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Beste Redactioneel,

Daar de post hier zo laat toekomt, schrijf ik nu pas. Als reactie op "Redactioneel" van
Joost Vanbrussel.

1. Zelfs als 'n oude garde van oud-leerling, lees ik graag alles. Ook over de nieuwe
tijden van 't college. Algemene artikelen. Dus liefst niet all66n losse gegevens.

2.

Dat het de jongeren niet zo intereseed is normaal. Maar vergeet niet dat ook zil vlug
na 15-20 jaar ook meer zullen willen weten over "hun" college van vroeger.

3. "Eertijds" is voor honderden nog de enige mogelijkheid om nog iets over hun klas,
over het college, enz., enz. te vernemen. lk bedoel voor ons die ons leven in het
buitenland doorbrengen. Zonder "Eertijds" zouden we niets meer weten ... lk ben nu
reeds 40 jaar in Zuid-Amerika.

4. ln die 40 jaar ben ik nooit op een
1

1 november

klasvergadering geweest en nog minder op een

... Dus "Eertijds" is noodzakelijk ...

5. Ook het veranderen van nieuwe waarden is van belang voor ons ... zolang we

ons

nog jong van hart gevoelen.

Besluit

!

Doe zo voort. Met de verscheidenheid die er nu is. Houd de moed en de standvastigheid

erin. Proficiat.
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ETIENNE ROELENS:37 JAAR̀FULL TIME'

Voor jongere collega's lijkt het haast onvoorstelbaar. 37 jaar 'leraarschap': het is niet
niks! 37 volle schooljaren en, niet 66n dag afwezig. Wie doet ooit beler?
Etienne is op zijn bekende elan doorgegaan. Onvermoeibaar. De laatste jaren misschien
wel wat moeizamer maar, eens de motor weer op gang, ...
lk kreeg soms de indruk dat Etienne altijd op school was. Als eerste aanwezig en
onmiddellijk in de weer: frisdrank, drankautomaat, kassa hier, kassa daar. De boekhouding werd stipt bijgehouden. Na die ochtendlijke opwarmer liefst nog een babbel en
als het even kon een kwinkslag met wat vroege collega's.
Dan op naar klas. Ook en vooral daar werd niets aan het toeval overgelaten. Alles neties
geordend en reeds voor aanvang van de lessen klaargezet. In 'zijn' labo en met een volle
klas leerlingen voelde Etienne zich echt in zijn sas. Spontane uitlatingen van jongens
hebben mij altijd overtuigd van zijn onderwijskwaliteiten. Dat bleek ook vorig jaar nog
overduidelijktoen hij als 60-jarige mee optrok met een klas 14-jarigen naar Barcelona. lk

kan in alle oprechtheid getuigen dat wij met z'n allen opgetogen waren met zijn
gezelschap.
Na een goed gevulde lesdag vond hij dan nog de tijd om zich parascolair in te zetten en
om thuis op z'n eentje een heel huishouden te beredderen.
lntussen draait het nieuwe schooljaar op volle toeren. Zonder Etienne. En, jawel hoor,
het lukt. Vanzelfsprekend heeft Etienne daar zelt nooit aan getwijfeld; iets wat hij me vorig

jaar af en toe duidelijk liet verstaan. Wat echter niet meer kan uitgewist worden, is de
stempel die hij zevenendertig jaar lang mee op de school heeft gezet. Etienne heeft
'indruk' gemaakt, zowel op leerlingen als op collega's. lk ben dan ook blii om Etienne
langs deze weg en in naam van alle leerlingen en collega's oprecht te bedanken en hem
nog veel gezonde, vreugdevolle en deugddoende jaren te wensen.
Patrick Dufour

Leraal
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Eertij d,s
UiTCANGS」 AAR 1933

Op dinsdag 23 juni kwam het uitgangsjaar 1933 van het Klein Seminarie bijeen in Park

De E.H. Josd De Mu€lenaere, Dries
Vandeweghe, de heer Verbrugghe, Julien Demuynck en de E.H. Depourcq. Rechtstaand

Rodenbach. We herkennen zittend vlnr.

vlnr. Alberi Balidre, Roger Hoet, Jan Limpens, Gilbert Cafmeyer en de E.H. Albert
Vanhoutte.

In juni 1998 telefoneerde de Heer Dries Vandeweghe naar oud-leraar Joost Vanbrussel
(bekend musicus, stichter en dirigent van het Roeselaars mannenkoor "Gaudeamus
igitu/') of dit koor bereid was op de jaarlijkse klasbijeenkomst de H. Mis te verzorgen in
de kapel van het Klein Seminarie en liefst met gregoriaanse gezangen zoals ... 65 jaar

geleden

!

Daar verschillende oud-leraar-gepensioneerden lid zijn van het koor van Joost werd
graag ingegaan op die vraag. Onze super-anciens (85 jaar !) zongen de Latijnse
gezangen uit het hoofd (hadden die teksten honderden keren uitgesproken tijdens de
6 collegejaren voor de oorlog).

E.H. Depourcq en E.H. De Mu6lenaere gingen voor en van deze laatste onthouden we
zijn spiritueel voorwoordje. Bij de zangers telden we 4 oudgedienden: Joost Vanbrussel,
Andr6 Parmentier, Willy Creytens en Eugeen Verdonck. Oud-leerling Jan Anseeuw zat
weer eens aan het collegeorgel.
Het was een mooie dag met veel herinneringen.

̀BROEDERTJE MAURITS'
摯キ:歳

檄

In het hoekje van het secretariaat was al een tijdje iemand 'aanwezig afwezig'. Dat zal hij

nu zeker ook zijn in de harten van iedereen die hem kende: Maurits de Porlier
gestorven. Niet ver van waar Gezelle - ook hij wordt nu herdacht - het "binnen-

is
&

buiten"-verkeer bemeesterde, daar had de al even stille werkkracht zijn stek. Of: hij was
op stap, warend door en opgaand in de schaduwen van de wandelgangen die het pand
van het College rijk is, of schuifelend richting postgebouw, richting bank. Zwijgzaam,
rustig... ietwat melancholiek? Zelfs een vluchtige babbel leek hem niet uit zijn stilte te
kunnen lokken.

Dit is althans mijn - ik geef toe - vage indruk. Wat ik hierna bijeensprokkel, is verteld
door iemand die hij-hem (wederzijds dus), al dan niet professioneel, van nabij heeft
gekend.

Eerst wat personalia
Maurits Vanhooren is geboren te Zande (bij Oostende) op 19 april 1922. Na zeven jaar
portier te zijn geweest in het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Oostende, werkte hij als
meestergast-magazijnier in de firma Talpe te Roeselare. Na 20 jaar maakte hij ziin
curriculum vitae rcnd..., uiteraard als portier. Dit keer in "ons" en, zo blijkt, gaandeweg
"ziln" Klein Seminarie. ln opvolging van wijlen Maurits Priem.

Maurits huwde met Magdalena Adam; een huwelijk dat kinderloos is gebleven. Zowat
twaalf jaar geleden stierf zijn echtgenote. Enkele jaren geleden sloeg bij hem de ziekte
toe, die hem fataal werd. '7k ben moe" waren, naar verluidt, zijn laatste woorden. Zijn
gralzerk zegt: T Roeselare 7 oktober 1998.
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En nu: op interview

Het administratief personeel spreekt tegen wat ik zopas over die vluchtige babbel
schreef. Greet Carpentier, die als boekhoudkundige ook een aantal taken van hem
overnam: "Wanneer hij de post of een formulier of wat dan ook moest brengen, maakte
hij steeds van de gelegenheid gebruik om een babbel te slaan. En dat niet alleen bij mij,
hoor! We herinneren ons Maurits als iemand die fier was op zijn werk. Het feit dat hij het
na zijn pensioen niet kon laten zijn voormiddagen ten dienste te stellen van het Klein
Seminarie spreekt toch boekdelen? Ja, hij wist zich naadloos in te passen in het drastisch
veranderd beleid oo het secretariaat."
Je hebt binnen een 'gebouw' als het College mensen die de spreekwoordelijke fagade
sieren met uitstraling: eclatante figuren die door hun persoonlijkheid en prestalies de
naam & faam van de school maken. Maar, zou dit hen lukken, was er niet die hoeksteen,
dat stilzwijgend 'Atlasje' dat de gevel moet schragen?

'Manusje-van-alles' Maurits in de ogen van Vabi-leraar Paul Vanrenterghem: "Dertig,
vijfendertig jaren geleden werd het eten niet door vrouwen maar door mannen opgediend.
Maurits nam dit op zich in de refter van de Landbouw. Naast zijn obligate taken (mensen
ontvangen, post- en bankverrichtingen, deed hij de onooglijkste klusjes, tot de olie van
het Lam Gods in de kerk aanvullen. Overigens, Maurits was een zeer gelovig man.
Maar, wat voor speeksel moeten al die postzegels hem niet gekost hebben. lk rekende
het ooit uit wat de versturing van ons oud-leerlingenblad De Dreve betreft: drie nummers
per jaargang aan een gemiddelde van 1000 nummers. 75 000 boekjes en postzegels! En
daar kwam nog Contact bij!"

Een publiek geheim was Maurits' voorliefde voor klassieke muziek, die hem geregeld
dreef naar de kamer van E.H. Arnold Loose, voormalig priester-leraar en nog steeds
grote bezieler van het |ongenskoor Colliemando: "Hii was een verwoed verzamelaar. Dat
hij dat niet blindelings deed, bewijst het feit dat hij steeds de Knack-recensies van recente
uitgaven uitvlooide. Maar hij luisterde en genoot ook intens. Zo intens dat wijlen zijn
vrouw vaak kloeg "dat hette luid stond". Muziek heeft ongetwijfeld de leegte die de dood
van zijn vrouw teweeg heeft gebracht, tendele gevuld.
"Maurits hield hoofdzakelijk van opera. Integrale opera's h6, niet alleen de aria's. Vanuit
zijn dada, de ltaliaanse opera, verruimde hij algauw ziln blik tot bijvoorbeeld het oratorium

en andere religieuze werken. Brahms, Gounod... Vooral de koormuziek, euch, bekoorde
hem. Er was veel genegenheid tussen ons. Hii deed vaak boodschappen voor mij en ik
beantwoordde dat graag met een flink gesprek, (tips voofl een CD, een kaad voor een
conced... lk herinner mij dankbaar zijn enthousiaste evaluatie na zo'n avond."
"O, ja, nog een anekdote - ik heb hem uiteraard ook gewoon als inwonend priester
gekend. Destijds belde geregeld een 'schooiertje' aan, in de mening wellicht dat het Klein
Seminarie nog steeds een klooster was. Dan was het niet van "portiertje" maar van
"broedertje, heb je iets voor mij". Nooit was 'broedertie' Maurits te beroerd om hem
binnen te laten en iets aan te bieden. Dit typeert de generositeit van de man ten voeten
uit."

Ziin "dochter"
Dat muziek hem ook vriendschap heeft gegeven, bewijst ziln begrafenisplechtigheid, die

door familie uit Gistel werd opgeluisterd. Een uitvaartdienst waar ongetwijfeld 66n
persoon niet kon ontbreken: Hilde Debels, zuster van |KS-leraar Jan Debels. Ook hier
bracht een gezamenlijke liefde voor muziek hen samen. Algauw werd de band strakker
aangehaald en hielp Hilde hem met het huishouden en stond zij hem bij tijdens zijn
slepende ziekte. Dankbaar als hij was, zei hij dikwijls'. "Vergeet het niet op mijn
gedachtenisprentje te zetten: zij was echt als een dochter voor mij."
Hoe je al schrijvend iemand leed kennen, van wie je dacht dat hij 'een man van weinig
woorden'was!

Met portier Maurits is Sint-Pieter een concurrent rijker. Wij een stipte, toegewijde,
groothartige en dankbare medemens armer.
Rust in vrede, Maurits.
Perer Marrsse
月θムブ
θZθ

DRIE OGENBLIKKEN
De hemel oeverloos
en er roeit een reiger voorbij
Een eindweegs en verticaal
een man aan de haal
op een fiets.

Op het vlies boven kroos
een bomenrij deint
in de vijver
op maten van niets.
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NIEUWS UIT HET COLLEGE.ARCHIEF

In het vorige nummer publiceerden wij acht foto's uit de oude doos, in de hoop in ons
foto-archief opnieuw wat meer orde te kunnen brengen. Stapels foto's liggen er, maar
veelal zonder enige aanduiding van plaats of tijd. Voor de dia's en recentere foto's
kunnen oudere collega's vaak een uitkomst bieden. Voor de rest van het fotomateriaal
roepen wij nu al voor de derde maal de Eertijdslezers om hulp.
Eerst een woordje over de resultaten van de oproep uit het juni-nummer. Door een
verstrooidheid in de drukkerij plaatste men de al eerder verschenen foto 2 nog eens bij
het artikel. Toch leverde dit nog enkele bijkomende gegevens op. De meeste figuranten
uit die prent van 1924 zijn daarmee geldentificeerd.
Hun namen zijn bewaard voor het nageslacht.
Ook over foto 1, 4, 5 en 6 kwamen reacties binnen. Harteliik dank daarvoor aan de
schrijvers. En dan was er nog 66n brief, die foto's uit het december-nummer van vorig
jaar behandelde.
Opnieuw kwamen de langste brieven van missionarissen. Scheutist Herman Flameygh
(ret. 1947), die verblijft in Baguio City op de Filipilnen, stelde ziin brief in het Engels. Hii
laat zelf uitschijnen dat dit de handigste manier is om de valkuilen van de nieuwe
Nederlandse spelling te vermijden. Herman herkende op twee foto's zijn nonkel Napoleon
Flameygh en zijn vader Leo Flameygh. De brief levert een pak boeiende informatie over
beide familieleden. Toevallig komt Napoleon Flameygh, ook een scheutist, eveneens aan
bod in een artikel van Michiel De Bruyne over " 't Roeselaerenaarki"n, een frontblaadje uit
de eerste wereldoorlog (verschenen in "Roeselare in de Eerste Wereldoorlog" van Michiel
De Bruyne, Philip Geldhof, Robert Baccarne, Jan Steen, Johan Vandekerkhove en Willy
Van Moerbeke, Roeselare 1998). Daarin publiceerde Napoleon onder andere zijn gedicht
"De Ballade van den Vlaamschen Knape", opgedragen aan een andere oudleerling van
het Klein Seminarie, Firmin Deprez.
Ook uit het Verre Oosten kwam de brief van scheutist Werner Lesage (ret. 1961). Dertig

jaar al werkt hij in Japan. Momenteel verblijft hij in het plaatsje Himeji, ergens tussen
Kobe en Okayama, waar hij secretaris is van de Japanse Scheutprovincie.
Hij meent de scheutisten Jules Desmet (foto 1) en Paul De Meester (foto 2) te herkennen.

Zij tronen in het midden van een grote schare vrienden en familieleden, dus wellicht bij
het feest van hun priesterwiiding of kort voor hun vertrek (1924). Een vergelilking met
andere foto's waarop hun naam wel voorkomt, toont aan dat pater Lesage het wellicht bij
het rechte eind heeft.

"ln mijn tijd op het college hingen er in de gang die aangebouwd was langs de kapel en
uitzag op de speelkoer, de foto's van missionarissen. lk heb er in die tijd dikwijls naar
gekeken en ik ben gezegend met een visueel geheugen", argumenteed de schriiver zijn
identificatie. Voor alle duidelijkheid: de foto's hangen er nog altiid.
Van de heer Raf Tuytten uit Roeselare ontuingen we volgend schrijven.
Foto nr. 5 is geen foto die in verband staat met het Klein Seminarie.

Het is een foto met de ijveraars van de H.-Hartbond van de Sint-Amandsparochie te
'30.
Roeselare, waarschilnlijk van in het begin van de jaren

De priester op de foto is E.H. Oscar Verhaeghe, die onderpastoor is geweest van de

St-Amandsparochie van 1924 tot 1934 en in dit jaar werd benoemd tot pastoor te
Bulskamp (hij was voorheen leraar aan het Klein Seminarie van 1909 tot 1924).
E6n persooon is thans nog in leven nl. de Heer Robert Maddens (staande 5de van links),
thans 90 jaar oud en wonende steenstraat 76 te Roeselare en vader van Eric, Erlend,
Marc, Dirk, Geert, alle oud-leerlingen.
Voor de Eertijdslezers hebben wij een nieuwe reeks foto's klaar.
Sommige komen uit een doos met als enige vermelding "Jongensclub E.H.G. Cattebeke".
Kan iemand ons iets meer vertellen over die club? En verder: boogschieten was lange tijd
(zeker in de 19de eeuw, maar ook later) de favoriete sport op het Klein Seminarie.

Zou iemand kunnen zeggen hoelang die sport er beoefend werd of hoe die aan naar
einde gekomen is?

Alle reacties (of eigen oud schoolmateriaal) is welkom. Hartelijk dank bij voorbaat aan
ieder die hiervoor in de oen kruiot.
Johan Strobbe
leraar en archivais

Het correspondentie-adres:

Archief Klein Seminarie
ZuidskaaI2T
8800 Roeselare
(o51) 22 15 24
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IN HET BEGIN...
... schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was woest en leeg.
Verwarrende duisternis duwde de aarde naar de drepte...
Maar God heeft zijn werk tot voltooiing gebracht, tenzi1...
misschien heeft Hij hier en daar een plekske vergeten,
een plekske waar teveel duisternis nog hangt.

Wij hadden een gesprek met Pater Danidl Lodrioor, Scheutist. Reeds 37 jaar werkte hij in
de brousse van Congo-Zaire. Na zijn vakantie in Belgi6 en een paar dagen voor zijn
terugkeer naar Congo, stelden wij hem een paar vragen, terwijl hij een en ander aan het
inoakken was.

Pater Lodrioor...

als bruggenbouwer

?

Heeft uw terugkeer nu, nog zin?

>

Nu alles stuk is, de wegen, de economie, het onderwiis, wat motiveeft u om op uw
leeftijd (64 jaar) nogmaals te vertrekken?

Gans mijn leven reeds ben ik geboeid en gedreven door het evangelieverhaal van de vijf
broden en twee vissen. Jezus zei: laat die mensen gaan zitten en geef ze te eten.
Verdeel wat ge hebt! Dat tracht ik ginds te doen en wel met hun hulp.

+ ts dit na zoveel jaren wroeten en hard labeur

toch geen onmogelijke opdracht
gebleken?
Neen! De boodschap van "help hen", "geef hen wat te eten" d.w.z. alfabetiseer hen, leer
hen denken aan de dag van morgen, doe wat voor hun gezondheid, dit alles blijft voor mij

actueel.

12

Als jullie hier in het westen uw 'moderne'(?) manier van denken en leven aanhouden, dan
heeft hulp aan twee derden van de wereldbevolking echt geen zin!!l Waarom willen jullie
steeds zo berekenend te werk gaan, waarom willen jullie alles vertaald zien in netjes

afgelijnde projecten met plannen en cijfers en vooraf te bewijzen resultaat. Wij helpen de
mensen elk ogenblik van de dag, bij hun noden van elke dag, maar hier stelt men een

aantal voorwaarden, eigen eisen. Overal waar

ik hier vraag om hulp bij gekende

instanties van ontwikkelingshulp, dan aarzelt men of dan krijg ik het deksel op de neus..."
't ls voor de Congo?", dat is boter aan de galg, dat is geld wegwerpenl Maar vertel me

dan eens hoeveel geld er via de gigantische witte-olifanten-projecten reeds nodeloos
werd weggegooid?

+

Wat kan je ginder nog met geld?
Deze vraag is nu wellicht terechtl Congolees geld is nu waardeloos. We zijn quasi
teruggekeerd naar ruilhandel. ln mijn Streek met een paar centrale missieposien zoals
Kiri en Mpenzwa en bij de Pygmeedn in Beronge, en met daartussen de vele tientallen

dorpen, helpen we de zorg dragen voor ongeveer 100-000 mensen en dat in een gebied
half zo groot is als Belgi6.
Die missieposten zijn de enige plaatsen waar nog wat geld is: geen Congolees weldra en
geen Belgisch. Een confrater vroeg me om dollars mee te nemen...
Wat we ermee doen was je vraag?
Al m66r dan 30 jaar ben ik bezig een weg van 250 km lang aan te leggen, dwars door de
brousse om deze streek te "ontsluiten". Vanuit de missie kopen we de koffie, de mais en
de rijst op die de mensen uit hun velden kunnen winnen. We kopen die op tegen een
eerlijke prijs om deze producten dan via deze weg naar Kinshasa te krijgen en dat is een
lange en moeilijke weg. Die weg vraagt voortdurend onderhoud zoniet wordt hij door het
wilde oerwoud versmacht. Die weg is er ook nodig om langs daar de dorpsschooltjes en
de dispensaria te bereiken die wij bij tientallen gebouwd of opgericht hebben.
De bruggetjes over de moerassen, gemaakt van het wenge-hout uit de bossen vragen op
ti.id en stond om herstel. Geld ook voor de schooltjes, want de onderwijzers zijn al sedert
meer dan een iaar niet meer betaald. Geld voor het onderhoud van de weg...

Geld ook voor de schoolties ..
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Een tractor meenemen naar ginder

is niet een

overbodige luxe maar

is

daar

levensnoodzakelijk.

Vraag me niet hoeveel km weg ik heb aangelegd noch hoeveel tijd mij dat gevraagd
heeft. Zelfs in een goed opgesteld 'project' kan ik daar geen cijfers voor geven. En dan
moet je weten dal ik, bij bandbreuk of motorpech, soms zes maand moet wachten op
herstel.

Geld voor de strijd tegen tuberculose en malaria, tegen slaapziekte en aids en
wormziekten, tegen een te hoge kindersterfte door gebrek aan hygiene en door
ondervoeding...

Toch zou men bij ons geen honger moeten lijden. Het regent er voldoende, we hebben
vis en wild, we kweken varkens en kippen, we leren de bevolking hoe ze velden moeten
kappen in het oerwoud en hoe ze deze velden moeten onderhouden.
Maar we kunnen het hen moeilijk instampen hoe belangrijk het is ook voorzienig te zijn en
aan de dag van morgen te denken. Dat gebrek aan voorziening is oorzaak van de
ondervoeding. Die mensen zijn eigenlijk gewoon sinds dag en jaar te leven volgens de
natuur en dat wil zeggen: vandaag is er iets en morgen is er niets, maar de natuur zal
altijd 'iets' geven!
Ons groot probleem is de ontsluiting van de streek, de verbinding realiseren met grotere
centra om een elementaire vorm van economie op gang te brengen en in stand te
houden. wii voeren immers hun landbouwproducten uit naar Kinshasa, wij brengen zeep
en zout en kledingstukken en andere noodzakelijke dingen mee vanuit Kinshasa...

+

Voor al dat werk dat je opsomt, Pater, hoef je toch geen missionaris te zijn?
Een leek-ontwikkelingshelper kan dit toch ook?

Inderdaad! Maar dat is theorie! waar ga je die mensen vinden die dat werk 37 jaar
volhouden en dat zonder een vast salaris? Ons missionaris-zijn is "gezonden-zijn,, door
Hem: wij hebben De Boodschap te brengen. Dat schijnt men hier van langs om minder te
begrijpen... aangezien er geen enkele 'roeping' meer is en onze mooi gerestaureerde
kerken verder ontvolken.

Wij als missionarissen, geven ons leven totaal, ons leven, onze inzet en alles war we
bezitten. En 'onze' mensen begrijpen wel deze vorm van boodschap, ondanks hun
oeroude gewoonten en hun rotsvast geloof in geesten en tovenaars. ze zijn vatbaar
gebleken voor kerstening. Dat wil echter niet zeggen dat wij hen "europaniseren,'. Wij

de kracht van hun "m6dicaments-indigdnes,, bij sommige
ziektegevallen. De manier bvb. waarop ze hun psychiatrische en hysterische patienten
genezen door het gelaat van deze mensen wit te schilderen en rond hen gedurende een
week allerlei rituele dansen uit te voeren, is buitengewoon efficidnt. Hoe ze
conflictsituaties tussen families bijleggen door het besprenkelen met bloed van een
afgehakte geitenkop tegen de huties van de ruziemakende bewoners, dat begrijpen wij
staan versteld van

blanken nooit, maar het systeem werktl
Hoe ze hun doden eren kunnen wij alleen maar respecteren. Onze kerkjes zitten overvot,
de zondagsviering is een feest van zang en dans dat twee d drie uur duren kan. We
dopen kinderen en huwen koppeltjes, we lijden mee bij hun begrafenissen, we zeggen

soms ook welkom aan polygame mannen in onze kerkjes, maar we trachten hen bij te
brengen dat hun vrouwen geen minderwaardige wezens of slavinnen zijn.

In de talloze dorpjes doen de 'animateurs-paroissiales' behoorlijk hun werk voor oe
wekelijkse gebedsdiensten.

Soms zijn we dagen onderweg om dan om de twee of drie maand, dergelijke dorpjes te
bezoeken en in hun hutjes op een luchtmatras te slapen... We zijn er altijd heel
welgekomen gasten...
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.. als engelbewaarder

Toch weinig comfortabel zou ie wel zeggen?

Duidelijk minder dan hier alleszins! Een dagblad hebben wij niet; mijn postbus staat op
1.000 km afstand van mijn missiepost en wel in Kinshasa; zo ontvang ik post 66ns om de
drie maanden. Elektriciteit maken wij met'carburant' (als die voorradig is); dan kunnen wii
van 6 u. tot I u. 's avonds meegebrachte video's bekijken en dan beleven we nog eens

o.a. het

voetbalwereldkampioenschap.

Televisie-uitzendingen ziin

er daar niet. Wij

hebben enige verbinding met onze confraters en met de procuur in de hoofdstad via
'fonie' en dan hebben wij nog de radio-wereldomroep als onze trouwe gezel om van het
wereldgebeuren wal op de hoogte te blilven.

>
In

je daar je werk alleen als blanke?
Mpenzwa vormen wij een gemeenschap met drie Scheutisten: de ene

Doe

is

een

Nederlander, ongeveer 60 jaar oud. Hii heet Paul Waterval en hij is verantwoordeliik voor

al wat kerk en catechese aangaat. Er is een Amerikaan, een broeder van Scheut;

hij

heeft ook een diploma van arts. Hij is dan in onze congregatie binnengetreden. Nu is hij
ook al 60 jaar. Maar de tijd van zijn Amerikaanse rijke artsenloopbaan is hij niet vergeten.
Hij liet dus zijn werk in de steek waar hij werkte in bronxs (wijken van de zwaden) en ook

omwille van zijn communistische sympathiedn, tot hij in samenwerking met een
ontwikkelingsorganisatie in Afrika belandde en het werk van Scheut leerde kennen. Hii
verricht bij ons prachtwerk als verantwoordelijke voor het hospitaal in Mpenzwa en voor
de talrijke dispensaria in het binnenland waar hij verplegers en verpleegsters opleidt en af
en toe een vaccinatie-campagne op het getouw zet. Hij is ook de engelbewaarder van die
verdrukte Pygmeedn in de streek van Beronge waar ikzelf iaren verbleef. Het gaat

behoorlijk goed tussen ons drie. Wat vanuit onze vakantie dan meegebracht wordt zowel
uit Nederland als uit Amerika of Vlaanderen gaat in 6en pot en we overleggen dan om de
prioriteiten vast te leggen die de hoogste noden een beetje kunnen verhelpen. Zuinigheid
is echter geboden om rond te komen.

lk wil van de gelegenheid gebruik maken om de mensen die ons geldelijk steunen van
hade te danken. Toch moet ik het even kwijt: wat hier te loor gaat of nodeloos verbruikt

wordt of zelfs weggeworpen, dat is onvoorstelbaar. En het doet me pijn dat men hier, in
het rijke westen, nog altijd deze vorm van hulp ziet als 'wat geven' d.w.z. een klein beetje
van wat men teveel heeft. Niemand doet zich hier echt eens pijn bij dat geven, maar dat
'kleine geven' sust al het geweten. Om echt aan ontwikkeling te doen en ,iets, bij te
dragen, moet men beseffen dat men echt moet 'delen'. Maar dat zal nog wel voor een
tijdje een vrome wens blijven.

>

Pater Daniel, wat na u wanneer jullie daar weg zijn?
Niemand is onmisbaar. De 'abb6's' zijn congolezen, geen Europeanen. De zon schijnt
elke dag en wat morgen zal brengen dat zullen we wel zien, zo oordelen Afrikanen. Het
wordt totaal anders na ons: een zwarte gaat niet oppotten om zich een pensioentje te
verzekeren; de clan heeft immers voldoende kinderen om voor de oude dag te helpen
zorgen. De abb6's krijgen nu hulp van jonge Filipijnse scheutisten en die zullen zorgen
voor een behoorlijke aflossing maar dan wel zonder geldelijke middelen. scheut gaf
reeds belangrijke missieposten in handen van deze mensen. De bevolking blijft er naar
de missie komen, nu niet meer om te krijgen van de blanke paters maar om er mee te
vieren en mekaar te ontmoeten en hun kinderen te laten dopen en hun doden te laten
oegraven.

zo zie ie dat de opmerking van "wat blijft er over na zoveel jaren missionering?" zinloos
is. lk vind het nutteloos om alles altijd in cijfers en grafieken uit te drukken. Laat mij op
mijn beurt eens aan jullie de vraag stellen: "wat blijft er hier in Europa nog over na
evenveel jaren van economische groei en welvaaft? wat rest er nog van de waarden en
de ethiek die wij meekregen toen we dit college verlieten?"

+

Patet Daniel, hoe zie je de toekomst van "Kabila-land"?
Dat is een groot vraagteken. Na Mobutu, zo zei men, kon een nieuwe start genomen

worden. Kabila nam in het begin enkele nuttige maatregelen. Hij kreeg wat mensen aan
het werk, hij liet wegen herstellen, hij nam maatregelen tegen woekerprijzen. ln het begin
werkt dit alles wel een beetje, maar typisch Congolees is dat, na een kode periode,

niemand nog de getroffen maatregelen respecteert! De rebellie leverde hem de
sympathie op in het ganse land omdat hij handig kon inspelen op het nationaliteitsgevoel
van de bewoners. wat nu spijtig is, is dat congo het strijdtoneel aan het worden is voor
de conflicten van andere Afrikaanse mogendheden: Hutu's en Tutsi's zetten er hun strijd
verder. soedanezen vechten er hun geschillen uit. oeganda en Rwanda vormen een
bedreiging voor het behoud van de Kivustreek. Tsjaad schijnt er mijnconcessies te
verkrijgen in ruil voor de inzet van hun troepen. wanneer zambia en zimbabwe opnieuw
het land uit zullen zijn is nog moeilijk te voorspellen. Het valt zeker evenmin te ontkennen
dat congo wellicht een nieuwe belangrijke stap is in de verdere islamisering van gans
Afrika. Het einde van oorlog en geweld is dus zeker nog niet in het zicht.
Voor ons, missionarissen, is dit zeker geen reden om er weg te blijven en de zaak voor
bekeken te houden. In dit land zonder economie, zonder justitie, zonder wegen, enz., zijn
de missie en de kerk trouwens de enige instanties die nog de boel wat draaiende houden.
Voortdoen is ons devies dus. we weten ons gedragen door geloof en hoop en door de
steun en sympathie van nog zoveel goeie mensen hier.

lk dank de oud-leerlingenbond en het Amaat-Vyncke-comit6 voor de gelegenheid die ze
mij boden en de steun die ik mocht ontvangen.

Aimd Vermeersch
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BRIEVEN VAN MISSIONARISSEN

Pater Paul Catry in Ujung Pandang (lndonesia)
Vooreerst dank voor de bijdrage. Het doet altijd plezier te ervaren dat er in Vlaanderen
mensen zijn die ons missiewerk steunen. Zo vet van huis heb ik zelden de gelegenheid
oude klasmakkers terug te zien. Daardoor verliest men veel vrienden. Dit is nu eenmaal
het lot van missionarissen. lk sta op een missiepost van 5.300 mensen op een gebied
van 74 km op 50 km en 12 buitenposten. lk heb een jeep en kan, tenzij in de regentijd, de
meeste posten bezoeken. lk ben hier gelukkig en vind mijn werk zinvol. Om de 3 jaar
komen we nu in verlof, volgend jaar in de zomermaanden. En voor het bij u koud wordt
zijn we weer weg. We zijn te veel aan de tropen gewend ! Nogmaals dank en tot ziens.
Van harte, Paul Catry, CICM

(Ret.1951)

HET AMAAT VYNCKEFONDS V.Z.W.

Ter gelegenheid van het 11-novemberfeest 1998 krijgen 9 missionarissen-jubilarissen elk
10.000fr. van het Amaat-Vynckefonds en de Oud-Leerlingenbond samen. Uit de vele
dankbrieven kunnen wij opmaken de vele en mooie projecten die ze opstellen en
uitvoeren met het, voor westerlingen, relatief klein bedrag.
Komen aan de beurt:
1928 : Spriet Jules - U.S.A
1938: Denys Karel - U.S.A.

1943: Meersman Jerome - U.S.A.
Declercq Edgard - Congo
Flameygh Eugeen - Filipijnen
Hoflack Gaston - Congo
1958 : Vermeulen Wilfried - Filipijnen
1963 : Maes Bernard - Filipijnen
Oost Willy - Kameroen

Moge u uw hart laten spreken voor uw oud-medeleerlingen. Vanaf een stoding van
1.000 fr. krijgt u een fiscaal attest. 467-5025451-65 - Zuidstraat 25 - BB00 Roeselare

NIEUWS VAN HET AMAAT VYNCKEFONDS

Op dinsdag 29 september 1998 kwam het "Fonds" in aanwezigheid van Mgr. Toppo,
aartsbisschop van Ranchi (lndi6) bijeen ten huize van voorzitter Aim6 Vermeersch in
Gulleoem.

Het Zoeaven-museum

Het museum en het archief van het Amaat Vynckefonds zou in de onderaardse gangen
van het vroeger keukencomplex van het Klein Seminarie onderdak krijgen.

Projecten-steun

- 30.000

-

fr. voor Pater Danidl Lodrioor in Congo: aankoop van een tractor, het aanleggen
van een broussebaan en het vervoervan landbouwproiecten van Mpenzwa naar Kiri.
10.000 fr. voor Pater Delrue in Congo: de opleiding van priester-studenten, het inrichten
van vormingssessies en voor "Ciam" = Centre d'information en d'animation missionnaire.
20.000 fr. voor Pater Michel Schelpe in Brazilie: alfabetiseringscursussen in lttinga.
30.000 fr. voor Pater Bouckaert
20.000 fr. voor Pater Danidl Desmet in Kameroen: de uitbouw van een boerderij, de
inrichting van een pas gestarte schrijnwerkerij en de inrichting van huizen voor verlaten
kinderen.

Binnengekomen correspondentie

-

Michel Schelpe uit lttinga in Brazilid beschrijft zijn bloeiende parochie en zijn zorg voor
de vele analfabeten onder zijn mensen.

-

Paul Catry uit Abepura in Indonesid dankt het A.V.{onds om de financiele steun voor

-

de verbetering van zijn internaat.
Mgr. Ndoy, bisschop van Kongolo, meldt ons dat onze seminarist llunga Sola Malenge
Jean-Paul tot diaken en priester werd gewijd.

-

E6n van onze andere seminaristen, Bro. l'Yotish Baxla, uit het St.-Albert's college in

-

Ranchi-lndia, schrijft ons een attentievolle brief.
Marcel Pecceu in Japan meldt ons dat hij op rust is gegaan.

Zaligverklaring van Pater Constant Lievens
Michiel Debruyne, E.H. Frans Herpels, Pater Clarysse en Pater Vandewalle volgen de
zaak oo de voet.

HET AMAAT VYNCKEFONDS SCHENKT 17 HECTAREN AAN DE RANCHIMISSIE

Eind september - begin oktober was Mgr. Telesphore Toppo, aartsbisschop van Ranchi
(lndie) te gast in West-Vlaanderen. Hij had een persoonliike ontmoeting met Mgr. Roger
Vangheluwe, bisschop van Brugge en bezocht onder meer het Klein Seminarie te
Roeselare.

Constant Lievens
ln zijn rijke geschiedenis kende en kent het Klein Seminarie vele missionarissen onder
zijn oud-leerlingen. De bekendste hiervan is zeker pater Constant Lievens s.j. (18561893). Lievens vertrok in 1880 naar Indi6 en werd in 1885 naar Chotanagpur gestuurd,
waar hij als missionaris een enorme bekeringsilver aan de dag legde. Hij nam de
verdediging op zich van de uitgebuite adibasi's of oerbewoners. Lievens stierf te Leuven
in 1893. Pas in november 1993 werd zijn stotfelijk overschot teruggebracht naar Ranchi.
Het werd er bijgezet in de kathedraal. Hier hoort Lievens werkelijk thuis. Het is nu uitzien
naar een eventuele zaligverklaring van pater Lievens.
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De stichting van de Lievensmissie was de oorsprong van wat thans een bloeiende jonge
kerk is, het aartsbisdom Ranchi. Als tolk van ziin gelovigen, blijft Mgr. Toppo de Vlaamse
bevolking dankbaar om de inzet van pater Lievens en de nog steeds actieve Vlaamse
missionarissen aldaar. Hun aantal neemt sterk af. De kerk daar is intussen een kerk die
zichzelf kan dragen en naar de toekomst uitkijkt.
29 september 1998

In de schoot van het Klein Seminarie te Roeselare bestaat sinds jaren een comit6 ter
ondersteuning van oud-leerlingen missionarissen. Men onderhoudt contact met hen en
steunt hun proiecten financieel. Dit comit6 heeft de naam "v.z.w. Amaat Vynckefonds",
genoemd naar de zoeaaf en latere Witte Pater Amaat (Ratte) Vyncke (i850-1888).

De zitting van het A. Vynckefonds op 29 september'1998, ten huize van voorzitter
Dr. Aim6 Vermeersch uit Gullegem, kan historisch genoemd worden. In aanwezigheid
van Mgr. Telesphore Toppo werd de huidige toestand van de Lievensmissie gedvalueerd.
Ze is thans een kerk van 2 miljoen katholieken. Lievens wordt door hen nog steeds
vereerd als een echte bevrijder. Zijn uitstraling was enorm. Van de 100 miljoen adibasi's
zijn velen thans katholiek. De Lievensmissie bracht veel roepingen teweeg, waaronder
zelfs enkele bisschoppen. ln april vorig jaar, op de Aziatische synode in Rome mochten
deze met veel interesse optreden als woordvoerders van de Indische kerk.
Toch is de kerk van Ranchi vandaag nog een kerk in verdrukking. lndi6 kent een
meerderheid van hindoes. De huidige regering kan niet om de katholieke kerk heen, maar
van fundamentalistische hindoe-strekking. Aan het hoofd staat iemand, die zich vanuit de
lagere kasten kon opwerken tot staatsleider. Maar nog niet zolang werden twee inlandse
priesters vermoord en kent de kerk veel tegenkanting vanuit fundamentalistische kringen
van hindoes.

Inzet en hulp voor de toekomst
Mgr. Toppo benadrukte heel sterk de blilvende nood aan contact tussen Ranchi en WestVlaanderen, in een realistisch besef dat er een wellicht een tiid komt zonder Vlaamse
missionarissen in Ranchi. Hij drukte het als volgt uit: "Wij als kerk in Ranchi mogen onze
oorsprong en woftels (nl. Lievens) niet vergeten; en jullie in Vlaanderen mogen deze
figuur en pionier Lievens - onze bevrijder -, op wie jullie trots mogen zijn, niet vetgeten".
Daarom blijft contact, uitwisseling en steun onontbeerlijk. Met een heldere blik op de
toekomst, stelt Mgr. Toppo vast dat de stad Ranchi met de jaren uitbreiding neemt. De
oveMegend katholieke bevolking heeft sterk nood aan een gemeenschapsgevoel. Dit
kan niet bij een onderdrukte en versnipperde bewoning. Tegen externe druk in, is het
volgens Toppo nu al nodig terrein te voorzien voor bewoning voor de toekomst.
Concreet wees Mgr. Toppo op een terrein van 17 hectaren, waarop met tijd parochies,
scholen, instellingen e.a. zouden kunnen gebouwd worden. Hiervoor zou de steun vanuit
Vlaanderen meer dan welkom zijn.
Kennelijk onder indruk van het betoog van Mgr. Toppo, besliste het Amaat Vynckefonds
unaniem hiervoor haar spaarcenten aan te spreken. Er werd beslist tot de aankoop van
de betreffende 17 ha.Zichlbaar ontroerd sprak Mgr. Toppo over een "historische avond".
Op vrijdag 2 oktober werd, in aanwezigheid van Mgr. R. Vangheluwe, door het Amaat
Vynckefonds een cheque ter aankoop van 17 ha grond aan Mgr. Toppo overhandigd. Het
gebeurde te Roeselare, in de dreef van het Klein Seminarie, nabij het monument van
pater Lievens, waarop ziin leuze prijkt: "Vier moet branden".
Henk Laridon

Oudleraar

HET "AMAAT VYNCKEFONDS'' VZW

ls een fonds opgericht in de schoot van de oud-leerlingenbond van het Klein
Seminarie te Roeselare, met als hoofddoel steunverlening, financi6le en morele, aan
de werking en concrete missieprojecten van de missionarissen-oudleerlingen en/of oudleraars van het Klein Seminarie. elke bijdrage van derden aan deze vzw komt
rechtstreeks en volledig ten goede aan de missiewerking van deze missionarissen.
De vzw'AMAAT VYNCKEFONDS" is integraal aangewezen op de medewerking en
de hulp van missievrienden onder de vorm van financidle biidragen en giften, of het
kooen van boeken.

- Financidle stortingen
bankrekening

of

of

overschrijvingen kunnen gedaan worden

rechtstreeks

op het

via

uw

rekeningnummer 467-5025451-65 (nieuw

nummer) van het Amaat Vynckefonds vzw, Zuidstraat 25, 8800 Roeselare.

Stortingen vanaf 1000 fr. komen in aanmerking voor een fiscaal attest rechtgevend
op belastingsvermindering.

- Boeken: De Belgische meubelkunst in Europa 1.200 fr. Dit boek kan besteld worden
bij M. Dehem, Zuidstraat 25, 800 Roeselare.
Marc Dehem, Leraar

HOMMAGE AAN PATER DRIES VAN COILLIE C.I.C.M.

Een eminent oud-leerling van het Klein Seminarie is op 26 oktober 1998 overleden te
Leuven.

Dries Van Coillie, geboren Roeselarenaar 1912. Uitgangslaar retorica Klein Seminarie

1932. Zeltde jaar intrede SCHEUT. Priester gewijd

in 1938. In 1939 naar

China

vertrokken.

Hij werd er professor in een seminarie; studentenpastoor in de Verbist-academie in
Peking, verantwoordelijke voor de katholieke radiouitzendingen. Hil was ook geestelijk
leidervan het Marialegioen in Peking en voor heel Noord-China. Van ziin 15 jaren verblijf
in China heeft Pater Dries Van Coillie vijf tragische en pijnlijke jaren doorstaan.
Eerst bij de inval van de Japanners in China: twee jaar in Japans concentratiekamp.

Bij de herovering van China door Mao en intrede van het communisme, drie jaar
opsluiting in de gevangenis van Peking. Honger, folteringen en hersenspoelingen

In 1954 wordt Chou En Lai voor de eerste maal in Gendve

uitgenodigd voor de
rondetafelconferentie van de GROTE VIER. Om goede indruk te maken en vervelende
vragen te vermijden ontslaan de communisten buitenlandse gevangenen. o.a. Pater
Dries. Hij komt terug naar Belgi6. Roeselare verwelkomt hem uitbundig en massaal op de
Grote Markt.

Bijna veertig jaren lang nog geeft hij voordrachten: 1700 keer. In Europa, Azi6 en de
U.S.A. Ja zelfs in het Britse Parlement ging hij getuigen over zijn ervaringen met het
communisme. Zijn boek 'ENTHOESIASTE ZELFMOORD" wordt in 12 talen vedaald.
250.000 exemplaren vinden een koper. Op het einde van zijn boek schrijft hij: "Het
Oosten schaft de vrijheid af. Het Westen misbruikt zijn vrijheid ...". Bij het einde van zijn
leven mijmerl hij: "Laat ons belang geven aan wat belangrijk is, en dat is tenslotte niet

zoveel...".
Bij de begrafenis van Pater Dries Van Coillie in Kessel-Lo op 30 oktober 1998 zegt Pater
Rector in zijn homilie: ... de dood is als het licht dat uitgedraaid wordt. Het is niet meer
nodig, omdat het volle dag geworden is .. .".
Op het doodsprentje, dat Pater Dries zelf heeft opgesteld, lezen wij en bidden met hem:
"zegen Heer, de edele Chinese natie, opdat ze steeds haar wegen van rechtvaardigheid
en werkelijke vooruitgang ten bate van het volk moge bewandelen .. .".
Het Klein Seminarie is het aan zichzelt verplicht, zijn bescheiden maar heel groten, zijn
missionarissen, nooit te vergeten.
Jan Desmet

Ret.1945
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STRENGE WINTERS VAN WELEER

De warmste zomers en de strengste winters blijven langer in ons geheugen dan de
tauwe.

Wij kunnen vertellen over de winter van 1986 waarin, gedurende de ganse maand
februari werd geschaatst. Er stonden kraampjes met drankjes en "hot-dogs" op de Damse

vaart. Sneeuwruimers reden op het ijs om het de schaatsers van de eerste
Zwinstedentocht - drie maal Sluis-Brugge en terug - naar de zin te maken. Als grijze
senior bond ik nog eens de schaatsen aan om de vroeger aangeleerde schaatskunst en
-techniek te testen ... en te laten zien, en ja, het ging nog behoorlijk glad.
Die winter deed mij terug denken aan de koudsle perioden uit onze humanioratijd te
Roeselare.

Op de slaapzaal "St.-Jan Berchmans" waar ik sliep was er in 1935 nog geen centrale
verwarming. Wij legden ons laatste supplementair deken op het bed en daarboven nog
onze overJas.

's Morgens bij het wekken kwam Valdre, de knecht, met vers koud water om ons
wassen; want het water in onze kan was bevroren.

te

Het wasdoekje moesten wij eerst in onze handen laten ontdooien om het fatsoenlijk te
kunnen gebruiken.
En spilts al die ellende hoopten wij dat het verder zou vriezen, totdai het ijs op de vijvers
stevig genoeg was om een grote menigte schaatsers te dragen.

Wij wisten dat er een speciaal schaatsverlof zou worden toegestaan, een eenmalige vrije
namiddag. Dat was zo traditie in het Klein Seminarie.
Op een bepaalde dag was het zover. De externen hadden het gezegd.

"Er werd al geschaatst op de vijvers van het kasteel van Rumbeke en op

de
ondergelopen meersen te Oekene. "Het ogenblik was gekomen om "schaatsverlof'aan te
vragen.
De Superior van het college moest daartoe de toestemming geven.

De twee knapste internen van Retorica - zo wilde de traditie - gingen de toestemming
halen bij 't "suptje" (ledereen weet dat hier Superior Quaeghebuer bedoeld wordt). Dit
gebeurde tijdens de voormiddagspeeltijd. Een grote stilte kwam over de speelplaats.
Geen beweging, geen enkel gerucht meer. De twee jongens bestegen bedachtzaam de
trap in de rechter hoek van de speelplaats, de trap die toegang gaf tot de refters van waar
ze dan, door de duistere pandgangen, de verre verbliifplaats van de Superior konden
bereiken. Ze moesten zelfs hun weldoordachte vraag niet uitbrengen. De Superior knikte
al toen ze voor hem verschenen.
Na enkele ogenblikken stonden ze terug boven op de trap en knikten en wuifden naar de
ademloze menigte studenten. Een groot gejuich ging van de speelplaats op. "Hoera,
schaatsverlof !!!"

"Schaverdijnen" en "schaverdijnders" ziin woorden die nu nooit meer gebruikt worden,

maar die

wij in onze jeugd

kenden zonder ooit Gezelle gelezen

te

hebben.

In

"Schaverdijnen" voel ik de beweging bij het verleggen van het evenwicht van het ene
been naar het andere, wat noodzakelijk is in deze sport. Veel meer dan in het kortere

woord "schaatsen" wordt de afwisseling van het geluid van krassen en glijden
weergegeven. (Sssschaver ...dijijilnen).
In de humaniora gingen wij op dinsdag- en donderdagnamiddag van 14u. tot 16u.
wandelen (in de derde trimester was dit 's avonds). De zaterdag hadden wij de ganse dag
nog les en 's avonds studie

De zondag na de hoogmis kregen wij nog een uudje les "Wellevendheid of beleefheid".
De zondagnamiddag mochten wij terug gaan wandelen en 's avonds terug studie met af
en toe een half uurtie "Regenboog" (= ontspanning). Die namiddagwandelingen leken
eerder op een loopkoers zodat wij geen adem meer hadden om iets te vertellen.
Dit was een speciale namiddag buiten de dinsdag- en donderdagnamiddag, om te gaan
schaatsen of te sieren. (Ook voor het bekomen van een speciale vrije namiddag b.v. ter
gelegenheid van 't supjes feestdag moesten die zelfde twee Retorica-studenten de
toestemming vragen).

De gelegenheid werd dan ook niet geweigerd om in de stad een paar schaatsen te
kopen. In de ijzerwinkel "De Meester" op de markt was er geen grote keuze meer, zodat

we ons tevreden moesten stellen met wat er restte, namelijk Friese houten schaatsen
met lederen riempjes en een koperen bolletie op de top.
En dan die luidruchtige bende, de ene groep naar de vijvers van het kasteel te Rumbeke
en de andere naar de ondergelopen en bevroren meersen van de hofstede Desauvage te

Oekene. Daar was immers een oud waterrad met een sluis, dat het water van de
overstroomde meersen (Ondergelopen meersen waren laaggelegen weiden die na een
lange regenperiode met een sluissysteem onder water werden gezet om met het slib uit
de beken de weiden meer vruchtbaar te maken zoals de fellahs (boeren) in Egypte
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destijds deden met het water van de Nijl.) op peil moest houden. Op de hardbevroren
weidegrond zetten we ons neer en bonden, zo goed als het kon de schaatsen aan. De
eerste pasjes waren o! zo onwennig. Maar als pas geboren veulentjes stonden we gauw
weer recht en konden schoorvoetend glijden. Gelukkig waren er de filosofen (De eerste
twee jaren Filosofie waren toen nog in het Klein-Seminarie te Roeselare) die ons een
handje toestaken om ons met caritatieve bereidwilligheid de spiegelgladheid te helpen
overwinnen... en dan maar vallen en opstaan, zoals de Redemptoristen het ons in de
retraite zo goed predikten... en immer herbeginnen, altijd en opnieuw een meter verder
zonder vallen. De striemende noord-oostenwind geselde onze wangen en neus tot 66n
rode blos. Het leek een Breugeliaans tafereel, de "schaverdijnende jonkheid" in korte
broek en lange kousen... en als decor de sprookjesachtige lilnen van een oud kasteel,
met daarbij het snerpend ritmisch geluid van de gevijlde schaverdijnen op het ijs.
De avond kwam. De surveillant haalde het fluitje boven en ... terug in rang met de
schaatsen op de rug naar het college.
Hoe de boterhammen, zelfs de "planken" * smaakten met de koffie, waarvan ik de
typische geur en smaak nog niet helemaal vergeten ben, is alleen te beschrilven door
iemand die dit allemaal heeft meeoemaakt.

Julien Vandeweghe
ReL 1937
. "planken": de "planken" waren de onderste sneden boterhammen die wat hard en uitgedroogd waren. De leerlingen
van Retorica die in het midden van de tafel als machtige prefecten des tafels gezeten waren moeslen toezien dat ook
die "planken" naar binnen gewerkt werden en de vierdelingskens ot de jongsten van de tafel moesten die opeten.
Daarbij zegden ze een beetje spottend "Van Kasten (= korsten) groeien er sterke gasten". Zo heeft elk zijn deel
"olanken" in de looo van de humaniora verorberd.

VOORLOPIG EINDE
Van het woud blijft de schemer
waarin het lopen als op dikke zolen
en een eindigende zomer is.
Zo staat ook van het water het beeld
op een sokkel gesculpteerd.
Een boot ligt gemeerd.
En de winter moet komen
als de veerman op tijd
om over te steken
Dan wordt het woud weer wijd
dan kan het water breken.

wrrry L/an HaeleNぃ C′ OЛ ″
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KORTE VOORSTELLING VAN HET BOEK: M. STEEN, ,.ABBA, VADER,,,
LANNOO, TIELT, 1998.

Dit boek heb ik geschreven in opdracht van de Belgische bisschoppen als inhoudelijke
achtergrond bij het jaar van God, de barmhartige Vader. Als oud-leerling van het Klein
Seminarie ben ik blij hiervan een korte voorstelling te mogen geven.
Wie of wat is God? Die vraag blijft mensen fascineren, ook vandaag. We leven in een tijd
die, als het om God gaat, grote vragen en aarzelingen kent. Tegelijk zien we ook dat
mensen vanuit een spirituele leegte op zoek gaan naar nieuwe vormen van houvast en
religiositeit. Het boek wil aan die vragen en dat zoeken niet voorbijgaan. Toch is het
geschreven vanuit een uitgesproken christelijk standpunt. Christenen zijn ervan overtuigd
dat Jezus van Nazaret God zichtbaar heeft gemaakt als een menslievende, barmharlige
Vader. Jezus sprak God steeds heel vertrouwelijk en respectvol aan met een woordje uit
zijn Aramese moedenaal: "abba", hetgeen vake of papa betekent. Vandaar de titel:
"Abba, Vade/'.
Hoe is dit boek opgebouwd? We schetsen kort de leidmotieven.
ln een eerste gedachtekring staan we stil bij vragen die te maken hebben melgeloven in
God vandaag. Wat roept het woordje "God" zoal op? (hfdst. 1) In onze westerse cultuur

maken we blijkbaar een "godsverduistering" mee. Sommigen hebben God als Vader
radicaal in vraag gesteld of zelfs dood verklaard. Anderzijds deinen velen mee op nieuwe
spirituele, religieuze golven. Betekent dit alles een afscheid of een terugkeer van God?
(hfdst. 2) Hoe dan ook, het vermoeden rijst telkens weer dal er ergens iets of iemand

m66r "moet" zijn. Christenen geloven in lemand m66r. Wie feeling heeft voor de
dieptedimensie van het bestaan, kdn sporen vinden die erop wijzen dat dit geloof niet
onredelijk is, ook al blijft het altijd een sprong. (hfdst. 3) Die sprong wagen we vooral op
basis van getuigen die hebben verteld hoe God zich in hun bestaan heeft gemeld. God
zelf heeft het initiatief genomen om zich aan ons kenbaar te maken. Christelijk geloof is
daarom altijd een antwoord op God die op zoek is naar ons. Het is op zijn uitnodiging
ingaan en in zijn vriendelijk geheim binnentreden. De waarde van die geloofsoptie
kennen we pas van binnen uit. (hfdst. 4)

ln een tweede grote beweging van het boek schenken we aandacht aan de

bijbelse
openbaring van God als Vader. In de Schrift wordt verteld hoe Jahwe een groep slaven

uit Egypte heeft weggeroepen en bevrijd uit de verdrukking. Met hen heeft Hij een
verbond gesloten. Zijn naam luidt "lk zal er zijn voor u, met u!" En Hij is er voor hen
geweest, telkens weer, in steeds nieuwe gebeurtenissen en omstandigheden. Gods
vaderschap dienen we vanuit dit verbond te begrijpen. (hfdst. 5) Het besef is gegroeid dat
de God van lsra6l, de Bevrijder, ook Degene is die alles in het aanzijn heeft geroepen. Hii

heeft gesproken: wees er! God Vader is de Bron van al wat bestaat, de Schepper van
hemel en aarde (hfdst. 6). De onthutsende boodschap van het christendom is dat die
grote onzichtbare Schepper zijn ware gelaat heeft getoond in een mens, Jezus van
Nazaret. Wie is God en waar is Hij te vinden? In die mens licht het antwoord op! Hij
leefde vanuit een intieme, unieke omgang met God die Hij zijn "abba" noemde. In ziin
handel en wandel, in woord en daad, in leven en sterven is Hij d6 lcoon geworden van
God, de barmhartige Vader. (hfdst. 7) Dit hoofdstuk, middenin het boek, duidt op het hart,
het centrale ankerpunt van al ons soreken over God.
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Sinds Jezus noemen christenen God "Vadei'. Toch ligt het vaderschap van God bij veel
tijdgenoten niet zo gemakkelijk. De drie volgende hoofdstukken behandelen objecties
tegen dat vaderschap. ls God mannelijk? Op de keper beschouwd is God geen man en
ook geen vrouw, maar lemand die voor ons vader en moeder wil zijn. (hfdst. 8) Bedreigt
een almachtige Vader onze menselijke vrijheid niet? De "Abba" waarin we geloven maakt
veeleer echte vrijheid mogelijk. Zijn "almachtig" ligt in zijn sterke, kwetsbare liefde.
(hfdst. 9) Voorts willen we ook de vraag naar God vanuit het menselilk lijden niet uit de
weg gaan. Waar blijft die liefdevolle Vader dan? (hfdst.10)
Een vierde stap brengt ons bij de spiritualiteit van kinderen van God. Twee grondvormen
waarin dat kindschap gestalte kan krijgen, namelijk gebed en goedheid, worden nader
besproken. Eerst bieden we een bezinnende commentaar op h6t gebed van de christen,
het onzevader. (hfdst. 1 1) Voorts belichten we de evangelische oproep "Wees barmhartig
zoals jullie Vader barmhadig is". Zo worden we geroepen om steeds meer op God, onze
Vader te gelilken. (hfdst. 12)

Ten slotte gaan we in de laatste twee hoofdstukken dieper in op onze bestemming als
kinderen van God. God vaderschap komt daarin meteen in een breed perspectief te
staan. God is Degene die alle mensen thuis wil brengen. Onze hoop reikt over de
grenzen van de dood heen. "ln het huis van mijn Vader kunnen velen verblijf houden",
aldus Jezus (Joh. 14,2). (hfdst. 13) We mogen als huisgenoten wonen in God, nu reeds
en ooit voorgoed. Als we oprechte liefde beleven, zijn we opgenomen in huis van de drie-

enige God zelf. Het mysterie van God als Vader, Zoon en Geest is dat van een
onuitputtelijke liefdescommunicatie, waaraan ook wij mogen deelnemen. (hfdst. 1a)

De "geboorte" van dit boek is voor mij een grote vreugde. Misschien kan het iemand
helpen in zijn of haar spirituele zoektocht naar verdieping, naar God. Een ander wil
wellicht wat meer zicht krijgen op het eigene van de christelijke godsvisie of zoekt
inhoudelijke verheldering bij sommige moeilijke vragen over God. Dit boek is echter geen
catechismus. Hii blijft beperkt en lost zeker niet alle vragen op. De behandelde thema's
kunnen wel een aanzet vormen tot gesprek. Hopeliik kan de publicatie op die manier ook
goede diensten bewilzen in pastorale ploegen, bijbel- en bezinningsgroepen. Zo kan het
bijvoorbeeld tot een gedachtewisseling komen aan de hand van vraagjes die iemand
formuleeft in aansluiting bij een bepaald hoofdstuk. Men kan ook uitgaan van de in cursief
gedrukte teksten, verhalen, bijbelfragmenten of getuigenissen die in het boek zijn
opgenomen. In de meeste hoofdstukken komt ook een gebed voor.

lk hoop vooral dat ik via deze publicatie iets mag meedelen van de rijkdom die vervat ligt
in het vertrouwen op God, die we in Jezus' spoor "onze Vader" mogen noemen.
Marc Steen
ReL 1977

..ONS

GULDEN BOEK''

Velen zullen zich nog herinneren hoe zij in studie zaten te dromen of te zuigen
aan hun potlood als ze als avondtaak een opstel moesten maken. Ofwel geen inspiratie
ofwel een moeilijk ondenruerp. Men is meer wiskundig aangelegd of men verbergt liever
zijn persoonlijke gevoelens. Daarom gaf ik telkens een viertal onderwerpen of thema's.
In "ons Gulden Boek" staat dan ook een waaier van literaire werkjes. Voor elk wat wils.
Lees wat die jonge snaken (12-14 jaar) toen neerpenden.
Willy CREYTENS
Leraar Nederlands (op rust)

"Rik Van

Looy"

Frank STROBBE (4 Lat. 1964)

Rik heeft een hard en scherp gesneden gelaat, zoals op antieke munten. Een
gelaat met een masker van Indiaanse geslotenheid. Daarachter verschuilt zich een
ingekeerd man, die zich - omkranst als een Caesar - toch geen andere houding kan
geven dan die van een keizer.

Zijn armen en dijen zitten vol kracht. De handen zijn geklemd rond het stuur.
Hij gunt zijn kuitspieren zelden rust. Zijn steeds waakzame blik bestudeert de stijl van de
tegenstanders. Wanneer hij spurt drijft hij zijn temperament tot het toppunt. De gespierde
bouw en goede gezondheid zijn een blijvende hulp.
Hij heeft een lichaam waarin enorme energie schijnbaar nooit tot op de bodem kan
aangeboord worden. Het is het type van de machtmens, met granieten borstkas en
zuilenbenen en toch imponerend in zijn uitdagende weelde.

Op zijn brio staat geen maat en steeds zeggen de pronostiekers: "Wie wordt vandaag
nummer twee?"

"Een nieuwe lente voor Vlaanderen!"

Dirk MASSCHELEIN (4 Lat. 1970)

Onze Vlaamse taalschat telt veel spreekwoorden, zoals "Na regen komt
zonneschijn". lk hoop dat je weldra begriipt wat dit betekent voor Vlaanderen.
De geschiedenis van ons Kerlingenland is fel getekend door striid. Striid om
den brode en om vrijheid. Vlamingen zijn steeds speelballen geweest in de politiek van
de grote mogendheden. Steeds werden wij gestuit door oorlog en bezetting.
Dertig laar geleden werden nog goede Vlamingen hard getroffen door de repressie. De
Vlaamse kwestie kwam weer aan het rollen. Jaarlijks zweren duizenden trouw aan
Vlaanderen. Wie deed de lJzertoren in de lucht vliegen?
Maar... na regen komt zonneschijn. Uilenspiegel, symbool van de Vlaamse
vrijheidsstrijd, herrees uit de doden. De duisternis scheurt open: een nieuwe dageraad,
een nieuwe lente. Industriezones schieten uit de grond en verschaffen werk. Er komt
welvaart. De Vlaamse cultuur ontwaakt: festival van Vlaanderen. ABN-acties, week van
het Vlaamse lied.
Alle jongeren moeten hun Vlaamse bewustzijn weer wakker schudden. Hard werken om
later iemand te zijn met invloed. Niet om eigen zakken te vullen, maar voor volk en land.
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Het is niet omdat ie met een leeuwenvlagje op je fiets rijdt dat je Vlaming bent. Wellicht
hangt daaronder een voor een confectieboetiek. Laat ie niet meeslepen door banale
Engelse reclame. Straks moeten we nog vechten op twee fronten: tegen vedransing en
verengelsing. Bewaar dan toch de aard van je volk.
Waar je ook gaat spreek je Vlaamse taal en blijf je volk trouw, opdat we zouden mogen

herhalen: "Daar

is geen volk op deze aarde waar men de Vlaming niet

kende,

waardeerde en prees". Dit weze een oproep voor allen die in een diepe slaap verzand
zijn.
Dit opstel is uit dankbaarheid opgedragen aan mijn vader, voor wie ik de grootste achting
koester. Hij bleef trouw aan zijn ideaal. Vlaanderen, uw vrijheid is mijn hoogste goed.

"Een mooi

hoekje" Christoph LYBEER (1 Lat. 1984)

Mijn lievelingshoekje ligt aan zee, Koksijde. Een duinpan dichtbij de zee is
begroed met stekelig duindoorn. Middenin hebben mijn vrienden en ik een kamp
gemaakt, goed verscholen tussen duindoorns. Het bestaat uit een geheime gang, een
vluchtweg en het eigenlilke kamp. Omdat de Walen ons kamp invielen heb ik op het
hoogste punt van de geheime gang de hoofdplaats gemaakt. De vluchtweg is erg
stekelig en heel lang.

Op een zondagochtend bezochten miin broer en ik het kamp. Tot onze verbazing lagen
er 3 grote en 2 kleine zakken. Toen we die opendeden verschenen splinternieuwe jassen
en sportschoenen. Moeder werd erbij gehaald en de politie venrittigd. Alles werd in
beslag genomen en verder niets meer gehoord.
We houden van die plezierige kampplaats. Het is en blijft een mooi plekle.

"Het

warenhuis"

Geert VAN DAMME (1 Lat. 1978)

In onze moderne tijd is het warenhuis een begrip geworden. Jaren terug zijn
ze als paddenstoelen uit de grond gerezen. Voor de winkels van de middenstand vormen
ze donkere onweerswolken
Wat betekenen voor ons die Grand-Bazars? Vooreerst in zo'n supermarkt kan je van
alles kopen. Vooral de voedingswaren zijn een succes. Het feit van zelfbediening en
goedkopere prijzen lokt veel volk. De grote parkings zijn heel handig. Muziek en reclame
weerklinkt via de luidsprekers. Meestal koop je meer dan wat op je lijstje staat.
De enorm grote warenhuizen of hypermarkten verkopen dan ook al wat je denken kunt.
Op het gelijksvloers de alledaagse zaken. Op de eerste verdieping kleding en speelgoed.
Nog hogerop de luxe-artikelen: T.V., radio, tapijten, porselein enz.
Een mastodont-warenhuis vind ik de "Makro". Je mag er pas binnen met een speciale
kaart. Je vindt er alles wat le hartle lust. Door de steraanbiedingen laten we ons
verleiden. Met een volgeladen wagen en een lege beurs rijden we huiswaads. Maar...
we hebben er toch een uitstapie van gemaakt!
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ANDRE DELBAERE

Op 19 juni van dit jaar overleed te Roeselare cartoonist en grafisch kunstenaar Andr6
Delbaere. Vermits hij korte tijd aan het Klein Seminarie "gestudeerd" heeft, dacht
"Eedijds" eraan hem postuum in de artistieke kijker te brengen.

Andr6 Delbaere werd op t2 juni 1915, in volle Eerste Wereldoorlog dus, naar verluidt
moeiteloos te Rumbeke geboren. Zijn vader Jozef Delbaere, oud-leerling van het Klein
Seminarie en neef van priester Rufyn Delbaere (leraar aan het Klein Seminarie 1860-73),
was er gemeenteontvanger en lokaal historicus. Zijn moeder Marie Dumoulin was een
verre veruante van Guido Gezelle. Men wikkelde hem in doeken en zoogde hem zoals
het hoorde.

Wat niet belette dat dit ingeluierd wicht later, gewapend met alerte blik en scherpe
tekenpen, de wereld behoorlijk te lijf zou gaan. Hij werd een zachte rebel en notoir
levensgenieter. Een nazaat van Uilenspiegel, maar dan met gewatteerde ziel.
Schoollopen deed hij te Genval, Rumbeke, aan het Pensionat St.-Joseph te Aalbeke, het
Klein Seminarie te Roeselare (waar hij als intern een driedaagse escapade extra-muros
realiseerde), het JezuTetencollege van Aalst en het St.-Amandscollege van Kortrijk. Of
wat voor schoollopen moet voor doorgaan, want binnen komen en buitenvliegen deed hij
er overal even gezwind. Uiteindelijk vond Andr6 het ware licht aan het St.-Lucasinstituut
te Gent en aan het toen befaamde Hoger Instituut voor Sierkunst Terkameren te Brussel,
waar Henry van de Velde en Joris Minne toen het mooie kunstweer maakten. Hij
specialiseerde er zich in grafiek en publiciteitstekenen.
Na zijn studies en wat reizen door Europa, vestigde hij zich te Antwerpen als zelfstandig
tekenaar en ontwerper. Hij huwde er en werkte onder andere voor het weekblad "Ons

Land" (later "Panorama"

en nu

"P-Magazine" geworden). Tijdens

de

Tweede

Wereldoorlog stond hij als tekenaar en cartoonist op de loonlijst van het VNV-dagblad
"Volk en Staat" en ontwierp om den brode affiches voor collaborerende organisaties.
Na de bevrijding dreigde hij in de vleesmolen van de repressie terecht te komen en
vluchtte daarom het land uit. Tussen 1946 en 1948 verbleef hij te Parijs, waar hij voor de
Franse bladen "L'Equipe", "L'Epoque" en "Le Rire" werkte. In die Parijse periode ontwierp
hij ook filmaffiches voor Metro Goldwyn Meyer.
In 1948 arriveerde het gezin Delbaere in het Argentijnse Buenos Aires, waar toen
meerdere gevluchte Vlamingen neergestreken waren. Hij kreeg er het Argentijnse
staatsburgerschap, werkte voor diverse grote publiciteitsagentschappen zoals Lintas en
bouwde er een mooie carridre uit. Maar de lokzang van Vlaanderen bleef hem bekoren.
Toen de repressieplooien in Belgid glad gestreken werden, keerde hij in 1973 naar
Roeselare terug. Hil werkte er tot zijn op rust gaan in 1980 bij Roularta, waar hij de
grafische vormgeving verzorgde van Knack, Trends enz. en rijkelijk veel karikaturen en
portretten pleegde voor weekbladen.

Naast publiciteitstekeningen en portretten, scherpe cartoons en karikaturen, maakte
And16 Delbaere prachtige reisschetsen en erotisch-humoristische

werken.

Het hiernaast afgedrukt werk is afkomstig uit ziln collectie erotische spielereien. Met
tintelende pretoogjes en speels-gniffelende mondhoeken, poneerde Andr6 Delbaere bij
dit werk dat hij "Joye's meulen" of de Kazandmolen van ziin geboodedorp Rumbeke had
willen vereeuwigen. Postuum wenst hij u veel kiikgenot toe.
月aOυノBOυ 09υ ey
月θム ブ9(,θ

Beste klasgenoten,
Een beetje laattijdig, verstuur ik u in bijlage, het verslag van onze bijeenkomst in STENE,
dat door onze vriend Firmin D'HOORE werd opgemaakt.

Dit biedt mij nochtans de gelegenheid, om u en uw dierbaren een GELUKKIG, VREDEen VREUGDEVOL NIEUWJAAR 1999 te wensen, in uitstekende gezondheid.

Moge ook dit jaar, ons de kans bieden om elkaar te ontmoeten in een gezellige
samenzijn, genietende van het blijde weerzien en de gemeenschappelijke herinneringen
uit de te snel vervlogen jaren.
Nog een paar praktische mededelingen:

- voor

de personen, die dit wensen zijn de reeks foto's (14 stuks) van de klasvergadering
postkaartformaat, aan
schappelijke prijs van 250 Ir.
(verzendingskosten 32 fr. inbegrepen).

te

bekomen,

in

de

Gelieve hiervoor het bedrag te storten op het rekeningnummer 775-5169920-35 van
onze financiele directeur Antoon DEMEYER, Zeegrasstraat 2611 1 te 8301 KNOKKEHEIST.

- vergeel ook onze vriend Florent JONCKHEERE niet, die ons uit zijn verre missieoord,
reeds een briefje met wensen toestuurde.
Onze overleden makker Jules, schreef hem regelmatig, om wat nieuws te vertellen over
zijn geboortestreek en ook Antoon DEMEYER stuurt hem geregeld een schrijven.
Mag ik ook aan u allen vragen om deze vriendschapsbanden te helpen in stand houden?
Nogmaals veel genegen groeten,

Jozef Ostvn

VOX MAGNA HOMINIS ADHUC MAJORIS TACET SED MANET

Verslag van de klasvergadering retorica 1944, op vrijdag 26 september 1997 te
Mariakerke-Oostende, en volledig gewijd aan de nagedachtenis van JULES GOByN, die
ons ontviel op 1B juli jongstleden.
Het was een mooie, zonnige dag. Wij waren met 27 .

-

Oudleraars en surveillanten Z.E.H. Gerard Legrand, Z.E.H. Jozef Gesquiere, Z.E.H.
Albeft Maerlens.
Klasgenoten priesters en missionaris: E.H. Valdre Van Vooren, E.H. Karel Watteeuw,
E.H. Frans Wulleoit en Zuster.

-

Overige klasgenoten: Leo Bonte, Antoon Demeyer, Paul Demoen, Antoon Desmet,
Firmin D'Hoore, Paul D'Hoore, Gaston Lapere en echtgenote, Jozef Lefevere en
echtgenote, Josef Ostyn, Henri Vandenberghe en echtgenote, Luc Vandenbulcke,
Michel Vandenbulcke, Marc Vandenweghe, Victor Veranneman en echtgenote, Jan
Vercruysse.
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Wij begonnen om 11 uur in de kapel van de Zusters Clarissen in de Mariakerkelaan met
een Requiemmis voor Jules en alle andere overleden klasgenoten en oudleraars. De
H. Mis werd opgedragen door Valdre Van Vooren, bijgestaan door Karel Watteeuw en
onze oud-leraars.

Jozef Lefevere koos de liturgische gezangen uit het "Officium pro Defunctis" en was
procantor, aan het harmonium begeleid door Paul D'Hoore.

Allen zongen mee "Requiem aetemam dona eis Domine" - "Kyrie eleison" - "Absolve
Domine, animas omnium fidelium defunctorum" - "Victimae pascali laudes immolent
Christiani".

Bij de voorbeden las Frans Wullepit, de lijst voor van de overleden klasgenoten in
alfabetische volgorde, naam en jaartal vernoemend, en voor de oud-leraars, in
alfabetische orde, doch zonder het jaartal.

Klasleraars en surveillanten: Renaat Blieck, Joris De Brie, Henri Debruyne, Marcel

Delrue, Remi Denoo, Jozef Desmet, Rafael Ducatteeuw, And16 Duforret, Stefaan
Gyselen, Roger Holvoet, Antoon Labeeuw, Ren6 Lansweert, Jozef Mestdagh, Jozef
Mullie, Albert Smeets, Guido Tanghe, Karel Thorez, Jozef Vandermarliere, Fritz
Vuylsteke.

Klasgenoten: Jan Anseeuw 1996, Frans Byttebier 1993, Roland Declercq 1975, Virgile
Decommer't990, Andr6 Dewulf 1987, Ren6 D'Hoore 1965, Jules Gobyn 1997, Gilbeft
Lefevere 1988, Piene Nuyttens 1978, Jos6 Turloot 1989, Roger Vancoillie 1950, Jozef
Van Coppenolle 1989, Herman Vandeputte 1982.
Wij zongen: "Domine Deus, ut requiem aeternam eis donare digndris ... te rogamus, audi
nos".

"Hostias et praeces tibi, Domine, offerimus" - "Sanctus Dominus Deus Sabaoth" Consecractie - "Pater noster, qui es in coelis" - "Agnus Dei dona eis requiem
sempiternam". Communie - Lux aeterna luceat eis, Domine". En tot slot, na de zegel "Ego
sum resurrectio et vita", en het Lieve Vrouweliedje, dat Jules het liefst hoorde "O Maria
die daar Staat, Gij zijt goed en ik ben kwaad", van onze Guido Gezelle, op muziek van
Remi Ghesquidre.
Het was een roerende ingetogen herdenking ...

Een miil verderop in de richting Torhout, werden wij veMacht in het restaurant "Het
Groene Veld", waar onze inval-oudleraar podsis E.H. Albert De Vlo ons opwachtte.
Jules had nog voor deze verrassing gezorgd, na het overlilden van E.H. Stefaan Gyselen,
leraar podsis.
Na een aperitiefje gingen wij gezellig tafelen: 28 personen aan drie ronde tafels: 1 maal
10 en 2 maar 9.

Jozef Ostyn las de antwoordbrieven voor, van afwezige klasgenoten die

zich

verontschuldigden: Louis Maselis, die altijd op vakantie moet in september en er in de
toekomst graag opnieuw bij wil zijn, als wil een andere maand kiezen (doen wij Louis!);
Pierre Delannoy, die weeral in het zoete zuiden van Frankrijk verloelde (waarom niet?),
en een lange brief van pater Florent Jonckheere uit Indid, die meer inlichtingen wenst te
kriigen over Jules, zijn lijden en sterven. Jules was zijn enige regelmatige correspondent,
en Florent vraagt dat iemand anders die taak zou overnemen.
Andere verontschuldigde afwezigen waren: Gabriel Frangois, Luc Geerts, Maurits Lecluyse,
Luc Vancoillie, Frans Verstraete, Danidl Botterman, Leo Delafontaine, Jozef Driessens.

Marc Vandenweghe, die Jules als dokter mocht begeleiden in zijn laatste maanden, gaf

een kort relaas over het verloop van Jules' ziekte. Verwonderd luisterde ik naar zijn
hoopvol verlangen nog op bedevaart te gaan naar Lourdes en toen dit niet meer kon,
naar Lisieux, wat ook niet meer lukte. Verbijsterd was ik, toen Marc vertelde, dat Jules
pijnstillende medicatie is blijven weigeren tot de laatste dag. Dit is uitzonderlijk. Alleen
van Jules kan ik zoiets geloven. Wij kunnen alleen gissen naar zijn ware motivatie
hiervoor.
Aan de drie tafels was Jules het enige onderwerp van de gesprekken.

Wie op zijn uitvaart in Lanaken aanwezig was, vertelde aan de klasgenoten die er niet
waren, welke diepe indruk, deze plechtigheid naliet.
De volkstoeloop voor hun geliefde ere-burgemeester, de ontelbare kronen, dat kroonlint
"AAN EEN GROOT MAN", de dankbare aandoening op de gezichten van zoveel mensen
bij de offergang, en niet te vergeten die "rijke jongeling", of "verloren zoon", ot "rebel", hoe
je hem ook noemen wilt, die bij ons aan tafel kwam zitten en verklaarde dat Jules de
enige Heilige mens was, die hij in zijn leven had ontmoet (moet je weten dat die jongen
samen met Jules, naar Indid bij Moeder Teresa zaliger op bezoek is geweest, en daar
geen heilige gezien heeft, behalve Jules!) Aan Josef Ostyn vertelde hij ook waarom:
Mijnheer Gobyn klonk nooit vermanend, maar vroeg steeds: "kan ik iets voor u doen?"
Bij het dessert sprak Paul D'Hoore de gelegenheidsrede uit. Zeer wetenschappelijk - zo is

hij - ging hij de anthropologisch-humoristische toer op. Hij beschreef Jules als

een

uiterzonderlijk groot man, in het ras van de homo...sapiens, sapiens...erectus: groot van
schedel en schedelinhoud: algemene regel bij alle grote geniedn (om de kleineren en
zichzell te troosten, zei hij dat er steeds zeldzame uitzonderingen zijn, op algemene
regels, die deze regels alleen maar bevestigen).
Al zijn organen waren uitzonderlijk groot. Zijn neus bijvoorbeeld was indrukwekkend.
Maar zijn stemorgaan had op onze musicus het meest indruk gemaakt: zijn lach vooral:
klonk als een orgel! ("organ" in het Engels = orgel) en Paul kan weten hoe sterk een orgel
kan klinken.
Daarom stelt Paul als virtueel qrafschrift voor Jules voor:
VOX MAGNA
HOMINIS ADHUC MAJORIS.
TACET SED MANET,

wat hij "verdietst" als "De klank van de zware stem van een groot man is stil gevallen,
maar zindert na als een blijvende herinnering in onze harten".

De synthese van alle lofwoorden hoorde ik aan tafel 2: Jules was een ruwe bolster met
binnenin een GOUDEN hart".
Voor wij van elkander afscheid namen, hebben wlj - zoals alle genodigden op zijn uitvaart
te Lanaken - een glas RODENBACH omhoog geheven, en ervan gedronken "op Jules en
op zijn gouden hart" - Vale, cor aureum!

Vox Magna.
Hominis Adhuc Majoris.
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A VOICE FROM AMERICA
Van pater Karel Denys, telg van de grote Peegie-vertellersfamilie, kregen wij tijdens zijn
verlof in Belgie, volgend speels gedicht. Het stamt duidelijk uit zijn ontgoocheling om wat
men de Nederlandse taal aandoet. Zelfs vanuit ziin missionaire Amerikaanse achtergrond
kan hij voor taalverbastering geen begrip opbrengen. Karel Denys, retorica 38, is immers
nog een man van de grote missioneringstiid. Na zijn opleiding bij Scheut, een paar jaar
Normaalschool in Torhout, en een ommetie in China, kwam hij in de U.S.A. Philadelphia,
dan bil de "Cajuns" in Louisiana, en uiteindelijk naar de "Belgische" kerk in Detroit bii
Vlaamse inwijkelingen en zwarte parochianen. De redactie van de "Gazette van Detroit",
een Vlaamse krant die in 1914 van start ging, lag er hem na aan het hart. Vanaf einde'96
vinden we hem terug in Arlington, Virginia, in het centrale huis van de Paters Scheutisten
van de U.S.A., waat ze, naast ziin pastorale activiteiten, hem nog een iob als archivaris
aanbieden. Eerlang trekt Pater Denys terug naar Amerika. Waar het hart is, volgt de

En nu het oedicht ...

FIERHEID
Een Vlaamse kerel is een vent
die al de iuiste woorden kent,
en fier is op zijn eigen taal,
want ze is de ziine, al is ze kaal.
Hij demonstreert niet, maar betoogt,
en hij probeert niet, maar hij poogt.
Hil embeteert niet, maar maakt last,
noch entertaint, maar vermaakt een gast.
Hii lacht wel eens met wat een Vlaming schrijft
die lang al in Detroit verblijft,
die, als hij iets in't Vlaams uitbrengt,
er soms wat Engels in vermengt.
Een preutse Vlaming weet gewis
wat bij een dnder onjuist is,
maar vindt hij niet een woord meteen
dan gaat hij bii een buur te leen.
Van creaturen sPreekt hij nu,
wat wordt herhaald is d6jd vu,
met fastfood wordt men snel gevoed,
tot soms de maag blessure opdoet.
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Een goede speler is hij die scoort,
een stuntman die't publiek bekoort;
al wie een business promoot,
aan occupatie heeft geen nood.
't Zijn truckers die geen truken doen,
en mannequins die met fatsoen
in detil6 lormatie gaan
en continu eens blijven staan.
Een trainer is hij die drillen moet,
een thriller die u trillen doet,
een topper schiet den oppergaai,
een hooligan maakt veel lawaai.

Hel Groene boeky'e wordt te klein
voor wal nog geimporteerd kan zijn,
maar ondertussen vraag ik u:
waar is der oud'ren fierheid nu?

Pater Karel Denys, retoica 1938
(a voice from America)
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Naar aanleiding van het Gezellelaar 1999 heeft onze oud-leerling Julien Vandeweghe
twee gedichten van G. Gezelle kalligrafisch uitgebeeld.
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ONZE VERZENDiNGSPLOEG:PRO DEO E″ PRO DO″ 0′

Van links naar rechts: Andrd Parmentier, Eugeen Verdonck, Willy Creytens, Jan Desmet,
Guido Debyser, Walter Quintens. Ontbreekt op de foto: mevrouw Jan Desmet - Lieve Van
Gampelaere. Foto genomen tijdens hun werk in het salon van het Klein Seminarie.

Als u Eertijds in uw brievenbus krijgt, is er al heel wat werk door vrijwilligers verricht.
Eertijds bezit niet alleen een redactieploeg maar ook een verzendingsploeg.
De promotor van dienst is oud-collega Willy Creytens, het manusje-van-alles.
Eedijds is nog niet van de pers of willy heeft reeds een datum bedacht om het nummer re
versturen. Hij telefoneert naar andere oud-collega's en naar het gezin Jan Desmet - Lieve
Van Gampelaere of die datum past.
Een idee van het werk? Voor het berichtenblad van oktober dienden 2.300 omslagen van
3 klevers voorzien (afgifte kantoor, poststempel en adressenklever). Bedenk dat door
willy en het secretariaat van het college de adressenklevers reeds moeten in orde
gebracht zijn! Daarna het boekje in de omslag steken. Maar in dat boekje eerst een
overschrijvingsformulier voor Eertijds of een inschrijvrngsformulier van 11 november of
15 november of een overschrijvingsformulier van het Amaat Vynckefonds. Voor het

berichtenblad

van oktober kwam de groep 3 dagen bijeen. We zeggen er

eerlijkheidshalve bij dat ze in het college goed ontvangen worden ... een koekje, een
koffietje met eventueel "een dreupel". Maar u moet het maar doen, h6. En dat alles pro
deo! Ja, misschien wel pro domo, maar dan niet voor eigen huis maar voor het domus dat
het Klein Seminarie is. Harteliik dank!
Raf Parent
Redactiesecretaris

ONZE DENKSPORT
Beste puzzelaars,

Terwijl ik hier deze nieuwe puzzel zit in elkaar te knutselen, voorspelt Frank Deboosere
storm, tientallen liters water per m'?, ... Dit zou voor mij een opsteker kunnen zijn, want als
het verder zo'n triestig weer blijft, hebben onze leden tijd om wat te puzzelen en mag ik
dus stapels oplossingen veMachten!!!? (of ben ik ergens verkeerd in mijn redenering?)
Intussen wil ik echter mijn trouw publiek niet vergeten en hen van hade bedanken voor
hun volgehouden zoekwerk en inzendingen. Het doet deugd!!
Oplossing puzzel 6'.
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2
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24

Twintigletter-begrip: Europese Centrale Bank.
Winnaar nummer 6: Dhr. Karel Brusselaers.
Proficiat!!! In totaal waren er 9 inzendingen waarvan 6 helemaal juist. Dhr. Brusselaers
raadde dit getal helemaal juist en mag dus onze prijs: De boekenbon van 1.000.' BEF in
de nabije toekomst verwachten.

Speciaal wil ik hier vermelden: Dhr" M. Dobbels, die met ons meespeelt in Guatemala.
Hartelijk dank. Uw deelname wordt ten zeerste geapprecieerd en ik wens u in de
toekomst alle geluk toe.
Het nieuwe 2O-letterbegrip heeft veel te maken met dat van puzzel 6.

Reglement:
Enkel volledig en

-

iuist ingevulde kruiswoordraadsels en het jgplg 20-letterbegrip
komen in aanmerking voor de prijs (en die moet u dan ook allebei opsturen I I I l)
Schiftingsvraag: - Hoeveel iuiste inzendingen zullen er deze keer zijn2
- Bij ex aequo zal een onschuldige hand de winnaar bepalen.
Uiterste datum van inzending: 1 april 1999.

BELANGRIJK:lJ=lVAKJE
HORIZONTAAL
2. keramist
3. oude munt - Engels telwoord
4. tiara - loos
5. rijstplantje
6. luguber - familielid
7. tronk - edelgesteente
8. vloeistof
9. vrijbuiter - negorij
'10. duist - stad in Zwitserland
'l 1.

fijnbaard

12. tobbe - stad in Duitsland

13. schrikkelen
14. accident - luitenant
15. fuik - riviersterretje
16. voorzetsel - onlangs

17. aker
18. vlaktemaat - pineut
19. luns - olus

20. psylla - stapel
21. geliefde van Zeus

22. nimmer - tamboerijn
23. naaldboom - garm
24. kinderhoofdje - rumen
VERTICAAL
2. zangstem - wegwerker - armada
3. tafelfles - fenomeen
4. marodeur - ontgrate vis - discontabel
5. telwoord - hermelijn - strip - bik
6. achter - grotesk - rong
7. bedillerig - casus - redetwist
B. drek - sommatie - spijskaart - gard
f. inhoudsmaat - bakenstok - individu
10. vogel - Spaans rijpaard - sanctus - bekrompen - oniuist
1 1. een zekere - Turks gerecht - troefkaart

12. orgelregister - schildhouder

VEELSUCCES!!!!!
Jan Debels
Uitgangsjaar'73
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HOMILIE VOOR DE OUD-LEERLINGENBIJEENKOMST
FEEST VAN DE HEILIGE MARTINUS

.

11 NOVEMBER 1998

80 JAAR NA HET BEEINDIGEN VAN ''DEN GROOTEN OORLOG''
Jesaja 61,1 -3a
Matteus 25,31-40
In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen
tussen de kruisen, rij aan ri,,
die onze plek aanduiden.
En in de lucht vliegen leeuweriken,
nog steeds dapper zingend.
ook al hoor je ze nauwelijks
temidden het kanongebulder aan de grond.

Wil zijn de doden.
Enkele dagen geleden leefden we nog,
voelden de dauw, zagen de zon ondergaan,
beminden en werden bemind.
En nu liggen we in Vlaanderens velden.
Neem ons gevecht met de vijand weer op.

Tot u gooien wij, met falende hand, de fakkel.
Aan u om hem hoog te houden.
En als je breekt met ons die sterven,
zullen wij niet slapen,
ook al bloeien de klaprozen in Vlaanderens velden.

lk dacht, zusters en broeders, dat dit wel heel bekend gedicht van John Mccrae niet
mocht ontbreken in deze eucharistieviering. We zijn toch de elfde vandaag. De elfde van
de novembermaand. Sinds onze kinderjaren weten we dat dit de dag is van de
Wapenstilstand. Wellicht is de betekenis van deze dag voor ons wel wat veranderd, nu
we op de cirkel van de levenstijd geduwd werden naar de zomer of naar de herfst van
ons verblijf op aarde. Was deze elfde november, toen we hier schoolliepen - zoals dat
heet -, een welgekomen adempauze in het al te lange eerste trimester, - en dat zal het
voor de leerkrachten van toen, nu en straks ook wel geweest zijn en wezen -, vandaag
heeft onze dieper voelende en meer op gedenken gerichte geest misschien meer oog
gekregen voor al het zinloze, verschrikkelijke en dramatische dat op die dag van 1918 in
de herinnering verpakt werd met daarrond een wel heel smal strikje van vreugde. In dat
pakje bevinden zich immers de namen van duizenden jongeren, die in ieder geval nooit
een dag beleefd hebben, een dag zoals wij er hier 66n samen mogen beleven, omdat ze
daar nu ergens liggen, onder het zaad van de klaprozen, in Vlaanderens velden. Onder
hen ongetwijfeld ook leerlingen en oud-leerlingen van dit college. Dus ik dacht dat het
gedicht van John McCrae vandaag niet mocht ontbreken.
Gisteren en vandaag is er in leper geen hotelkamer meer te vinden. Allemaal volzet.
Tachtig jaar na de Wapenstilstand ontvangt de stad, die midden het oorlogsgeweld lag en
volledig veMoest werd, niet alleen veel, maar ook hoog bezoek om waanzin en dood te
herdenken, indachtig het woord van de Amerikaanse filosoof Santyana: Wie het verleden
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vergeten, zijn gedoemd het te herhalen. In het midden van leper verheft zich de toren van
de volledig heropgebouwde prachtige gotische voormalige kathedraal, toegewijd aan de

heilige Martinus, wiens feest vandaag in de kerk gevierd wordt. De lezingen van deze
eucharistieviering, zijn de lezingen voor het feest van deze merkwaardige man, die een
goede en wijze bisschop is geweest, maar liever monnik was gebleven, om een leven te
leiden in alle stilte en eenvoud, en zijn dagen te vullen met handenarbeid, met boete en
gebed en zeer bescheiden goede werken. Wij kennen allen het half-legendarische
verhaal van zijn bekering, het verhaal van de jonge soldaat, die getroffen wordt door de
armoede van zijn medemens en bewust wordt van zijn eigen armoede aan middelen om
te helpen maar dan toch deelt wat hij te delen heeft. Bij de Nederlandse dichter Huub
Oosterhuis vond ik een Sint-Maartenslied, waarvan, zo dacht ik, de laatste strofe ook
goed past bij ons samenzijn in deze collegekerk.
Een leven ooit geleefd

een naam in ons geheugen
een mens om wat hij deed
ons heden nog nabij.
Die krijgsman hoog te paard
voor 66n verkleumde vreemde
zijn mantel scheurde in twee Sint-Maarten luidt de naam.
Die toen het volk hem riep
tot bisschop, vriend-en-vader,
als Jona is gevlucht te zwaar woog hem het woord.
Die, door uw woord verlicht,
vriend-vader aller mensen,
de wereldwaan weerstond gezegend Gij om hem.
Gezegend Gij die hier
ons mensenwerk doorademt.
Schenk vrede aan dit huis
rondom uw woord gebouwd.
Schenk vrede aan dit huis ....

Zes jaar hebben we in dit huis verbleven. Viiftig, vijfentwintig, vijf jaar geleden, of een
vijftal jaren meer of min, hebben wij het verlaten. Ongetwijfeld kan en mag men
veMachten dat er nu woorden van waardering en dank gesproken worden, waardering
en dank, voor wat we in dit huis aan goede dingen gekregen hebben en voor hetgeen we
van hier dan ook meegenomen hebben, op onze levenslange reis. lk wil niet ondankbaar
zijn en evenmin oneerbiedig, maar toch wil ik nu ons aller aandacht richten op het woord,
rondom hetwelk dit huis gebouwd is, zou moeten gebouwd zijn en verder gebouwd moet
worden. Bij de uitbouw van het onderwijs worden er in onze dagen veel richtinggevende
woorden uitgesproken, die zowel bepalen wat onderwijs essentieel moet inhouden, die
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verklaren wat leerlingen eigenliik moeten kennen, die duideliik proberen te maken hoe
leerkrachten hun opdracht moeten beschouwen en op de beste manier behartigen. Het
begrip 'efficidntie' wordt graag als noemer onder alle woorden geplaatst. Maar het SintMaartenslied heeft het over Gods woord. Dit woord, dat eigenlijk de definitieve richting
zou moeten geven aan alle bouwen en werken van de mens op aarde, relativeert ook
alles. Niemand heeft deze relativering scherper veruoord dan Paulus in zijn brief aan de
christenen van Korinte:
Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen,
al heb ik de gave der profetie,
al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,
al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet,

als ik de liefde niet heb,
ben ik niets.
lk wil graag eindigen met twee teksten over dat woord Gods, over liefde.

De enkele weken geleden heilig verklaarde joodse karmelietes, Edith Stein,schreef ooit:
lk weet mij bemind door God en vind daarin rust en zekerheid.
Niet de zelfuerzekerde zekerheid van de man,

die uit eigen kracht op de grond staat,
maar de zalige zekerheid van het kind,
dat door een sterke arm gedragen wordt,
een zekerheid die, zakelijk gezien, niet verstandig is.
Of zou het kind verstandig zijn,

als het voortdurend in angst leefde
dat moeder het zou laten vallen?
De eveneens door de Nazi's vermoorde jonge Duitse en protestantse theoloog, Dietrich
Bonhoeffer, schreef vanuit de gevangenis veel brieven, waarvan er vele ook vandaag
waardevol bliiven. Uit 66n van die brieven, gericht aan een vriend, lees ik voor u allen en
voor mezelf, voor allen die in dit huis verbleven en verblijven, voor allen die er werkten en
werken, voor allen die dit huis ook nu verder moeten uitbouwen, het volgende:
Ons christen-zijn zal in deze tijd bestaan uit slechts twee elementen:
bidden en onder de mensen het goede doen.
Elk denken en praten moet herboren worden
uit dat bidden en dat beminnen,
tot de dag zal komen dat er weer mensen geroepen worden
om zo Gods woord te spreken,
dat de wereld eronder veranden en zich hernieuwt.
Tot die tijd zal de zaak der christenen verborgen zijn en stil.
Maar er zullen mensen zijn, die bidden en het goede doen,
en wachten op Gods uur.
lk hoop dat jij e6n van hen zull ziin.
Dirk Masschelein

Ret. 1973
Oostende, 10 november 1998
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11 NOVEMBER
Naar jaarlijkse traditie was 11 november weerom een hoogdag voor vele oud-leerlingen.
We hadden fotograaf Stefaan Beel uitgenodigd om de anciens van 25 iaar,50 jaar of
60 jaar weg te vereeuwigen. Ziehier het resultaat.

OUD-LEERLINGEN 1973 (25 JAAR AFGESTUDEERD)

鰊
v.l.n.r.: lste rij: Dirk Masschelein, Jozef Gryspeerdt, Dirk Jacques, Wim Deckmyn, Jozef
Van Eeckhout, Marc Desmet, Dirk Cokelaere, Jan Debels, Johan Mullier, Bernard Kindt,
Lieven Kindt ;2de rij: Herman Verpoort, Marc Hageman, Marc Terryn, Hans Pareit, Johan
Vannieuwenhuyse, Geed van Eeckhout, Luc Olivier, Paul Deceuninck, Geert Vanhuyse,

Geroen Seaux, Willy Phlypo, Carlos Doutry ; bovenaan: Jan Geeraert, Philippe
Verbrugge, Dominiek Vandromme, Rik Van Neste, Eric Dewilde, Dirk Parrein, Louis
Duron, Erik Blomme, Guido Verstraete, Peter Delafonteyne, Hans Decancq, Daniel
Castelein, Pol Grymonprez, Rudi Roussel

OUD-LEERLINGEN 1948 (50 JAAR AFGESTUDEERD)

v.l.n.r.: lste rij: Hubert Deweerdt, Cyriel De Prest, Arnold Van Tyghem, Gerard Dekeyzer,
Marc Laga, Andr6 Terryn ; 2de rij: Jos Foulon, Staf Declercq, Johan Demoen, Raf Ostyn ;
3de rij: Maurits Beernaert, Herman Dejonckheere, Jozef Vandendriessche, Luc De Nolf

OUD-LEERLINGEN 1938 (60 JAAR AFGESTUDEERD)

Op de foto herkennen we zittend v.l.n.r. Juliaan Lievens (Brugge), Andries Van Coillie
(Brussel), Hector Lepoudre (Hooglede), pater-scheutist Karel Denys (oud-pastoor van de
Vlamingen in Detroit en hoofdredacteur van de Gazette van Detroit) en E.H. Marcel
Decapmaeker, oud-pastoor van Oostnieuwkerke ; staande v.l.n.r. Walter Lambrecht

(Konriik), E.H. Michiel Doom (Roeselare, oud-pastoor lzegem St.-Rafa6l), Roger
Vandeputte (Steenhuize-Herzele), E.H. Pedro Nollet (Brugge), pater-scheutist Dries
Vandaele (Rumbeke), Alidor Dekeyser (Brugge) en dr. Michel Roelens (Hoboken).
Waren verontschuldigd: Roger Desmet (Blankenberge), Patrick Egan (Perth, Australid),
pater-jezuiet Michel Huyghe (Heverlee), Jules Javor (Ukkel), pater-benedictijn AubertTillo van Biervliet (Gits-Assebroek) en oud-gevangenishoofdaalmoezenier E.H. Herman
Vandenbulcke (Assebroek)
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Willem, zoontje van Heer en Mevrouw Peter en Leen Vanhulle - Kindt, Roeselare 4 juni
'1998, (Eco. 1985), Violierstraat 69, 8800 Roeselare.
Nathan, zoontje van Heer en Mevrouw Peter en Ann Ghesquidre - Van Eeckhoutte,
Roeselare 12 juni 1998, (1. W. 19BB), Karabiniersstraat 19, 8980 Passendale.

Johannes, zoontle van Heer en Mevrouw Filip en Karolien Louagie - Hemeryck,
Roeselare 18luli 1998 (L. Wisk. 1986), 6de Jagersstraat 17, 8890 Moorslede.
Claudie, dochtertje van Heer en Mevrouw Frank en Ans Vanden Berghe - Driesens, Tielt
1 augustus 1998, (L. Gr. 19BB), Huffeselestraat 14, 8700 Tielt.

HUWELIJKEN
Heer en Mevrouw Bart en Ann Mortel6
Delaeystraat 598, 8830 Hooglede.

- Bruggeman,22

Heer en Mevrouw Hans en Catherina Kluge

augustus 1998 (L. W. 1990),

- Gladkich,29

augustus 1998 (L. Wisk.

1986), Moskou.

OVERLIJDENS
E.H. Maurits Nevejant, geboren te Hooglede
Roeselare op 21 mei 1998 (Ret. 1939).

op 24 oktober 1920 en overleden te

Heer Andr6 Delaere - Lapere, geboren te Rumbeke op 23 augustus 1929 en overleden te
Beitem op 20 mei 1998, grootvader van Stefaan Vercruysse (6 W. Wisk. 1998), Pierre
Delaere (W. B. 1977) en Jan Buyse (W. A. 1981).

Heer Joseph Moerman, weduwnaar Mevrouw Jeanne Vanparils (Podsis 1923), geboren

te Roeselare op 1 maart 1906 en er overleden op 29 mei 1998, grootvader van Bernard
Verbrugge (1. Wisk. 1975), Hendrik Verbrugge (L. Gr. 1976), Benedict Verbrugge
(L. Gr. 1979) en Christoph Verbrugge (Eco. 1984).

Heer Omer Devriendt

-

Adrienne Tryhou, geboren te Moere op 16 maart 1903 en

overleden te Brugge op 13 juni 1 998, grootvader van Geert Vanhooren (L. Wisk. 1 978).

Heer Paul Deweerdt - Erna Vanden Eynde, geboren te Roeselare op 15 mei 1940 en er
overleden op 19 juni 1998, vader van Koen (L. Wisk. 1985) en broer van Rafadl
(Eco.1951).
Heer Aim6 Monthaye-Cafmeyer - Blomme, geboren te Kortemark op 1 september 1910
(L. Gr. 1929) en overleden te Brugge op 26 juni 1998.

Heer Willy Vandevelde - Georgette Labaere, geboren te Moorslede op 31 december 1938
en overleden te Leuven op 5 augustus 1998, vader van Filip (L. Gr. 1986 leraar).
Heer Albert Vandoorne - Rachel Vandefonteyne, (Eco. 1935), geboren te Rumbeke op 8
augustus 1915 en overleden te Roeselare op 12 augustus 1998, vader van Marc
(L. Gr. 1963 onderdirecteur) schoonvader van Jos6 Vandecappelle (L. W. 1968) en
grootvader van Jan (W. B. 1992).

E.H. Marcel Vanderhaeghe, geboren te Roeselare op 24 april 1921 en overleden te
Torhout op 17 augustus 1998 (L. Gr. 1940), directeur Vrij Landbouwinstituut en econoom
van het Klein Seminarie van 1 955 tot 1969.
Mevrouw Godelieve Vangheluwe, echtgenote van Jules Vandoorne, geboren te
Zonnebeke op 30 december 1924 en overleden te Dadizele op 2 augustus 1998, moeder
van Carl Vandoorne (L. W. 1967).
Heer Louis Van Eeckhoutte - Anne Marie Veranneman (Ret. 1927), geboren te Roeselare

op 7 december 1908 en er overleden op 2 september 1998, vader van Andr6 (Eco.
1

962).

Heer Johan Vercruysse (L. W. 1980), geboren te Roeselare op 21 oktober 1962 en er
overleden op 4 september 1998, zoon van Raf (oud-leraar, overleden).

Heer Jozef Vanden Bussche

-

Pitteljon, geboren

te Gits op 18 november 1917 en

overleden te Roeselare op 16 september 1998, vader van Luc (leraar Vabi).
Mevrouw Annie Huyghe, echtgenote van Joris Faes, geboren te Roeselare, op 2 oktober
1958 en er overleden op 25 september 1998, schoonzus van Johan Faes (W. A. 1981).

E.H. Karel De Busschere (Ret. 1930), geboren te Oostnieuwkerke op 27 iuni 1912 en
overleden te Elverdinge op 2 oktober 1998.

Heer Lucien Olivier, geboren

te

Rumbeke op 7 april 1924 en overleden te Roeselare op

6 augustus 1998, vader van Marc Olivier (leraar) (L. Gr. 1 971 ).

Heer Chris Vermoortele (L. Wisk. 1966) geboren te Roeselare op 26 maart 1948 en
overleden te Hooglede op 21 augustus 1998, broer van Frank (L. W. 1964) en Lieven
(Eco. 1 975) en schoonbroer van Johan Depoortere (L. Gr. 1 963).

Heer Andr6 Hoornaert - Rommel, geboren te Hooglede op 28 december 1923 en
overleden te Roeselare op 18 oktober 1998, vader van Geed (W. A. 1975) en Frank
(1. Wisk.1979).
Heer Marcel Raes - Dessauvage, geboren te Hooglede op 19 juli 1922 en overleden te

Roeselare

op 18 oktober 1998. schoonvader van

Emmanuel Vanden Kerchove

(1. W. 1978).
Pater Dries Van Coillie (L. Gr. 193a), geboren te Roeselare op 10 april 1912 en overleden
te Kessel-Lo op 25 oktober 1998.

Mevrouw Pauline D'haene, echtgenote van Oscar Robbe, geboren te Wevelgem op
29 augustus 1921 en overleden te Roeselare op 14 oktober 1998, moeder van Jan
Robbe (W. B. 1975) en schoonmoedervan Siegfried Priem (W. A. 1962) en Eric Dutry
(Eco. 1962) en Stijn Couvreur (W. B. 1974).
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