de mens.

(Dit wetd ongetwijfeld het meest statische deel. Bewust sober gehou-
den om de aandacht toe te spitsen op het woord en een soort anti-cli-
max te vormen tegenover het tweede deel. Op het einde, toch weer
dramatische handeling : een sterdanser van de Kornet zwaait magis-
traal een blauwvoetvlag op de tonen van het innig-mooie onuitgegeven
luisterlied der Vaganten : (( Daar is maar 66n land... >>).

Epiloog. Vogel uan een nieuwe tijd. In verzen wordt duidelijk gemaakt
dat de blauwvoet zal blijven vliegen.
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Vlaanderen bovenal I

< Vliegt de blauwvoet ! Stotm op zee ! >>



\Waarop dan, onder een spetterende percussiemuziek, aan razend tem-
po dia's tegen het scherm aan gegooid worden die de chaos en de ont-
reddering in de hedendaagse menselijke samenleving en onder de
jeugd moeten suggereren. De problemen zijn niet opgelost. Noch op
wereldvlak, noch op Vlaams niveau. De strijd gaat verder. Nog zal
de blauwvoet moeten vliesen..."*

Aclrteraf gezien ben ik persoonlijk van mening dat deze eeuwfeest-
viering diverse positieve resultaten heeft opgebracht:

1. De studerende jongeren die 100 jaar geleden Vlaanderen hebben
wakker geschud door hun engagement en enthoesiasme kregen de
dankbetuiging die zij ruimschoots verdienden. Zonder hen zou
Vlaanderen op de lange en moeizame weg naar het zichzelf-u'orden
en zichzelf-ztjn zeker nog flink verder achterop gestaan hebben
dan nu.

2. Roeselare en speciaal l-ret Klein Seminarie, << l'ret eerste leergesticht
van \(/est-Vlaanderen >> zoals het werd genoemd, of << het moeder-
huis van de Vlaamse studentenbewesing > zoals een andere eretitel
luidde. kon weer eens bogen op 

-r.ri-. 
publieke aandaclrt en

nationale belangstelling.

1. Ongewild en onbewust l-reeft de viering ook hier en daar iets los-
geslagen. Onder meer :

Een vernieuwde wetenschappelijke belangstelling voor de geschie-
denis van de Vlaamse studentenbeweging en haar rol in de nationale
ontvoogdingstrijd. Een domein waar nog veel voer ligt voor historici,
speciaal wat betreft de tussenoorlogse periode.

Documenten zijn van zolders gehaald geworden of uit de vergeethoek.

Ze zijn gered geworden van een roemloos einde in papierslag, oprui-
ming of vuurtje-stoken.

Volwassenen die, in de tussenoorlogse periode of vroeger zelfs, de
strijd persoonlijk hebben meegemaakt zagen l-run idealen van toen en
de zin ervan bevestigd worden en met de nodige eer betuigd. \Vat
hen bijzonder genoegen deed.

Vele hedendaagse jongeren, gedurende jaren verstoken van juiste infor-
matie over deze Vlaamse studentenstrijd, reageerden bijzonder positief
op het voorbeeid van inzet, werkkracht en doorzettingsvermogen dat
211 te zien kregen bij de studentengeneratie van 1875. Bewondering
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werd niet onder stoelen of banken gestoken. Dat bewees de volle
aandacht en de overtuigde .^rrururr! tijdens de schoolvoorstelling
van het spel. Uit volle borst zongen zljhet hen toch niet zo vertrouwd
meer (( lied der Vlaamse zonen >> entoesiast mee.

spontaan brachten, enkele dagen na de laatste opvoering, de studenten-
acteurs van het spel een ontroerende bloemenhulde - ditmaal niet meer
syrnbolisch - op het graf van Rodenbacl-r. Kort daarop gaf << de Roden-
bach >>, de club die de Roeselaarse l-roogstudenten te GLnt verenigt, de
ietwat verwaarloosde tombe van de wonderknape een flinke schoon-
maakbeurt. Bloemen werden geschikt en << het lied > gezongen. Dat
ze achteraf een flinke pot Rodenbach zijn gaan drinken, bevestigt
alleen maar de goede oude Vlaamse studententradities.

En dan maar zeggen dat de geest van Rodenbach er niet meer is of
zoals sarcast \f.8. in << De Standaard >> onwetend schrijven : << De
blauwvoeten vliegen niet meer... >>.

Raoul Boucquey

HERDENKING ( 100 JAAR VLAAMSE STUDENTENBEWEGTNG r

Men kan nog altijd op het Klein Seminarie verkrijgen :

- T-shirts: 150 Fr

- Jubileumuitgave " De Groote Stooringe " : 650 Fr

- Cataloog van de Tentoonstelling : 70 Fr

- Kaarten met de afbeelding van de oude Vlagge van de Roeselaarse
Studentenbond met dagafstempeling van een postzegel van 100 jaar
Davisfonds :

- postkaarten:- 25 Fr

- dubbe,le met tekst van A. van Wilderode : 5O Fr

Betalingen kunnen geschieden op rekening 712-O'109@9-94 van de Bank
van Roeselare en West-Vlaanderen.
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Frans Soete, 10 jaar dirigent van het " Westvlaams Jeugdorkest "



FRANS SOEttE,10 JAAR DIRIGEN丁
《くWESttVLAAMS」EUGDORKES丁〉》

EN ZOVEEL MEER.¨

Er zijn jubilea die uitsluitend afhangen van een koppig doorzetten, een
niet begevende werkkracht van individuen. De mogelijkheid dit tot ee,n
jubileum te laten uitgroeien staat of valt met HUN staan of vallen. De
viering van dit soort jubilea belicht zo eerder een periode dan een begin-
punt, e'n groeit uit tot een hulde en waardering voor de volgehouden inzet.
Frans Soetes jubileum van 10 jaar dirigent van het "Westvlaams Jeugdorkest"
hoort als schoolvoorbeeld bij die laatste jubilea thuis. En al is 10 jaar nog geen
levenswerk, w6rk is het wel geweest en de uitstraling ervan verdient best een
eerste jubileumstilstand. Dit zeker omdat er naast deze individuele bijdrage ook
een groepsprestatie gwierd wordt, waar, naast de dirigent, ook veel andere oud-
leerlinge'n van het Klein Seminarie bij betrokken zijn. Wie Frans Soe,te kent zal
best begrijpen dat onderhavig interview er bijna nooit gekomen was, zeker niet
in de vorm van een Eertijds-artikel. Doch aandringen in dergelijke situaties blijkt
wel de beste remedie ; prompt werden een 10-tal stevige vragen opgemaakt om
alle facetten van zijn bejubileerde activiteit in te vangen. Een totaalbeeld van
Frans Soete zelf erin vangen bleek onmogelijk en in dit bestek ook onwenselijk,
al vinden we zijn speciale kijk op de maatschappij als non-conformist (het in-
spiratieloos doen-als-de-anderen bezorgt hem een gruw), zijn visie op zijn col-
legelwen (wie uit uitgangsjaar 1959 herinnert zich niet bepaalde taferelen in de
muziekles met dhr. Lode S;t. Martin ?), zijn vroeg talent (was hij amper 12, 1J jaar
als hij met onge'€venaarde souplesse op zijn xylo{oon " Zirkus Renz " lepelde ?)

al even interessant om te brandpunten.

Maar terzake! Terug naar ziin dirigeerstok, naar zijn "Jeugdorkest"...

**

- Frans, wat is eigenlijk het << N7estvlaams Jeugdorkest >> ? Hoe is dit ont-
staan ? Hoe ziet het v66r-Soete tijdperk van dit ensemble eruit ?

- Het <<lYestalaams leagdorkest>> is een klein symlonisch orhest dat nu be-
rtaal uit een 55-tal jonge ruutici uit diuer.re lVestalaamse lokaliteiten, in hoofd-
zaak uit de slreek Roeselare - Harelbeke - Kortriik. Sinds enkele iaren tellen



we ooA enkele leden uit Oott-Vlaanderen. De spelende leden, - strijkers, boat-
en koperblazers, en tlagwerker.r - zijn oud-leerlingen of leerlingen aan inttel-
lingen uan het gesubsid.ieerd muziekond.eru,iis (Kortriik, Harelbeke, Roeselare,
Menen, lY/aregem, Izegetn), enkelen zijn stuclent aan de Koninklijke Muziek-
conceraatoria pan Genl of Brussel.
In zijn huidige uornt aan tynrfonie-orkett it het jeugdorkest gelddelij6 gegroeid
uit een actiel jeugdentenrble dat in 1959 in Kortrijk u,erd oPgericht door de

lamilie Hellin en de heren Maurits Denaux en Irold Rodenbach. Aanaankelijk
rnusiceqrde ltet als << MozartjeugdorAest >>, een beperkt kamerorkett met jonge
leerlingen pan het Kortrijb h[uzieAconteruatariurt, en dit onder leid'ing uan
Herman Struelens. De uitbreiding buiten Kortrijk Au,am er aooral door toedoen
aan de heer lohn Craeyne-rt, oprolger o-an Herntan Struelens. Hij bracht immers
als leraar aiool te Roeselare zijn leerlingen in het orkest. Een parallelle uit-
breid,ing aan het bestuur, rnet Roetelaar.re liguren, uolgde : ouders oan spelen-
de leden, als directeur lorcph Hanoulle. Met,rouu, laak Vanden Berghe en

lozef Vandendrietrche, de heer Paul I/anlede en Mejufler Trees Rommens.
Die period.e uar aoor mij meteen ook het eelrte conlact ntet de groep, toen ik
als ,weed.e ltoorn ooL af en toe mocht xzeerpelen. ln die tijd, beperkten d,e uit-
uoeringen zicb meestal tot Roeselare en Kortrijk. ln januari 1962 werd. het
eigenlijk <<lVestalaamt leugdorkett>> opgericht. De naamuerandering had toen
geen inuloed op d.e uorm aan he, orkett, nantelijk een .rtrijkersensemble.

- Hoe ben je eigenlijk met het dirigeren begonnen ? Was dat toeval ? Een
aanzoek ? Vanuit het dirigentschap van een ander ensemble ?

- la, hoe begin je met zo iet.r !Einde 1964 (oanaf oktober) werd er lohaal
gewerkt: lohn Craeynest gaf repetitie in Kortrijk en aroeg mij de leden in
Roetelare bij partiile repetities te leiden. Af en toe werd er dan samen onder
leiding uan Craeynest uerder geuerkt. Assistent dus. Men tuist dat ik reeds
elders het stokje hanteerde (althans probeerde...) en aangezien iA ook reedt
een.tijdje meespeelde tuas de heuze aangetuezen. Die tijd uonden uij een (aaak

frisse) thuis in de beneden-tzrnzaal uan hel college. Eincle 1964 gaf Craeynest
zijn ontslag als dirigent en no// ja, de heuze lag u,eer eeni aoor de hand. Voor-
zilter Denaux stuurde mii een rnooie brief en panaf 1 ianuari 1965 hanteerde
ik als dirigent het stokje'ouer de jergdige'srhaar. Ont iertijk te zijn, mijn am-
bitie uas er, en die opdracht uds een pretlige zaa(. In de fan-fare uan Zanen
had ih ook reed.t twee jaar gedirigeerd en een and.ere bezetting was wel een

toort uitdaging uoor mi1.
Een uitdaging was het zeker, tl*nl ik uas tot dan loe enkel aertrouwd met slag.
inslrumenten (aia miin studies en mijn leraartartbt) en met koperblazers (uta
tie lanfare aan Zarren en de Stadsharmonie tan R.oe.relare, u).MruAn ik tpelend.
lid tuas). Ik heb oaerigens altijd ooA aan harmonietn en-t'anfares gehoaden.
Vorig jaar nog rchreef ik aoor het tijdschrilt <<Vlaanderen>> daaroaer een
uarn2 betooS,

- Had jij eigenlijk ooit LEREN dirigeren ? In zover ik je competenties en je
diploma's ken, meen ik niet iets af te weten van een dirigentengetuigschrift.

- Inderd.aad, diploma's oP dit alak Aan ih niet uoorleggen. De eerste repeli-
tiet rnet d,e f anfare uan Zarren uaren een eerrte conlact met het << stohie >> en
de daarbij borende << gerlen>>. Wze! was er de ruime achtergrond : in Gent had'
iA notenleer, slagtuerk, hoorn, rnuziekgeschiedenis, transposilie en harmonie ge-
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studeerd,, en ook in de. orkestklat gespeeld. Tensloue hact ik al een hele rii
dirigeytery aan her werk gezien. Diiigiren is een aanleg, een microbe d.ie zici
ontwiAAelt in een claartoe gttnsrige uoedingsboderu ! Ati 11-farige had ik reed.s
in de Roetelaarse stadsharmonie', geboeid'alt ik uas door di grZrc persoonlijk-
h,eicl. aan d.irig.ent wijlen-Georgei verdonck, clie uoedingsboiem gehad. Door
de jaren sto.nd zijn _beeld ah iirigent me uoor de geest, al < kijkind >> heb ik
ae.el geleerd en aeel in de prahtijE uan hem achterif orrrgroornrn. Terzelfd.er-
tii/ yas.d.e^confrontatie met andere dirigenten -'o.a. ii het collegemoiirk,
dhr. Lode st.-Martin - een niet te onderichatten leerschoot. Dirige;t worden
is cl.eeh aanleg, y do? aan de slag gaan met steeds hritische aanpissing, << trial
and, error>>,..zelfttudie, ha,.ren krijgen en uiteindelijk uoor je' zell"een stijl
aerlaeraen d,ie steed,s aoor te-rbetering uatbaar blijft en uoortdurend. nog eao-
l,ueert,.aerdiePl, naarmate je de nlziek beter en iniinrcr kant benad,erto.bjgtn-
lijk <<ben>> je nooit dirigent, je <<utordt>> het steeds nteer en meer. Dirigiren
is immers ook een ouerd.racht aan een persoonlijke muziekbenad.ering ol ait
uoerders en luitteraart, ?,tn een persoonlijk mee:gedeelde aanaoeling"doi doo,
hennit en )ntuitie met de jaren g.aat rijpen. Lanfe 1!eg, maAr trori boeiend !

- Als.je het zo verklaart, kan ik me best voorstellen dat het begin niet zo
eenvoucrg was.

-.1a, het was ntoeilijk ooL ! Er uaren een 20-tal striikers in ont <<leugd-
orke.tt>> en aan zo een inslranenteng,.oep nroert ih wel <<uennen>>. Daarbii
tuat iA_ ulug gendgd. (a/: een beperktere repertoriurnLeuze paarwel te zeggen
(oy de gro.eP met enkele blazert (fluiten en hoornt) uit te breiden. De tnoge-
liiAheid ook aan andere jeugdige musici een tpeelkaw te geten ,terkte die 

"be-

tlissing in de hand. GemaAhelijker echter w:erd mi.in opdracht niet erdoor !
lY/eldra zat ik met een .eyrnfonie-orkett ntet compiete bezetting onder mijn
dirigeerstohje, (een,euolutie clie ouer een paar jaar liep). Daar e"r gerecruteerd
werd uit andere lokaliteiten dan de traditionele, beBonnen ooa mir materible
problemen hun Aop op te stehen ; ro?lti l;toeg je jezill wet af of je na dirigent
y,as -of een roort << doe-het-zeh,er >> op zoiA naar repetitieplaatsen, l)erx)oer-

faciliteiten, par.tituren, en zo tneer... Maar zoals in el'ke piinierstijd. conapen-
reert een ieugdig enthoetiasnte .rteeds de tchaduwzijden.
BelangrijAe stint.ulanten in die eerste periode uaren de deelname adn het mu-
ziekfestiaal uan Neerpelt en de reis jes-net-oprredens in het buitenland. ons
eerste bu.itenlands optreden u'at in Bad Godeiberg in iuli'66, en het jaar daar-
op mochten uij in her kader t'an cultttrele aiiu,ittelin{ west-vlaanderen -
lVestfalen in Raetfeld, Coesf eld en Tecklenburg concertiren.
Achteraf 

,behehen is je << gebond,enheid>> aan-het orkest aooral ge4totiaeerd.
door h.et feit dat je het hebt helpen groeien en aan de daarbij beteifdq ureugde
aan nieuwe contacten rnet rteqe orkestled.en, nieuue retultaten, groeiende-in-
tereJ.te aan anderen uoor je realisaries, nieuue repertoriamstukkei. Zo onthou
je uiteraard,d.e potitieue dingen, de negatiet,e u,n,lden ulag uergeten... ly/el uas
e,r de moeilijA.e w.itseluerking jeug,lorkest - muziehtchool' in ie beginjaren. In
het muziekschoolmiliea moest heel u.,at scepticisme uorden oaerionnen, lter
muziekonderricht uas daar n_og erg op het ind,it,iduele toegespittt. Maar ge-
leidelijh ook is d.aar een andere optiek gegroeid. onder stniiog aan een aer-
nieuude muziehpedagogiea. Eeu dat ook daa, cursutsen himermuziek en
samentpel gegeaen uerd,en uaren alle ltinderni.rsen poor een alotte samenuer-
hing opgedoekt.



- Toch kan ik me best voorstellen dat er steeds problemen en moeilijkheden

een totaal vlotte orkestwerking in de weg staan, ik denk in het bijzonder aan

de moeilijkheden die ook bij-jeugdkoren steeds oPdoemen, bij voorbeeld het

steeds wisselend publiek.

- la, iecler jaar bij de aanuang uan het nieuu'e .rchooljaar_ rno-eten nieuwe

tedin zich inuerAen in het aeeleitende groepsspel. Voeg daarbii de problemen

a.an ontslagnemende leden en de onm'ogeliikheid dit.tteeds mel euen goede

elementen"*ee, goed te maken, en je uinit bii ons tenslotte de lypiscbe proble'
matieh terug roh h* jaartiiks ttisselend mazikaal niaeau. le kan nooil een

soort geluki-faclor, een risico, a)ttchakelen en vaak heb ie.het. geooel tlat, na

een ja)r inslanningen, tl)e inspanningen opnieutt' teuergeeft ziin ge.worden'

Dan heb je nog ioeihjkheden die mieer typisch ziin aoor een rlmfonieorkert,
namelijA het ricruteren a-an jonge musici uoor bepaalde instrurnentengroe.pe_n,

zoals altt,iool, contrabas,'fagot, hobo, alle ditciplines die op de muziektcholen

geen grote danhang m.ee, Etnntn. De ieagd uil ulugger resultaal in hun mu'
,;tkttLdlt ; hoe laig rnoet je n;et .rPelen orn een trefleliike klank uit je aiool
te krijgen ?

Dan hbb je natuurlijk nog de aeraoerproblemen - de leden konten uit 20 !er-
schillende loAaliteiten - : samenbrengen, thuisbrengen, uilbetalen uan de uer'
aoerhoslen, x)erx)oer aan ;nrtrurnenten en materieel'

le geraaAt ooL niet herhaaldeliihe spanningen hu'iit om getcbiAte .repetitietiid
te ainden : examenperiodes t,an de dagschool brengen tuel eens afwezigheden
lnee en hel << geen tijd' ! >>-excuur uord, ook tt'el eenr d.oor ieugdige musici
gehanteerd. Persoonlijke actil"ireiten kunnen ettident ook al een! aerhinderen
de nodige tijd urij te hebben ooor het zo noodzaAelijk << thuiswerk >> : ge'
detailleerde partituurstudie, ru.rlig ox)erutogen repertoriumuitbreiding op uer-

antuoorde batis, enz.

- Ja, over je repertoriumvisie zou ik het wel eens willen hebben. Is het niet
gevaarlijk - ik denk aan Bizet - bekende werken te spelen, omdat het publiek
willens-nillens gaat vergelijken met 6ver-perfecte (en daarom vaak zielloze)
plaatopnamen die het produkt ztin van tientallen hernemingen en_ niet het
loncertzaalrisico van hef << hic et nunc > aandurven. Maar dit laatste beseft het
publiek niet en jullie zouden er dus de ongewenste slachtoffers kunnen van zijn.

- le moet goed aoor ogen houden dat de bedoeling aan het ieugdorkert gro-
tendeelt pedagogisch is : jonge musici leren santenspelen in orkestuerband' en

hen actief in kennit brengen aan de muziekliteratuur in alle facetten' Dit
orhest-samenspel it een noodzakeliike aanuulling aan hun indiaiduele muilek'
ttud,ie in.de muziekscbolen. Vandaar dat ook uterken als <<L'Atlisienne>> oan

Bizet of bekende B.R.T.-talettnuziek tocb uorden ingestadeerd al steken die in
d.e hui'sd.iscotheAen uan menig muziekliefhebber. Her risico uan aergeliiking
nemen tuij er d.an rnaar bij. Die tuerken uorden op het repertorium gezel niet
in functie aan eelt euenlueel concertpubliek ntaar in -funcile oan de ionge te

inlrod,uceren uitaoerders. Zo ziin 1)oor een jeugdorhest <<repetiliet>> euen zo

betangrijk als << uitaoeringen >> ( Mogen wii tenslotte nog deze terminologie
gebruiken ?). In de <<repetities>> tuorden uaak werken gespeeld clie nooit een

bpenbare uiluoering kennen. Komt nt.en ntet bekende u,erken dan toch uoot
hiet Pubtiek dan tuordt het gentis eaenttteel ?-an << Perlecl >> spel ruimschoots
uerg'oed door het duidelijk zichtbare enthousiasnte a'an jonge nlenren die hun
tekort aan rijpe uirtuoziteit ongemeen t,oelbaar kunnen compenJeren n2et na-
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Het rVestvlaams Jeugdorkest in mei t968 op het koorfestival te Kortrijk. (Opname voor
BRT 2) op de foto: achteraan Raf. Vanderschaeghe, Jan Viaene, Lode Oosterlynck, Alain
Van Lauwe. Middenin : Pieter Vanherpe. Vooraan : Stefaan Vanlede.

Na een toevallig openlucirtconcertje in 1970 te Amsterdam



ttlilrlijk spel, musiceren tnet bezieling, de <<Freud.e an. Spielen>> zoals de Duit-
sers het zoaden zeggen, en zoals bet steed.s ueer - tot onze grote areugd.e - in
de dagbladrecenciet ?dn onze optred.ens nddt'loor Aomt, le aoelt dat ze het
enorm graa'g doen en dat de zielloosheid t,an uele linancieel dikbetaalde be-
roepslai in dientt aan de muziek weldanig oaertroffen utordt. Troutuens, zoals
je zegt, een plaat is uaak een a.112 riedaar lassen aan apart oPgenomen deellies.
Gee'ft dit nog een uerantwoord m.uziekbeeld ?

Door zo weinig mogelijA aan het publiek te denAen Aan ik d,us mijn hoolddoel
als d.irigent aan ltet <<leugd.orAest>> aeilig ttellen: de muzieLliteratuur in al
zijn facetten open te leggen, zottel beAend.e alt onbehende nzuzieh, moeilijAe
en eenaoudige, oud,e en moderne. Zo de jongeren, door tludie, er uiteindelijk
in tlagen een werk echl te ontdekken, het appreci\ren en beleaen, dan uoel ik
mij meer geslaagd dan door een applaudisserend. publiek, hoe dankbaar dat
laattte ook aankomt en hoe ttimulerend een publiehe <<betettiging>> ook kan
uerhen.

- Heb je eigenlijk nooit aan opgeven gedacht (zoiets vragen ze aan ( cou-
reurs )) ook, excuseer !) ? Vat houdt je eigenlijk op de benen ?

- Opgeaen ? Al uoel ik rne ueinig << co/./re//r>>, toch zat ik nu en dan utel
eenr ntet de idee op te geaen. Er zijn aaak moeilijke momenten te Loorbijten.
VaaA uaren er bij het beheer o'an tlat ensentble sterAe meningsuerschillen ouer
de juitte aanpaA ; ilkwijls zijn er periodes u,aar d.e 't'inanciile rompslomp zo
allesouerrompelend wordt dat je aerder werken niet meer ziet zitlen, of, meer
pertoonlijk, dat het leaeel wordt mel lesuren,4 uerenigingen die je als dirigent
opeisen, concertorganitaties, leugd en Muziek en... een'familie tnet uier kin-
deren, die steedt primeren moet. le denkt aan opgetten, je doet hel echter niet,
je toelt d.at het <<leugdorkest>> al d,ieper in je kleren zit dan je aanuankelijk
gedacht had, en, al ben je (pas ?) 10 jaar che'|, je beseft ttilaan dat hier je
eigenlijk leaenstuerk ligt, het gebied. oan je meest au/hentieke bijdrage, en dat
zo iett ouerboord gooien een.toort zelfuerminking zou betekenen. Daarbij krijg
je steeds door d.e blijaende confrontalie mel - steedt ?ernieuuende - jonge
menlen een toortdurende inpuls om maar niet tan je muziLale fiets te stap-
pen. Al Aan je het jonge uolAje niet steedt rolgen, ze houden je toch ergens
jong en entboutiast. Zo rcrmijd ik zelf mijn directie als <<prolessioneel >> te
beschouuen, u)an, zo iett zou te onmuziAaal--zakelijA uorden. Graag wil ih
steeds <<amateur>> genoemd. worden, niet alt een onlkenning ran een competent)e
maar als een beuestiging aan mijn liefde, uan hel opgaan in een soort crealieue
hobby om aan de zo aeralakkende leaenttitttatie in onze onpersoonlijke maat-
:chappij {teeds het boold te kunnen bieden. Heb ik bouend,ien ook niet bet
uoorbeeld. aan de leden zelf die geu,oon aantluiten omdal ze het pretlig oinden
in een gezonde sleer creatief te zijn. Het is een )deale remedie tegen de aer-
starring in de dagelijAse beroeptbezigheden. Zouden liefde en credti?iteit niet
de twee gouden sleutels zijn aan het geluk ? Zo heb ih naasl mijn thuis bil
Annemie, Toon, Berl, Karolien en Marjan, een deugddoende tweede thuis in
het <<leugdorkett>>. En laat op deze ttaee geluLsfactoren dan maar mijn dage-
lijkrc job oolgen.., een rtilkje t'erd,er uelisuaar.

- Naast die motivering van binnen uit, vanuit je taak en opdracht, vanuit je
eigen creativiteit en << arbeidsvreugde >> zijn er toch nog ook uitwendige aan-
sporingen, bijzonder succes, \\'at je hoogtepunten in binnen- of buitenland zou
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kunnen noemen ? of beschouw je erk concert als hoogtepunt of er nu vler
mensen of vierhonderd aanwezig ziin. bii beleefdheidsaipl^aus of bij minuten-
lang eisen van een bisnummer )

- Het ware zeher aeraeerd. het.pubtiek als criteriutn te nemen aoor war le
yhte.raf als.< hoogtepilnt>> gdat b)schottuen. Een goede uitaoering aoor iezitftr ntel altijd een aoor,het publiek en orngekeerti.- Heerlijke conirasten.'vaaa
b.en je zelfu teareden d.at een t)tuoering iiet zo perfect tLat, wanr daar steehr
dan ueer een kans in om je inzet re t,iranderen en tle aand,acht uoor bebaald,e
pant.en te uerscherpen. vaak ligt het hoogtepunt-harakrer ooa in het uerl)ngend
aitzie.n,naar,een repetitie en een uini'ring en het einderijh, op d,e beiusre
namddag ol auond, tue,er Jamen zijtt on die aemt.,achting in ti lossen, zoals
biiaoorbeeld de eertte art!_ 4!r_ ee.n' nieutu repertoriumstoi <, ktirkt >> zoals je
het je uoorstelde dat het KoN klinhen. Soni kom je tot het beslair dar er in
iede.re repetitie ol iedere trituoering iet.r specifieks, i'ets pittoresA steekt d,at het
onthoaden waard is, kleine hoogteptrnten', zo)t je ze kunnen noemen.
oaer 500 r,epetities en r30 coniritrn zon je ein boek kunnen tchrijuen. wat
ecbter ait die ueelheid opspr.ingt en steeds'bijbtijft zal u,er het aorgend,e zijn:
d.e eerste.repetitie met de ichoihe boging hri <<i'eer goed re doeni; de ee'rrte
keer.op het,Festiaal te Neerpel_t (in'igds) en de tp'anning d.ie losbrah in ge_
iubel toor het reruerl)en aan de eersre prijs nzet lof ooo i, jury; bet 11 i;ti-
concert in stanzach, Tyrol, enorm sympathek musiceren tijdeis een zelf'ge-
organi.seercle oottenrijk-Duitslandreis ; het Internationaal leugdlestiual <ip"ur-
merade 1970>> met een drietal optredens re purmerend,'Ne"d.eitand. : de uir-
u^oering-uan <<ArA uan Nod>>, jeugdopera aan Benjamin Brilten in bet
oostend,s Kursaal ; de << Krdnungsrnelse i> aan A|ozart ratnen met het St.-lozefs-
koor ond.er-leiding aan de stieds enthouriaste Alberr van rvaileghr*,'op
6 maarl 1975 le Roeselare en op 25 maart te Harelbehe,. het Kerstcincerl'74
in de mooie kerk aan ltet college,.tamen met colliernand,o en Arnold Loose,
die ont tteed.s steant traar het kan ; en aooral de tu,ee tiend.aagse muzieakant-
pen in.de _Abdij tan Aaerbode, een fantattische beleaing, trairbij d.e muzieh-
t'reugde alles donzineerde en cle jonge groep tot extremi inspanni'ngen op kon
aoeren.
Aan rnuzihale mogelijkhed,en a!.r jeugdorkest uas 197 1- 72 uel het rijAtte jaar,
uooral na het tweede muziehkatnp in Aaerbode en het coficert in Di)steldor{.
w.e s.peelden toen Brabms Haydnuariaties, rue clurfd.en het aan ! Her was ein
absoluut maximum met het noclige risico. Maar pa: op: niaeau, zoals ze dat
noemen' zit niet in de moeilijkbeidtgraad, <<pdl>> ii een relarief gegeuen;
met bescheiden arachten en eenuordi'g aaugepaste muziek - prefilg"sp'eelbare
barohna.zieh..ol eenuoudig.liggende pre-klaisiek - han je ,eriraoii hoog << ni-
ueau >> be,reiken. H.er.pabliek moet'n/k1r een concert homro, niet om"adent-
benemende uirriloriteit re zien, maar om MUZIEK te beluisteren, een <<ziel>>
te horen.

-. Je hebt .eigenlijk je groep al. naar de geest getekend, graag echter zouden
wij nog willen vernemen of het Klein SeminariJdaar ook-eenluim aandeel in
gehad heeft en wie concreet uit het collegemilieu van jou muzikale vorming
heeft rnogen genieten ?

- uit het Klein sentinarie zijn een. behoorlija aantal mensen aorte of lange
tijd spelend lid gewee.rt. Het meert deugrt betiel ik aan d,e rotruarte trouu aan

33



Pieter Vanherpe (rerorica'70 -'71) : hii u'as erbii in 129+ '? 
nu, einde'75'

is hij nog actie'f als aitstehend uiolist. onlan&i nog i.t hii ondet-uoo.rzilter ge'

*ordrn,Zen uonderbare contbinarie uan iurii'i.rche en muzikale ambities. Daar'

naast aerrteld iA nog Sfelaan Vanlede (hoorn) die in het muziekl.eoen uan

Roeselare een belang"rijke plaatt inneemt; zijn broer Lttc, goe.d c.ellist,; Geert

Vandend.rietsche 1a7oit);Christiaan Seaux'(uiool), Roger Ide (uiool ) ;drie
zonen uit een d.er ntuz;ikaalste-families 1)dn stdd:lean-Pierre, Ral .en 

lgn-a1e

Vanderscbaeghe (fluit, klarinet en tuompet);Alain Van Lauue (:lagwerk);

!an Viaene ("trompet) ; Lode OosterlyncE ( nompet ) ; Eric Va.ndersteene ( klari-

net) en tenslotte de aittnttntende fluiti:t lan l.'ercrtlsre, utl een andere zeer

be gaalde Roeselaarse rnuzie Afantilie.

- 
Een laatste vraag ligt voor de hand: welke vooruitzichten heb je ?

- 
Eigenlijk geen ! En eigenlijk aeeleisende ! Al: ik zo oaet die tien iaar na-

denk inoet'ik'besluiten t ro u,as hel goed en zo tnag het uerder gaan. Dus uoor-

uitzicbten in de aard x)an nog onaeriezenli\kte idealen heb iA niet ; u,e kennen

zo wat de mogetijkbeden t,ai een dergeliik opzel.en iuist door d.e.amb.itie naar

binnen te freEken, namelijk steeds al] eerrte doel de jonge rnusici zelf te zien,

hun inleiding in de zo ri'iAe uereld. x)an maziek en creatiuiteit, en d'aarin een

,ol te kunnei spelen, urijwaart ons tteedr aan al te persoonliiA gericht.e uooruil-

zichten ror roi* of carriire o! in-rte-kiiker-lopen. Dit opzet zuiuer houden en

in de groep hetzetfde realiser'en tiikt me al aeeleisentl Senoeg ! Status-qtro is

d.u mijn boogste uerutachting.

**

status-quo is dus mijn hoogste verwachting, zegt Frans Soete... het lijkt een

zelfgenoegzame beoordeling van eigen activiteit; het is echter iets totaal anders:

het besef dat zijn zoeken en werken van de eerste jaren een vaste vorm gekregen

heeft in een duidelijk omliind levenswerk waarvan hij tegelijk het broze, het vaak

toevallige, jaarlijks-riskante karakter niet wegdenkt, maar waarin hii tevens glas-

helder zijn eigen opzet en ambitie voor ogen ziet, een ambitie en een opzet die

niet meer kunnen veranderen omdat ze zuiver zijn : in bewOnderensWaardige

zetfcreativiteit anderen tot dezelfde muzikale vreugde initiiiren'

Joost Vanbrussel



OU SONT LES NEIGES D'ANTAN !

HET LEVEN IS EEN KNIKKERSPEL

Michiel, Hubert, Frans, Jacques, Dani6r en ik : wij waren, zoals men dat vroeger
noemde, gezworen kameraden. Er werd nergens me6r geknokkeld, gebekvecht
en geruzied dan onder ons zessen, maar als puntje bij paaltje kwam, trokken we
allen aan hetzelfde zeel. Vraag het maar eens aan de franskiljons uit die tijd hoe
hecht onze Vlaamse eendracht toen was, wellicht voelen ze nu nog de harde
" goeden dag " v3n onze latten of regels op hun iransgezinde schedel. En wee
de vermetele die het aandurfde een van ons te belagen, want onmiddellijk ervoer
hij, tot eigen schade en schande soms, hoe sterk een vriendschapsband kon zijn.
Maar wie ons bezig zag in het spel zou nooit vermoed he,bben hoe zeer wij aan
elkaar gehecht waren. Hoe dikwijls hebben E.H. patfoort en E.H. vandermarliere,
de toenmalige surveillanten van de " kleine koer" onze vermeende ruzies of
wcedeuitvallen met v/oord en daad soms niet moeten bijleggen. E.H. patfoort
herstelde de verstoorde orde gewoonlijk met zijn legendarische voeten, E.H. Van-
dermarliere met een innemende glimlach en een strenge vaderlijke vermaning.

Er wordt beweerd dat de Homo Ludens zich het meest van al bloot geeft in het
spel. Dit gezegde moet ik beamen, want een lange ervaring met leerlingen heeft
mij geleerd dat de stilste en braafste iongetjes in de klas niet altijd de stilste en
braafste kereltjes zijn in het spel.

In het spel worden de meest latente krachten van een mens, onbewust veelal en
daarom des te oprechter, geopenbaard. was het daarom misschien dat wij zo
gehecht waren aan elkaar, omdat iedereen iedereen door en door kende ? Hoe
beter wij elkaar leerden kennen, hoe meer we van elkaar gingen houden, zelfs
al waren er grote tekortkomingen die ons tegen de borst stootten. Maar dan
zegden we elkaar onomwonden wat ons op de tong lag, en omwille van die
spontaniteit en oprechtheid werd onze kameraadschap steeds maar hechrer.

Gewoonlijk speelden wij in de ontspanningstijd het reeds lang uit de mooe ge-
raakt slangenspel met de knikkers of ,, marbels ". Met een krijtje, dat we uit het
rijkgevuld krijtarsenaal van meester Nuyttens stiekem hadden gegapt, trokken
we een kronkelbochtende slang op de hobbelige stenen van de speelplaats. Het
lijf was ongeveer 20 cm breed en 3 d 4 m lang, al naargelang onze fantasie. Hier
en daar tekenden we een ring op het slangenlijf van ongeveer 2o cm breed : die
nngen waren van groot belang, zoals dadelijk zal blijken.

Het spel en de reglementen waren zeer eenvoudig.

De start begon natuurlijk bij de kop van de slang (heb je ooit een slang een
prooi zien verorberen met haar staart ?) en op het uiteinde van de staart groeven
we een putteke. Het kwam er dus op aan al knikkerend het eerst dit putteke te
bereiken zonder dat de "marbel' buiten de lijnen van het slangelijf terecht
kwam. Gebeurde dit wel, dan moest ge van vorenaf opnieuw beginnen, tenzij ge
reeds een of andere ring had weten te bereiken. En dat was het grote belang van
die ringen : wanneer ge in het verdere spel toch nog eens buiten de lijnen . mar-
belde ", dan mocht ge opnieuw starten vanaf de ring waarin ge reeds terecht ge-



komen waart, wat meteen soms een grote voorsprong op de andere deelnemers

kon betekenen. Het was ook toegelaten de knikker van een medespeler buiten

de lilnen te " schieten " en als je dat lukte, dan mocht ge zijn stand innemen

tot groot ongenoegen natuurlijk van de " uitgeknikkerde" die dan verplicht was

opnieuw te beginnen hetzij vanaf de kop, hetzii vanaf de ring die hij het laatst

had bereikt.

Hoe eenvoudig het spel ook was, toch stak er altiid een geweldige spanning in,

een spanning die onze lolste instincten in vuur en vlam kon zetten'

wie het eerst moest beginnen, was een ongeluksvogel, want hii werd het eerst

met de moeilijkheden van het slangelijf geconfronteerd, terwiil de anderen met

gretige ogen het rolle'n van zijn " marbel " gadesloegen en aldus reeds e'en eigen

taktiek opmaakten. Daarom lieten We gewoonliik het lot deze ongeluksvogel aan-

duiden. Er werd gezim...zam...zomd en wie het laatst overbleef, had het niet be-

nijdenswaardig voorrecht als eerste te mogen starten.

En het spel en de spanning konden beginnen.

lk zie ons nog zitten, een voor een, aan de startlijn : neergehurkt; de " schabbe "
slepend op de grond, want gewoonlijk had die stofjas geen knopen' meer ; de

kneukels drukkend op de harde ste,nen, zodat ze er rood en zwart van werden

en op de duur zo gehard waren dat ze de slagen van meester Plets' regel niet

meer voelden, toen die er in de klas onze pekelzondekes wilde op uitboeten ;

de marbel rustend in het middelste kootje van de wijsvinger, wachtend om door

de gespannen duim afgeschoten te worden... en alle ogen die angstuallig biina

het grillig rollen van de " marbel " volgden tot grote bewondering als de stoot

lukte of tot schalkse hilariteit als de " marbe! " buiten de lijnen belandde. Ja' ik

zie ons nog zitten : Michiel, weinig spraakzaam, steeds intens meelevend, lachend

als hij slaagde en blozend, hoog rood, als ons gelach ziin mislukken begeleidde.

Michiel bloosde gemakkelijk, zelfs in de klas toen de meester hem in het open-

baar prees om zijn prachtige opstellen. Hubert was een haantje vooruit, een dur-

ver, een waaghals die ons met meewarige spleetoogjes vanuit de hoogte kon be'
kijken als zijn gewaagde stoot weer eens geslaagd was. zijn speelwijze was als

een uitdaging, waaraan wij ons veel te gemakkelijk lieten vangen, en die ons ge-

woonlijk meer nadeel dan voordeel opbracht... en dan, dan had hij een heimelijk
plezier, de deugniet. " Gelukzak D was het enige woord van verweer dat we dan

tegen hem uitbraakten om aldus onze eigen verwaandheid wat te verdoezelen.

Frans was de levenslustige' de probleemloze' Hij " stekte ' er maar duchtig op

los, sprong als een dartel veulen als zijn ( marbel " tussen de liinen bleef of

trippelde als een onschuldig lammetje naar de start terug om opnieuw met even-

veel moed te proberen. Het geluk stond niet altiid aan ziin ziide, maar dat deerde

hem niet.

Jacques was eerder wat onhandig in het hanteren van een knikker. Hij was, wat

men in het knikkerspel noemt, een vingeraar. Hij schoot zijn " marbel D niet voor-

uit, hii dreef hem vo.oruit en door gebrek aan kracht belandde zijn knikker meest-

al buiten de lijnen. Daarbij beschikte hij niet over een sterk gezichtsvermogen

en het verwonderde ons dan ook niet dat hii zo moeilijk tussen de, lijne'n kon

blijven, want wanne,er we eens door ziln veel te sterke brilleglazen mochten

kijken, dan leek ons de wereld ineens zo petieterig. Zo begrepen we maar al te
best dat hij moeilijk dat liif van de slang kon onderscheiden. En hoe dikwijls wii
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zijn knikker ongemerkt tussen de rijnen hebben geschoven, zal Jacques zerl
nooit gezien hebben, maar voor ons was het een. uiting van kameraadschap -
ligt er niet meer vreugde in het voordeel dat we aan ancteren schenken. dan in
het zoeken naar eigen voordeel I _

Dani,6l tenslotte was een pientere, een geikwiekste speler. onhandig en kundig
alsof de knikker naar zijn hand gegroeid was, en gevaarrijk wanneer hij in uw
vaarwater zat. Met de punt van zijn tong tussen de tanden, de olijke oogjes gericht
op het doel, " ke,tste " hij soms de een na de andere buiten de lijnen, en mer een
stralend genoegen, ars een caesar, zag hij dan zijn srachtoffers, beteuterd en
vloekend soms, naar de startplaats terugke,ren.

wie er het meest gewonnen heeft en hoe dikwijls het putteke werd bereikt, kan
ik nog onmogelijk zeggen. wel weet ik dat we het sper dikwijrs harverwege heb-
ben moeten stopzetten, omdat de slang veel te lang en de speeltijd ve€l te kort
was.

wie of wat de schrijver van dit artikel toen geweest is, kan alleen nog Danidl u
vertellen en hij is schrander genoeg om u met de nodige epitheta zijn georag
van toen te versieren, want de andere vier hebben hebben reeds lang het * eind-
putteke " bereikt : Michiel, de blozende, werd even stil en zwijgzaam als hij altijd
was in "'t putteke " neergelegd. Hubert, de durver, werd door moordenaarshanden
in 't putteke gestopt ; Frans, de revensrustige en Jacques, de bijziende, weroen
door moeder natuur stiefmoederlijk behandeld : een kwijnende ziekte heeft hen
veel te vroeg naar 't putteke gesleept.

Toen ik onlangs de uitvaartmis van een jonge leraar uit het Klein seminarie bij-
woonde, kwam mij spontaan dat vroegere " knikkerspel in de slang > weer voor
de geest.

Wat leek het mensenleven toch wonderwel op dit spel.

ledereen, wie of wat hij ook is, verschijnt voor de gapende slange.kop, met dit
verschif echter, dat er nu niet meer gezim...zam...zomd wordt, want in een tijd,
waar vriendschap schaars en eigenbelang troef is, wordt het leven meer een
strijd dan een spel.

En onderweg, terwijl ge de kronkelende bochten van het slangenlijf netjes tracht
te volgen, ondervindt ge soms hoevelen er zijn die de opgelegde reglemenren van
de Grote spelmaker met de voeten treden, hoevelen er zijn die met eigen ge-
maakte wetten het putteke trachten te bereiken.

Maar erger je dan niet, speel verder mee in die bonte wemeling van eerlijken en
oneerlijken, van handigen en vingeraars, van idealisten en profiteurs, van levens-
blijen en levensmoeden, van... och ja, kijk zelf maar eens rondom u en wellicht
ontmoet ge nog anderen voor wie wij nu geen naam kunnen vinden. speel rustig
verder, in het volle besef dat niet " wat men bereikt > maar wel * hoe men iets
bereikt, van veel groter belang is.

Het einddoel is toch voor iedereen hetzelfde : allen immers zijn we op weg naar
wat voor iedere sterveling gelijk is, " Het putteke o. En hoe de steen ook zij
waarmee men ons putteke zal toedekken - 't zij sober of groots - op elke steen
zal men gegrift zien staan : R.l.p. De kerk zingt : * Requiescat In pace D, maar



de schalkse volksmond lacht : " Recht In 't Putteke ", hoewel er in dio schalkse

lach een twiifel nazinde,rt : wat na dit putteke ! waarom komt er nooit eens

iemand uit dat putteke om te zeggen hoe er verder gespeeld wordt !

Michiel, Hubert, Frans en Jacques : Danidl en ik en al uw vroegere speelgenoten

vragen u n,iet uit het putteke op te staan om ons het nieuwe spel te verklaren,

want dan zoudt u alle spanning bannen uit het spel dat wij nu nog spelen.

" Marbelen " jullie maar rustig verder op de eeuwige speelplaats tussen cle

go'ude'n lijnen van een eindeloos slangeliif, en kijk zo nu en dan eens hoe wij
gespannen verder spelen.

Michiel, bloos er maar rustig op los als wii eens onhandig doen ; Hubert, lach

maar met uw guitige ogen als wij eens verwaand worden ; Frans, leer ons hoe

elke tegenslag een spoorslag kan zijn en Jacques, leen ons uw sterke bril opdat
wij niet alleen de petieterigheid van het aards bestaan beter zouden leren be-

seffen, maar ook hoe schoon het knikkerspel is dat nog altijd het spelen waard is.

H. Brouw

P.S. : Michiel : Michiel Brabant - Lic. Germ. Fil' - overleden
Hubert : Hubert Dupont - Scheutist - overleden
Frans = Frans Debrabandere - Scheutist - overleden
Jacques = Jacques Woute'rs - leraar - overleden
Danidl = DaniSl Vandenbunder - S.J. - leraar aan het St.-Barbecollege te

Gent.



COLLIGITE FRAGMENTA, NE PEREANT
(1918 - 1e24)

FACTURUSNE OPERAE PRET|UM StM ?, tettertijk vertaatd : is ,t sop wel de
bonen waard ?... die vraag valt mij, zoals vroeger toen wij Livius studeerden, te
binnen, nu ik er aan denk een en ander uit de oude doos boven te halen. Er is
al heel wat verteld in " fg.rt;16g " over de . kleene koer, na de oo.rlog 14-1g door
J' Denys ; over ( kleen en grote koer " door w. Denys : . Haec olim meminisse
juvabit"; over de collegetijd tot aan Retorica 1914 door w. Deckmyn, en oe
vooroorlogse (eerste wereldoorlog natuurlijk) periode door K. suykers en Aubert-
Tillo van Biervliet. over de humaniora 1922-192g gaf Arthur van Doorne in zijn
" In illo tempore... Rollariensi " een heel interessant ovenicht. Een woord van
A. De Clerck "De keuze van een generatie", met een *Kort wederwooro, van
Dr. M. Roelens. V. Rondelez had het over * Het Klein seminarie e,n de missiona-
rissen van scheut", en Pr. vermander liet ons genieten van wat we zouden
kunnen noemen " het einde van de schone romantische tijd ", slg we nog in
vreugde en zonder problemen ons studentenideaal konden trachten te beleven.
ook de bijdrage'n over personen van die naoorlogse jaren hebben ons veel ge-
leerd over de toestanden en de toen heersende mentaliteit.

Toch zijn er ook nog feiten en gebeurtenissen niet opgetekend die plaatsvonden
in de iaren 1918-1922, en ook daarna.

Daarom, indachtig het woord " colligite fragmenta t1e pereant " zal ik maar een
uitstapje wagen in dat nabije verleden, - 't is alsof het maar gisteren was, - van
onze collegejaren.

zEsDE (1918-1919)

In september 1914, als afgestudeerde van de " Nunnegis ', was ik enkele dagen
in 't kleen kollege geweest, in de klas van Meester Gaspar vincent. 'k Heb de
indruk dat we dan speelden op 't koerke van de Zwijnsmarkt. Meer weet ik er
niet meer van, maar op zekere dag stonden er soldaten met platte ronde porsen
en met hondekarren op de markt. De oorlog naderde, en waarschijnlijk op dins-
dag 6 oktober gingen wij, moeder met zeven kinderen, veiligheid zoeken in De
Panne' bij Nonkel Paster. vader zou achter komen als het begon te spannen.
't ls hem niet meer gelukt. Terwijl wij dan verder naar Frankrijk trokken leefde
ons vader van heel nabij het leven van het Klein seminarie mee. In februari 1g15
werd alles ingepalmd voor het " lazaret " en werden de klassen over de stad
verspreid, in huizen en sacristiedn. "De heer Achiel Denys alleen mocht nog in
't Klein seminarie rondlopen als "inte'ndan.t' om voor de belangen en oe meu-
bels der leraars te zorge,n ". (r).

Het zou in'teressant zijn indien iemand die het beleefde, en zoveel zijn er niet
meer, die oorlogsjaren van 't college eens vertellen. verschillende van die klas-
sen in burgershuizen werde.n gefotografeerd.

1 zie : Ons Volk Ontwaakt, 14 oktober 1928, artikel over Z.E.H. Deken Deleu f.



wij zaten dus in Frankrilk, en ik ging mijn zesde Latiinse beginnen in een kas-

teel te Martragny, tussen caen en Bayeux, in de calvados, samen met de uit-

geweken colleges van Veurne en Poperinge die zich daar ook gevestigd hadden.

De Krieg was over en wij konden naar huis komen. op 21 maart 1919 kwamen

wij te Roeselare toe, en e,on paar dagen later gingen we naar 't college. we

hadden spoedig de oude klasmakke,rs uit de "Nrunnegis" herkend. sommigen

kwamen uit Engeland, Holland of Frankrijk.

De gang van zaken was juist dezelfde als voor de oorlog, en het leraarscorps

weinig veranderd. Dagorde : in de week te 6 u. 15 in de studie voor morgengebed

en meditatie; (wat is er door de externen gesprint gewe'est tussen 6u' 10 en

6u. 15 om op tijd te zijn. Gezond dat da'was!) - 6u.30 H. Mis;7u'15 naar

huis gaan eten, 8 u. in studie ; I u. 30 tot 10 u. 30 klas ; een half uur speeltijd,

nog een klas, te middag naar huis, te 1 u. 3O weer in studie, maar op wandel-

dagen te 2 u. Klas van 2 tot 4 : een uur speeltijd met vieruurtje, en van 5 tot
7u. 15 studie. Op zondag was het H. Mis te 6.30 u', tweede mis te 10 u. geloof ik
en dan wat klas of Congregatie tot 11 u.30, en na de middag te 3 u. vespers en

lof, speeltijd en studie tot 6 u.30. wij hebben nooit gedacht dat er veel van ons

gevraagd werd, die lange uren studie waren heel interessant, enkel in de vespers

heb ik denkelijk zes iaar lang geslapen. Als wij 's morgens ts laat kwamen was er

boete te betalen, ook om een sneeuwbal te werpen, en ook... om Vlaams te

spreken. Wii hebben nog een tijdje de " signe " weten bestaan na de oorlog
(e6n jaar ol zo ?\ - dat verraderlijk rond buisie met een rolletje papier waarop

de namen stonden van degenen die Vlaams gesproken hadden.

Er was heel wat schade aan de gebouwen, en heel het gebouw van superiors
kamer tot de grote feestzaal was uitgebrand.

Superior was Z.E.H. Leo Deleu, e,konoom E,H. Firmin Van Steenbrugghe, surveil-
lant van het internaat E.H. Jules Flipts, van het externaat E.H' Ephrem D'Hondt,

en onze titularis van de zesde was :

E.H. Rapha€l Van Eeckhoutte. Hij was een goed mens, we noemden hem " vader "
en degenen die durfden wat grof zijn zegden " de p6re ". ledereen deed nor-

maal goed zijn best, en we kregen reeds belangstelling voor liturgie en schone

kerkgebouwen. Enkele lessen werden in 't Vlaams gegeven zoals godsdienst,

aardrijkskunde, grieks vanaf de vilfde, wat elders voorzeker nog niet bestond.

Op 't feest van de Superior werd er in 't Vlaams en in 't Frans iets opgevoerd.

Op zekere zondag namiddag van het derde trimester ziln we met 't college naar

Westrozebeke gegaan om er het beeld van O.L.Vrouw dat terugkwam van de

vlucht plechtig te gaan inhalen. We deden ook een paar wandelingen in het

volle front al de kanten van Moorslede-Passendale, of liever het was absoluut
onmogelijk te weten waar men was. Een " abominatio desolationis " zoals men

zich niet kan inbeelden en die men nergens meer zou kunnen terugvinden.'.
putten, plassen, stronken, wilde vogels, grote rietstengels, een groene' vest, een

stuk been, een doorschoten helm, een nieuwe chaise longue in een bunker, een

paar soldatenschoenen ; niets boven de horizon, geen huis, gee'n toren, alles zo

woest, zo wild, zo beangstigend eenzaam. Wij deden er een lading souvenirs op,

koperen granaathulzen, kleine zwarte eiervormige handgranaten die we wilden
gebruiken als inktpot in de gaatjes van onze studiebanken... maar de inkt ging

er in kapot. Vooraf de filosofen, meestal oud-soldaten deden een grote voorraad

op van alles en ze wisten waarom.
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want voor ons naderde de grote, totaal nieuwe sensatie, de superiors feestdag'

De grote familiekermis op de grote koer van 't internaat. of er veel kramen

stonden weet ik niet meer, maar die stoet in de namiddag !... Eerst kwamen de

mannen met opgeblazen zwijneblazen aan een stok vast, verkleed in boeren, en

begonnen in 't wilde te kloppen op iedereen om de weg vrij te maken' Dan kwam

de oorlogsstoet, door de filosofen ineen gestoken, de stoet van de vluchtelingen.

lk zie nog de wagen van de vlucht, een stootkar, bedolven onder een berg van

van alles, en daar middenin gezeten een oude boerin, Jean Fauquette, vogelkooi

in de linkerhand, koffiekan in de rechter, en maar zuipen aan de ( teut D en

lamenteren. we hebben hem toen Eugenie genoemd. waren Breughel of Alfred

Ost daar geweest ze zouden er iets onsterfelijks van gemaakt hebben'

Me dunkt dat de souper champetre plaats had op de koer van het externaat. En

dan kwam de grote klop... als't volledig donker was' De grote weide'was 66n

front, 66n slagveld. In de Z.w. hoek stond een fort, een verdedigingsstelling op-

getrokken. Alle toeschouwers buiten de weide, op afstand. De tilosofen oud-

soldaten waren in veldtenue, en zouden het nog eens echt overdOen om te Spe-

len... De aanval kwam van oost en van Noordzijde van de weide' Doodse stilte...

niet ademen... kruipende schaduwen...66n lichtkogel... twee lichtkogels... vuur-

werk... knetterwerk... opspringende schaduwen... lopen... vallen... bevelen...

geweerschoten... mitrailleurgeratel... een hel die losbrak.'. bestorming... vallende

gekwetsten... een schouwspel om niet te vergeten. we hadden eens aangevoeld

wat die mannen vier jaar lang echt hadden beleefd'

Onder het groot verlof van 1919 hadden we benevens de studentenbond nog twee

gebeurtenissen : de terugkeer van het beeld van O.L.Vrouw van Dadizele uit bal-

lingsohap, en de terugkeer van het standbeeld van Albrecht Rodenbach. (2)

Het eerste feit kunnen we nog aan ons collegeleven vasthaken. Het was immers

onder leiding van E.H. Jules Flipts dat wij gedurende enkele dagen - een week

ol zo - iedere dag rnet een groep studenten naar Dadizele gevoerd werden door

een van de kamions van het Amerikaans Flood Kruis (dat ook in het Klein Semi-

narie een opslagplaats had van waar uit iedere dag naar de frontstreek benodigd-

heden werden gebracht), om daar de terugkeer van O.L.Vrouw van Dadizele voor

te bereiden. Het beeld was immers meegegaan op de vlucht toen Dadizele moest

ontruimd worden omwille van het naderende oorlogsgevaar. De Basiliek werd

ten andere heel erg verwoest met de rest van het dorp. Maar nu in 't groot verlof

zou o.L.Vrouw uit ballingschap terugkeren. Daar hebben wij E.H. Flipts met zijn

organisatorisch en kunstzinnig dynamisme aan het werk gezien. Hij spaarde ziln

woorden niet en er werd hard gewerkt in dit heerlijk park van 't kasteel. Hoeveel

verse bladeren er daar van de bomen werden geplukt, hoeveel bollen koord er

werden versneden tot stukken van '15 tot 20 meter waar de bladeren aan werden

vastgemaakt tot frisse guirlandes, zou moeilijk te berekenen zijn. Telkens zo

een slinger af was moest hij in heel ziin lengte voorzichtig worden neergelegd

in het water van de vijver om fris te bliiven. Timmerwerk v66r het kasteel kwam

er ook aan te pas, want daar zou de plechtigheid doorgaan. De laatste dag werd

alles opgehangen, en op de feestelijke dag stonden we met een grote massa aan

het kruispunt van de Meensesteenweg de kleine groep afgevaardigden af te

wachten die van uit Ledegem het beeld aanbrachten, dat dan verder in grote

processie tot in het park van 't kasteel werd gedragen'

2 Zie. ".100 jaar Davidsfonds te Roeselare u - Antoon Deweerdt, blz. 55 + foto.
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's Avonds kwam de kamion ons iedere dag weer opraden, e,n reden we doodmoe
maar luid zingend naar huis.

De tweede gebeurtenis hoort eerder bij de studentenbondaktiviteit, en zou ee,n
uitvoerig relaas vergen. Een delegatie van de studentenbond mocht mee met de
kamion om Rodenbach te Gent in ontvangst te gaan nemen. Het waren Franz
Denys en Pol Grymonprez, afgestudeerde firosofen en op het punt naar Brugge
over te gaan, Jozef Lobel, de laureaat 1919, die de dromende Rodenbach zou
afbeelden op een van de wagens van de stoet bij de, herinhurdiging op 14 sep-
tember 1919, Michier Grymonprez, vierdering en zoon van apotheker Karer cry-
monprez, en Michiel Denys, zesdeling, benevens twee chauffeurs van het A.R.c.
Die prachtige tocht en triomfantelijke terugkeer van Albrecht Rodenbach had
plaats op 31 oogst 1919.

We kunnen hier eens de laureaten opnoemen van onze humaniora :

In 1919: Jozef Lobel (pr.) en Jules D'Hoore (dr.)
In 1920 : Alberik De Jonghe (pr.) overteden.
In 1921 : Etienne Bagein (W.p.) Zalre.
ln 1922: Cyriel Lybeer, overleden aan de K.U.L.
In 1923 : Michiel Vandenbussche (pr.) overleden.
ln 1924: Louis Debusschere (pr.).

vtJFDE (1919-1920)

onze klastitularis was E.tl. Lodewijk Ketele (Lotje voor iedereen) en we vierden
met onze klas zijn 25ste jubeljaar als leraar van de vijfde latijnse. Hij was geen
persoonlijkheid om diepe sporen na te laten.

Hij kende heel zijn stof van buiten, en terwijl hij bij het begin van de klas kolen
op de kachel deed, rammelde hij van buiten de tekst op van *Romulus imagrnem
urbis magis quam urbem fecerat...o uit den De Viris. Of er veel gestudeerd werd
in die klas zou ik betwijfelen, door mij toch niet. Maar al de boeken van de klas-
bibliotheek zal ik wel uitgelezen hebben. we waren in een romanitsche vlaag,
een beetje sturm und drang, en onze roeping (van g of 4 die het van malkaar
wisten) kreeg vaste vorm, en zou niet meer veranderen.

Meneer Ketele was koster, ceremoniarius en bloemist. Dat ging samen, en hij
verzorgde dat alles heel netjes. Hij hield van een sigaar, en zijn mondje stond
er naar.

Het jaar begon met de traditionele.wandeling naar de paardekoersen te Rumbeke,
einde september, waar de eerste okkernoten aan de man gebracht werden. Het
was ook in die herfst dat Alfred ost naar Roeselare kwam. ,t was een vrije, dag,
misschien met Allerzielen, en de ruiten in de keuken waren bedoomd, want hij
deed er mij naar kijken, en zeggen wat ik zag. ('k Geloof dat Jan van hem een
zonnebloem moest tekenen). lk mocht met hem mee naar 't Klein seminarie.
Eerst langs 't poortje op de Zwiinsmarkt naar het lokaal dat later volksbibtiotheek
werd. ost had kapotte schoenen aan z'n voeten, en kon er daar een paar stevige
nieuwe krijgen in het depot van het Amerikaanse Rood Kruis. Hij droeg dikke
blauwe wollen kousen, en was niet weinig fier dat hij daar kon het bewijs teveren
dat hij de enige echte blauwvoet was in dat Roeselaars midden. Een kone wan-
deling door de gebouwen, en naar de Zuidstraat waar hij van op de westkant
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van de straat de geschonden voorgevel tekende van het ingangsgebouw. Het

duurdegeentijd...ikstondernaast,...detrekkenv|ogenopzijntekenb|ad...
zonder meten of schuins kijken... zo rap had ik het niet kunnen schrijven. Dan

moest hij nog de gint-Michielstoren hebben. Het beste zicht was van op d'Houte-

markt ofte Polenplein, door 't nunnestraatje. We waren een heel stuk voor de

middag weer thuis. Alfred ost is dan ook nog onder meer naar leper de puinen

van de Hallen gaan optekenen.

't Moet tegen o,ns Heer Hemelvaart 1920 geweest ziln dat op initiatiel van E'H.

D'Hondt oJ E.H. Vande Putte (hij leerde het ons in alle geval aan) de wierokers-

groep werd opgericht. Aan een 12-ldrlal ouders van studenten werd gevraagd of

ze niet wilden een wierookvat en soutaan bekostigen voor hun zoon (met recht

van opvolging voor de nakomende broers ! ?) - en zo konden we de processie

van O.L.Vrouw parochie plechtig opluisteren.

Het moet wel de winter 19-20 geweest zijn dat de studie nog werd verlicht met

carburelichten. Door onvrijwillige of... vriiwillige stoornissen gebeurde het dat de

studie wat l<orter duurde. Ook de mannen met fietsen uit Rumbeke, Beveren of

Hooglede, reden op carbure. Die fietsen stonden in de gang die de koeren van

externaat en internaat verbond, onder de trap, aan de voet van de toren " Slam-

broe'kscheurs"(shambreobscure)1:;l.Ookmetdiecarbure!ichtenwashetniet
altijd in orde, en als parfum was het niet alles.

Toneel en Zang

lk durf er niet met zekerheid een jaartal opzetten, maar ik denk dat het met half-

vasten 1920 was dat de * Vaclerlandse Tafei"elen > voor zover ik weet door Jules

Flipts zelf ineen gestoken, werden opgevoerd. Hij was het in elk geval die het

hele spel regisseerde, en 't was een meesterlijke vondst. De grote feestzaal lag

zeker nog in puin. Het gebouw richting N.-2. dat de twee koeren van internaat en

externaat scheidde, bestond op het gelijkvloers uit twee studiezalen, groot inter-

naat ten zuiden, en ten noorden de studie van Mr Van Hauwere die zeker een

weinig hoger lag. De zuiderstudie was voor 't publie!<, en de andere was he't

toneel, een heel lange diepe ruimte. Dat werd meesterlijk uitgebuit. Een verge-

zicht van Brugse straten en geve,ls, met markt en belfort in de fond, was het

decor. Er waren < voorspelers > en " achterspelers " : de eigenliike acteurs speel-

den van voor, kwamen daar uit de zijstraten, en dat waren de groten, de filo-

sofen. Er waren dan een massa figuranten van verschillende grootte, en hoe

kleiner ze waren hoe meer ze achteruit moeste,n spelen. Dat gaf een pakkend

effekt van diepte. Gekleed met l<aproenen en rokken moesten die markt-en-straat-

lawaai spelen, lossers met tonnekes die weg en weer liepen, kramers en leurders

met straatroepen, een prachtige wemeling. op sommige ogenblikken moest heel

dat marktvolk naar voor schuiven. lk denk dat de inhoud was: Brugge voor' ge-

durende, en na de Guldensporenslag. De ridders en kriigslieden, gehelmd en

geharnast of met goedendags gewapend speelden op het voorplan... ik heb ze

daar voor de ee,rste keer " arba lorifa " horen zingen, en ik voel nog de zindering

die door ons figuranten ging als de massieve Herman wostyn, toen filosoof, met

3 Zie foto in * Egrtilds ', december 1971, blz. 19 ; en in " Roeselare in oude prent-

kaarten " 62.
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ziin brede schouders en machtige stem, in bruine monnikspii met kap en koord

(ik denk dat hij Willem van Saeftinge was), het toneel kwam opgesprongen om

het zijne te zeggen. Het spel eindigde met een formidabele apotheose. Nooit heb

ik meer, als speler of toeschouwer, een schouwspel meegemaakt dat zo leefde

en zo aangreep.

ln diezelfde studie van 't internaat heb ik in 't koor, onder leiding van E.H. Dumez

nog meegezongen in een soort oratorio : " de genezing van de dochter van

Jairus o, door een engels musicus. 'k Hoor het ons nog zingen : " laat ons zien,

laat ons zien wat zijn woord vermag ! ".

Was het halfvasten 1921 of 1922 dat we in de echte feestzaal dan " Olaf Trygva-

son > van Grieg te horen kregen ? Een engels student f ilosoof was solist :

DruTde ?

We hebben ook de koren van Athalie gekregen : " tout l'univers est plein " in

1922. ln 1923, halfvasten was het "Jozef " van M6hul, waarin Staf Stemg6e de

ballade van Jozef zong.

ln 1924: " De koopman van Venetid " van Shakespeare, bewerking van Dr Emiel

Lauwers, in Biekorf verschenen, en waarin Jozef Vervenne, later drukker-uitgever
in Tielt de rol van Shylock speelde.

Het externaat heeft niet veel stukken opgevoerd in 't college. Toch wel een

serieuse brok in 't schooljaar 1922-1923, onder de feilloze regie van EE.HH. Van

Hauwere en Vande Putte.

We hebben het daar juist over Jules Flipts gehad. Er stak iets geniaals, en ook

wel ongewoons in die man. Als surveillant had hii zijn eigen doenwiize, heel

hard, toch aanmoedigend zonder den air te hebben. Nooit complimenten, soms

ruw, en toch had hij het volle vertrouwen van de studenten die hij zo aanpakte'
In die tijd konden de surveillanten Flipts, Vande Putte en Katje (Mr Decadt, op

de kleine koer) gerust een half uur uit de studie weg gaan, er gebeurde niets.

Eens had Flipkie (zo noemde men hem ook) zijn studenton verwittigd dat er geen

reden bestond om om te kijken als er gerucht was achteraan in de studie... en

hij naar buiten. Achteraan in de studie was een ijzeren wenteltrap. Na een tijdje
was de surveillant langs boven zachtjes op die trap gekomen, een vogelkooi in

de hand, en liet die naar beneden ploffen... " Gij, en gij, en gij... ge hebt om-
gekeken... " Zo werd mij verteld. Of het gevolgen had, weet ik niet. Men vertelde
ook dat hij in studie zijn krant kon zitten lezen... met een gaatje er in.

In de derde gaf hij ons 't evangelie van St.-Lukas. De Christus van Servaes kwam

ter sprake : < Moest ik een Christus schilderen ge zoudt niets als bloed en rood

zien. Want het was erg, zulle, wat er daar op Golgotha gebeurde | "' 'k Weet niet

voor elke gelegenheid, maar tegen de ingang naar de feestzaal toe was hij een

Mariabeeld aan 't versieren. Planten e'r bij, papier errond gespannen, en hij, in
een vuile soutane die al de kleuren van de regenboog had, stond daar maar

kleur op te zaaien : hier wat rood, daar wat groen of blauw. In ieder van zijn
soutanezakken zat e'en andere soort kleurpoeder.

Eens had vader hem een dienst beweze'n, kwam op zijn kamer, en zag daar een

schone reoroductie van het Lam Gods staan. " Staat het u aan ? Pak maar mee.

't Ene plezier is 't ander waard ". - Enkele dagen later kwam E.H. Burggraeve

thuis een pijp roken. " Tiens, hoe is dat hier gekomen ? Maar dat is 't milne ! "
Hij had niet veel uitleg nodig om te begrijpen.
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Flipkie was onderpastoor geworden in Moorslede. op een late avond kloppen
twee mannen aan ziin deur. " Zo, wie we daar hebben ! Seppen Boudolf en X X ?
Buiten gevlogen in 't college ? " - " Neen, neen, we komen onzen oud-surveillant
eens groeten ". Jozef Boudolf was koster, beschikte over sleutels, en was reep
genoeg om buiten te geraken. ze waren heel wel gekomen, er werden een paar
uurtjes verbabbeld en een glaasje gedronken, tot hij ze zell aan de deur zette,
en : " Ziet dat ge tegen de klaren in 't college zijt, en dat ,t niet uitkomt, anoers
is mijn reputatie om zeep ! ".
Jules Flipts kon ook een heel groot predikant zijn, zo b.v. te Lourdes. Eigenlijk
zou er een heel boek over hem kunnen geschreven worden.

VTERDE (1920-1921)

Nu komen we aan de legendarische figuur, onze klastitularis in de vierde, E.H.
Kamiel Poignle (gewoonlijk Poignietje genoemd). over hem werd al heel wat ver-
teld in " Eertijds ". Hij was een prachileraar en een wonder mens. Hij definieerde
de vierde latijnse : " Zes spraakkunsten op een rij ".
van elke klas had hij een fotografisch beeld bewaard. Hij kende nog al zijn stu-
denten, zo niet bij naam, dan toch van zien:X... die op de linkse hoek van oe
eerste bank zat; Y... derde bank in 't midden; 2... tweede van rechts. laatste
bank.

Aan ieder jaat gaf hij een naam. 'k Geloof dat het eerste jaar dat hij had he,t
( goed jaar " was. Wij waren in elk geval het " gelukkig jaar ".
Buiten de klas was hij een schuchter manneke, ineengeschrompeld in zijn dicht
aangespannen kapotjas, recht voor zich uitkijkend zonder iets of iemand te zien.
zo liep hij over de koer voor en na de klas. Zo konden wij hem soms op straat
tegenkomen, 's morgens vroeg, vooral op zondag, als wij naar 't college kwamen,
en hij... naar't oosten ging. lk denk dat hij Mis ging lezen in de Mariaschool op
O.L.Vrouw parochie.

Maar in klas kwam hij los. Zijn soutane sloeg eerder groen uit. En die cingel :

hij stak er zijn twee' handen achter. Dan begon die te zakken. Eens onder zijn
buik geschoven trok hij met twee handen omhoog tot onder de oksels, en 't spel
kon herbeginnen.

Hij deed ons meeleven met de strategie van cesar, mee marcheren met de ro-
meinse soldaten, met hun " scutum, lourd et bombe ", of de aftocht dekken met
de " opistophulakes " van Xenophon. lk hoor hem nog Gezelle zingen : . Beek-
salaaa beeksalaaa ! koop mij wat beeksalaaa " (mi mi miii, mi mi miii, oo re ml
re do do).

Hij hield van zijn studenten. Na de vierde gingen vier externen hem eens opzoe-
ken te Koolskamp. Hij zat ergens op 't land, werd geroepen, kwam af, bloots_
hoofds en bruingebakken door de augustuszon, een grasgroene soutane, en ars
hii ons zag was hij tegelijk verwonderd, bedeesd en dankbaar blij. Binnen gaan,
een glas bier, een zware sigaar, en gezellig praten. Het was de eerste maar, na
de vierde, dat wij een gemoedelijk gesprek hadden met onze oud-leraar.



Als hij veel van een jongen hield in wie hij een toekomstig priester zag, en die

werd dan b.v. pater, dan was hii ongelukkig, en voelde zich als bedrogen. Zo ken

ik een paar gevallen... en denk aan zijn gedicht in " Eertiids " 6e jg. nr 1' juni

1974b12.35. En ter attentie van Arthur van Doorne voeg ik hier bij dat ik uit een

gesprek met Deken Quaegebeur op 29 december 1948 vernam dat ziin cahier met

gedichten in veilige bewaring was, misschien in de dekenij, maar ik vermoed op

't bisdom, want 't supke sprak zo gaarne sibyllijns. En als ik vroeg of 't niet de

moeite waard was die te laten drukken, antwoordde hij : toch niet ! Dat weten

we dan weer.

In de vierde hadden. we E.H. Arthur Coussens voor engels en duits. Een goed'

zacht mens, die stapvoets vooruitging door woordenschat, spraakkunst en bloem-

lezingen. Zelf was hij schrijver, en lerland was hem lief. wij hielden van hem,

en zijn hem nog gaan bezoeken als hij onderpastoor geworden was in lchtegem.

Een heel andere persoonlijkheid was onze leraar engels en duits in de podsis en

retorica, E.H. Maurice Daisaumonl. Een groot schoon man, een aristocraat in spre-

ken en voorkomen, een echte gentleman die prachtig vloeiend engels en duits
sprak. Hij bekende zelf dat het voor hem een echt genoegen was midden zijn

meer zakelijk gerichte lessen in de handelsafdeling, te mogen letterkunde geven

in de twee hogere humanioraklassen. Vanaf de eerste les stelde hij het doel

klaar : " lk zou willen dat gij op 't einde van uw retorica u in staat voelt alles

vlot te lezen in 't engels en 't duits, mits nu en dan een oogslag op een woorden-
boek. lndien jullie handelaars worden, en later wellicht moeten corresponderen in

die talen, dan zou ik meer nadruk leggen op de grammatica. Gij zult allen, of
bijna, hogere studies doen aan universiteit of seminarie. Ge zult moeten boeken,

revues en artikels kunnen lezen, en ik zou willen bekomen dat ge overtuigd zijt
dat ge het kunt. En als er een van u die talen zou moeten schrijven, ge hebt al

spraakkunsten genoeg geleerd, om met een handboek zelf uw plan te trekken ".
En hij begon maar te lezen en te spelen, bladzijde na bladzijde, Longfellow,

Shakespeare, Goethe, Schiller... " der starke ist am mdchtigsten allein !" Heel

de trilogie van Walienstein kwam er in de retorica door... " Das haupt ist frisch,
die mage ist gesund... aber die beinen wollen nicht mehr tragen "' Na een acte

of zo stopte hij. Dan mochten we vragen : dit woord, die zin, wat wordt hier be-

doeld ? Als de tekst klaar was kwam de litteraire uitleg en commentaar, en dan

weer vooruit : lezen, akteren. Wat andere !eraars vroegen zonder het te beko'men'

dat bekwam hij zonder het te vragen. We gingen op voorhand enkele bladziiden
lezen om te weten wat we zouden moeten vragen. Als die lessen niet audio-
visueel waren ? En als wij in Scheut aanlandden hadden wij de indruk er werke-

lijk veel meer van te kennen dan de medestudenten uit andere colleges. En als

we ergens een engelse of duitse revue zagen, durfden we het aan ze te lezen.

Voor wiskunde hadden we E.H. Karel Pattyn, en voor wetenschappen E.H. Roberl
Dumez, twee sjieke leraars, sympathieke mensen, en die niet lastig waren voor
studenten die geen belangstelling toonden voor hun vak. Alleen... op het examen
gaven ze maar juist de punten die verdiend waren... en dat was fair. Pattyntje

zoals we hem noemden, hee{t nog een hele tijd in zijn soldatenpak van aalmoeze-

nier rondgelopen. Hij was denk ik de enige die toen een fiets bezat, waarmee hii

op zondag dienst ging doen (naar Beitem ?), en meereed als we naar Dadizele
gingen. Als er soms een les mocht wegvallen, 't zil omwille van een feestdag of
na de composities, las hij voor uit een boek van Jos Simons (wij hadden de in-

druk dat hij maar dit boek bezat) over het leven van de soldaten aan het front.
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De St.-Michielstoren (Unieke pentekening van Alfred Ost 19.19).



Zo heeft Lotie Ketele larenlang bij dergeliike gelegenheden " Scharmanteca "
voorgelezen. Was dat niet van Leroy ?

En het leesboek van Meneer Poignie was " De Thuis ", een vertaling ze'ker van

een duits boek o Die Heimat ". De hoofdfiguur Was een jongen van onze ouoer-

dom... een Hein of Henk ?... en Poignietle stopte er alle vijf minuten op 't einde

van een zin tussen : " want... hij was in de vierde !".

Mijnheer Dumez gaf zijn lessen lijk een hogeschoolprofessor, in de n cirk " klas

van filosofie. Ge kondt er opletten, slapen of babbelen.

Het moet in de zomer van 1924 geweest zijn dat hij een radio gebouwd had, het

eerste wat we daar ooit van hoorden, en hij zou ons eens (me dunkt dat het op

een zondag was) speciaal laten luisteren. Het moet een van de beginuitzendingen

uit Brussel geweest zijn. We hoorden gekraak en gefluit... maar meer kwam er

niet uit. Dat was ons eerste contact met de radio... vijftig jaar geleden'

(wordt voortgezet)

Michiel Denys



BASKETBALCLUB WYttEWA ROESELARE:
25 JAAR JONG (dee1 2)

wytewa startte het kompetitiejaar 61 - 62 in tweede provinciale met volgende
ploegen als tegenstrever : Olympic Roeselare, A.C. Brugge, Gazel Brugge, ABC
Harelbeke, JSP leper, western Kortrijk, BBC De panne, scarphout Blankenoerge,
ovRMS Knokke, Rapid Harelbeke en Beka Zwevegem. Dhr. Gilbert Devos Kon
zich opnieuw ter beschikking stellen als trainer-coach. Een handicap in verband
met de trainingen was ongetwijfeld het feit dat de spelers studeerden te Brussel,
Leuven, Gent en Roese4are.

op 17 september begon de kompetitie met een derby tegen olympic. De reserve-
match sloot met sprekendeTz-14 cijfers. De eerste ploeg haalde het met minder
afgetekened cijfers : 59 - 36. De gescoorde punten waren voor wytewa : Marr6-
cau 8 - Dermaut 18 - Devos 16 - Merchie 2 - van Rolleghem 2 - vanbrussel g -
Vanlerberghe 3 - Kennes 2;yoor olympic: snauwaert 11 - Muylaert 12 - Decom-
mere 6 - seynaeve 7. wytewa won verder nog wedstrijden tegen western, De
Panne, AC Brugge maar verloor tegen Gazer, Harerbeke ABC, scarphour en zeer
nipt tegen kandidaat-kampioen Knokke (49-44). Het was duidelijk dat er in tweede
provinciale leergeld werd betaald.

Het schooljaar'61-'62 betekende echter voor de collegeploeg een hoogrepunt
in de interscholenkompetitie. Tot nu toe moest het Klein seminarie steeds de
duimen leggeln voor het st.-A,mandscollege van Kortrijk. op woensdag 29 novem-
ber '61 kwam de grote konfrontatie, dit keer op het veld van het st.-Amandscollege.

via een agressieve zone-verdediging wees de stand 7 -1g aan de rust. oo vier
minuten van het einde was het 25- 26, daarna 27 -2g E. Dermaut benutte een
unieke kans en het werd 27 -91. Kortrijk milde.rde nog tot 29-31 , maar daar bteef
het ook bij.

Door de uitschakeling van Kortrijk was het een koud kunstje om ook de provin-
ciale finale te winnen. Tevens werd het provinciaal NlLos-kampioenschap (vrij
en rijksonderwijs) gewonnen. Atheneum costende' werd met 40 - 68 in finale
gerklopt.

De eerste wedstrijd in de nationale eindronde werd gespeeld tegen de kamproen
van Henegouwen. soignies verloor zonder pardon met 53-2g. De kwartfinale ging
tegen de normaalschool van oostakker. Het werd een heruitgave van de wedstrijd
tegen soignies met als eindstand 64-36. De halve finale werd gespeeld tegen
het st.-Henricusinstituut uit Antwerpen, kweekschool van Brabo, een ploeg uit
eerste nationale, met in hun rangen H. cantens, internationaal junior. op deze
memorabele namiddag in het Gentse coliseum speelde st.-Henricus 3g minuten
van de 40 als een verloren ploeg. slechts op het nippertje - en dit dan nog mer
de hulp van 66n van de scheidsrechters - haalde het zijn slag thuis. De wedstrijd
startte in een ware heksenketel. onze talrijke supporters, superior en turnleraren
voorop, lieten zich duchtig horen. De collegeploeg liep uit tot 8-0, maar geleide-
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lijk haalde de tegenstander zijn achterstand op. Ruststand 19- 16. Een klein inci-

dentje in de loop van de tweede helft zou voor onze spelers zeer zware gevolgen

hebben. Antwerpen vroeg een vervanging aan. De scheidsrechter werd echter te

laat verwittigd en liet doorspelen waarop onze collegeploeg scoorde. Nlatuurliik

groot tumult in het Antwerpse kamp ; de arbiter bleef op zijn stuk en Anhverpen

liet voorbehoud aantekenen. Helaas, van dan af wilde de westvlaamse scheids-

rechter ziln " onpartijdigheid " bewiizen : het begon fouten te regenen tegen onze

ploeg. Een driotal minuten later mocht Marc van Rolleghe'm op het bankje met

5 fouten, wat later gevolgd door J.P. Lebon. op twee minuten van het einde stelde

Antwerpen gelijk, en kon via vriiworpen voorsprong nemen. wij verloren uiteinde-

liik met 34-38, maar het was iedere'aanwezige duidelijk dat we niet op onze

waarde waren verslagen. ledere suppcrter zal zich het tumult na de wedstrijd

nog wel herinneren.

Niettegenstaande deze grote ontgoocheling was 1961-62 het beste jaar van de

co|legep|oegsindszijnoprichting.Hetiszekermeerdanpassen,ddemante
vermelden, die voor die opgang verantwoordelijk was. lnderdaad coach E.H. Baert

was er in geslaagd Dhr. Eddy Verswijfel, gewezen trainer-coach van de Belgische

nationale, ploeg naar het college te brengen. Elke maand kwam hii een ganse

namiddagdep|oeggeorganiseerdenko||ektiefspe|bijbrengen.A||etoenma|ige
spelers hebben aan hem veel te danken.

Halfweg het seizoen'62-',63 telde wytewa'19 punten en was tweede in de stand

na leider Bredenia (20 punten). Mits het winnen van achterstallige wedstrijden

l<an Wytewa ten overstaan van Waregem en JSP leper een voorsprong van 5

punten opbouwen. Daar er twee ploegen promoveren bestaat er een redeliike

kans dat Wytewa volgend seizoen in eerste provinciaal zal optreden'

Eind april 1963 was het zover. wytewa versloeg waregem op eigen terrein met

29-47. Door deze zege werd wytewa's naaste konkurrent op 10 punten terug-

geslagen, zodat met nog drie wedstrijden voor de boeg de oudleerlingen van het

college een rustig seizoeneinde tegemoet gingen.

Naast de promotie naar eerste provinciale bereikte wytewa tijdens het seizoen

'62 -'63 een ander hoogtepunt : het do'orstoten in de beker van Belgid tot de

kwartfinales. Voor een ploeg uit tweede provinciale een hele prestatie. In de

1/16 finales versloeg WVtewa Bosvoorde met 50- 33. In de 1/8 finales kreeg Wytewa

tegen st.-Louis een voorgift van 15 punten daar het drie klassen lager speelde.

st.-Louis werd op eigen veld nipt verslagen]' 47 -53. In de kwart{inales moest

Wytewa het opnemen tegen Slandaard Luik' Deze ploeg uit eerste nationale

moestdegansewedstrijddoormethunbasisvijfta|spelen,enhetwasuiteinde.
lijk aan hqn internationalen Aerts en Vercheval te danken dat ze op hun eigen

terrein de overwinning behaalden. Eindstand : St'-Luik-Wytewa (+ 15) :71 -64'

Vofgende spelers scoorden : voor Luik: Gerard 3 - Aerts 30 - Vercheval 22 -

Deckers 10 - scholiers 6. Voor Wytewa: c. Marr6cau 6 - Dermaut 19 - Van ROI-

leghem 7 - W. Marr6cau 4 - Lebon 11 - Scheldeman 2'

volgens voorzitter Bouckaert was wytewa een ploeg met veel mogelijkheden maar

tevens een ploeg met minstens evenveel problemen. De gezamelijke trainingen

konden enkel gebeuren op zaterdagnamiddag' Tevens was het gevaar van ver-

brokkeling niet ondenkbaar. wat wanneer de afgestudeerden hun plaats in de

maatschappii innamen ? Zal iedereen te Roeselare bliiven wonen. Grote clubs'
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coach E.H. Baert met zijn collegeploeg. staande vlnr : Lammertyn - Vansteenkiste
- Raes - Lebon - Dermaut, zittend vlnr: Vandenbussche - Feys - Van Rolleghem -
9cheldeman - Bouckaert.



zoals vG Oostende (eerste nationale), verborgen hun belangstelling niet voor

onze knapste elementen.

wytewa bereidde het kompetitiejaar '63-'64 voor door opnieuw deel te nemen

aan de beker van Belgi6. In de'eerste ronde werd JSP leper (+ 5 punten) ver-

slagen met 53-52. ln de tweede ronde moest oostkamp eraan geloven met 62-31

cijfers.

De ploeg startte de kompetitie in eerste provinciaal met een thuisnederlaag tegen

BBC Blankenberge (47-51) na praktisch gans de wedstrijd met 10 punten te

hebben geleid. op het veld van titelkandidaat Dynamo Brugge werd er gewonnen

met 37 - 45. Daarna volgden overwinningen tegen La Brugeoise (38 - 52), Knokke

(66-48) en Olbak (23-44). De thuiswedstrijd tegen ABC Harelbeke werd door

overhaasting, last Van de zenuwen en ee'n Slecht leidende scheidsrechter met

5C - 53 verloren. Daarna volgden opnieuw vier overwinningen : tegen Bredenia

met 28-29; tegen A,vanti Brugge met 73-31 ; op Sparta Deerlijk met 18-54 en

tegen oostkamp (58-41). Eind november stond wytewa op twee punten van leider

BBC Blankenberge.

Ondertussen werd de bekerkampagne verder gezet tegen AC Brugge (+ 5). Eind-

stand 45-45. Wytewa ging naar de vierde ronde dank zij het kleiner aantal per-

soonlijke fouten (8 tegen 13). In deze vierde ronde moest wytewa zich echter ge-

wonnen geven op het veld van Geranimo Bornem (44 - 36).

Begin maart '64 kwam de ploeg mee aan de leiding in eerste provinciaal, door
de overwinning op Dynamo Brugge (55 - 46). Een paar honderd toeschouwers volg-
den een spannende en boeiende wedstrijd. Er werd gerust met 25-19 cijfers.

Niettegenstaande het uiwallen in de' ilweede helft van Dermaut en Raes voor 5

fouten en van Vanlerberghe wegens spierletsel werd er gewonnen. A,lle invallers

deden het haast even goed als de basisspelers.

De vijf laatste wedstrijden werden zowel door Wytewa als door Dynamo Brugge
gewonnen, zodat beide ploegen evenveet punten totaliseerden. Op 14 april 1964

werd op het neutraal terrein van Olympia Kortrijk de testwedstrijd gespeeld. Ruim

600 supporters zagen een schitterend Wytewa aan het werk. Een zelfzeker Dyna'
mo, dat reeds van de zaterdag in Kortrijk vertoefde kwam er behoudens de eerste

tien minuten (1 1-11) niet aan te pas. Dermaut legde Mus lam in de eerste helft,

Raes trof van op alle plaatsen raak, Van Rolleghem verdedigde en scoorde als

in zijn beste dagen. Vanlerberg'he hield de grote Deneve aan banden, terwijl
W. Marr6cau het eerst Staelens en daarna Van Mullem zeer lastig maakte. De

ruststand werd bereikt met een 32 - 19 score. Inzake afwerking was er een dui-
delijk verschil. Het worpgemiddelde van Wytewa bedroeg 500/o (14 op 27) ; dit
van Dynamo 27 o/o. Na de rust kende Wytewa een lichte inzinking. Acht minuten
voor tijd werd het zelfs 40-37. Nu volgde er echter een prachtig wedstrijdeinde
van Wytewa. Dermaut en Vanlerberghe zorgden voor de laatste korven
De doelpunten : Dermaut 17 - Van Rolleghem 8 - Raes 17 - Vanlerberghe 7 - W.

Marracau 2.

Na 66n jaar eerste provinciaal werd Wytewa reeds kampioen (tot dan toe de

enige Westvlaamse ploeg die deze stunt verwezenlilkte). Het betekende 'tevens

de derde kampioenstitel in het zevenjarig bestaan. Wijzen we er nog op dat
Wytewa de kampioenstitel behaalde zonder haar jonge belofte en kandidaat
junioresinternationaal J.P. Lebon, die gekwetst op het bankje bleef.
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De kampioenenploeg met bestuur en supporters.

BASKETBAL - WYTEWA KAMPIOEN !

In kranten en weekbladen werd er heel wat geschreven en getriomfeerd over de
Provjnciale Baskettitel, die de oud-leerlingen-van het Klein Seminarie behaalden.
En daarom ook hier in CONTACT : een eresaluut !

Maar dan meer, omdat die jongens van wyrEWA, zelfs in hun beslissende
rnatchen zo op en top student gebleven ziin | - Hun sport bleef een vrijetijds-
beste'ding, een gelegenheid om met kameraden een prestatie te leveren, op de
ogenblikken dat hun studie hun tijd niet benam. want dat zijn de spelers van
WYTEWA in de eerste plaats : Student !

we hopen dat zij het volgend jaar in de Nationale reeks ook zullen bewijzen,
dat ( zuiver amateurisme " ook resultaten kan en moet afwerpen, als men maar
met vrienden samenwerkt, allen voor elkaar, om een doel te bereiken !

Tevens huldigen wij hier de heren van het Bestuur, die bijvend erover waken,
dat deze geest in hun club, of liever " in de club van on's college " bewaard
bleef: Heren Bouckaert, Lebon, Van Rolleghem en Donck : u geeft iret het resul-
taat dat uw spelers behaalden op sportgebied, maar evenzeer op het vlak van
hun studies, het lichtend voorbeeid voor allen, die zich om onze jbngens bekom-
meren ! | - Het Klein Seminarie weet U daarvoor diepe dank !



In de bestuursvergadering medio mei werden enkele belangrijke beslissingen

getroften. Er werd besloten geen versterking te zoeken, maar ook geen spelers

van de hand te doen. Er zou geen beroep worden gedaan op een extra-Sportieve

partner daar men een volledige autonomie wilde bewaren gebaseerd op louter

amateurisme.

op zaterdag 23 mei ',64 werd de promovering naar de nationale reeksen gevierd.

ln stoet en achter het muziek trok de 40-man sterke Wytewadelegatie naar hdt

stadhuis, waar de schepenen Bagein en Biesbrouck de gastheren waren van het

stadsbestuur. J. Bouckaert, G. Hessels, J.P. Lebon, H. Scheldeman, J. Raes, A'

Vandenbunder kregen de bronzen medaille. De zilveren ging naar E. Dermaut

C. en W. Marr6cau, Fr. Vandecasteele, J. Vanlerberghe, M. Van Rolleghem en

M. Vantomme. Voorzitter Bouckaert loofde in zijn dankwoord ook het bestuur :

sekretaris J. Lebon, schatbewaarder Donck, postume hulde aan wijlen Frans Van-

brussel. Ook coach E.H. Baert, die de ploeg de morele kracht bezorgde om

sportieve inspanningen in evenwicht te houden met de geestelijke inspanningen

van het studentenleven, werd in de hulde betrokken. Tevens vermeldde de

voorzitter de kadettenploeg, die kampioen werd in hun reeks, wat meteen het

bewijs inhield dat Wytewa het vooral van de eigen jeugd wilde. O'p de feestviering

trerd eveneens een sterke Olympic Roeselare-delegatie opgemerkt.

Het eerste seizoen in vierde nationale begon voor Wytewa succesvol. Er werd

gestart met drie overwinningen. tegen Zaventem (55-44), tegen Elan Doornik
(47 - 531 en tegen XL City (44 - 35). Nadien werden vier nederlagen geleden bij
vier opeenvolgende verplaatsingen, o.a. in Kessel-Lo : 71 - 56, in BBC St.-Joost :

61 -54. Begin maart 1965 verzekerde Wytewa definitief het behoud door een

overwinning tegen Assa Oostende met 45 - 37.

ln epril werd Carlos Marr6cau voor de aanvang van de wedstriid Wytewa-Olympia

l(ortrijk geLhuldigd. l-lij debuteerde van bij het ontstaan van Wytewa (1957) in de

eerste ploeg. Het is duidelijk dat de steile opgang van Wytewa in relatief korte

tijd voor een deel te danken was aan de inzet van Carlos Marr6cau. Nu hij afge-

studeerd is en de laatste maanden van ziln legerdienst vervult, acht hii de tijd
gekomen om definitief te stoppen.

Wytewa was er in geslaagd het beoogde doel te bereiken : in het eerste en beslis-

sende jaar in vierde nationale het be,houd verzekeren.
Het tweede seizoen (1965-66) in vierde nationale werd niet sc'hitterend ingezet.

Zondet J.P. Le'bon en Marc van Rolleghem ; in de wedstrijd tegen AS Oostende

ook zonder W. Marr6cau en Jos Vanlerberghe, werden de eerste vier wedstriiden
verloren tegen Elan Doornik, Olympia Kortriik, AS Oostende en Kangoeroes

Willebroek.

De stand na vier wedstrijden :

1. Avanti Brugge
2. AS Oostende
3. Hermes St.-Niklaas
4. Vlierzele
5. Kangoeroes Willebroek
6. Elan Doornik
7. Olympia Kortrijk
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I punten
6 punten
6 punten
4 punten
4 punten
4 punten
4 punten



8. Adlers
9. Okee Antwerpen

10. Dottenijs
11. Deurne
12. Wytewa

4 punten
4 punten
2 punten
2 punten
0 punten

ln oktober'65 werd Okee met 56-44 geklopt. De week nadien was teEen Hermes
geen kruid opgewassen : 71 - 44. Tegen Dottenijs behaalde Wytewa een tweede
zege (59-54). Begin noven'rber werd de wedstrijd op Vlierzele nipt verloren:
47-46. De sc,heidsrechters floten tergen Wytewa 2g fouten. tegen Vlierzele 10. Na
drie minuten verdween Raes al met 5 fouten. D,eze gegevens vergen geen verdere
kommentaar. Geleidelijk kondigde zich een bete,re periode aan voor Wytewa.
E.erst werd Deurne geklopt : 64 -,|8. Na een schitterende repliok bij de ongeklopte
leiders Avanti (55-52), kreeg Adlers de rode lantaarn van Wytewa krachtig in de
handen geduwd. Door de 78-32 zege rukte Wytewa op naar de achtste plaats.

ln januari '66 werd ge\Monnen o,p Okee Antwerpen. Het was een doorslaggevende
overwinning in het degradatie-de,bat. Met no,g 5 thuiswedstrijden en 3 verplaat-
singen o.p de kale'nder, kon er van afdale'n praktisch geen sprake meer zijn. Dat
Wytewa een zeer goede tweede ronde aan het spelen was, werd bewezen door
de overwinning tegen Avanti Brugge, de leiders (4il-98). Nadien werden ook nog
Olympia en Kango'eroes geklopt. De ploeg had duidelijk bewezen het ritme van
vierde nationale aan te kunnen e,n te kunne.n wedijveren, zeker op eigen terrein,
met de topploegen.

Bij het begin van het seizoen 1966-67,drie dagen voor de heropening der scholen,
werd E.H. Baert benoemd tot medepastoor te Harelbeke. In de onmogelijkheid
om niet eens veertien dagen voor de aanvang van de kompetitie een nieuwe
coach te zoeken, besloot het bestuur voor de periode van 1 jaar zijn aktiviteit
te stoppen. Het gaf een plof in de basketmiddens, waarover nog lang werd na-
gepraat.

E6n en ander werd door sommigen gekoppeld aan de geweigerde transfers van
E. Dermaut e,n J. Rraes. A,vanti Brugge wilde beide spelers. Dit viel op een weige.
ring van bestuur en coach van wytewa. Het was duidelijk dat wytewa zich door
deze benoeming onthoofd voelde en de beslissing trof die voor de hand lag :

volledige inaktiviteit terwijl het duo Dermaut- Raes ten definitieve titel aan Avanti
werd afgestaan.

E6n zaak valt te betreuren. Roeselare, dat met WVtewa aardig op weg was om
de westulaamse standing in de nationale reeksen te helpen vestigen is van het
nationNal basketpodium verwijderd. ook het feit dat tien jaar inzet met 66n penne-
trek werd vernietigd.

Fons Lammertyn



ONTMOETINGSFEEST . 11 NOVEMBER 1975

Ook dit jaar draaiden vele oudleerlingen op 11 november de bekende poort in de

Zuidstraat binnen om deel te nemen aan hun ontmoetingsdag' Eenmaal in de

"dreve', op dat tijdstip van het jaar in haar fraaiste herfstkleedje gestoken,

dwaalden hun gedachten weer weg naar de tijd van " eertijds " en ademden zii

weer die rust-en-kalmte-brengende lucht in, van toen zij er nog dagelijks in rond-

lieoen.

Na de traditionele misviering in de kerk van het Klein Seminarie, oilgedragen door
het jubileumjaar, onder leiding van E.H. A. Deweerdt, Econoom, met de herden-

king van alle oudleraars en oudleerlingen, trok het gezelschap af naar het stad-

huis van Roeselare Voor een bezoek aan de boeiende tentoonstelling over "100
jaar Vlaamse Studentenbeweging>.

Tijdens de daaropvolgende receptie in de ieestzaal van het Instituut zelf, wees

E.H. A. Modde, Superior, op de vele veranderingen die zich in de loop van de

laatste jaren in het college hebben voorgedaan.

Zo luidde het jaar 1961 een fundamentele wijziging in, in de gevolgde studie-

richtingen binnen het college. Vanaf dat jaar steeg het aantal leerlingen sneller

in de Moderne dan in de oude Humaniora, om thans tot een 65 - 35 verhouding

uit te groeien.

ook heeft hot feit van de algemene geboortedaling zijn intrede gedaan in het

college. Dit schooljaar zakte het peil van de schoolbevolking voor de eerste maal

nl. van 1869 tegenover 1880 leerlingen tiidens het vorige.

De mededeling dat er dit schooljaar zes vrouwelijke leerlingen les volgen aan de

Tuinbouwschool zorgde voor wat hilariieit en voor een " kleine storinge " onder

de feestvierende toehoorders. Van een o;llwenteling gesproken !

De Superior besloot zijn korte gelegenheidstoespraak met te wijzen op de fun-

damentele veranderingen in de maatschappij. Daar waar vroeger het diploma

voor de afgestudeerden een quasi onbeperkte bestaanszekerheid betekende, is

dit thans verre van het geval.

Daarna zette de groep koers naar het Park Rodenbach waar hen een groots feest-

maal wachtte. Met meer dan 24o feestvierders, echtgenoten inbegrepen, werd er

een aardig woordje gepraat en aardig wat herinneringen van vroeger weer op-

gediept. Een speciale vermelding verdient wel het uitgangsjaar '70 van de Mo-

derne voor hun zo talriike opkomst.

Het was tenslotte Michiel Desmet die even de feestneus opzette en de feestvie-

renden vergastte op een paar rake, spitsvondige opmerkingen, gedrenkt in speel-

se, juridische humor, en gekleed in ronkende, oratorische volzinnen'

Pas laat in de namiddag namen de oudleerlingen van elkaar afscheid, volkomen

tevreden over hun dag, en vast besloten om nog terug te keren. De band van

" eertijds , werd weer aangehaald en dichter gesnoerd. Ook de vele echtgenotes

waren tevreden en vroegen benieuwd wanneer zii nogmaals zouden mogen Ko-

men. Het ontmoetingsfeest had weer zijn doel bereikt...

Erik Steen



L!丁ERAttUUR

Literatuur is een broos spiegeltje dat, ideaal, in een watten doekje van de leraar
op de leerling moet worden overgedragen. Deze overdracht moet met zorg ge-
schieden en de leraar mag het spiegeltje niet loslaten vooraleer hij zeker weet
dat de leerling het met beide handen vastheeft. Want 66n keer deze laatste, het
heeft laten vallen, ligt het voor de rest van zijn leven aan diggelen. En dit is
jammer, doodjammer, want een spiegeltie is erg nuttig voor wie er goed heeft
leren in kijken.

In de humaniora heb ik ooit twee keren vlam gevat voor de letterkunde. De eerste
keer op aanstoken van Ovidius wiens Philemon en Baucis ergens een snaartje
wisten te raken binnenin mij, zonder dat ik precies kon achterhalen wat mij in
die verzen, door de ev6uwe.n heen niet eens verweerd, kon ontroeren. De twe,ede
keer liep ik warm voor Claes, jawel, Ernest Claes. lk las het ene boek na het
andre van zijn hand. Tijdens de lessen aardrijkskunde, en geschiedenis, en fysika,
enzovoort, maar niet tijdens de turnles. Benevens deze kortstondige pieken echter
is mijn enthousiasme maar erg gematigd gebleven tot veel later, tot lang nadat
ik de poorten van het college uit was. Er moet iets mis gelopen zijn met de
overhandiging van het spiegeltje.

In de zesde latijnse hebben we stukjes Antoon Coolen gelezen, dat is alles wat
ik nog weet, en Jacobus Van Looy ook met zijn beroemde poes, of was dat de
zijne niet ? Doch wat ik niet vergeten ben, is de wijze waarop zo'n les literatuur
verliep. Eerst werd de naam van de auteur op het bord geschreven, in kapitalen :

om geen vergissingen te begaan. Daaronder werd dan een streepje getrokken.
En dan kwam steevast als eerste stap van de literaire exploratie een klein
cirkeltje ietsje boven de lijn, met een getal daarachter : het geboortejaar van
de schrijver. In de meeste gevallen kwam er dan op de koop toe nog een kruisje
bij, eveneens gevolgd door een getal. Dan volgde een korte biografie : de schrij-
ver zag het leve'nslicht hie,r, woonde een tijd daar en ging dan school lopen gin-
der omdat zijn ouders een nieuwe zaak hadden overgenomen in datzelfde ginder.
Vervolgens werd ons diets gemaakt hoeveel boekjes hij geschreven had, in welke
volgorde en in welk jaar respektievelijk. En dan, ddn werd de bloemlezing ge-
opend. Deze kei was samengesteld door een pater jezuiet, wat al betekent dat
vijftig procent van de literaire produktie buiten het ons voorgeschotelde spec-
trum vidl. De eerste opdracht voor de leraar in de klas bestond er dan in de
moeilijke woordjes te verklaren. wanneer alle moeilijke woordje opgehelderd
waren, werd het stuk voor de tweede keer gelezen en werd een zoektocht naar
stijlfiguren ingezet. want dat was nu precies wat een groot schrijver groot maak-
te, zijn stijlfiguren. Jeremias, je had er zovele soorten, doch van niet 66n vermag
ik mij de naam te herinneren. In de vierde gat zo'n bijdehandse auteur In een
woordenspel stylistisch uitdrukking aan de contouren die hij een schaatser in het
ijs liet kerven. In de poSsis liet Guido zijn witte wagen zo langzaam trekken, dat
hij waarschijnlijk nooit het middelbaar onderwijs zal uitgetrokken raken. En zeg-
gen dat er voor deze en soortgelijke arabesken telkens een geijkte term bestaat,
zo geijkt als de term " geijkte term " zelf. lk ken er, helaas, geen enkele meer
van.



Een sierlijke en beeldrilke taal behoort natuurliik tot de. goede eigenschappen

van een schrijver, en ik ben de laatste om het belang ervan te negeren. ze im-

poneert me soms geweldig. Bertus Aafjes heeft bijvoorbeeld eens de gotische

kathedraal getypeerd als " de discusworp van een gehele bevolking naar de

hemel ". Toen ik dit las, heb ik lang stil gestaan bij het vermogen om in zoveel

eenvoud zoveel kracht te leggen. De kracht van de retorica, de ars bene dicendi.
En nu wil ik geen filosofische boom opzetten over de aktuele vraag of welke

kommunikatie dan ook zich buiten de retoriek kan begeven, doch ik wil me be-

palen tot de vaststelling dat de appreciatie die het literatuuronderricht ons poog-

de bil te brengen alleen de techniek van het schrijven betrof.

lk heb het raden naar de oorzaak daarvan, doch ik vermoed dat mijn vinger niet

ver van de wonde ligt als ik denk dat literatuur vaak onderwezen wordt door
mensen die er alleen maar beroepsmatig wat voor voelen. lk heb ooit eens een

laatstejaars germanist gevraagd vijfentwintig namen neer te schrijven van zuid-

nederlandse auteurs die in de laatste tien iaar een boek hadden geschreven.

Hij liet verstek gaan.

Toch wil ik een poging om het eens anders te doen niet onvermeld laten. In de

po,esis zei de leraar Nederlands : kopen jullie maar allemaal Aart Van De'r Leeuws

" De kleine Rudolf ". En weet je wat hij dan deed ? Hij zette zich achter zijn les-

senaar, opende dat boekje e'n begon te lezen op pagina 66n. Vijftig minuten lang.

In de volgende tes opende hij " De kleine Rudolf , opnieuw en las verder vijftig

minuten lang. En zo ging hil door tot hii aan de laatste pagina gekomen was.

En toen handelde hij erg wijs, hij sloot het boek. Dat was de manier. Maar ja'

men ginnegapte om zoveel luiheid.

Diezelfde leraar heeft ons ook proberen de smaak voor poSzie bii te brengen.

Maar de gerechten die hij opdiende waren te zwaar, en ik heb ze nooit ver-

teerd. Op het examen - dat hii mondeling afnam, dat ging makkelijker - heeft

hij dat ondervonden wanneer hij me vroeg over een gedicht van Henriette Roland

Holst-Van der Schalk te spreken. Toen ik uitgezwateld was, heft hij zijn luie

voet op, gaf een he,el klein trapje en mijn zwaartillend betoog stuikte met muziek

in elkaar : vind je haar po'5zie mooi ? vroeg hij. En hij lachte, letterlilk' in zijn

vuist. lk wist dat hij een loopie had zitten nemen met mij en ik schcot vuurrood.

Vlakaf zei ik dat ik haar niet begreep, dat haar verzen te moeilijk waren en dat

voor mijn part Henriette, nooit had moeten gebore.n worden. En kijk, weer demon-

streerde hil welk superb leraar hij was : je mag gaan, zei hij, en hij stuurde me

de laan uit, maar hij gaf me 36 punten op 40 mee. U mag er de archieven op

nakijken : poSsis, tweede trimester 1962-1963.

Lieven Vandekerckhove



FAMILIEBERICHTEN

GEBOORTEN

Laetitia, dochtertje van heer en mevrouw Ludovic De Gryse uit Sint-Genesius-
Rode - Kortrijk, 19 april 1975

Brecht, zoontje van de heer en mevrouw Valeer Dessein - Vervaele uit Moorslede
- Roeselare,, 27 april 1975

Nathalie, dochtertje van heer en mevrouw Jean-Pierre Vyncke - Benoit uit Roese-
lare - Roeselare, 16 mei 1975

Stefaan, zoontje van heer en mevrouw Jan Nollet - Moeyaert uit Antwerpen -
Wilrijk, 17 mei 1975

Katleen, dochtertje van heer e,n mevrouw Pol Hessels - Lootens uit Leuven -
Leuven, 24 mei 1975

Maarten, zoontje van heer en mevrouw Jan Debaene-Vriens uit Winksele -
Leuven, 28 mei 1975

Edward, zoontje van hee'r en mevrouw Johan Vanhoutte-Sabbe uit Meulebeke -
Roeselare, 31 mei 1975

Rien, zoontje van heer en mevrouw Piet Gellynck-Jacquart uit Brugge - Brugge,
24 juni 1975

Ingrid, dochtertje van heer en mevro,uw Paul Dambre - Deraedt uit Sint-D,enijs -
leper, 26 juni 1975

Karien, dochtertje van heer en mevrouw Roger Tyteca - Sentobin uit Roese,lare -
Roeselare, 29 juni 1975

Karen, dochtertje van heer en mevrouw Carl Vandoorne - Vande,nbroucke uit
Gent - Sint-Amandsberg, 11 juli 1975

Jeroen, zoontje van heer en mevrouw Wilfried Traen - Dambre uit Ro€selare -
Floeselare, 15 juli 1975

Lode, zoontje van heer en mevrouw Jan Hessels - Louwycke uit Dadizele - Roese-
lare, 19 juli 1975

lsabelle, dochtertje van heer e.n mevrouw Luc De Vriese- Denoo uit Zwevezele -
Roeselare, 7 augustus 1975

Veronique, dochtertje van he'er en mevrouw Paul Denturck - Inghelram uit Mortsel
- Antwerpen, 20 augustus 1975

Sam, zoontje van heer en mevrouw Frans Deschoemaeker-Beddeleem uit Aalter
- Oostende, 3O augustus 1975

Trui, dochtertje van heer en mevrouw Paul Depondt- Ketelaers uit O'ostduinkerke
- Veurne, 9 november 1975

Karel, zoontje van heer en mevrouw Jos6 De Brouwere-Verfaellie uit Roeselare -
Roeselare, 18 november 1975

Tine, dochtertje van heer en mevrouw Erik Lamote - Lecluyse uit Kortrijk -
Kortrijk, 19 november 1975

Sofie, dochtertje van heer en mevrouw Lode Cardoen - Devos - g dece,mber 1g7S
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HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Paul Ternest - Corneillie - Rumbeke, 1 mei 1975

Heer en Mevrouw Luc Vandenbussche-Van Maele - Roeselare, 2 mei 1975

Heer en Mevrouw Emiel Flipts - Callewaert - Roeselare, 6 juni 1975

Heer en Mevrouw Gilbert Wolfcarius-Van Daele - Oeselgem, 14 juni 1975

Heer en Mevrouw Rik Haeghebaert-Snauwaert - Knokke, 28 iuni 1975

Heer en Mevrouw Jan Vandamme - Pattyn - Roeselare, 10 juli 1975

Heer en Mevrouw Erik Deburghgraeve-Decoene - Roeselare, 11 juli 1975

Heer en Mevrouw Johan Vanhecke-Vanden Bulcke - Roeselare,25 juli 1975

Heer en Mevrouw Johan Bouckaert-Wybo - Roeselare, 8 augustus 1975

Heer en Mevrouw Jean Crabbe - De Pr6tre - Roeselare, 8 augustus 1975

Heer en Mevrouw Johan Van Robays-Blomme - Roeselare,23 augustus 1975

Heer en Mevrouw Luc Glorie-deWijs - Averbode,6 september 1975

Heer en Mevrouw Johan Holvoet-Jansen - Alken, 6 september 1975

Heer en Mevrouw Paul Muylle - Verhoest - Rumbeke, 6 september 1975

Heer en Mevrouw Jan Haspeslagh - Vanwing

Heer en Mevrouw Bernard Kindt-Tamsvn - Roeselare, 11 oktober 1975

WIJDINGEN

Eerwaarde Heer Johan De Keyser uit Zerkegem, zaterdag 19 iuli 1975

OVERLIJDENS

Heer Georges Ghyselen-Vandaele, geboren te Koksijde op 28 maart 1895 en

overleden te Pervijze op 27 januari 1975

Eerwaarde Heer Marcel Delrue, geboren te Rekkem op 10 november 1906 en over-
leden te Koksilde op 25 april 1975

Mevrouw Elisa Hoflack- Demey, geboren te Westrozebeke op 23 juni 1888 en

overleden te Staden op 28 april 1975

Heer Maurice Galle-Vantournhout, geboren te Roeselare op 12 februari 1924 en

overleden te Roeselare oo 12 mei 1975
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Mevrouw Lucie Mostrey-Vangrieken, geboren te Geel op 1 februari 1896 en over-

leden te Brugge op 12 mei 1975

Heer Jos6 Pattyn-Traisnel, geboren te Hooglede op 3 februari 1934 en overleden

te Tielt oo 14 mei 1975

Heer Victor Couss6e, geboren te Roeselare op 28 februari 1885 en overleden te

Floeselare op 14 mei 1975

Mevrouw Margareta Billiet- Heirwegh, geboren te Hamme op 1 december 1895 en

overleden te Roeselare op 17 mel 1975

Heer Simon Beheyt-Van der Heyde, geboren te Moorslede op 29 juni 1889 en

overleden te Oostende op 25 mei 1975

Heer Albin Decleyre- Desmadryl, geboren te Lo op 24 oktober 1897 en overleden
te Roeselare op 11 juni 1975

Mevrouw Gabrielle Vereecke - De Brabandere, geboren te Waregem op 21 mei

1891 en overleden te Roeselare op 17 juni i975

Mevrouw Simonne Riviere-Glorieux, geboren te Roeselare op 10 april 1923 en

overleden te Roeselare op 3 juli 1975

Heer Hector Souifriau-Gobi5n, geboren te Aaigem op 7 juli 1887 en overleden te
Roeselare op 4 juli 1975

Heer Robert Goethals - Misplon, geboren te Roeselare op 25 november 1903 en

overleden te Roeselare op 6 juli 1975

Mevrouw Maria Vergote-Geeraert, geboren te Rixent op 18 oktober 19'15 en
overleden te Oostnieuwkerke op 7 juli 1975

Heer Jan Claes-Smits, geboren te Boom op 28 juli lBBB en overleden te Roese-
lare op 7 juli 1975

Heer Albin Demuynck- Deboucke, geboren te Vladslo op 20 april 1891 en over-
leden te Roeselare op 13 juli 1975

Heer Camiel Denoo- Borry, geboren te Aartrijke op 9 augustus 1892 en overleden
te Roeselare op 9 augustus 1975

Heer Paul Thevelin - lserbyt, geboren te Reningelsi op 17 juni 1895 en overleden
te Roeselare op 15 augustus 1975

Heer Theofiel Vanhooren - Deschepper, geboren te Handzame op 23 december
1882 en overleden te Roeselare op B september 1975

Heer Gustaaf Wauters-Bonte (Werguin), geboren te Gent op 30 maart 1884 en
overleden te Roeselare op 11 september 1975

Heer Roland Declercq, overleden te leper op 16 september 1975

Pater Pieter Laigniel, geboren te Roeselare op 17 januari 1907 en overleden te
Port-au-Prince (Haiti) op 23 september 1975

Eerwaarde Heer Leon Pieters, overleden te Menen op 25 september 1975

Heer Gerard Waeyaert- Mommerency, geboren te Werken op 25 december 1919

en overleden te Oostende op 17 oktober 1975

Heer Michel Lagae- Demortier, geboren te Roeselare op 24 mei 1911 en over-
leden te Roeselare op 6 november 1975


