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E.H.CAMIEL POIGNIE
(O Kooiskamp 16‐ (卜 1884… I Zerkegem 22‐ 5‐ 1938)

EEN LERAAR OM NIET TE VERGETEN

Indien Marnix Gijsen, leerling geweest ware van leraar poignie, wellicht zou hij
zijn bero'emd gedicht, mijn vadertje, aldus hebben laten aanvangen :

Poignietje dat was rechtvaardigheid
hij had de zware plicht op zich geladen
een eerlijk man te zijn
in woord en daad...

De generaties studenten door poignie gevormd, zien hem nog altijd in levende
lijve in hun verbeelding, welk deel aan vele leraren, dertig jaar na hun dood, heel
zeker niet beschoren is ; ze zijn volledig uit onze horizont verdwenen. Dat kle,in
pastoorke, met zijn dik buikske, 'n forse stierennek, blauwe ogen, kortgeschoren
kop, met de allure van Napoleon, de stap van een ve,ldmaarschalk, de olijke tin-
telende o'gen' van een kloeke boerenzoon, was Gezelliaans, Vondeliaans, pot-
gieteriaans en Belgicist zoals 't ee,n overlevende van de oorlog 14-1g paste. Belg ?
Hij was een groot bewonderaar van Albert l, de grote koning, zei hij, wat op een
spotlach vanwege de studenten onthaald werd, hetgone hem woedend maakte.
In illo tempore zong men nog in de kathedraal van het Klein Seminarie. na de
hoogmis, het Domine salvum fac Regem nostrum Albertum. De honderden studen-
ten zongen het antwoord niet, ze zwegen als vermoord tot grote ergernis van de
superior. Deze manifestatie herhaalde zich iedere zondag, jaren naeen, tot het
lied de marteldooct stie.rf. poignie had een hekel aan nationalisten ; hij zwierde
zelfs mijn broer uit het seminarie omdat hij een amnestieplakkertje op poignietje
zijn buizestoof geplakt had. Poignietje heeft mij later zelf verteld dat hij voor niets
tusen zat in die " heraushistorie " en, ik zei hem, dat ik hem geloofde, maar ik
geloofde hem e'igenlijk niet. Hij had een hekel aan Dominikanen, weende, bij de
verzen van Gezelle, bewonderde verschaeve als dichter en dramaturg, doch was
er kwaad op, omdat hij flamingant was. Hij zong de vezen van Gezelle en Anti-
gone op voizekens door hem zelf gemaakt. Hij was een grootmeester in het les-
geven,: bondig, klaar en aantrekkelijk voorgeschoteld.

ln die tijd was het Klein seminarie de kweekschool van seminaristen en scheu,
tisten met hier en daar een trappist en een zeldzame witte raaf, pardon, witte
pater.

was het nu Poignietje zijn schuld of niet, opeens vertrok e,en van zijn troetel-
kinderen naar de dominikanenorde. poignie stormde, de klas binnen en don-
derde: Ge moet nu nekeer horken, steekt het vaandel uit, want seppen Meyers
die wordt Dominikanenmonnik.

Een jaar nadien waren er vier en dan nog zijn beste studenten : pater camerlynck,
magister te Ro'me in de Godge,leerdhe,id en later provinoiaal ; pater walgrave,
magister in de Godge,leerdheid en nu prof. te Leuven, tevens lid van de Theolo-
gische raad ; Pater Huybrechts, zijn keppekind, nu specialist in het H. schrift en



Jan Denys, terug uit een waals college gehaald door Mgr. Quagebeur n him-

self o en nu Missionaris. Volgden later Pater Gallet, Pater Walgrave' broer van

de eerstgenoemde, Pate,r Et. Delaere en Pate'r Ketele'

Huybrechts naar de Dominikanen dat was te veel I Poignie riep hem naar zijn

kamer en zei : Dat Jan Denys naar de Dominikanen trekt, dat kiekhoofd, t'akkoord

maar gij, zo ne verstandige jonge'n, da's ne moord !

De kwajongens van zijn klas hadden dan nog de culot om, als ze een boek uit

de bibliotheek wilden lezen, een briefke onder Poignietie zijn neus te schuiven,

om leestoelating te bekomen. In die tijd schreven de studenten in cahiers waarop

het portret van ee,n vlaamse kop afgebeeld stond. Poignie nam het briefke en

zag er telkens de, kop van Pater Callewaert hem aangrijnze,n. " Nii, zei Poignie,

Jules, ken je den dien, hoe is 't mogelijk ? "

Die allergie tegenover de Dominikanen ontstond toen Poignietje als directe mede-

dinger Jules Callewaert in zijn klas kreeg. Poignie trok naar het bisdom en Calle-

waert naar de Dominikanen, waar hij vermaardheid verwierf en zelfs tot pre'dikator

generalis van de orde werd gepromoveerd. Ze waren beiden even intelligent,

doch Callewaert kon bete'r spreken en was sterker in mathesis ; Poignie was

eerder een zwijgzame taalvirtuoos. zwiigzaam " of course ". Hij hakkelde dat

de bro,kken ervan sprongen ; jarenlang heeft hij zich geoefend om van die mise-

rabe,le kwaal af te geraken , zijn ijzeren wil en zijn boerekoppigheid hebben he,m

hierin flink geholpen, en het was uitzonderlijk dat hii he,rviel. Dit gebeurde als

hij plots woedend we.rd, zijn gezicht werd vuurrcod en hij stond daar, heelmaal

sprakeloos als een hulpeloos kind, doch de studenten deden alsof ze er geen

acht op gaven en Poignietje herpakte zich.

zijn aanvallen op de Dominikanen kwamen geregeld ieder jaar op dezelfde, dag

en op hetzelfde uur in actie. Zo vertelde hij de levensloop van Savonarolla de

Dominikanermonnik, die de Paus de levieten wilde lezen. Doch zie, zei Poignie'

en zijn ogen begonnen te stralen van inwe.ndige pre,t, savonarolla werd bij zijn

kappe gepakt en naar de brandstapel gele,id. Ze bonden hem stevig vast, het

vuur werd aan de stapel ontsto,ken doch plots brak er een wolkbreuk los en het

laaiende vuur werd uitgedoofd. Savonarolla werd als door een bovennatuurlijke

tussenkomst mirakuleus gered. zo dacht savonarolla, grijnsde Poignie, zo dacht

hii, maar hij doolde. Een tweede. nog veel grotere brandstapel werd opgericht,

Savonarolla werd erop vastgekluisterd, het vuur ontstoken en zie : de vlammen

rezen ten hemel en Savonarolla verbrandde, van onder naar boven, op zijn gehele

en van ends tot ends.

Wat later vertelde Poignie in de les Van geschiedenis het wedervaren van Koning

Hendrik van Frankrijk. Die brave man, ze,i Poignie, sliep rustig in zijn legertent

te velde. Hij werd door een geniepige moordenaar benaderd, overvallen en ver-

moord. En wie was die snoodaard ? Een vijandeliike kriiger ? Bijlange niet. Een

vulgaire dief en sluipmoorde,naar ? Bijlange niet ! weet ge wie het deed ? Het

was een Dominikanenmonnik, een echte Dominikaan.

Het was een waar genoegen de lessen in geschiedenis van Poignie te mogen

be,leven. He,t was een bestendig boeiend verhaal waarin Poignie zijn ogen liet

draaien als karb$nkels, op zijn dik neusje een antieke pincenez, korte gebaren,

op en neergaande stemverheffing en daling, schalkse humor en een grondige

kennis terzake. Zijn soutaantje glom van het vet en was koeirost ; wie' weet hoe-
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Vee|jarenhijhe.tgedragenheeft.Ziinsinge|draaidehijbijdeaanvangVanzUn
les tot onder zijn oksels, hij stak er zijn kleine dikke handje boven in en het spel

begon,. Naarmate de les vorderde zakte die singel, tot hii helemaal onder zijn

buikske arriveerde, dan wrong hij die singel in een zwaai terug naar boven en

dit wel twintig jaren naeen.

De vrijdag, als hij vis gegeten had, pufte hij nu en dan. Eens rie'p ik voorzichtjes :

n Godzegentje ! , - " Zwiig gij, kiekhoofd " beurelde hij. 't Was al. N'ooit heeft hij

iemand gestraft ; wel zwierde hij de o,nbezonnen op tijds buiten de klas ; en dat

Was veel erger dan eender welke andere straf. Hil schartte, al voorlezen, nu en

dan wat jeukend vet uit zijn dik kopke, stak toen zijn arm vooruit, knarstte' met

zijn twee nagels 't vetbolleke er uit en zei : n Vous suivez mes amis ? " en zo

ging het spektakel verder. Als hij een boerke kwijt moest, trok hij al voorlezen

tot aan de buizestoof, opende het voordeksel, en 't boerke was < gone with the

wind ".

Ioen hij het gedicht van G. Gezelle " De Distel D voorlas, trok hij eerst zijn sou-

tane omhoog ; hij had een broe,k aan in zwart-witte vierkantjes, een die tot onder

zijn kniedn kwam. Aan zijn bretellen hing 'n formidabele distel die hij uit de tuin

van het seminarie meegebracht trad. Hij zette die distel op ziin lessenaar en las

ontroerd het mooie gedicht. Nadien wierp hij die dis'tel in de lade van zijn pu-

piter, bij die van de vorige jaren. Lachend schertste hij : Het ideaal van nen boer

dat is ne'n overdekte < messing D !

Kwam het gedicht over * De Abele'n ' voor de dag, dan zette Poignie het venster

wijd open, wees naar dien grote abeel die daar te waaien stond en het gedicht

begon. Las hij voo,r uit . Jozef in Dothan " van vondel, gekomen aan de passage

waar Jozef zit te Wee,k|agen in zijn put, dan dook Poignie onder zijn pupiter. Zo

zult ge beter de weergalm horen en de klanknabootsing van Vondels verzen' uit

de diepten. De studenten wierpen dan met bollen papier naar zijn lessenaar,

doch Poignie stoorde zich daar niet aan. In de vierde latijnse las hij eens het

gedicht voor van Potgieter n De Leeuwerik ". Poignie stond hoog op ziin tenen

en galmde o Hoog in de wolken... luistert... luistert... > en toen viel zijn broef af I

Poignie doo'k achter zijn lessenaar en repareerde het malheur'

zijn lessen in de Nedorlandse letterkunde waren enig. Gezelle was zijn God.

Alhoewel Poignie nooit zijn eigen gedichten hee'ft gepubliceerd, waren ze toch

merkwaardig. Nu en dan las hij er een voor. Zorgvuldig vermeed hij te zegge'n

dat het gedicht van hem was. ook hij had, zoals Gezelle', zijn lievelingsleerlingen'

denk maar aan Gezelles * Dien avond en die roze "' Waar zijn die gedichten

van Po.ignie naar toe ? To,en hij stierf ben ik naar Zerkegem ge'reden in de hoop

ze te be,maohtigen, doch s,uperior Quagebeur had een professor gestuurd en

die was er mee weg. De * dader " mag zich gerust aan mij kenbaar make'n en'

hii zal er e,en beloning aan over houden.

over de dichter Poignie schreef Jozef Demeyer in " De Mandel " op 28 mei 1938,

onder het pseudoniem oJef Vandewiele" wat volgt: " Heilige Priester ! Eeuwig

blijft ons heit aandenken aan de prachtige verzen die u ons voorgedrage'n hebt

achte.r het oude van zon verschrompelde gordijntie, op uw droog eenvoudige

werkkamer. Jammer dat uw teer gemoed zoveel reine dichterlijkheid voor het

werelds ruwe oog verborg. >

In Biekorf, 59e jrg. 1958, schre'ef J' De Muelenaere ;
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" Dat Poignie verzen maakte, dat wisten zijn collega's te Roeselare maar al te

wel en zijn leerlingen in de podsis wisten het ook.

Kamief Poignie was reeds 41 jaar oud toen hij tot podsisleraar werd bevorderd

en zijn eerste verzen begon te verzamelen. Hijzelf was bewust dat vele van zijn

dichtoefeningen niet van volmaakte makelij waren :

Wie al te laat leert gaan of spreken
blijft hinken, staamren, 't leven lang ;

't begon te laat ; des hinkt miin zang ;

wat 'k zwijgen moet, lees 't iusschen d'reken.

en verder:
- De diste'l laat zijn zaadjes waaien

tot waar de wind ze nederlegt.
Doch diepe stille bloemen houden
hun zaad, tot berstens toe, bewaard
in 't hert: ze storten 't eer op d'aard
dan zij 't den wind vertrouwen zouden. (30 mei 1926)

Over zijn leraarschap :

'k deed 't openlijk en zonder blozen
en zonder vrees voor naberouw. (april 1984)

In een gedicht van de 26e mei 1926 overschouwt hij de
15 jaar op de vierde:

Toen ik naar hoger had den weg gewezen
- Heb dank - wij scheiden - was hun laatste groet
Met vreugd in 't hart die stond in 't oog te lezen
terwijl het scheiden m'altijd lijden doet.

En niemand wierp een blik nog naar beneden
Zolang zij blijde stegen hoger op :

wie aan de toekomst denkt, vergeet 't verle'den
hij ziet niet om, die stijgt ten heuveltop.

Hoe ver zij gingen, ik ben geen verge,ten
trots tijd en afstand die steeds groter werd ;

van elk onthield ik, wat ik heb geweten,

en waar ze t'oog niet zag, 'k zag z'in mijn hart...

Wanneer hij voor de eerste maal in de dichtersklas naar de toetsen van een on-
wennig instrument tast, is het om de genegenheid van een zorgenkind te her-
winnen dat hij op de vierde door hard werk had pogen te beschermen in een

lastige jeugdstrijd. Nog jaren nadien zal hij de jonge man in zijn studies volgen
en met liefde gedichten achterna zitten :

... Om u te redden leerd' ik u arbeid minne,n :

Gij mindet lui te zijn en hebt den last gezwicht ;

ik viel voor u aan 't dichten om u toch te winnen :

gij hield u afgekeerd van dichters en gedicht.
lk he,b u groot gewild en edel boven alles...
lk heb u liefgehad, gekoesterd boven maat.

en 'k werd daarom veracht door andren en gehaat. (5 dec. 1932)



Voor zijn klas stond e'en oude popel die hij nog als student had gekend.

Op een nacht in'1928 had een rukwind de boo'm geveld...

ln Arborem.

De wilde popel die daar stond
zoo machtig in de lucht verheven
van we'elde en van geweld te beven
ligt nu plat op den grond...

Het deert mij dat gij ligt geveld ;

nog jongen, zag ik u reeds streven
om, boven 't klasgebouw verheven,
te staan in 't windgeweld...

lk zag u daar zo geerne staan,
al kwam uw stam de klas verduistren ;

gij schee,nt maar altijd toe te fluistren
en scheent mij te verstaan...

Als allen ware,n heengegaan
ver heen, en zonder omzien, blijde,
terwijl ik altijd lijd bij 't scheiden ;

bleeft gij alleen daar staan.

Gij liet dan rnet den najaarswind
in klas uw tere blaren vallen
als een verdwenen beeld van allen
die ik zo had bemind.

AIs 'k wederkwam, dacht ik aan u ;

'k Keek op naar u bij 't heimwaartsreizen ;

weg, zag 'k u staan in mijn gepeinzen ;

aan wien zal'k denken nu ?

Met slegel, zaag en wig komt men
mijn es (sic) in splenters o,penklijven,
en zal wat zaagmul overblijven
ter plaats waar 'k niet meer ben. (30 nov. 28)

Elke woensdag ging hij een partijtje kaarten ; bij een verkeerde uitleg van de
kaarten kon hij spotten :

En vos den adjudant
zit nu vul vlooien,
ze zitten op zijn buik
en in zijn hemdeplooien :

hij geraakt ze niet meer kwaait,
vivat, vivat, de libertait !

Bij het zien van een troe'p waggelende eenden schrijft hij :

" Gup m'n doze alhier, en
gup m'n doze aldaar "



De Leraar

Poignie was niet alleen 'n dichterlijke ziel, hij was 'n fameuze spotvogel. Dit
kwam het meest naar voor, in zijn lessen van geschiedenis. Hij had een hekel
aan Napoleon, wellicht omdat hij ongeveer dezelfde postuur had als Poignie.
Zo stelde hij ons Napoleon voor :

* Hij was een meter zestig... lijk ik
Hij had een kort geschoren kop... lijk ik
Een kop met e.en blesse op zijn voorhoofd... lijk ik
Blauwe ogen, het blauw van de middellandse zee'... lijk ik !

Hee-je hem gezien ? riep hij toen...

Ze beweren, zei Poignie, dat Napoleon een genie was. Niets van. Om de Paus een
toppdre te geven en de kroon uit zijn handen te nemen, en zelf op te zetten,
daarvoor moet je geen genie zijn. Nu, voor wat de examens betreft, he,tgene ge,

moet onthouden van die vier Franse nietsnutten waarover wii het hadden is dit :

Napoleon E6n... had 't Soeen
Napoleon Drie, had... 't Steen
Sieyes had een peerdepootje
en Talleyrand was met zijn tote in de zinders gevallen, zij zat
vol met pokkepitjes.

Ook met Caesar voelde Poignie zich verwant. Hij zei : " Virgile n'est pas Romain,
Horace n'est pas Romain, enz. Caesar seul est Romain ! !

Poignietje wierp zijne kop achteruit en ie peinsde verzekers dat ie Caesar zelve
was.

Verschaeve, zei hij, dat was nen olifant die alles plat trappelt waar hij voorbij-
komt. Hij werpt met gedachten lijk e,en jongen speelt met marbels.

Pater Callewaert verbleef gedurende de eerste wereldoorlog in lerland. " Hij
houdt het bij Parnell " zei hij, " Poignie bij 'O Connell' ". Niet dat ik tegen Calle-
waert ben, want ik zal hier en hij zat daar, en 't gene dat 'k ik peinsde, dat ze,i

't ie. "

Zijn systeem van punten geven was even orgineel als dat van zijn lessen. Hij
deelde punten uit naargelang de gevoelige.snaar geraakt werd. ledere gedachte
die ontroerde in een opstel, werd met een streepke aan de rand verwelkomd.

" Schreefkeslitteratuur " zeiden de stude'nten. Ook zijn bedenkingen werden op
de werken ge'noteerd :

n Vital Vangheluwe, gij stee,kt met gouden spelden "

" Frans Huybrechts, gij hebt de geheime sleutel gevonden,

Wie een mooi gedicht maakte moest dit voorlezen. Zo had mijn broer Jan een
mooi gedichtje opgesteld. Poignietje was er op verlekkerd. " Denijs " zei hij,

" sta recht en lees uw verzen >.

Jan begon ze te lezen, doch Poign,ie vond ze slecht voorgedragen. " Geef hier,
zei ie, ge kunt uw eigen verzen nog niet lezen lijk 't moet. 'k Zal 't ik doen ".
Voor de rest moest hij van mijn broer niet veel wete,n, het is wellicht daaro,m ook



dat die later Dominikaan werd om Poignietje te pesten. " Denys " zei hij, " ik
heb uw grootvader gekend en dat was zo een treffelijke burger. lk ken zo goed

uw vader en dat is eveneens een treffelijke burger, maar gij, ge zijt 'n e'indlijk
kiekhoofd, ga weg van mij ".

Een plezante anekdote heb ik beleefd toen ik 'n klomp ijs van de speelplaats in

onze podsisklas binnensmokkelde en die achter de derridre van mijn vriend, de
latere Scheutist Hillewaere legde.

Door de warmte viel geregeld een druppel achter Hillewaere op de grond.

Poignie was bezig op het bord te schrijven en hield dit gedruppel in de gaten.
Plots zei hij stillekens tot Hillewaere " Vous 6tes malade, vous pouvez sortir ".
Hillewaere kee,k lijk zot en Poignie schreef verder. Het gedruppel verdapperde
en Poignie " Hillewaere, je dis que vous Ctes malade, sortez ! ". Weerom geen
reactie. Tot plots Hillewaere, die ne schone dikzak was, zijn zate draaide en de
rest van die ijsblok op de grond in de plas pletste. Toen smeet Poignie met
zijnen " llias " achter Hillewaere zijne, kop en ie vloo,g buiten.

O'o,k met Superior Duforret heb ik eens pret be,leefd. Die zat zes jaar aan 66n stuk
nevens mij op de bank. Denys - Duforret, klonk het de eerste dag. Andr6 was een

brave pontifikale ziele, die nooit zou geprobeerd hebben zijn mond open te doen.
Tot op zekerc dag de doodsklok luidde, op St.-Michielstoren. He;t venster stond
wage,nwijd open en Duforret vroeg mij heel stillekens : < waaro'm luide,n die klok-
ken ? o lk zei : < omdat ze der aan tre,kken " - Duforret sc'hoot in een lach. Poignie
snakte zic'h om en zei : <waarom lacht u ?" - Duforret wee.s naar mij. n Hewel "
zei Po'ignie. lk zei, " Mijnheer de Professor, Duforret heeft mij gevraagd waarom
dat de klokken luiden ". " Hewel " zei Poignie, die ook ge{ntrigeerd was, ( waar-
om f uiden ze ? " lk zei : " omdat ze d'er aan trekken... o en ik vloog naar de gang.
Als gevolg van de vele jaren lesgeven begon Poignietje zich geregeld te mis-
spreken. Hij wilde zeggen : morgen moet u meebrengen uw boeken over Poly-
eucte en Antigone en hij zei : Antijeukte en Poliegone. Toen hij wilde zeggen :

en ze verdedigden het vaderland tot aan het laatste streepke grond, zei hij, tot
aan het laatste greepke st.... Eens wou hij zeggen *de zonne knikte" en hij zei

"de nonne z...kte". Hij wou zeggen: de vissen liggen in de'pan te sissen en
zei : de vissen liggen in de kan te p...ssen.

Eens, zei Poignie, ge moe,t mee,brengen het " Handbo,ek van Aardrijkskunde pour
jeunes filles " en hij zei : " cet aprds-midi vous apporterez vos jeunes filles ".
Jaarlijks wijdde hij een les aan de doodsgedachte. Toen hield hij dodenappel,
het dodenappe'l van al zijn overleden leerlingen en dat ging zo :

Jan... die zal daar en die is gestorven
Marcel die zat daa(... en die is gestorven
Dominiek die zat daar... en die is gestorven

Toen was het ontroerend stil in de klas.
Dit beste,ndig kontakt met zijn doden liet hem niet los :

Mijn liefde is de maat der smert,
des zal mijn smart miln leven duren :

mijn hert zoekt altijd doden als het lijdt...



Poignie zong, hoewel hij zelf niet zingen kon, elke tekst die hem ontroerde :

" Wat slaapt het zacht op 't blauw satijnen kusje... "
< Het water gaat op en gaat neer... >

" Aere ciere viros, martemque accendere cantu... >

en dan in 'n forse staomaat :
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en dan als een bazuin die schalde :
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leder jaar kwam deze'lfde tekst op dezelfde manier voor de pinnen.

Zo las hij uit Jo,hannes Chrysostomos : " Ta matajota matajot6toon, ta panta mata-
jotas ". " ljdelheid der ijdelheden, in 't vlaams : windolie Vandewalle ". Het jaar
dat de zoon van de apotheker Vandewalle in zijn klas zat, was poignietje die
tirade kwijt v66r hij het zelf wist en toen hij die zoon beduisd voor zich zag zitten,
zei hij " ni, en je zit daar ! o

Zijn interpretatie van Efaistos, het kleinste zoontje van Zeus was goddelijk.

" Efaistos had iets mispekkeld en ", zei Poignie, n Zeus pakte Efaistos bij zijn
klein teetje ", en Poignietje nam 'n pennestok in zijn hande,n. Hij zwaaide ermede
in de lucht : " ritse zei Zeus en Efaistos viel met zijn doze up 'n rotse en hij
spakte rondom rond >, en om de daad bij het woord te voegen stapte poignie,
met zijn ene voet een trap lager en hij bootste die karpelsprongen na.

Poignie was niet alleen een attrac;tie bij de studenten, hij was het nog meer bij
de Professoren. O,p zeke're dag, terwijl poignie afwezig was, timmerden prof. Van
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Hauwere, Deweer en Pol Griem een volledige driewielkar op, midden in

Poignies kamer. Een andere dag hing een levensgrote engel boven zijn bed te

zweven, een van de, twee engelen die het altaar van de kleine kapel sierden. En

nog een andero dag beleefde Poignie het, dat een pasgewiide professor, een

prachtig H. Hartbeeld ten geschenke kreeg vanwege het professorenkorps. Als

Poignietje het al goed bezag, was dat beeld uit zijn kamer ontvreemd.

lk he,b u reeds gezegd dat Poignie hakkelde. ln mijn klas was er oo'k een student
die hakkelde en daar ieder om beurt moest verder lezen uit een letterkundig
werk en die brave jongen daar niet kon aan ontsnappen, zat Poignie op de " qui-

vive ' want die jongen begon te hakke'len telkens er een " k o te voorschijn
KWAM,

Dat ging zo: de stu'dent: Toen op zekere dag de Ko... de Ko... de Ko..." ningin "
zei Poignie... voorbijkwam ontstond e'r grote vreugde onder de toeschouwers,

zij beklom de treden van de Ka... van de Ka... van de Ka..."thedraal" zei

Poignie ... en ze knielde op een rood fluwelen Ku... op een roodfluwe'len Ku...
* Kussen " zei Poignie, iuist neven een grote Eouden Ka'.. Ka... Ka..." kande'
laa(,, zei Poignie. " En nu au suivant ! "

Toen' Poignie later tot onderpastoor te Rumbeke benoemd werd, nam hii dat

zeer kwalijk ; want Mgr. Waffelaert had hem een pastorij beloofd, na zo veel jaren

loslabeur, doch Mgr. Waffelaert stierf en Mgr. Lamiroy stuurde Poignietje naar

Rumbeke. Toen hij te Rumbeke was, hebben mijn broer e'n ik, hem een bezoek
gebracht. Hij was zielsgelukkig, doch er kwam geen conversatie uit. Toen zei ik :

* schoon weer h6 vandaag '. . Schoon weer " zei Poignie. Na een tijdeke zei ik :

" maar gisteren was het maar pover ". " Juist, zei Poignie, 't was pover ". En na

nog wat stilte zei ik, u 6661 morgen zal het voorzekers nog beter zijn ". " Ja't >

zei Poignie. Toen zei ik, " voila ', we zijn hier geweest, we zullen maar afscheid
neme'n >. Toen stond Poignie recht, ging naar zijn kas, haalde er eon sigaar uit,

en reikte me die. Mijn broer kreeg er geen. < Ge moet gij nog nie't voort gaan "
zei Poignie,, < we gaan wii wel up klapnantie komen. A116 Wille'm, wat denkt gij

van Gezelle,? lk was 't kwijt voor dat ik het wist, ik zei : " dat was nen geesti-
gaard ". Poignie viel bijna omve,r. ( Wadde, ne geestigaard ? " Toen zei ik, " lk
wil zeggen dat ie geestige dingen geschreven heeft. o Het ijs was ge'broken en

we hebben nog lang samen zitten praten.

Poignietje was schuw van 't vrouwvolk te Rumbeke. Hij ging van huis tot huis'
zonder onderscheid. Als een dame de deur opende, keek Poignietje langs de
gevefs e,n hij zei : " ls ie thuis'l >, - << Neen ie !" - o'k zal dan ne'keer were
keren n, en hij was weg. Toen hij te Zerkegem als pastoor ingehuldigd we'rd tro'k-

ken twee bussen mensen uit Rumbeke naar 't feest.

Die Rumbekenaren waren no,gal levaards en ze' hebben te Zerkege'm in de pas-

torij twee hespen gepiekt. We'ken nadien zongen die charels nog in hun caf6s :

n Marilou, Marilou, waar is d'hespe van Zerkegem naartoe ".

Persoonlijk heb ik nog een komische situatie beleefd bij Poignie', als biecht-
vader. Niemand ging ooit bii hem te biecht, en toch zat hij iedere morgen even
geduldig zijn eerste klient af te wachten. Toen heb ik het maar eens bij hem ge-

waagd : en wat ik daar beleefd heb moet je maar lezen in Eertijds nr. 1.
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SLOT

Getuigenis van Jozef Demeyer :

" Mijn goede professor I Nimmer is het in mij opgekomen dat ik ooit uw nage-
dachtenis zou schrijven, voor de vele honderden die door uw leraarshanden gin-
gen en er forfiter et suaviter de boetserende vingerknepen van meedragen door
hun dagen en daden. Klein was uw gestalte, maar groot was uw hart en reusach-
tig de wil, die het hart heeft ompantserd, vie,r en vijftig jaar lang, tot het moede
lijf er onder gezweek. Gij waart als de profeet van wie verschaeve schreef :

" heil den drager van 66n ge'dAchte, want die gedachte draagt he,m zelf D. Als
het mogelijk is dat uw naam onder't stof des tijds verdwijnt, dan toch blijft, a6re
perennius, in honderden mannen gebeiteld, het werk dat uw stevig geduldige hand
met boeren,hardnekkigheid erin gewrongen heeft. "

Getuigenis van J. de M0e,lenaere, :

" De wetenschappe'lijke vorming noch een twintigjarig leraarschap hadden iets
gewijzigd aan de landelijke aard e'n uitzicht van de priester. Alleen de geleerde
pincenez paste hoe langer hoe, minder op zijn brede wipneus, die als een ploeg-
ijzer in de blozende boerenkop geplant stond. Langs de elze,nhaag is het gebeurd
dat een tak hem plots in het gezicht sloeg en de pincenez afrukte. waar hij ge.
blonden is, heeft niemand geweten. Toen de leraar terug op de hofstee kwam,
zei hij alleen " 'k e'n wille er geen meer >. In zijn testament schreef hij : dat hij
zijn bezit afstond aan Jules, zijn oudere broer, zijn lijk moest men begrave,n naast
Julia, op de naaste hoek van 't kerkhof, naar ons land ,.

Hij is gestorven op een zondagavond op de afgeregen pastorij van Zerkegem,
eenzaam en schuw zoals de merel, waarvan hij ons vroeger ve,rteld had dat deze,
beroofd van zijn jongen, soms stom wegkruipt onder een struik om er ongezien
om te komen' op 22 mei nam hij afscheid van zijn parochianen. rn de H. Mis
preekt hij over de subiete dood. Zijn laatste woorden ware,n " Gij zult uw herder
niet meer zien ". Om acht uur is dat grote hart stil gevallen ,.

Poignie maakte de synthese van zijn leven in volgend gedicht :

'k Hem m' afgemat in ,t leeraarsleven
gedurend 66n en twintig jaar :

'k heb mij met hart en ziel gegeven
en niet gedeinsd voor last, hoe zwaar !

om dode talen te bezielen
lei ik er al mijn, geestdrift in ;

met moed, schoon al mijn dromen vielen
na twintig jaar lijk in ,t begin.

Om enen levensvriend te vinden
heb ik de jongens veel be.mind ;

meer dan ooit mens zichzelt beminde...
en 'k gaf mij roekloos als een kind...
altijd alleen bij liefdelozen
zocht ik bij mensen steun en trouw
'k deed 't openlijk en zonder blozen,
en zonder vrees voor naberouw.



Bii niemand he'b ik steun gevonden

maar veel hertzeer en wrange smert ;

de mensen vonden * 't zot '' of andren zonde !

zodat mijn faam tot schande werd'
Mezelf, langs 't hert, bracht ik ten onder"'
die jongens niet, en 'k he'b geboet"'
Want edle mensen zijn een wonder"'
zijt gij het, streef naar hoger Goed.

Toen Camie,l Delaere, de pijlraper van 't Klein Seminarie bij de gaaiperse van

Rumbe,ke kwam te sterven, maakte Poignie een ontroerend afscheidsgedicht

waarvan de laatste strofe aldus luidt :

't Oud Seminarie is nu dood ;

eerst moet ik henen, al te nood ;

en Gij komt hier uw rustplaats vinden !

Wees welkom, dode', hier bii mij ;

hier rusten, doodvergeten, zii aan zii,
twee do'den die malkaar beminden. (april 1933)

om al het goede, het verstandige, het wetenschappelijke,, het religieuze, het

interessante en het plezante, dat wij van Poignietje medegekre'ge'n he'bben, blijft

hij reeds meer dan 45 lange iaren verder leven in ons dankbaar hart'

Willem DenYs

10 JAAR OUDLEERLINGENBOND - 30 april 1978

10 u. : Eucharistieviering in de kerk van het Klein Seminarie

11 u. : Academische zitting met feestredenaar

12 u. z Receptie
Vanaf 14 u.30 : Bezoek aan hel schoolfeest van de middelbare
afdelingen.



Mi」N LEVEN IN DE ROESELAARSE

SttUDENttENBOND V00R 1914

Voor mij is't begonnen in 1909 met de Rodenbachfeesten.'k Zat toen in de

" Septidme " bij Doren Coussement.

Wij leerden naarstig Franse en Vlaamse spraakkunst, met veel ontleding in voor-
bereiding tot de Latijnse humaniora. Tussenin zongen we gaarne het liedje :

kent gij de streek van God verkoren ?

Op de speelplaats werden we regelmatig gepikt met " le signe de Flamand ,, 66n
centiem boete per keer of 10 strafregels. Aangezien ik de ce,ntie,men niet los-
kreeg, heb ik veel honderden malen geschreven ; " je ne parlerai plus flamand
au colldge ". Dat moest thuis gebeuren en bracht telkens hardo woorden mee
van mijn brave ouders, die mij naar het Klein Seminarie zonden om frans te
leren, want ze wisten bij ondervinding dat je zonder frans niet vooruit kwam in
de commerce of bij 't gouvernement.

Met de aanko'mende Rodenbachfeesten kreeg Roeselare een ander uitzicht : de
herbergen krege'n een vlaams uithangbord, Caf6 Congolais werd Congoleesch
Kcffiehuis, Hotel de Bourgogne werd Burgondisoh Gasthuis, Saint Georges werd
Sint Joris, maar het Trapke blee{ het Trapke. Dat werd allemaal geschilderd in
zwart-geel. Ook de mode onderging een verandering : de heren droegen een
zwart-gele stropdas ; ik zeg de heren want de anderen droe,gen eenr zwart
strekske, als 't zondag was.

Daarmee wil niet gezegd zijn dat de Rodenbachfeesten geen diepe indruk heb-
ben nagelaten bij de duizende Vlamingen die er met hart e,n zie.l aan deelge-
nomen hebben. Lees maar de verslagen, je treft er alle namen aan die toen in
Vlaanderen weerklank hadden.

Mijn aandeel is geweest dat ik, de zondag daarvoor, op het Deconinckplein met
sopraanstem heb meegezongen in De,boecks Blauwvoetcantate. :

" en daar klonk een stemme krachtig
over 't blonde Noordzeestrand,
en het stormde grootsch en machtig
in dat oude Vlaanderland "

De studenten speelden Filippine van vlaanderen in den Hert, natuurlijk zonder
Filippine, die zat in 't gevang. De Zeebare Harten speelden Gudrun te craentjes.
Daar mochten wij niet naartoe, 't was gedurfd en gemengd ! De blauwvoetkreten
waren niet van de lucht, en de praalstoet was prachtig, Vlaande.ren waardig !

Met de nieuwj'aarsvakantie van 19,10 ben ik voor de eerste maal naar de studen-
tenbond gegaan. Dat was voor ons, jongens van veertien jaar, een aangename
ontspanning, in goed gezelschap en weg van de straat, e,lko avond van 5 tot 7,
behalve 's zondags, in de toenmalige congregatiezaal, Kattenstraat. Daar was
een speelzaal met biljart, schuiftafel, vogelpik, kaartspel en damberd en een
bovenzaal voor toneel met een scdne van 20 m2. In lglg werd oscar De Gruyter



met zijn Fronttoneel uitgenodigd om daar Jozef in Dotan te komen spelen.

'k Hoor hem nog vloeken als hij die scdne zag, maar prachtig werd er gespeeld'

Wat waren wij toen rijk in onze armoede !

Daar was n.og een mooie tuin met een berg, o herinnering ! en een boltra. Eens

in de week Was er vergadering. Bestuurder was E.H. Alfon,s Lefere, toenmaals

student aan de Gregoriana te Rome. De Raad werd gekozen door de leden onder

de oudere studenten. lk heb het ooit tot ondervoorzitter gebracht, willem Dec,k-

myn zijnde onze Voorzitter in 1913 tot in 1914 !

Blijven we voorlopig nog in 1910. Wie kwam daar naartoe ? Vraag liever wie daar

niet kwam. lede.re student die vatbaar was voo,r ideaal, of hij nu studeerde in
gelijk welk co4lege of Normaalschool, ook hoogstudenten, seminaristen, Scheu-

tisten, witte en bruine paters en noem maar op, allen onder de leuze : Alles voor

Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus !

De vergadering begon met gebed, rechtstaand en als groet : Vliegt de Blauw-

voet - Storm op Zee ! Verslag van vorige vergadering, lezing uit eigen opstel,

verhaal of verhandeling, ook al een eigen gedicht, of 'n declamatie : Fierheid'

't en Zal, Ze loechen. Daarna een lied '. de Zwarte Leeuw, Waarom, Klokke' Roe-

land, de Trommel slaat, de Blauwvoet ; bij de laatste stroof " Weg de bastaards,

weg de lauwaards D veren allen recht, spontaan !

Daarna de spreker van de dag met als onderwerp: Levensgrootheid, de Ver-

vlaamsing van het onderwijs, wij eison een Vlaamse Hogeschool, vlaams in het

Leger, ldeaal en Karakter, Droom en Daad, Vlaanderen dag en nacht denk ik
aan U.

" Herleef o Reuzenras,
maak Vlaanderen wat het was

en steek de Leeuwenvaan bij 't Kruis,

dan zijn we weer in Vlaanderen thuis ! "

Dan volgden de practische wenken naar gelang van het seizoen. Eerste punt

was altijd : elke morgen te 7 u. studentenmis elk in zijn parochie. zeggen dat

elke student elke morgen present was, ware overdreven, sommigen al eens op

vakantie zijnde bij Nonkel o{ Tante op den buiten, maar wie thuis was kwam

regelm,atig op. wij zijn namelijk de eerste generatie opgegroeid in de dagelijkse

of veelvuldige communie. Veelvuldig was viifmaal per week. De studentenbond

heeft ons sterk geholpen om daaraan trouw te bliiven tijdens de vakantie, los

van elk collegereglement, uit volle overtuiging en..' voor Vlaanderen !

Andere punten wardn b.v. wandeling naar Ardoo'ieveld, of naar 't Kazaltke'bos in

Moorslede, naar 't $terrebos en omgeving. op zo'n wandeling hielden, wii stil bij

een landelijk calvariekruis en zongen daar : o Kruise den Vlaming, of bij een

Maria-kapel een Marialied. Al wandelend zongen we :

Wil stappen geren zingend langs de baan,

dat mag in ons de kerels nog ve'rraan,

de kerels ook zij stapten geren aan

al zingend 't Vrije Lied,

en we hielden niet op als wij door een dorp passeerden. Ze mochten het alle'

maal horen !
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Intussen was Jules Flipts bestuurder geworden. o'p een keer was hij naar de
vergadering niet gekomen, hij was ziek. wij hadden gauw een besluit genomen :

morgen bedevaart naar Dadizele. Bijeenkomst aan de Voerman, Meensesteenweg
te 6 u. opgekomen waren g man, waaronder Berten sinnesae.le, toen in Retorika.
't Regende dat 't goot. Berten had inderhaast het paraplutje van zijn zuster mee-
genomen, wij den onzen, en we trokken op onder de paraplu, midde,n de kassei ;

er waren nog geen auto's. onderweg lazen we drie paternosters zoals 't hoort,
en in Dadizele aangekomen, 't was rond B uur, splitste,n we he,t gelid in twee
rijen van 4 en 5 en zongen Magnificat dat het galmde over de, parochie. zo kwa-
men we in de Basiliek. 't was woensdag en Dadizele ommegang. Mgr. waffelaert
celebreerde de mis aan 't hoogaltaar. Toen wij de trappen opklommen voor de
communie bemerkten we eerst dan dat Bertens broek nog opge.rold was to,t
aan zijn knie'on vanwege de regen. Dat belette hem nie,t ingetogen de he,ilige
communie te ontvangen uit de hand van Monseigneur. Na de mis gingen we,
nuchter als we nog waren, koffie drinken met koekeboterhammen in sint sebas-
tiaan voor 75 centiem. 't was veel geld, maar aan ons heeft de baas geen profijt
gedaan !

AIs leidraad voor onze besprekingen gebruikten wij eerst van cauwelaerts Ve,r-
handelingen en Voordrachten met daarin : het Driespan der Kracht : overtuiging,
Karakter en' Daad, maar gaandeweg moest Van cauwelaert het afleggen voor
Dosfel met zijn brochure : Levensgrootheid.

Dosfel was geen politie'ker, maar alleen een voorman die het haalde door zijn
radikaal gegeven zijn aan Vlaanderen, toen nog on.gehuwd en wars van elke
toegeeflijkheid aan zichzelf of aan gelijk wie, buiten christus I. wij geloofden
hem op zijn woord waar hij ons waarschuwde tegen elke eredienst aan de af-
goden waaraan studenten vaak tenonder gaan : Bacchus, Venus, Mercurius, de
laatste zijnde de go'd van het geld, de jacht naar carridre,. o,p dit laatste punt
verschilde hij wel van' Van cauwelaert, die in zijn leven aangetoond heeft dat je
in de hoogste carridre vlaanderen het meest kunt dienen, op voorwaarde dat je
het tegen dan niet vergeten be'nt !

Langs D'osfel om begon de invloed van Verschaeve' zich te doen gelden. wie
was " lt Oorda, die' gooier mer' rotsgedachten ? " Uit Tielt kwam een harde
wind opzette,n, die de grenzen van Vlaanderen geweldig ging openrukken. Nie,t
langer meer Gezelles : " gij landeken o. zijt maar kleen, niet groter zou ,k 

u
geren >, maar nu Groot Niederland met Zuid Afrika en Nederlandsch Indi6, ja
met onze congo ook erbij I Toen wij in 1912 voor onze Roeselaarse Bond ons
prachtig nieuw vaandel bestelden op tekening van Joe English, had de Tieltse
Bond naast de zwarte leeuw op geiuw veld in de hoekjes : de Belgische en de
Pauselijke kleuren, het wapen van Tielt en de horizontale Nederlandse kleuren :

Oranje, blanje', ble'u ! Heb je nog van Robrecht Desmet ge,hoord ?

Gedaan nu met Westvlaams, 't was scho,on Vlaams van nu voort, dat zegden, wij
voor ABN. Dat hoorden wij op onze vergaderingen eerst uit de mond van de
scheutisten, die waren al buiten west-vlaanderen, geweest, schoon Vlaams met
zuivete a en o en e, met sch als s, Vlaamse, en de h aangeblazen. Wij spraken
schoon vlaams onder elkaar, en 's zondags zouden wij het spreken op 't college,
want dan reeds mocht het !



Drie dingen hebben wii in de studentenbond geleerd, meer dan op het college :

aan besprekingen deelnemen, schoon Vlaams spreken en " speech-en " ! het laat-

ste vooral

Met Paulus mochten wij zeggen : christus' liefde jaagt ons vooruit, en christus'

liefde viel voor ons samen met onze liefde voor Vlaanderen. We zouden Vlaan-

deren uitdragen over de wereld. Naast de Witte Paters maakten de Paters van

scheut een geweldige opgang. wie naar het seminarie trok deed het uit liefde

Voor 't eigen dierbaar vlaamse volk. Vlaanderen voor Christus, en daarom Alles

voor Vlaanderen. Ook hoogstudenten, normatisten en handelsleerlinge'n waren

met dezelfde geest bezield, eendrachtig zongen wij : " mijn Vlaanderen he'b ik

hartelijk lief, mijn Vlaanderen bovenal ! " De' vitters vonden dat er aan onze be-

zieling iets verkeerd was, dat wij Vlaanderen boven Christus plaatsten, bewijs

daaryan onze ongehoorzaamheid aan de bisschoppelijke overheid. Feit is dat er

niemand uit semin'arie of klooster uitgetreden is omwille van ziin vlaamsgezind-

heid, tenzij dan diegenen die later daarom weggezonden werden, en priester

werden in Frankrijk !

onder ,t Paasverlof was er telkens Gouwdag te Lichtervelde. Daar mochte'n de

seminaristen niet mee, omdat de leiding bij de hoogstudenten lag, en daartoe

hade,n deze geen. zending ; maar zendig of geen, wij trokken er naar toe, deze

enige keer zonder seminaristen.

Enkele vrienden van de Roeselaarse studentenbond te Bray-Dunes in 1912.

Bovenste rij v.l.n.r. : A. Sinnesael, M. Allegaert, A. Bruneel, K' Vandeputte, M

Duyvewaert, J. Matthys, A. Denys

Onderste rij v.l.n.r. : P. Vande'putte, E. Le{evere, L. Scheere, Fr. Vandeputte'
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In 't Paasverlof van'1911 zou er Gouwdag zijn te leper in de Hallen, maar Burge-
meester colaert weigerde de toegang aan de' gevaarlijke opstandelingen die wij
toen al waren. we hadden reeds onze treinkaartjes besteld en betaald. Geen
nood : we gaan naar de Kemmelberg ! 't was zondag. Eerst naar de mis van
6'30, te achten en oneffen naar de trein, een 2s man. Van leper gingen we te
voet naar de Kemmelberg, 11 km, speelden daar,n halve dag, berg op be,rg af,
zongen " door de bergen van de Ardennen, kronk het brijde jagersried ', aten
onze boterham uit de vuist, keerden rond 4 uur te voet naar leper terug, en daar
we nog een uur over hadden, wandelden wij even de vesten,rond, namen de trein
rond 7 uur en kwamen welgezind thuis. Hoeve.el kilometers zouden wij op die
dag afgelegd hebben ?

wandelen en lopen zijn de enige sport die wij studenten van Roeselare ooit be-
oefend hebben, voeg daaraan toe boogschieten voor wie een boog hadden, en
bollen. Voetbal en a fortiori zwemmen waren taboe. velorijden deden alleen zij
die een velo hadden.

Het moet in de Paasvakantie van 1912 geweest zijn dat wij werden uitge.nodigd
naar een vlaamse sociale' Dag te Kortrijk, in het st"-Amandus college dan nog
wel, en wat nog vreemder was, Mgr. waffelaert zou aanwezig zijn ! Ben,ieuwd
trokken wij erop af. De naam Frans D'ewitte, toenmaals surveillant aan het
Kortrijks college, stond er borg voor dat wij er niet bedrogen zouden uitkome,n.
we hoorden er Pater Rutten o.p. spreken over het sociaal vraagstuk. Het doel
ervan lag uitgedrukt in het slotgebed van de Lievevrouw litanie " opdat ons volk,
ons Vfaamse volk, een voortdurende welstand naar ziel e.n lichaam moge ge-
nie'te'n ". 't werd zo klaar uiteengezet dat ik het nu nog onthouden heb. we had-
den ook al Arm Vlaanderen van pater Stracke S.J. gelezen en de materidle, en
culturele armoede van de werkende klasse was ons uit dagelijkse ontmoeting wel
bekend. De lock-out die in hetzelfde jaar in Roeselare de fabriek deed dichtgaan
voor bijn.a een jaar heeft ons de gelegenheid ge,boden om voor de werkende
klasse tegen alle burge'rlijke vooroordelen in openlijk partij te kiezen.

Ee'n sociale plaag die in o.nze bijeenkomsten regelmatig aan bod kwam was he,t
alkoholisme. In het kader van de studentenbond werd de onthoudersbond ge-
sticht. Radikaal zoals steeds tekenden wij, bijna allemaal, in voor geheel-onthou-
ding. Dat heeft meegebracht dat wij in heel ons opkomen, noch bier noch wijn
no'ch enige sterke drank gedronken he'bben. Gedaan met alle bier-romantisme !

waar we niet zo benauwd van ware,n was roken, geen sigaretten, o neen, maar
pijpen ! Het voorbeeld kwam van hoog, en in onze eenvoud dachten wij dat het
o'ns een mannelijk uitzicht gaf. we kenden' inderdaad geen vrouwe,n die daaraan
meededen.

In de zomer van 1912 reden we, met de fiets deze keer, naar de gouwdag in
Tiegem. 'k zie nog caesar Gezelle staan in de boom - predikstoel voor de kapel
van sint Arnoldus. In de gemeenteschool was daar ook een tentoonstelling van
schilderijen. wij, jonge studentjes, werden daar vriendelijk ontvange,n door de
schilder zelf, een zekere valerius Desaedeleer, toen nog o.nbekend. Hadden we
toen maar 50O fr ge,had, of alleen maar 200 !

Elk jaar in de zomer spee,lden we'een toneelstuk, liefst een bro,k romantiek, zoals
Brancomir er een was, otf zrini, maar in 1g13 hebben we zeker he,t hoo,gste aan-
gedurtd met niets minder dan. Vondels Jozef in Dotan ! Let wel, niet in het col-



lege maar in de studentenbond ! De serieuze mensen haalden hun schouders op,

maar wij hebben het gedaan, met zulk gevolg dan nog wel dat wij het stuk van

buiten kenden zonder het te moeten leren. Wii hebben er zelfs iets op gevonden

dat, bij miln weten, geen beroepstoneel tot hiertoe gedaan heeft, de reie'n werden

gezongenlE'H.LouisVandeputte,toenmaalstheologiestudentteLeuvenhad
daar de leiding van. De muziek was geschreven in een gregoriaanse toon. Kort

voor hij stierf heeft hij mij ncg verteld dat de enige partituur kort nadien' verloren

is gegaan, en hil was er nog spiitig om.

op 1o augustus 1913 werd te Pittem het standbeeld van Pieter Ferdinand verbiest

ingehuldigd. Te dezer gelegenheid werd verschaeves Verbiest-drama verschillen-

de keren opgevoerd. wil moesten overstappen in Lichtervelde en vielen in het

comoartiment waar verschaeve, komende van Alveringem, gezeten was. 'k Zie

hem nog nerveus kijken naar zijn zakuurwerk dat met een zwart touwtie rond ziln

hals vastlag. De indruk die Verschaeves drama op ons maakte was overweldi-

gend. Verschaeve heeft zeker veel bijgedragen tot de hoogbloei van de' missie-

gedachte en roeping in deze' jaren. zijn leuze was : uit liefde voor Vlaanderen,

verlaat Vlaanderen, dat is dan Vlaanderen voor Christus. Met dezelfde bezielin'g

en innerlijke overtuiging heeft hii de jeugd later naar 't oosffront gezonden, maar

daarin stond hii, als katholieke priester, alleen.

op 24 augustus 1913 grepen te Poperinge de Deken De Bo-feesten plaats. Daar

ben ik met de studentenbond naartoe gegaan, 's Voormiddags hoorden wij in het

nieuw-gotisch stadhuis de rede van Van Cauwelaert en van onze voo'rman Dosfel'
,s Namiddags op de Grote Markt de longe Ernest claes en Vlaanderens storm-

klok August Borms.

In dezelfde zome,r, maar acht dagen later werd in Ingooigem de Paster van te

lande Hugo verriest gehuldigd door zowel vriizinnige als katholieke Vlamingen'

om mijn ouders geen twee keer te moeten lastig vailen om geld, had ik voor

Poperinge gekozen, wat me zeker niet spiit, maar nu nog beklaag ik mezelf de

Verriest-hulde niet te hebben bijgewoond.

De jaren 1909-1913 zijn voor vlaanderen een tijd van hoogbloei geweest, ik zou

ze vlaanderens Zomer willen noemen, orn daarna de oorlogsjaren de' oo'gst te

noemen, de tijd waar de zeis erin gaat :

hier liggen hun lijken als zaden in 't zand,

hoop op den Oogst, o Vlaanderland !

Inderdaad reeds lang broeide de oorlog in Europa. O'nze sympathie ging uit naar

Duitsland. Van het volgens ons rotte Frankrijk, vano'uds Vlaanderens aartsvijand'

moesten we niet weien. Duitsland, het land van de romantiek, het Germaanse

Broedervolk had ons hart en ons Vertrouwen, en het wonderbare was dat niet

alleen de vlaamsgezinden, maar ook velen uit de francophone high-life meer

overhelden naar het levenskrachtige Duitsland dan naar het kadukke Frankriik.

De oorlog heeft onze romantische droomwereld een felle deuk gegeven, en ons

tevens een meer nuchtige kijk op Europa bijge'bracht, maar de oorlogsellende

heeft onze liefde tot het vlaamse vo'lk zeker niet verminderd, alleen maar ver-

sterkt. Lijde,n is de toe,tssteen van de liefde.

Aan het lJzerfront heeft onze generatie bewezen wat trouw aan Vlaanderen be-

tekent. Het Alles voor Vlaande,ren, Vlaanderen voor christus o,p de top van het
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lJzerliruis zegt klaar en beknopt wat onze ijzerhelden gewild he,bben, waarvoor
zij geleden en gestreden, hebben en sommigen ook ge.sneuveld zijn.

Degene die aan deze kant van het front gebleven zijn, hebben onder de bezetting
dezelfde strijd gestreden. wij stonden tussen het activisme en het huichelachtig
patriottisme van het machtige Franskiljonse Vlaanderen, voor wie trouw aan
Vlaanderen' zoveel was als landverraad. waar katholieke voormannen als Dosfel,
Dr. Depla, Borms van Bergische' zijde geen erkenning van vraanderens recht meer
ve'rwachtten, he'bben zij hun toe,komst en hun leven gewaago.

Dat hun wantrouwen niet ongegrond was bewijst het vijandige FDF nog op heden.
wij zouden onze Vlaamse vrienden nooit verloochene,n, want wij wisten dat geen
opportunisme maar eenzelfde liefde tot vlaanderen hun enige drijfveer was. ver-
der is bij mijn weten niemand uit onze Roeselaarse studentenbond tot het acti-
visme toegetreden.

En nu de vraag : hoe zie ik na zoveel jaren nog terug op mijn leven in de studen-
tenbon'd ? Die jaren zijn voor ons ailemaar een zegen geweest. wij hebben er
geleerd te leven voor dingen die wij hoger achtten dan onszelf. wij hebben ger
leefd van een droom die iets te romantisch was om toegepast te, worden op het
werkelijke Vlaanderen. Toen was al niet meer waar wat Gezelle een halve eeuw
vroeger, ook in een droom gezongen had : " onleugenachtig heet ge nog het
Katholieke Vlaanderen o. Wij zweefden in de wolken gelijk de blauwvoet. Wij
streden als klauwende leeuwen tegen een vijand die ons te sluw af was, en die
lachte om ons ge'brur ; in de o,gen van mensen die zichzerf wijs achtten, waren
wij nog domme jo'ngens die' met de jaren wer zouden bijdraaien. wij zijn inder-
daad wat langer dan, normaal kind gebleven ; dat is een kwaal die vanzelf ge-
neest, maar nooit helemaal mag genezen, of je bent niet geschikt voor ware
levensgrootheid en nog minder voor het Riik Gods.

Maurits Allegaert

10 JAAR OUDLEERLTNGENBOND - 30 aprit 1978
10 u. : Eucharistieviering in de kerk van, het Klein Seminarie
11 Acadenlische zitting met feestredenaar

12 u. = Receptie
Vanaf 14 u.30 : Bezoek aan het schoolfeeet van de middelbare
afdelingen.
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TEN HUIZE VAN

VALENTIN VERMEERSCH

doctor in de kunstgeschiedenis
en oudheidkunde

conservator van Stedelijke musea te Brugge

Het was een zachte, druilerige zaterdagnamiddag toen wii op 22 oktober 1977

aanbelden aan het nummer 17 van de Jagersdreef, te St.-Andries-Brugge' Wij be-

vonden ons tegenover de ruime villa van valentin Vermeersch die wij weliswaar

met veel moeite hadden gevonden. Inderdaad de villa bevindt zich diep ver-

scholen tussen de bomen van de uitgestrekte bossen, op dat ogenblik in hun

prachtigste koloriet gehuld.

A|kwamenwijweleventjeste|aatopdeafspraak,tochhaddenwijnogge|uk.
op hetzelfde ogenblik kwam mevrouw vermeersch iuist thuis zodat wij eigenlijk

niet lang hoefden te wachten om dit rustig oord te midden van een vredige natuur

te kunnen betreden. De gastvrouw loodste ons dadelijk binnen in het bureel waar

Valentin - * Tino ' voor zijn klasvrienden - ons reeds opwachtte'

Valentin,, geboren te Brugge op 18 maart 1937, bracht de eerste jaren van zijn

jeugd door te Jabbeke waar zijn ouders een bloeiende fietsenzaak uitbaatten. In

1948 verhuisden de Vermeerschen naar Knokke, een badplaats met een uiteraard

meer mondain milieu waarin een deel van het verdere leven van de jonge Tino

zich zou afspelen. De fietsenzaak verdween en ruimde plaats voor een taxi-uitba-

tings- en appartementsverhuringszaak.

ln hetze,lfde jaar zelle Tino zijn eerste voetschre'den in het co'llege van Roeselare'

Aangezien hij als begaafde leerling zomaar een studieiaar - het vierde overwipte'

zat hij reeds op elfjarige leeftijd in de zevende voorbereidende afdeling van het

Klein Seminarie.

Dat hij in Roeselare terecht kwam was geen louter toeval. Het was te danken o{

te wijten aan het feit dat er reeds familieleden langs zijn vaders zijde - de' ge-

broeders Dekeyser - daar met succes schoolliepen. Het was immers de gewoon-

te dat de leerlingen van Knokke naar het college van Brugge trokken. Maar zijn

vader wenste voor zijn Tino - hij was enig kind - een streng en goed college en

zijn vaders neven vonden dat het college van Roeselare daar volledig aan be'

antwoorde dus...

om Tino en zijn klasgenoten beter te begrijpen dient men zich terug te plaatsen

in de sfeer van de onmidde!lijke na-oorlogse tijd.

Tijdens de oorlogsjaren kon men geen intern zijn en wanneer dit na 1945 terug

kon dan werd er een strenge tucht ingevoerd om de leerling " de opvoeding "
te verschaffen. De college-overheid vond het passend dat het vooroorlogse re-

gime weer werd ingevoerd en aldus was het leven op het Internaat echt geen

pretje voor de internen wanneer men het beoordee,lt volgens de huidige maat-

staven.
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Doctor Valetin Vermeersch als conservator van de stedelijke musea te Brugge.
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Het was de tijd waarin de internen slechts om de twee maanden naar huis moch-

ten gaan. Vij waren derhalve gedwongen om met elkaar samen te leven op een

manier die wij ons thans nog moeilijk kunnen voorstellen. Dat fenomeen gaf aan-

leiding tot het ontstaan van de zogenaamde Vrienden-koppels o{te boezemvrien-

den, een, negatieve uitwas van het intern-zijn.

De internen hadde'n bove.ndien in het geheel geen contact met de externen zelfs

niet in klas, met het gevolg dat zij elkaar praktisch niet kenden. Nochtans werden

de externen door de internen benijd omdat zij wel naar huis toe konden.

Ook was alle contact verboden tussen de klassen onderling al zaten zes klasse'n

in 66n studiezaal bijeen.

Dit alles lag aan de basis van de zich steeds meer en meer opstapelen'de span-

ningen bij de' internen die zich dan slechts konden ontladen op de rugge'n van

de toen vaak zo verwenste surveillanten zoals de huidige subregenten toen be-

titeld werden.

Het was de periode van " Sturm und Drang " die' zich uitte door het bedrijven

van allerlei zonden tegen het college-re'gle'ment zoals het " blauwen " van de

ochtendmis of van de " geforceerde " wandelingen op de zondagnamiddag, het

binnensmo'kkelen van (gewone) dagbladen, vnl. tiidens de Ronde van Fran'krijk'

het zonder toelating de stad inrtrekken, het gaan eten in het " spijshuis " * Den

Hert D wanneer het college-eten niet eetbaar was, de kortsluitingen met de sur-

veillant wegens het negeren van het verbod van een bezoek aan de filmuniversi-
teit, het verplicht schrijven van brieven naar de ouders als gevolg van deze

" ongehoorzaamheid " enz. Kortom het waren allemaal verschijnselen van het

streven naar meer vrijheid bij de je'ugd van toen die van 's morgens tot 's avonds
geleid e.n gedwongen werd te leven door en naar het college-regle'ment en de

college-dagindeling.

Het was ook de periode van de harde schoolstrijd (1954-'55) en de woelige be-

togin,gen te Brussel tegen de gehate onderwijspolitiek van, de socialistische on-

derwijsminister Leo Collard. Op een bepaalde dag trokken alle externen op naar

een betoging te Brussel maar de internen kregen het bevel om binne'n de college-
muren te blijven. Toen zij al te rumoerig werden diende de college-overheid op

haar eerder genomen beslissing terug te komen. De internen moohten de straat
op en de stad in tot 's avonds acht uur, waardoor velen slechts tot aan de

stationscafds geraakten..,

Men kende tenslotte toen nog de zesdaagse werkweek in het onderwijs waarbij
ook nog o,p zaterdagnamiddag les werd gegeven, iets dat wij ons nu niet meer

kunnen voorstellen.

Volledigheidshalve dient ook gezegd dat het leven van de surveillanten in die
periode ook niet gemakkelijk was. Zij behoorden in te staan voor een zinvolle'

bege'leiding van de leerlingen op een zondag doch zij stootten daarbij op een
gebrek aan begrip en medewerking van de college-overheid.

Dit was de sfeer waarin Tino en zijn klasgenoten zeven iaa( van hun' jong leven

doo'rbrachten, het mooiste doch daarom niet het aangenaamste'. " Onze generatie

kan men gerust vergelijken met de laatste der mohikanen " aldus een klasvriend

van Tino. lnderdaad, nadien werd het college-reglement versoe'peld en mochten

de internen o.a. om de veertien dagen naar huis gaan en kregen zij heel wat

meer manoeuvreerruimte binnen de grenzen van het collegereglement.
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V. Vermeersch als lid van he't

zangKoor...

...en als toneelspeler in de rol van
de koningin (de leeuwin) bij de op-
voering van " Van den Vos Reinaer-
de " in de regie van wijlen A. Van-
der Plaetse.



Tino had echte,r een broertie dood aan al die college-ge'plogenheden en naar-

mate hij ouder werd en zijn contact met het mondaine Knokke intenser, groeide

zijn afweertaktiek tegen het co,llege-regime.

Door de toenmalige college-overheid werd zijn klas dikwijls behandeld als een

opstandige kern binnen het college en werden er vaak passende tege'nmaat-

regelen getroffen.

Ook Tino werd aanvankelijk omwille van zijn anti-conservatieve ideedn met een

scheef oog bekeken. Men vond hem een eerder schalks figuur, iemand die recht-
uit zijn mening durfde te zeggen doch die zich daarbij nooit helemaal bloot gaf,

een eerder mysterieuze jongen, een kunstenaar. In feite was Tino vooruitstreven-
der dan zijn klasvrienden die meestal uit ee'n landelijker milieu afkomstig waren.

Ook Tino ervaarde het collegeleven als enorm hard doch hij legde zich willens
nillens bij de situatie neer en aardde zich in het collegeleven zoals het zich toen

aanbood. Hij vond namelijk een grote compensatie in het intense culturele leven
dat zich toen in het college o,ntplooide. Tino vond daarin eveneens een middel
om de sympathie van zijn leraars en surveillanten te heroveren. Hij was immers
n de ' centrale figuur in het muziekleven van het internaat, de spil waarrond
alles draaide. Daardoor stonden zij hem oogluikend toe dat hii soms " buiten de

screve " liep.

Zo had Tino toen een uitgesproken hekel aan alle aktieve sporten en aan alle

" geforceerde D wandelingen op donderdag- en zondagnamiddagen. In plaats

daarvan trok hij zich terug in 66n of ander klaslokaal om klassieke muzie'k te
beluisteren of om zelf muziek te produceren.

Reeds van in de vierde Latijnse kon hij rekenen op de sympathie van zijn klas-
titularis E.H. P. Hannebouw die graag zijn bandopnemer (" Grundig " was toen
< in >) voor een namiddag uitleende. Ook de surveillanten en andere priester-
leraars namen vele muziekwerken voor hem op band op, waaronde'r vele roman-
tische stukken als bijvoorbeeld de werken van Tsjaikowski, waarnaar de voorkeur
van de adolescent toen, ging.

Daarnaast was hij nog actief lid van het zangkoor en van de college'fanfare want
hij bespeelde talrijke instrumenten. Hij was zelfs de stichter van een muziekgilde
binnen het raam waarvan hij muziekgeschiedenis gaf aan zijn medeleerlingen.

Tino speelde eveneens geregeld toneel want in die tijd was het de gewoone dat
iedere klas van,het internaat jaarlijks haar toneel opvoerde. En in het grote half-
vasten,to'neel speelde hij de rol van de koningin (de leeuwin) in het toneelstuk

" Van den Vos Reinaerde ", in de regie van willen Antoon Vander Plaetse.

Er is een feit waaraan Tino met veel plezier aan terug denkt, en dat is de' voor-
bereiding van de " heksenketel " in de Podsis. Tino zelf noemt het " het biekstuk
van Tino ". Inderdadd, de klasgenoten van Tino getuigden dat de n heksenketel "
niet mogelijk was geweest zonder de inzet van Tino, die praktisch alle teksten
schreef en op muziek zette. Hij verwaarloosde hierbij soms wel de studie om

eraan, te werken want zijn kunstenaarsziel ging pas volledig openbloeien in de

Po'6sisklas, voornamelijk onder invloed van de jonge priesterleraar E.H. Laga.

Deze leraar, die als zeer progressief doorging voor zijn tiid, doceerde de literaire
vakken op haast universitair n,iveau. Danrk zij hem kon Valentin voor het eerst
kennis maken met zijn lievelingsvak : de kunstgeschiedenis.

Vanaf de Poesis verwaarloosde Tino meer en meer de positieve vakken zoals
meetkunde, algebra en natuurkunde en zette hij zich volop aan de studie van de
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kunst. Hij verkreeg in het Internaat a.h.w. het exclusieve recht kunstboeken te
bezitten en - nog iets revolutionaires voor die tijd - te bekijken, hetgeen voor de
anderen taboe was gezien het vele naakt van beider kunne dat daarrn voor-
kwam.

Tino stond echter niet alleen want in zijn klas - 50 man w.o. 11 internen - waren
er no'g medeleerlingen die aangetast waren door de kultuurmicrobe o.a. Hendrik
Manhaeve die onder de schuilnaam n Claude Corban " heel wat gedic.hten neer-
pende en later publiceerde en zich verder helemaal niet bekommerde om de
positieve vakken. Hendrik was de man die vijf minuten na het stellen van de wis-
kundevragen fier als een gieter een blanco blad indiende. Een kwartier later deed
Tino sleepvoetend praktisch hetzelfde.

Typisch voor de Podsis was dat er op de zaierdagnamiddag twee extreme vakken
na elkaar gegeven werden : eerst kunstgeschiedenis met diapositieven in de
fysica-klas gevo'lgd door een uur gymnastiektes. Voor Tino betekende, het eerste
uur de hemel en het tweede uur de hel. Hij voelde zich als het ware onderge-
dompeld in een " Divina Commedia "-situatie.

Tino maakte ook gedichten onder het pseudoniem " Johan Deborah " geinspi-
reerd naar Deborah Kerr, een rondborstige filmster uit de. vijftiger jaren, een
vrouw met wie hij wellicht in stilte dweepte, doch zijn " gewrochten > waren
niet van deze'lfde aard als deze die klasgenoot H. Manhaeve schiep. De belang-
stelling van Tino ging mee'r uit naar andere vorrnen van kultuur : muziek, schil-
derkunst en beeldhouwkunst. Nochtans verwierf hij een ereprijs in het Bisschop-
pelijk examen met een gedic,ht over " Beatrijs "

Natuurlijk was Valentin ook 66n en al aandacht voor de lessen geschiedenis ge-
doce€rd door E.H. Pauwe4s gezie,n dit vak volkomen in zijn kraam paste. Verde'r
koesterde hij veel belangstelling voor alle onderwezen talen, in het biezonder
voor het Frans, dat gedurende gans zijn humaniora zijn taalkundig stokpaardje
was, en waarvoor hij vee,l inspanningen deed. Aanvankelijk lag het zelfs in ziln
bedoeling licentiaat Romaanse talen te worden, doch later is hij op zijn beslissing
teruggkomen.

De klas n Retorica '55 o telde slechts 19 internen en bestond niettemin uit ver-
schillende kernen, ingedeeld op basis van belan,gstellingssfeer, maar zij was 66n
blok wanneer zij het diende op te nemen tegen de surveillanten uit die periode
nl. E.H. Maertens, opgevolgd door E.H. Vereecke (vanaf 10 oktober 1953), en
E.H. A. Verborgh(f), de sympathieke subsurveillant.

Volledigheidshalve vermelden wij dat de huidige Suporior E.H. A. Modde, toen
klastitularis was van de Retorica. Zijn beste vrienden op dat ogenblik waren de
extern Hendrik Manhaeve (de dichter, de avondmens d la Karel Van de Woestij-
ne), en de internen Adel eD Vriese (de meer exacte we,tenschappe,, dooh een
gelijkaardig karakter), Hubreoht Provoost (de muzieklie(hebber met dezelfde
belangstellingssferen) en Norjl Pype, op wiens ouderlijke boerderij te Geluwe
Tino graag op vakantie ging.

Na de Retorica trokken Valentin en zijn geestesgenoot Hendrik Manhaeve naar
de universiteit van Grenoble (augustus '55) om er same,n een zomercursus Frans
te volgen. Op het einde van deze cursus diende Tino opgenomen te worden in

een kliniek te Grenoble wegens een apendicitis-spoedoperatie, waarna beide
boezemvrienden een verschillend pad insloegen en elkaar niet meer zouden



terugzien tot onlangs op een klasvergadering van externen en internen te Korte'

mark, samen met hun respektievelijke echtgenoten.

ln oktober '55 liet Tino zich inschrijven aan de Universiteit te Gent, afdeling

Romaanse Filologie en Hendrik Manhaeve deed hetzelfde maar aan de Leuvense

Universiteit doch beiden zouden deze studies om verschillende redenen opgeven.

Als student-romanist moest rnen te Gent a.h.w. behoren tot de Franssprekende

" bourgeoisie > en de nochtans taalvaardige Tino kon zich in dat Franskiljonse
milieu niet aarden.

Het jaar daarop (oktober '56) liet Tino zich opnieuw inschrijven aan de' universi-
teit te Gent, maar dan in de faculteit Wijsbegeerte en Letteren, afdeling Kunst-
geschiedenis (het H.l.K.O. ofte Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oud-
heidkunde).

Tino had een uitgesproken voorkeur voor de geschiedenis van de Middeleeuwen
en van de Moderne Tijden. Naast de kunstgeschiedenis kwamen ook vele andere

vakken aan bod, zoals muziekgeschiedenis, algemene geschiedenis, de wijsbe-
geerte, de psychologie, de'plastische kunsten (beeldhouw- en schilderkunst), de
bouwkunst, enz. Hij haalde probleemloos het diploma van licentiaat in de Kunst-
geschiedenis en Oudheidkunde met grote onderscheiding, met als licentiaats-
verhandeling " De Grafmonumenten te Brugge " (1960).

Na zijn studies (1960) vond hij dadelijk een passende job. Hij werd door de Con-
servator van, het Oudheidkundig museum van de Bijloke te Gent aangezocht als
wetenschappelijk medewerker, een funktie die hij gedurende twee jaar (196G'61)

zou waarnemen. Daar kreeg hij juist een voorsmaak van zijn huidige funktie.

隕

Conservator V. Vermeersch bij de rondleiding van A. Gromyko, minister van

buitenlandse zaken van de Sowjet-Unie, in het Groeninge Museum.
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Tijdens dezelfde periode gaf hij tijdelijk les aan de Akademie te Brugge, waar
hij zijn toekomstige vrouw - Francine Devriese - leerde kennen. Een artistiek
koppel dus.

Na zijn militaire dienst ('1962) werd hij voo'r de keuze geplaatst ofwel assistent aan
de unive'rsiteit ofwel conservator van een museum te Utrecht. Hij opteerde voor
het oerste en werd assistent van de professor bij wie hij zijn licentiaatsthesis met
succes had verdedigd.

In 1964 stapte Tino met zijn Francine in het huweli.jksbootje waarvan de beman-
ning sedertdien is aangegroeid met drie eenheden : 66n lieve dochter en twee
flinke zonen.

In hetzelfde jaar werd hij aangesteld tot adjunct-conservator van de Stedelijke
Musea van Brugge.

In 1971 promoveerde Valentin met de grootste onderscheiding aan de Rijksuni-
versiteit te Gent tot doctor in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde op een
proefschrift " Grafmonumenten te Brugge v66r 1578 > een omvangrijk werk, be-
staande uit drie lijvige boekdelen (1.500 blz.), in feite een verdere uitwerking van
zijn licentiaatsthesis, en thans in boe'kvorm uitgegeven daar de Uitgeverij Raak-
lijn te Brugge.

Als gevolg daarvan werd hij in 1972 benoemd tot Conservator van de Stedelijke
Musea van Brugge, met vaste standplaats in het " Gruuthuse >-museum, 66n van
de vijf stedelijke Musea. De vroegere conservator de heer A. Janssens de Bist-
hoven, werd gepromove'erd tot hoofdconservator.

De taak van een conservator is veelomvattend en in in feite meer dan het woord
letterlijk inhoudt, nl. het conserveren ofte bewaren van de hem toevertrouwde
kunstwerken. De conservator dient ook te trachten er zoveel mogelijk over te
weten te komen door het lezen en het bijhouden van alle publicaties die in ver-
band met een schilderij of een ander kunstwerk verschijnen. Ook behoort hij
uit te zien naar het verv\rerven van nieuwe kunstwerken en dient daartoe soms
buite.nlandse reizen te ondernemen.

Naast het voorbereiden en organ.iseren van tentoonstellingen, het opmaken van
katalogen over en het inventariseren van het bestaan'de kunstbezit moet de con-
servator ook instaan voor het contact met de buitenwereld door het verstrekken
van informatie en voorlichting via het ontvangen en of het rondleiden van stu-
denten, journalisten, toeristen, hoge personaliteiten enz. Zo diende Tino een paar
jaar terug de Russische minister van Buitenlandse Zaken, A. Gromyko, rond te
leiden in het Groeninge museum. Tijdens deze rondleiding werd er buiten het
museum ee'n betoging ge,houden waarbij Mik Babylon, eveneens oudleerling, het
met de politie aan de stok kreeg.

Van Tino's hand verschene,n er inmiddels al heel wat wetenschappelijke publi-
caties, meestal kunsthistorische artikelen en bijdragen in vaktijdschriften en
-literatuur. Zo werkte hii o.a. mee aan " Openbaar Kunstbezit > en aan " Twintig
Eeuwen Vlaanderen " en is hij redakteur van heel wat museum- en tentoonstel-
lingscatalogen w.o. " Koperen Kunstwerken " (1961), nAanwinsten van de Brugse
Musea " (1966), " Britannica te Brugge " (1966), " Gids Gruuthuse " (1969), " Ano-
nieme Vlaamse Primitieven ,' (1969) en " Schatten voor Brugge " (1972).

Voorts schreef hij ca 250 kunsthistorische opstellen gebundeld in twee reeksen

" Brugs Kunstlexicon > en < Brugges Kunstbezit " en gedeeltelijk in boekvorm
verschenen (deel 1 (1969), en dee'l 2 (1573) (Uitgeverij Orion Brugge).
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Daarnaast was Valentin eveneens secretaris van de Vereniging van Vlaams€

kunsthistorici (1963-1964) en secretaris van de Nederlandse afdeling van de Bel-
gische Museum Vereniging (1966-1973).

Doch hiermee is alles nog niet gezegd over de activiteiten van Valentin Ver-
meersch want naast zijn taak als echtgenoot en huisvader, zijn drukke beroeps-
bezigheden, die in feite neerkomen op het uitoefenen van een hobby als beroep
en op het waar maken van een jeugdideaal, weet Tino nog de nodige tiid vrij te
maken voor zijn in zijn universiteitsperiode gegroeide hobby, nl. het fietsen.

Zo is Tino actief lid van een wielertoeristenclub uit Brugge, de Perquy CIub CCB
(Cyclo Club Brugge) die sedert een paar jaar u een eigen Ronde van Frankriik "
organiseert in de maand juli. Ook Tino nam reeds deel aan deze lange fietstocht.
Dit jaar dienden er zomaar 16 cols beklommen te worden w.o. ook enkele van

" eerste categorie " zoals de Mont Ventoux, de Galibier, de lseran e.a. Er dient
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De sportieve V. Vermeersch als lid
van de wielertoeristenclub uit Brugge.
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gezegd dat Tino zich aardig verde'digt in het klimmen al kan hii moeiliik als een

" berggeit " doorgaan.

Tino lee.ft echt voor deze sport want reeds maanden vooraf richt hij ziin leven
volledig in naar dit sportgebeuren en voert hij steeds zijn conditie verder op -

niet roken en niet drinken - om fysisch paraat te staan voor de grote tocht. Hier-
mee treedt Tino in feite in tegenspraak met zijn houding tegenover de sport-
beoefening tijdens zijn college-tild, al is het begrijpelijk dat hij nu naar een fy-
sische kompensatie zoekt voor ziln drukke gee'stelijke activiteiten.

Hedentendage werkt Tino nog verder aan kunsthistorische publikaties en, tijd-
schritten en heeft hij nog tal van wetenschappelijke boeken op het getouw even-

als katalogen voor kunsttentoonstellingen.

Daarnaast doceert hij kunstgeschiedenis aan het Hoger Technisch Instituut te
Brugge, afdeling Graduaat Toerisme.

In zijn ruim studie.vertrek getuigt een muurvol boekenrek van zijn interesse voor
de kunst in al haar aspe'cten. Als stille getuigen van zijn lidmaatschap van, de
oud-leerlingenbond hebben daar ook alle nummers van " Eertijds " een plaats
gevonden.

Een reproduktie van de ets met de voorgevel van het Klein Seminarie evenals een

kaart met het oude stadsplan van Brugge sieren de duur achter zijn sc'hrijf-

tafel. Op een stijlkast prijkt een kopie van een Ro'maans Kristusbeeld, een her-

innering uit zijn legerdienst te Leuven.

Dit alles samen met een fonograaf uit opa's tijd vormen het decor waarin Dr.

Valentin Vermeersch, oud-leerling van ons college, leeft en werkt.

Wanneer men zijn riante villa betreedt, ervaart men de rust die uitgestraald wordt
door de vele schilderijen en andere kunstwerken die de muren in de gang sieren

en verluchten. Hier wonen een kultuurmens, een kunstminnende vrouw en drie
stoeiende kinderen.
Het was reeds laat in de vooravond toen wij afscheid namen van de gastheer.

Wij lieten niet na de toen reeds afwezige gastvrouw te laten bedanken voor het

onthaal en de aangeboden koffie tijdens ons bezoek.

Tenslotte nog dit : Tino beloofde ons een bijdrage voor het volgend nummer van

" Eertijds " te leveren over zijn doctoraatsthesis. Dat belooft een versnapering
te worden voor alle kunstminnende leden van onze vereniging. Hartelijk dank

en nog vele vruchtbare jaren Tino !

Eric Steen

10 JAAR OUDLEERLINGENBOND - 30 april 1978
10 u. : Eucharistieviering in de kerk van het Klein Serninarie

11 u. : Academische zitting met feestreden,aar
12 u.:, Receptie
Vanaf 14 u.30 : Bezoek aan het schoolfeest van de middelbare
afdelingen.



ALS EEN BLIJVENDE HERINNERING AAN
ONZE KLASVRIEND JULES MAERTENS
(1e10 - 1926)

Jules Mae,rte,ns stamde uit een landbouwersfamilie' van Lichtervelde waar hij als
oudste van vijf kinderen in 1910 het levenslicht zag. Vader Victo,r Maertens was
een kloekgebouwde kortgestuikte man die een kleine hofstede uitbaatte op een
tie'ntal minuten gaans van de plaats (centrum). Begaafd met een uitgebreide al-
gemene ontwikkeling - althans volgens de normen van zijn tijd - had vader Victor
in vroegere jaren nog het ambt van onderwijzer in de ge,meente uitgeoefe,nd - zij
het dan ook zonder eigenlijk diploma - en werd dan ook terecht als een " ge-
le'erde " en wijze boer aangezien. Hij sprak steeds langzaam, met weloverwogen
en afgeme.ten termen. Moeder Maerte'ns was een rondborstige', blozende boerin,
rap ter tale en vlug bij 't werk. Zoon Jules was eerder zwijgzaam en aardde hierin
naar zijn' vader. Hij was een zeer flinke leerling op school en het baarde zeker
geen opzien toen Jules, die in de gemeenteschool stee'ds de e,erste plaatsen
wegkaapte, in september 1W4 naar het Klein Se.minarie te Roeselare trok om er
vocr " paste.r " te gaan studeren. Op dat ogenblik koesterde hij inderdaad reeds
het intens verlangen eens priester te worden, wat meteen de bekroning zou wor-
den van de innerlijke verzuchting dezer godvruchtige familie.

Te Roeselare kwam hij als intern terecht bij de kleine Latijn-Griekse Afdelin,g
met de streng uitziende bewaker, E.H. Van Hauwere. Men rangschikte, hem in de
Zesde Latijnse A, waarover de waal, E.H. Focquette, de scepter zwaaide. Jules
wist zich rap aan de nieuwe toestand aan te passen. Hij deed weliswaar nie,ts
buitengewoons en kreeg af en toe de " signe " zoals zijn medestude,nten die het
vertikten op de koer frans te spreken. Wat bij hem wel o,pviel waren zijn gods-
vrucht en leergierigheid. Na enkele maanden wist iedereen in de klas welk vlees
men aan hem in de kuip had en werd hij reeds als ee,n mogelijke primus be-
schouwd.

Bij de Plechtige Prijsuitdeling of Distribution solennelle des prix volgens het
palmares van,4 augustus 1925, voorgezeten door niemand minder dan Mgr Waf-
felaert, bisschop van Brugge, sleepte Jules de eerste prijs in Uitmuntendheid in
de wacht met meer dan 80'0/o der punten. lk kan mij nog best indenken hoe deze
eerste prijsuitde'ling, ingekleed in een unieke show en daarbij voor de eerst-
gerangschikte telkens opge'luisterd door een bulderend stukje muziek, bij deze
eenvoudige jongen grote indruk moet nagelaten en een zekere zelfvoldoening
verschaft hebben. Jules keerde terug naar het ouderlijk hof en werkte er dag in
dag uit in familieverband. 's Morgens zag men hem een half uurke, v66raan in
de parochiekerk. Vader Maertens wist blijkbaar goed hoe hij jonge paarden moesi
in toom houden : niet te veel haver en wel werk. Tijdens ditzelfde groot verlof
kreeg hij toch toelating om mede o'p te stappen in de smalle straten van To.rhout
in de machtige stoet van de gouwdag ingericht door het A.K.V.S. Leuven. Voor
cle ee'rste maal in zijn leven deelde hij hier in het spetterend vlaams enthousias-
me der ho.nderden jeugdige deelnemers.
op 28 septe'mber 1925 keerde Jules Maertens terug naar het Kle.in seminarie
met vereelte handen en bruingebrand gezicht. In de vijfde Latijnse klas kreeg hij
E.H. Tyvaert, met zijn diepe basstem, als klasleraar en was er van meet af aan
de beste leerling. op het kleine internaat genoot hij veel aanzien ; hiervan ge-
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tuigden bepaalde opdrachten die hem toevertrouwd werden. E6n dezer, het voor-
zitterschap van de " Regenboog " op de zondagavonden werd hem bijna fataal.
lk herinner mij het gebeurde alsof het gisteren plaats greep. Na wikken en we-
gen had voorzitter Maertens het programma goedgekeurd en de medespelers
begonnen 66n na 66n het opgerichte podium te beklimmen. Alles liep gesmeerd
totdat een speler het waagde het stuk.ie : " Seven met zijn eiers " voor te dragen.
lk heb nooit begrepen waarom Maertens dit niet geschrapt had. Bewaker Van

Hauwere had het spel aanvankelijk niet door, doch toen hij hoorde "...in de
plaats van een s... had hij twee eieren 9... " donderde het plots door de studie-

Jules Maertens
(1 s1 0-1 e26)



zaal: " qa suffit !", terwijl de rood-aanzwellende bewaker zijn gouden pincenez

nerveus rechtzette. 't Was ineens met de " Regenboog " afgelopen, terwijl voor-
zitter Jules als verantwoordelijke v66r de rechtstoe,l van de strenge bewaker
moest verschijnen. lk herinner mij niet meer welke straf er toebedeeld werd,
maar het staat vast dat wij gedurende lange tijd geen " Regenboog " meer moch-
ten organiseren.

In de meimaand van het jaar 1926 werden alle hernelsluizen dagen lang open-
gezet za'dat de vuile stinkende Mandelwateren de kelders e,n de' keukeninstalla-
ties van het Kle,in Seminarie stormenderhand innamen. Het aangenaam gevolg
hiervan was dat wij voor enkele dagen met verlof naar huis gestuurd werden ;

de slechte ke.erzijde van de medaille zou pas later zichtbaar worden.
Zoals te voorzien was klopte Jules Maertens op het einde' van dit studiejaar
andermaal al zijn medeleerlingen in de Plechtige Prijsuitdeling van 29 juli 1926.

Het groot verlo,f van 1926 verliep zoals het vorige, evenwel met dit verschil dat
wij Jules in de studentenbond te Lichtervelde begonnen te ontmoeten.

Toen wij op 20 september 1926 in hel Klein Se,minarie terugkeerden wisten wij
dat het nu menens zou worden : als kleinste (vierde Latijnse) werden wij naar
het groot internaat overgeschakeld. D'aartoe werden de twee vijfden met meer
dan zestig leerlingen holderdebolder in 66n klas dooreengeklutst. Een jonge
priester, de E.H. Rooryck, zou ons daar opvangen en veilig doorheenloodsen.
E.H. Rooryck was e,igenlijk veel ie braaf om ciie grote " be,nde droeve beren , de
baas te blijven. Die ingoede man, nog steeds pastoor te Tielt, moge het ons ver-
geven wat wij hem allemaal in zijn eerste klasjaar aan ape- en kwAjongensstreken
aangedaan hebben. Gelukkig maar dat hij toen reeds grijze'haren droeg... lk
betwijfel het sterk of Jules Maertens ooit aan al dit kinderachtig gedoe' mede-
gedaan heeft; daarvoor was hij te ernstig en koesterde te veel eerbied voor het
priesterlijk gezag. Hij openbaarde zich vrijwel onmiddellijk als 66n der grote
v66rtre'kkers en' wij voelden het allen instinctmatig aan dat hij wellicht de klas-
leider zou worden.

Totdat die ellendige ziekte plots opdoemde...
Blijkbaar hadden zich een aantal ongure microben tijdens de voorbijer over-
stromingen hier aangeklampt om in de eerste wintermaanden plots hard toe te
staan.
Aanvang december 1926 lag de infirmerie weldra eivo,l met zieke stude,nte,n.
Allen kloegen over zware hoofdpijn, gepaard met hoge koorts en andere, neven-
verschijnselen. Men gewaagde van een soort para-tyfus, veroorzaakt door de
overstromingen. Ware de penicilline in die jaren maar uitgevonden ! Bij ge'brek
aan antibiotica was er van doeltreffende bestrijding eigenlijk geen sprake. Rond
half december 1926 werd Jules Maertens op zijn beurt door de kwaal neergeveld,
do'ch terwijl bij de meeste patidnten na enige tijd beterschap intrad was dit bij
Jules niet het geval. Zijn toestand verergerde in die mate dat men rond 20 de-
cember voor hem het ergste begon te vrezen. Hij overleed in de vroege morgen-
uren van 24 deoember 1926 in het Klein Seminarie in eigenaardige omstandig-
heden waarover onder klasmakkers heel wat nagepraat werd.

Na de beErafe'nisplechtigheid op het kerkhof te, Lichtervelde, waar ik namens de
klasmakke'rs de lijkrede voorlas, e.n voor het eerst een wonderlijk verhaal te
horen kreeg, nam ik mij voor 's anderendaags de familie Maertens te' bezoe,ken
om de juiste toedracht der zaak te vernemen. lk werd er goed ontvangen en
moeder Maertens diste mij onmiddellijk een vreemd verhaal op dat zij ongeveer
op de volgende' wijze vertolkte.
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.....Wii wisten sedert enkele dagen dat Jules in stervensgevaar verkeerde en
hadden hem nog in de namiddag van 23 dece'mber een bezoek gebracht.
's Avonds he'bben wij langdurig voor Jules gelezen (sic en op den duur, 't enden
van verdriet en spanning, geprobeerd wat te gaan rusten. lk dommelde zeer on-
rustig in met tussenin halFslapend half-wakkere perioden. Plotseling zat ik men

een ruk overeind : de kamer werd hel verlicht zoals bij klaren dage en ongeveer
in het midden der plaats stond Jules. Hij had zijn beste kleren aan (sic) e,n hield
zijn valies aan zijn. hand. lk sprong uit het bed en wilde op hem toesnellen,
doch verder dan ee,n meter of zo geraakte ik niet : ik bleef als aan de grond ge-
nageld. Jules glimlachte lichtjes doch sprak geen woord. Eindelijk kon ik iets
uitbrengen. lk meen dat ik riep:Jules, jongen, Jules, toch, zijt gij daar, Jules...

Hij glimlachte opnieuw en stapte geruisloos achteruit zonder iets te zegge,n. Toen
hij in de deuropening gekomen was begon zijn beeld wazig te worden en vooral-
eer ik het goed bese,fte stond ik in het pikdonker. lk begon luidkeels te roepen op
vader en de kinderen : Jules is hier, Jules is hier I In een oogwenk stonden allen
rondom mij en in het aangemaakte licht speurden wij in alle hoeken en kanten
terwijl ik staande hield : Jules was hier bij mij, ik hem hem goed gezie'n. "

Tot daar dit bevreemdend verhaal. Men merkte op dat de kamerdeur wel degelijk
openstond ofsohoon het de gewoonte niet was ze bij het slapen gaan open te
laten. Toen begrepen plots allen dat Jules moest overleden zijn en dat hij een

laatste afscheid was komen brengen. Zij wierpen zich op de' kniedn en begonnen
de gebeden der stervenden en andere op te zeggen. De klok wees op dat ogen-
blik ongeveer tien minuten v66r vier.

Rond zes uur in de morgen kwam E.H. Superior Quagebeur het erf opgestapt.
Hij was met de eerste trein uit Roeselare afgereisd om persoonlijk de' droeve
mare van Jules' overlijde,n te komen brengen. Alras bleek dat Jules een twaalflal
minuten v66r vier de geest had gegeven, hetzij heel nauwkeurig de minuut waar-
op ziin moeder hem voor het laatst aanschouwd had.

lk heb, spijtig genoeg, het doodsbeeldeke van Jules Maertens niet weergevonden.
lk herinner mij eve'nwel tamelijk goed de tekst die leraar Paul Sobry in zijn rake
stijl over hem neergeschreven had. Onderaan de foto, zoals ze hier weergegeven
worden, luidde de tekst op een paar regels na, ongeveer als volgt :

u Jules groeide o,p, recht naar O.L.Heer ! Hij bezat in hoge mate de deugd
van godsvrucht en wilde van daaruit priester worden en niets anders.
Gij allen, die hem gekend hebt, versterk uw geloof aan zijn laatste woor-
den, zo dikwijls herhaald in zijn laatste levensnacht : Mijn Jezus, bermher-
tigheid, Mijn Jezus bermhertigheid, Mijn Jezus, ik vraag U vergiffenis voor
al wat ik U o,oit misdaan heb "

Op deze wijze werd deze veelbelovende ionge kracht, die de hem overhandigde
vijf talenten nooit had kunnen gebruiken, o,p onbe,grijpelijke wijze van ons weg-
genomen. Wij, zijn klasmakkers, waren zeer diep onder de indruk van dit afster-
ven en vroegen ons af : < waaro.m Heer, waarom ? "

Thans weet ik zeker dat het zinloos is dergeliike vragen te stellen. Hierop past
immers slechts 66n antwoord : viae Domini investigabiles sunt.

」 Vanhulle
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AANLOOP TOT ONS JUBILEUM (Retorica 1928)

EEN HALVE EEUW NA RETORICA (1928-78)

" Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond..., (De Emmatisgange.rs)

Een doorlichting van de klasgeest in de twintigerjaren
aan het Klein Seminarie te Roeselare
Retorica 1928 | Achter deze benaming gaat.een groep van 43 mensen schuil die

in dat jaar hun humaniora afsloten.
N;egen uit deze klas werden tijdens deze halve eeuw door de dood aan onze
kameraadschapelijke liefde ontrukt. Zij die thans nog overblijven, hopen, op

schaarse uitzonderingen na, het nabije jubeljaar te mogen halen. Allen voor
ieder en ieder voor allen ho'pen dat vurig. Tijdens de laatste paar jaren moesten
wij altweel op e,en uitvaart van een onzer afsche'id n,emen.

Voor de overgrote meerderheid der 34 overlevenden zal de jubelklasvergadering
in de meimaand 1978 een bijeenkomst zijn waar de vreugde overheerst, omdat,
na al die jaren nooit vervree'mding tussen hen ontstaan is. Vreugde bij het besef
dat de jaarlijkse klasvergadering, ondanks al de verschillen in opvattingen, in
levenswijze, in levensomstandigheden die in de loop der jaren vaak een verwijde'
ring kunnen teweeg bre,ngen, de gemeenschapszin, de kameraadschap, de trouw
aan de zes jaren samenleven, in stand heeft kunnen houden.
Bij elke bijeenkomst viel het alle aanwezigen op, hoe met de jaren de herinnering
aan het samen ervare'n lie,f en leed, de saamhorigheid werkelijker maakte.
Leemten, ontstaan door een absenteisme dat voor sommigen e'en definitieve
vorm bleek aan te nemen, en veel pijnlijker leemten, ontstaan door blijvende
ziektetoestand en door overlijden, werpen een steeds treuriger schaduw over
elk samenko,men van onze slinkende klasgemeenschap. Het groeiend aantal van
overledenen en door sle,pende ziekte aangetasten brengt duidelijk een weemoe-
dige stemming, doch ook een warmer gevoel van verbonden,heid in de harten
van hen die steeds zwaarder verantwoordelijkheid dragen om slechts in nood-
geval afwezig te blijven. Schoon is evenwel ook de sereniteit die in onze uitge-
dunde rangen het bewijs levert, dat iedereen zonder schroom de nadering van
de levensavond heeft leren aanvaarden. Gerugsteund door enkele onm.isbare
Ievenswaarden die wij uit onze jeugd te Roeselare meekregen en die' wij in de
wederwaardigheden van het later leven gepoogd hebben vast te, houden, heeft
ieder van ons op zijn eigen wijze de kracht gevonden om de vele ontgoochelin-
gen over de onvoltooidheid van ons bestaan te kruide,n met de dankbare vreugde
om alles wat Gods goedheid ons geschonken heeft.
Dat gwoel van dankbaarheid jegens God geeft een milde gloed aan het herfsttij
van ons leven. Vol schroom om onze geringe verdiensten en om de talloze mis-
singen en vergissingen waarin onze jeugdidealen soms dreigden te stranden,
durven wij toch fier het hoofd heffen in het nederig besef dat bij elk van ons de
goede wil en het diepe verlangen aanwezig bleven, om de geringe opgave, die
God ons voorbestemde, te volbrengen.
Wat ik hier neerschre,ef, zou ik met gerust gemoed durven uitbreiden tot de ver-
scheiden klassen die in die twintigerjaren ,voor en na ons, de humaniora van het
Klein Seminarie bevolkten. lk beweer niet dat die sfeer en die geest bij ons beter
was dan in de andere' bisschoppelilke colleges in West-Vlaanderen ; wij hadden
duidelijk een andere traditie, een heel bijzondere achtergrond die evenwel niet
alle elementen bevat om een verklaring te brengen voor de uitzonderlijke saam-
horigheidsdrang die in de humanioraklassen van die tijd zo grondig ons bestaan
beheerste.
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O'nze klas die komend jaar haar vijftigjarig jubileum mag vieren, was zeker op
geen enkel gebied een model- of een wonderklas. Wij hadden echter het geluk
een soort middenpositie in te neme,n tijdens het eerste decennium na de eerste
wereldoorlo,g. lmmers, toen onze klas zich vanaf de vijfde bewust in die klasgeest
begon te integreren, ondergingen wij de invloed die uitging van vier klassen
voor ons. D'it waardevol erfdeel konden wij op onze beurt doorgeven aan de vol-
gende klassen die samen met ons tot in 1928 de humaniora uitmaakten.

Het is vanzelfsprekend, dat iedere klas voor en na ons die traditierijke geest met
eigen inbreng kruidde. Het is o,ok duidelijk, dat de wind van de verandere'nde
tijdsgeest de collegegemeenschap doorwaaide en dat elke klas nieuwe elementen
te verwerken kreeg. lk bedoel dat de gedachten dre toen in de Roeselaarse hu-
manioraklassen de geesten en de gemoederen bezig hielden niet stagnant was,
al zijn de veranderingen dier jaren niet met dezelfde maat te meten als de snel-
ler stromingen. van latertijd.

Dat in elke klas leerlingen waren die maar oppervlakkig door de hee'rsende geest

beroerd werden, zal niemand verbazen. Het is nochtans steeds gebleken dat
naar het einde der humaniora toe die kameraadschappelijke geest die het samen-
leven in klasverband zo waardevol maakte, zelfs de onverschilligsten bernvloedde.

De sterkste steunpunten waaro,p, (spijts de invloeden van buite.n en spijts de veel-
vuldige inwerkingen van al die verschillende persoonlijke opvattinge'n in elke
klas aanwezig), die klasgeest zijn bindende kracht in stand wist te houden, wer-
den gevormd door ee,n grote verscheidenhe'id van ideale'n die zoveel raakpunten
met elkaar hadden, dat daaruit een echte " unitas in diversitatibus " kon llijven
bestaan en een bestendige verrijking voor ieder en voor allen betekende'.

Die klasgees;t vond ook nog een stevig houvast in het geloof dat ons allen be-
zielde, in de waarde, de eigen persoonlijke betekenis van ieder onzer makkers.

Wij waren grondig overtuigd dat de geest die ons allen toen biieenhield, in de
toekomst zijn invloed zou bewaren. Wij konde'n in onze jeugd niet vermo'eden dat
uit de klassen die wii gekend hebben, noch uit onze eigen klas, iemand in later
tijd zou toetreden tot " de machtigen zonder trouw " (And6 Demedts). Wij waren
innig ervan overtuigd dat al die idealisten die wij gekend hebben, tot de n ge'
trouwen zonder macht " zouden blijven behoren. Het is waar dat de levenswerke-
lijkheid ons in die tijd geen zorgen baarde.

Wij hebben mettertijd leren aanvaarde.n dat er wellicht ook getrouwen met macht
en invloed konden bestaan. Dat wij ruimer leerden zien en geschakeerder leerden
oordelen, is de meesten van ons echter niet steeds meegevallen.

In momenten van twijfel en ontmoediging bij het ervaren dat trouw niet altijd
rendeert, vonde'n de meesten van o.ns, wellicht onbewust een steun in de zeker-
heid dat er waarden bestaan waaraan het beter is zijn leven lang trouw te blijven.

Die zekerheid was ons in al haar gaafheid duidelijk geworden door de klasgeest
die ons denken en ons hart had gevormd. Telkens die zekerheid begon af te
brokkelen, dreigde ons leve,n schraler te worden. Er bleef bij ieder van ons toch
altijd een herinnering aan de geest die eens een kracht in ons leven hee'ft ge-

bracht waarnaar wij in nood onwillekeurig teruggrijpen.

Op de vooravond van ons klasjubileum, vijftig jaren na de humaniora, zijn wij
ook de avond van ons leven aan he't naderen. De stilte treedt in.

"ZEGEN DEZE AVO'ND... ZEGEN, GOD. WIJ ZULLEN ZWIJGEN."
(Karel vande Woestijne)

Arthur van Doorne



Keiem huldigt de Retorikalaureaat 1872

Keienz heelt nu tael Pollentier, maar nocbt een ss21/, gsleden op tuee aitblinAers bogen :

de jongebeer Cbarles Fonteyre, die in 1872 zijn retoriLa in het Roeselaars Klein Semina'

rie aoltooide als laureaal, en d,e ons niel mel name beAende lokale korrespond'ent ttan

<'t Jaer 70>>, het Brugse gazetje t,an Guido Geze|le.

De retorihaleraar tan Fonlelne u,a.r Rulijn Delbaere, die in 1873 tt,erd opgeoolgd door

flugo Verriest. Van deze ladtste bad d.e begaaltle Keiemnaar in 66n d'er lagere Alatsen les

geAr egen.

Fonteyne stud.eerd.e t,anaf 1872 aoor priester in het bisdon. In 1874 nad hii, rarnen rnet

ziin ex-hlasgenoot Ad.olf DiericA en ntet Gilrtaaf Van de Pulte (d'ie in't college 6dn Alar

lager had. gezeten) toe tol d.e V/eslolaamse Gilde oatt Amaat VyncAe en Zeget Maelfait,
die plannen maaAte om uoor 1875 een << Almanah coor de leerend'e Jeugd ttan Vlaande'
ren >> ui, te gelen, en die ooA bel inilialief nctnx loor <<De Vlaanzscbe Vlag>> (later <<De

Vlaamsche Vlagge >>).

Cbarles blijAt in die ilaamsgezind.e gilde Karel le heten. Hij uerd' tot priester gewijd op

23 d.ecember 1876, tuerd in 1877 retoriAaleraar re Oortend.e, ging enige tiid te Leuoen

staderen en beland.de in 1879 in het college le KortuijA, uaar hij in auguslus 1882 uerd
aangezien ah schuldig aan axtifran.re incidenten (,4. DE MEULEMEESTER, De <(Grote

Storinge >> in het Sint-Amandscollege te Kortrijk, aug. 1882 - Biekorf I97L, p. 193-200).

Hii werd. in 1892 pdstoor te Knohhe en op 28 nei 1907 pdstoor te Pittem waar hij op

24 mei 1909 :tierf.

Het geringe dorp ttan Keiern heeft de ttiering in 1872 groot gezien, met bomen tol ten-
dels, ntel d.iaerse etepoorten, met een stoet e/2 nzet een aoedzame ntaaltiid, OoA mel een

toespraaA uan ltet :naaAie Titeca, rertederd. beluisterd. door zijn proletiscb aangelegde

aad.er,

Hel terslag rerscheen in 'T IAER 7O t,an 17 argilslur 1872:

Intrede van den Laureat van hel Klein Seminarie te Rousselaere, in ziin geboorte.
dorp Keyem.

't !s dan wel Charles Fo,nteyne van het geringe dorp van Keyem, die de gouden
eere-medalje behaald heeft, gejond door de stad Rousselaere aan den leerling
van de Rhetorica die den prijs van uitmuntendheid bekomen heeft ; ook heeft hij
in het co'ncours tussche,n de bisschoppelijke kollegien drij deplomen bekomen.
Alzoo heeft Charles Fonteyne het grootste deel bijgebracht om he,t Kollegie van
Rousselare weder op te helderen. Trouwens, gelijk het Zijne Hoogweerdigheid,
bij de prijsdeeling, verklaarde, het Collegie van Rousselare had weinig of niet
uitgeschenen in het concours van het verledene jaar en lag als met een zwart
floers bedekt ; maar dit jaar is het luisterlijk uit den strijd gekomen. En 't is
Charles Fonteyne die moedig het ho'ofd heeft opgesteken, en meest gestreden
heeft om he't rouwkleed van boven het Collegie af te trekken.

Geen wonde,r dan dat Charles met zoo geweldige en herhaalde handgeklak ge-
groet en toegejuicht wierd, toen hij als Laureat van het Collegie en van het Con-
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cours uitgeroepen wie,rd. Dat was wel verdiend, ook is het niet onverdiend van

zoo luisterlijk onthaald te zijn geweest bii zijne intrede in Keyem, zijne geboorte

en woonplaats, Dijsendag om 4 1/z ure 's namiddags.

Als het rijtuig, welk de ouders van charles, den Eerw. Heer Pastor der parochie

en den gemeente-onderwijzer naar Rousselare gevoerd had, weder de prochie

naderde, waarin nog zaten de Eerw. Heer Van Daele, Pastor van Sint-Jooris, als

bijzonderen vriend van d'ouders en van Charles Fonteyne, en zeven leerlingen

van het Collegie, meestal van zijne classe, begon het accoord der nieuwe klokken

van Keyem te luiden.

Op tien minuten van de dorpplaats stond er eene triomfepoort ; daar stapte men

uit het rijtuig. op die poort zag men het eerste jaarschrift, waardoor charles

welkom gewenscht wierd in zijn nederig geboorte-dorp, dat hii zoo schoon kwam

te vereeren. De wiln van eere, door de gemeenteraad gejond, welke er ook tegen-

woordig was, werd den Laureat aangeboden, en hij wierd gedronken onder het

geroep van : Leve Charles Fonteyne I Leve Keyem ! Daarna werd eene schoone

lofrede gelezen, door het zoontie van den gemeente*onderwijzer Titeca, gevolgd

van eene andere, door den heer secretaris, namens de Regencie en de geheele

gemeente. Daarna trok de menigte stoetsgewijze, Charles, omhangen van de

gouden e,eremedalje, in 't midden van den Eerw. Heer Pastor en den Heer Burge-

meester, het dorp binnen. Voorenop ging het muziek van Keye'm, die geestige

stukken speelde. De menigte prijsboeken werden gedregen door de' me'deleer-

lingen, van Charles. Langs den weg krielden de bomen van vendels. Ook het dorp

was schoon versierd. Vier zege'poorten, die jaarschriften, of verzen, of andere
gelukwenschingen droegen, juichten de intrede van Charles toe''

Eindeling is de stoet het gemeentehuis binnen getreden, alwaar een avondmaal

bereid was. Na dat de menigte uitgenoodigden zich wel verzaad hadden van lek-

kere hamme met koekeboterammen, wlerd er verscheide maal gedronken op de

gezondheid van Charles en zijne familie ; ook zijn er verscheide toasten voorge-

steld geweest, bijzonderlijk door de medeleerlingen van Charles, waarop de priis-

Winnaar geantwoord heeft en eenieder na weerde en na behooren bedankte, en

den mensch uitte dat het zoo.ntje van den onder'wijzer, die reeds veel voorspelt,
eens den zelfden lof zoude mogen ontvangen.

Het muziek heeft gedurende de plechtigheid verscheide van hare schoonste stuk-
ken uitgevoerd. Het uur van scheiden gekomen zijnde, is iedereen vertrokken
en content gaan slapen' 

De Redaktie

10 JAAR OUDLEERLINGENBOND - 30 april 1978

10 u. : Eucharistieviering in de kerk van het Klein Semin,arie

11 u. : Academische zitting met feestredenaar
12 u. z Receptie
Vanaf '14 u.30 : Bezoek aan het schoolfeest van de middelbare
afdelingen.



Ons ontmoetingsfeest van 11 november

Ook dit jaar werd er verzameling geblazen voor de oud-leerlingen van het Klein
Seminarie. Het wordt nu stilaan een traditie dat dit gebeurt op 11 nove,mber.

Van heinde e.n ver druppelden zij weer het hen vertrouwde gebouwencomplex
aan de Zuidstraat binnen om op deze laatste milde herfstdag de vrienden, van
vroeger terug te ontmoeten, te midden van e.en weliswaar in herfstpak gestoken
natuur.

De ontmoetingsdag begon in de vooravond met een sfeervolle. Eucharistieviering
in de kerk van het Klein Seminarie, opgedragen door de E.H. R. Deckmyn, hoofd-
celebrant, bijgestaan door de E'.P. D. Verhelst en E'.H. l. Dewitte, allen oud-leer-
lingen van het jubilerende'uitgangsjaar 1952, met herdenking van alle afgestorven
oudleraars en -leerlingen.

De door E.H. R. Deckmyn uitgesproken homilie stond volkomen in het teken van
het feestgebeuren en maakte een grote indruk op alle aanwezige feestvierders.
De mis werd op een prachtige wijze'opgeluisterd 6n door het collie,mandoknapen-
koor van het College 6n door een gelegenhe'idskoor van leraars, beiden onder
de leiding van E.H. A. Loose.

Daarna werd het voltallige gezelschap verwacht in de voor iedere oud-leerlingen
vertrouwde fe'estzaal waar een gelegenheidsre,ceptie werd aangeboden.

De in witte kelnersjas gestoken gelegenheids-o,bers, onder de leiding van de
" ceremoniemeester " E.H. L. Monbaliu, deden hun bovenste best om alle aan-
wezigen met het gebruikelijke " natje en droogje " te voorzien.

Tussen de heildronken door nam E.H. A. Modde, Superior, het woord om alle
aanwezige oud-leerlingen, alh'oewel niet zo talrijk als vorig jaar, te dan.ken voor
hun' komst.

" Wij hadden ge'hoopt D, aldus de Superior, " dat de " gouden > groep - de klas
1927 - die dit jaar 5o jaar geleden het college verlie't, zo talrijk moge'lijk zou op-
gekomen zijn, doch zij is er deze avond door niemand vertegenwoordigd, hetgeen
ons erg spijt. Wellicht gaat voor hen de ontmoetingsdag te. laat op de avono
door en zijn zij liever thuis als de avo'nd intreedt. Doch dit alles kan niet beletten
dat diegenen, die' hier wel tegenwoordig zijn, oude " ideedn " uit de klas.sieke
oude doos zullen ophalen. Daarvoor juist zijn wij hier allen bijee,ngekomen, velen
wellicht vo,or de eerste maal na het verlaten van het college. "

" Deze namiddag reeds had ik het genoegen de klas te ontvangen die, 25 jaar
geleden het college verlaten hee{t, nl. het uitgangsjaar 1952", zo ging de Supe-
rior verder in zijn kort maar aandachtig beluisterde toespraak, ( en daar werde.n
reeds heel wat oude herinneringen opgediept ".

" Daarna maakten wij een rondgan,g in het college van 1977 ter gelegenheid
waarvan de klas 1952 getuige kon zijn van hetgeen er thans nog bestaat u,it hun
tijd en, van wat er sedertdien bijgekomen is ,.

" Er is sedert 1952 inderdaad veel veranderd. zo bedroeg de studen,tenbevolking
toen 1.10o leerlingen en bestond slechts 66n afdeling binnen de oude Humanio.ra,
nl. de Grieks-Latijnse. "
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" Thans mag men gerust spreken van een fundamentele ommezwaai : de school-
bevolking tell nu 2.012 leerlingen waarvan 680 in de Moderne en 320 in de La-
tijnse afdeling. De Grieks-Latijnse werd nu in een minderheidspositie verdrongen
ten voordele van de Latijn-Wiskundige en de Latijn-Wetenschappelijke' richting. "

" Alhoewel er de laatste jaren heel wat klassen werden bijge'bouwd zijn wij dit
jaar toch verplicht geweest vier klassen onder te brengen in vier voormalige
priesterkamers. "

" Bovendien is de dagorde op het college totaal veranderd. De vijfdaagse werk-
week heeft een weliswaar verzacht " regime " ingevoerd doch dit neemt niet weg
dat de leerlingen toch nog altijd 32 lesuren te verwerken krijgen. Hierdoor dien-
den vele parascolaire activiteiten duchtig ingekrompen te worden. Wil men nog
iets realiseren op dit vlak dan wordt dit zaterdagwerk of een laatavondactiviteit. "

n Verder ben ik zo vrij u te laten o,pmerken dat het College 50 jaar terug nog twee-
talig was. Dat kon ik opmaken uit de palmares van 1927 die ik geraadple,egd
heb. "

" Anderzijds vertrok 25 iaar geleden een groep zouaven voor een tocht naar
Leuven. "

" Thans is dit allemaal geschiedenis geworden. Het doel van een avond als deze
is dat wij elkaar als vrienden terugvinden in een omgeving die vele gemee'n-

schappelijke herinneringen, oproept. lk hoo.p dat deze avo,nd een gelukkig weer-
zien zal betekenen ook voor de jongeren onder u die nog niet zolang geleden

het college verlaten hebben. "

De Suporior besloot zijn toespraak met een woord van dank te richten tot die-
genen die de avond georganiseerd hadden.

Daarna werden de, teestvierders - 12,4 feestmaal-aanzitsters en aanzitters - ver-
waoht in het Park Rodenbach.

Tussen de gangen door zorgde de speciaal voor de gelegenheid uitgenodigde
Willem Denys, geestelijke vader van Peegie van de Nieuwmarkt, - ingeleid door
de Voorzitter, A. Ve,rmeersch - voor de nodige humor door het tappen van een
ganse ree.ks moppe'n, gaande van Franse uitspraken van Preside'nt Mobutu tot
en met ee'n gekruide Duitse < Witze ". Het spreekt vanzelf dat hij erin slaagde
de lachspieren van zijn toehoorders en toehoordsters in werking te brengen.

Tenslotte was het de Heer M. Donck die het woord nam als woordvoerder van de
jubilerende klas 1952.

Een speciale vermelding gaat eveneens naar de klas 1956 van de Moderne die
dank zij de inzet van de Heer L. Lagae praktisch volledig opgekomen was, waar-
door het bewijs geleverd werd, dat, wanneer iemand van de klas zelf achter
het initiatief van de inrichters staat, de ontmoetingsdag moet lukken.

Het werd uiteindelijk reeds ver over middernacht toen de laatste oud-leetlingen
het Park Rodenbach verlieten.

ledereen was verheugd de vrienden van " eertijds " teruggezien te hebben maar
anderzijds wat ontgoocheld om diegenen van de klas die niet waren komen op-
dagen.
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Zelfs de echtgenotes of verloofdes voelden zich uiterst vlug thuis in het milieu
waarin hun echtgenoten of echtgenoten-in-spe toenmaals vertoe{den en nu op-
nieuw opdiepten of afschilderden.

ln bepaalde gevallen werd zelfs de afspraak gemaakt om niet meer zo lang te
wachten om bijeen te komen. Voortaan zou et ieder jaar een bijeenkomst ge-
houden worden. De band van "eertijds" die op deze 11-novemberbijeenkomst
terug werd aan,gesnoerd mo,cht onder geen enkele omstandigheid weer losser
gemaakt worden, integendeel.

Al was het lange tijd geleden dat zij elkaar teruggezien hadden, toch kwam die
kameraadschappelijke geest en die vertrouwde atmosfeer van vroeger terug vrij
vlug tot stand.

O'ok de inrichters konden tevreden naar huis gaan, al bleef de opkomst toch
onder de verwachtingen. Niettemin werden hun inspanningen beloond en gaf
deze dag hen weer de moed om door te zetten en om reeds aan het volgende
ontmo,etingsfeest te de,nken. Dat dient iets groots te worden want in 1978 is de
oud-leerlingenbond 10 jaar " jong ".

De inrichters mogen dezelfde weg blijven bewandelen doch wellicht dienen er
andere of nieuwe wegwijzers geplaatst te worden. Tot in 1978 !

Eric Steen
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Bezinning over Geloven

Homilie uitgesproken door R. Deckmyn
tijdens het ontmoetingsfeest van
11 november '1977.

Verleden week had ik op school een gesprek met een groepje studenten rond de
vraag : is er volgens U veel veranderd in de kerk en in de geloofsbeleving ? Op
het einde van dit boeiend gesprek - het was werkelijk geen eenrichtingsverkeer
- kwamen zij tot het besluit : " eigenliik is er niet veel veranderd, tenzij een paar
oppervlakkige bijkomstigheden. Het geloof blijft voor de meesten lesensvreemd,
het haakt niet in op het leven van iedere dag. Het is saai en vervelend en daar-
om willen' wij zelf de weg afleggen en geloven op onze manier ".

Diezelfde avond was er vergadering voor een groepje K.W.B.-K.A.V.-ers over het
thema : ( gelo,ven nu ,.Zij vonden dat er veel te veel veran'derd is, dat zij geen
houvast meer he,bben en dat het hoog tijd wordt dat er duidelijke richtlijnen
komen van boven uit: " 66n duidelijke weg voor allen ".

En 's avonds kom je,dan thuis. Je begrilpt de houding van de laatste groep, die
eerder wensen uit te voeren in plaats van uit te vinden, die daar gelukkig mee

zijn en rust vinden. Je hoopt echter ook dat ze niet verontrust worden, want je
sympathiseert met de eerste groep, die eerlijk nieuwe wegen zoeken. In ieder
geval daagt die confrontatie je uit om na te denken, o,m te bezinnen over het
geloof.

Mag ik U dan uitnodigen dit e,ven, samen te doen. lk zou zeggen, vrienden, het
geloof bestaat niet, er bestaan wel gelovige mensen. De geloofshouding van die
gelovige mensen staat niet los van wat er in de wereld en ook in hun persoonlijk
leven gebeurt. Het tijdsklimaat en vooral de persoonlijke levenservaringen kun-
nen de accenten verleggen zodat iede.r mens zijn geloof anders gaat verwoorden
en beleven. Bovendien is geloven een lange weg. Wii bewegen ons allen erge'ns
tussen geloof en ongeloof.

Meer concreet kunnen wij enkele type'n o{ modellen van geloof beschrijven. Voor
een eerste groep beteke.nt geloven een reeks waarheden aanvaarden, die ons
werden geopenbaard e'n die ons worden voorgehouden door het kerkelijk gezag,
met daaraan verbonden ee,n reeks verplichtingen, een reeks praktijken.

Die geloofshouding kennen wij allemaal, zeker van uit ons verleden en onze op-
voeding. We vinden ze terug in de vroegere katechismus. Het is een duidelijk
gehe.el van waarheden en verplichtingen, die voor velen een houvast betekenen,
waar weinig ru,imte is voor zoeken en vindingrijkheid.

Een tweede groep legt het accent niet zozeer op waarheden en verplichtingen,,
maar o'p de perso.onsrelatie. Geloven is vertrouwen in een persoonlijke God, die
Vader is en zorg draagt en in Jezus Kristus, de God met ons. Die geloofsverhou-
ding wordt beleefd in een persoonlijke ik/gij verhouding tussen de gelovige mens
en zijn God. God is mijn Herder. Onze namen staan geschreven in de palm van
zijn hand.
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Voor een derde groep betekent geloven ve,eleer : verwonderd en eerbiedig open-

staan voor het " Andere ". De werke'lijkheid waarin we leven, de gebeurtenissen

en de mensen, verwijzen naar een andere werkelijkheid, die wij moeilijk kunnen

benoemen en de naam " God " geven. Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden,

God ? Geloven in God betekent ongeveer geloven in de zin van het leven, on-

danks alles : het leven als opgave en als gave.

Een laatste groep legt het accen;t op het handelen, het realiseren, het beleven

van waarden. Gelo'ven is zich inzetten - persoonlijk en in groep - voor het heil

van de m,ensen, in de geest van Jezus van Nazareth.

Dit heil - dit heelworden van mensen - betekent : meer rechtvaardigheid, vrijheid,
nieuwe lovenskansen, ve'rdraagzaamheid. Dat geloof kan een sto'utmoedig geloof
worden.

Dit al te schematisch overzicht van enkele geloofsmodellen wil alleen maar aan-
tonen dat mensen hun geloof beleven op vei'schillende wijze'n : dat er een veel-
vormigheid is van geloven.

Die veelvormigheid vinden wij zeker terug in het evangelie en in de beginnende
kerkgemoenschap. Ze is een teken van leven en groei. Wij kunne'n alleen maar
blij zijn, wanneer duizend bloemen bloeien.

Veel belan'grijker echter dan praten over het geloof is het voo,rleven. Kinderen
geloven in de mate dat zij gelovige mensen ontmoeten en ervaren. Gelukkig het
kind dat in de volwassenen die liefde ervaren kan. Het leert het kwade, late.n door
het goede te zien.

Allen worden wij geconfronteerd met opgroeiende kinderen of jongeren. Mochten
zij bij ons de nodige ruimte vinden om zichzelf te worden en vooral de nodige
geborgenheid, want hoe, kunnen wij spreken over een God van liefde, als wij
geen liefde en' geborgenheid zouden geven. - Ruimte en geborgenheid - Dit is
dan mijn oprechte we,ns bij deze viering.

Het was voor mij een vreugde eens te mogen spreken in die vertrouwde ruimte,
waar ik zoveel he'b gezwegen en gebeden.

Richard Deckmyn
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Reklame

De reklame, zo hoort men wel eens, is 66n van de verderfelijke produkten van het

vrije-kompetitiesysteem. Ze is verderfelijk omdat ze liegt, omdat ze verleidt, omdat

ze vals is. Dit is soms waar, doch meestal is dit ni6t waar. Want hoe lang zou de

reklame het halen als zij tegen beter weten in een produkt blijft aanprijzen op

grond van eigenschappen die dit produkt niet heett ? Reklame is niet vals, maar

ze is sluw, ze is e'enzijdig : ze pakt alleen met deze eigenschappen uit die het

geadverteerde, produkt inderdaad op soortgelijke produkten v66r heeft. De op-

vallendste en tegelijk meest gunstige kenmerken worden geaksentueerd om de

verkoop van, het produkt op te drijven.

De verspreiding van dergelijke informatie is, afgezien van de bedoeling ervan'

analoog aan het verspreiden o,nder studenten van stereotiepen betre'ffende hun

leraars. Het duurt gewoonlijk niet lang vooraleer de rekels een nieuwbakken

leraar gewikt en gewogen hebben en hun konklusies in een kenschetse'nde lap-

naam hebben samengevat. Deze beeldt dan vaak het meest karikaturale van de

persoon uit, niet zelden alleen maar van de fysieke persoon.

Met de reklame heeft dit stereotiepe beeld, dat gedurende jaren van klas tot klas

wordt overgeleverd, twee dingen gemeen. Ten eerste, het is altijd een oversim-
plifikatie. Het gaat erom in een paar ruwe trekken een beeld op te hangen dat

kenmerkend is voor deze en niet voor gene. In dat beeld worden dus enkel deze

trekken opgenomen die distinktief ziin ten aanzien van alle soortgelijken. Wat

gemeenschappelijk is, het wezenlijke dus, wordt veronachtzaamd. Ten twee'de'

ook al is de stereotiepe een simplifikatie, ze is meestal nooit van alle waarheid

ontbloot. Ook en misschien vooral voor de subtiele vindingen terzake geldt dat

de bijnaam maar echt geslaagd is als hil goed aansluit bij de redle verschijning
van de gedtiketeerde. lk laat het diskreet aan ie'der afzonderliik over om deze

geleerde stellingen aan eigen ervaring te toetsen.

Er is echter ook een belangrijk verschil tussen de reklame en de collegestereo-
tiepen. De reklame moet een produkt promoveren, ze tuit de goede eigenschap-
pen hoog boven de andere uit. De scheppers van collegestereotiepen gaan niet

zo precies te werk. Hen komt het er niet op aan de lovenswaardigste eigenschap-
pen uit te zoeken als wel de meest karakteristieke, wat in hun taal meestal be'
tekent : de meest ongunstige. Miin ervaring heeft geleerd dat collegestudente'n

daarin doorgaans vrij origineel zijn. T6 origineel eigenliik om door de volwas-

sene, wiens verbeelding geen zulke bokkesprongen meer maakt, nog geappre-

cieerd te worden. Want ik he'b het nooit anders geweten dan dat de produkten

van zulke vindingrijkheid angstvallig uit de omgang met grote mensen geweerd

werden. Toegegeven, erg innemend zijn de formuleringen meestal ook niet. Maar

belangrilker misschien nog is dat de volwassene meestal gee'n tiid en geen aan-

dacht meer hee{t voor de speelsheid van'het jongelingenvernuft. Want het 6chte

leven,, dat der vo,lwassenen dus, het leven met een grote L, dat is inderdaad
geen fachertje. Dat moet ik zo langzaam z6lf ook gaan toegeven. N'eem nu het
geval van die bijnamen. Er nu eens echt ziin werk van maken om voor iemand

een mooie beeldende lapnaam te bedenken, dat kan toch geen bezigheid van

ernstige mensen zijn, nietwaar ?

Lieven Vandekerckhove
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Familienieuws

GEBOORTEN

Sandra, dochtertje van Heer en Mevrouw Michiel en Lutgard Vandenbussche -
Desimpel uit Staden - Roeselare, 25 lebruari 1977

Stijn, zoontje van Heer en Mevrouw D. D,hondt-Lauwagie uit Gent -
Gent, 3 maart 1977

Tom, zoontje van Heer en Mevrouw Lino en Ann De Roo - Lagrain uit Roeselare
' Roeselare, 7 maart 1977

Dominiek, zoontje van Heer en Mevrouw Rudy en Rita Depla - Desloove,re uit
Roesefare - Roeselare,, 14 maart 1977

Seth, zoontje van Heer en mevrouw Jos en Elsje Remaut-Houwen uit Roeselare
' Roeselare, 11 april 1977

Paul, zoontje van Heer en Mevrouw Paul e,n Pia Bruynooghe - Pattyn, uit Roese-
lare - Roeselare, 12 april 1977

Adelien, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan en Marieke Decramer-Priem
uit Roeselare - Roeselare, 25 april 1977
Pete,r, zoontje van, Heer en Mevrouw No6l en Beatrix Keirsbilck - Dieiickx-Vis-
sohers uit Roeselare - Oostende, 1 juni 1977
Els, dochtertje van Heer en Mevrouw Jozef en Marleen Candaele-Van Giel uit
Antwerpen - Blankenberge', 11 juni '1977

Ruben, zoontje van Heer en Mevrouw Luk en Edith Vandecasteele-Vanden
Berghe uit Gent - Gent, 16 juni 1977
Mattias, zoontje van Heer en Mevrouw Luk en Rita Bouckaert-Ghesquidre uit
Oud-Heverlee - Leuven, 17 juni 1977

Pieter, zoontje van He,er en Mevrouw Antoon en Myriam Matten - Bostoen uit
Hooglede - Poperinge, 5 juli 1977
Tristan, zoontje van Heer en Mevrouw Luc en Katleen Aerbeydt-Vansteenkis;te
uit Ro'eselare - Roeselare, 9 juli 1977

Katleen, dochtertje van Heer en Mevrouw Jos6 en Kristien De Brouwere -
Verfaellie uit Roeselare - Roeselare', 2A juli 1977
Liesbeth, dochtertje van Heer en Mevrouw Bart en Ingrid Ponsaerts-De Meyere
uit Brugge - Brugge, 11 augustus 1977
Friedl, dochtertje van Heer en Mevrouw And16 en Myriam Van,holle-Pierpont uit
Roeselare - Roeselare, 2 augustus 1977
Lieven, zoo,ntje van Heer e,n Mevrouw Patrick en Ingrid Dufour-Bailleul uit Rum-
beke - Roeselare, 12 augustus 1977
Brecht - zoontje van Heer en Mevrouw Pol en Beatrijs Tessie'r-Devriese uit
Roeselare - Roeselare, 12 augustus 1977
Ruth, dochtertje van Heer en Mevrouw Valeer en Maria Dessein-Vervaele uit
Moorslede - Roeselare, 4 september 1977
Tillo, zoontje van de Heer en Mevrouw Karel en Chris Dumont-Bataillie uit Roe-
selare - Roeselare,, 6 september 1977
Kristof, zoontje van de Heer en Mevrouw Joseph en Rita Hauspie - Vercaigne uit
Roeselare - Roeselare, 21 september 1977
Lieven, zoontje van Heer en Mevrouw Karel en Lieve Claerhout-Parent u,it
Ardooie - Ro,eselare, 25 september 1977
Tine, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan en Greta Brusselaers-Moerman uit
Roeselare - Roeselare, 30 septe'mber 1977
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HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Piet e'n Els Schockaert - Maes,

Ingelmunster, 5 maart 1977

Heer en Mevrouw Johan en Adelheid Deckmyn - Demeester'

Beauvoorde, 12 maarl 1977

Heer en Mevrouw Jo en Katrien Sercu - Cornelis,

Roeselare, 25 maart 1977

Heer en Mevrouw Luo en Linda Deltour-Berteloot'
Rumbeke, 1 april 1977

Heer en Mevrouw Pol en Annemie Verbeke - Verhaeghe,

Roeselare, 23 aPril 1977

Heer en Mevrouw Lodewiik en Lidwina Bulcke-Verhelst,
Knokke. 28 mei 1977

Heer en Mevrouw Bart en Chris Deseure-Verstichel,
Eine, 1 juli 1977

Heer en Mevrouw Johan en Hilde Le{evere-Verstraete,
fngelmunster, 2 iuli 1977

Heer en, Mevrouw Jan en Katelijn Vercruysse-Vankeirsbilck'
Alveringem, 2 iuli 1977

Heer en Mevrouw Luc en Mieke Lootens - Sobry'

Roeselare, 8 juli 1977

Heer en Mevrouw Bart en Mieke Vandenberghe-Van Robays'

Kortrijk, 9 juli 1977

Heer en Mevrouw Johan en Maria-Theresia Deceuninck-Vinckier'
Hooglede, 9 juli 1977

Heer en Mevrouw Jan en Lutgart Willaert-Weymans'
Tisselt, 12 juli 1977

Heer en Mevrouw Patrick en Lut Hanoulle - Aerts,

Opglabbeek, 15 iuli 1977

Heer en Mevrouw Luc en Christine Bataillie-Vermander,
Roeselare, 16 iuli 1977

Heer en' Mevrouw Dirk en Vera Parrein - Bondue'
Westrozebeke, 16 juli 1977

Heer en Mevrouw Frank en Marisa Vandekerckhove - Martinez-Fresneda,

Marbella, 22 iuli 1977

Heer en Mevrouw Frank en Viviane De Jonghe - Decoene'

Roeselare, 6 augustus 1977

Heer en Mevro'uw Geert en Maya Cauwelier-Lescroart,
Brugge, 13 augustus 1977

Heer en Mevrouw Hans en Liesbeth Deckmyn - Lybeer'

Roeselare, 19 augustus 1977

Heer e,n' Mevrouw Didier en Patricia Dejonghe'Vanneste'
Brugge, 19 augustus 19Z7

Heer en Mevrouw Roger en Marleen Bommerez - Dewilde,

Roeselare, 20 augustus 1977

Heer en Mevrouw Martin en Cecile Vanhaverbeke-Gellinck'
Wingene, 27 augustus 1977

Heer en Mevrouw Guido en Christine Van Geluwe-Devlieger'
Moerkerke, 1 sePtember 1977
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Heer en Mevrouw Lieven en Karlien Cardoen - Libeert,
Roeselare, 3 september 1977

Heer en Mevrouw Luc en Trees Jacques - Verschoot,
leper, 3 september 1977

Heer en Mevrouw Luc en Brigitte Denturck - Spriet,
Oostnieuwkerke, 3 september 1977

Heer en Mevrouw Jan en Trees Wybo - Evenepoer,
Lombeek, 16 september 1977

Heer en Mevrouw Jef en Kristin Vercruysse-Vanden Bosch,
Kessel-Lo, 30 september 1977

Heer en Mevrouw Jacques Bouckaert-Biebuyck,
Kortrijk, 21 oktober 1977

Heer en Mevrouw Jan Vanneste - Bonte,
Roeselare, 22 oktober 1977

PRIESTERWIJDING

Eerwaarde Heer Andr6 Decock
Roeselare, 10 juli 1977

OVERLIJDENS

Heer Maurits Van de sompele - De Brabander, geboren te westkapelle op 7 maart
1903 en overleden te Roeselare op 23 tebtuari 1977.
Mevrouw Martha De Ruytter-van Gelder, ge'boren te snellege.m op 22 december
1900 en overleden te Kortemark op 27 tebruari 1977.
Mevrouw Martha Baelen -Misplon, geboren te Hooglede op 15 november 1912 en
overleden te Roeselare o.p n rcbruari 1977.
Heer Ju'lien Ruant-Vancayseele, geboren te Reningelst op 16 me,i 1901 en over-
leden te Poperinge op 1 maart 1972.
Mejuffrouw Godelieve Huyghe, geboren te Roeselare op 11 fe,bruari 1g33 en over
leden te Roeselare o.p 8 maart 1977.
Pater Valentinus walgrave, geboren te Heist op 20 mei 1914 en overleden te Gent
op 10 maart 1977.
Heer Germain Degraeve-Glaude, geboren te Menen o,p 7 januari 1g97 en oveF
leden te Gullegem op 12 maart 1977.
Mevrouw Madeleine Hostens-Ghyssaert, geboren te Diksmuide op 15 mei 'lggg
en overfeden te Kessel-Lo op 17 maart 1g77.
Heer Nestor Plancke - Dekiere, geboren te oostnieuwkerke op g septembe,r 1g96
en overleden te Roeselare op 20 maart 1977.
Mevrouw Julia Bouten - staelens, geboren te Torhout o,p 29 juli lggg en overlede.n
te Roeselare op 2 april 19;/2.
Heer Luc Deceuninck, ge'boren te Roeselare op g augustus 1g5g en overleden te
Roeselare op 8 april 1977.
Heer Maurice Joye- Haerynck, geboren te Vladslo op 22 maart 1996 en overleden
te Roeselare op 10 april 1977.
Heer Gentiel Loose-wostyn, ge'boren te Torhout op 2 augustus 1900 en over-
leden te Roeselare op 16 april 1977.
Mevrouw Leona Van zandycke - samyn, geboren te Roeselare op 9 oktober 1931
en overlede,n te Roeselare op 18 april 1977.
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Mevrouw Josefine Deltour-N'ollet, geboren te Gullegem op i9 juni 189z[ en over-

leden te Brugge oP 22 a2ril 1977'

Mevrouw Monique De,mets-De Cuypere, geboren te Tielt op 6 juni 1935 en o'ver

leden te Roeselare oP 1 mei '1977.

Juffrouw Martha Peeters, geboren te Roeselare op 13 april 1900 en overleden te

Roeselare op 10 mei 1977'

Heer Cyriel Vandenweghe-De Geest, geboren te Gits op 26 mei 1900 en over-

leden te Roeselare oP 13 mei 1977.

Mevrouw Alice Declercq-Caenepeel, geboren te lzegem op 28 maart 1907 en

overled'en te Roeselare o'p 15 mei 1977.

Heer Jeroo'm Decadt - Gaytant, geboren te Hooglede op 2 april 1901 en overleden

te Roeselare op 17 mei 1977.

Heer Constant Vanlerbe,rghe - capon, geboren te sint-Eloois-winkel op 24 maart

1894 en overleden te lzegem op 17 mei 1977.

Me,vrouw Maria schurmans-Alen, geboren te Halen op I april 1884 en overleden

te Diest op 23 mei 1977.

Heer Frans Lievens- Moyaert, geboren te Lichtervelde op 16 oktober 1918 en over-

leden te Roese,lare op 24 mei 1977.

Heer Maurits vandenberghe - sabot, geboren te werken op 21 september 19O7

en overleden te Boezinge'op 31 mei 1977.

Heer Silveer Decru, geboren te Oekene op 21 juli 1906 en overleden te Boeselare

op 3 juni 1977.

Mevrouw Julia Declercq-Staessens, geboren te Roeselare op 6 februari 1895 en

overleden te Ardooie op 3 juni 1977.

Heer Cyriel Ve,rstraete-Soet, geboren te Zarren op 12 september 189O en over-

leden te Nieuwpoort op 7 juni 1977.

Mevrouw wilhelmina castelein - Van Eeckhout, geboren te Roeselare op 4 okto'

ber 1937 en overleden te Berchem op 16 iuni 1977.

Mevrouw Agnes Vandamme - Priem, geboren te Egem op 14 november 1928 en

overleden te Rumbeke op 26 juni 1977.

Heer Hubert Verhamme - Allegaert, geboren te Ingelmunster op 21 septe'mber 1927

en overleden te Ingelmunster op 28 juni 1977.

Eerwaarde Heer Louis Debusschere, geboren te Roeselare o,p 31 mei 1904 en

overleden te Roeselare op 29 juni 1977.

Heer Valdre Petillion - Roose, geboren te Boezinge op 7 februari 1905 en over-

leden te Boezinge op 29 iuni 1977.

Heer Adelson Depla - Gobin, ge,boren te Roeselare op 9 mei 1927 en overleden

te Bo,nn-D'otte'ndorf op 3O juni '1977.

Heer Palmer Van Eeckhout-vandewoestyne, geboren te Roeselare,op 23 novem-

ber '1906 en overlede'n te Roeselare op 4 iuli 1977.

Heer Juliaan vanthuyne-soenen, geboren te Handzame op 30 november 189O en

overleden te Handzame op 5 juli 1977.

Mevrouw Suzanna De,prez-Naert, ge,boren te Roeselare op 21 ianuari 19011 en

overleden te Roeselare o'p 7 juli 1977.

Mevrouw Malvina Demaitre-Verbeke, geboren te Roeselare op 29 oktober 1904

en overleden te Roeselare o'p 14 iuli 1977.

Heer Remi Flipts, geboren te Roeselare op 4 fe,bruari 1893 en overleden te Roe-

selare op 17 juli 1977.

Heer Nodl callewaert-Moyaert, geboren te Roeselare op l december 1948 en

overleden te Hoo'glede op 27 iuli 1977.



Heer Marcel Loontjens- Dutry, geboren te Rumbeke op 11 april 1927 en over-
leden te leper op 31 juli 1977.
Heer Florimond Devriendt- Goetghebeur, geboren te Bredene.op 3o augustus 1908
en overleden te O'ostende op 1 augustus 1977.
Heer Luc Bataillie-Vandeginste, geboren te Roeselare op 1g september 19g1 en
overleden te Roeselare op 1 augustus 1977.
Heer Augustin Algoedt-vanhalst, ge,boren te Moorslede op 20 december lggs en
overleden te, Roeselare op 3 augustus 1977.
Mwrouw Godelieve De'prez-Tommelein, geboren te Kortemark o,p 16 oktober
19'f 1 en overleden te Roeselare op 6 augustus 1g77.
Heer camiel sieuw, geboren te' lzegem op 29 september lggg en overlede,n te
Moo,rslede op 14 augustus 1977.
Heer Paul vanhee, ge'boren te ukkel op 19 oktober 1955 en overleden te,Roese-
lare o'p 15 augustus 1977.
Heer odiel Bruneel -Dewachtere, geboren te Moorslede op 12 september 1g91 en
overleden te Menen op 1 september 1977.
Heer Nestor Vanraes-soete, geboren te Moorsele op 16 lanuari lggE en ove.rle-
den te Ro,eselare op 4 september 192l.
Mevrouw Elza soenen-vandewalle, ge,boren te Ledegem op 2g augustus 1g06 en
overleden te Roeselare op I september 1977.
Heer Maurits Deprez-verbanck, geboren te Ruddervoo,rde op 29 september 1907
en overleden te Brugge op 11 september 1977.
Mevrouw lrma Decoene - Deburghgraeve, overleden te westrozebeke op 14 se,p-
tember 1977.

Heer Raphadl Delbaere - Dezeure, geboren te poperinge op 7 april 19@ en over-
leden te Roeselare op 23 septernber 1977.
Mevrouw Ursula Flipts-Bottcher, ge'boren te Mohlsdorf op 19 septe,mber 1926 en
overleden te Roeselare o,p 2g september 1977.
Heer Jan Persyn, geboren te Leuven op 1g mei 1951 en overleden te Brugge op
2 oktober 1977.

Mevrouw Marguerite Beun-Lermyte, geboren te poperinge op 1o mei 1910 en
overleden te Watou op 3 oktobe,r 1977.
Mevro,uw Fernand De. Meester-Descamps, overleden te Koksijde.

10 JAAR OUDLEERLINGENBOND - 30 aprit 1978
'10 u. : Eucharistieviering in de kerk van het Klein Seminarie
11 u. : Academische zitting met feestredenaar
12 u.: Receptie
Vanaf 14 u.30 : Bezoek aan het schoolfeest van de mlddelbare
afdelingen.
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