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Voorwoord van de rector

Woord vooraf
In de kelderruimtes van de Universiteitshal, waar de Dienst Communicatie tot voor kort
was gehuisvest, bevindt zich een brievenbakje in blauw plastic. Het draagt in dikke
stiftletters de naam van Dr. Mon De Goeyse (1907-1998), jarenlang diensthoofd van wat
toentertijd nog ‘Pers en Voorlichting’ heette. Het bakje wordt nog gebruikt, al doen we niet
meer aan ‘voorlichting’ en heeft zijn inhoud een nieuwe bestemming gekregen.
Geschiedenis en actualiteit gaan naadloos in elkaar over. Het Seniorenkonvent, Mon De
Goeyse’s geesteskind, heeft intussen een andere plaats gekregen in het studentenleven.
Maar het bestaat nog, 75 jaar na zijn oprichting. “Bestaan” is overigens een ietwat ongepast
understatement voor de energieke werking van het Konvent, dat moet meegroeien met het
bruisende en geëngageerde studentenleven waaruit het is voortgekomen en waaraan het
vele jaren mee richting heeft gegeven.
Studentengeneraties duren niet lang, hooguit een jaar of vijf, met enkele uitzonderingen
van zeven of acht. Dan komen er nieuwelingen, bleus, groentjes, schachten. Dat hoort zo.
Aarzelend zetten zij hun eerste stappen in het zogenaamde “volle leven”, dat ze onderweg
telkens opnieuw uitvinden, zij het met een andere invulling dan hun voorgangers. Ook dat
hoort zo. Daardoor ontstaat een lijn van continuïteit in het studentenleven die telkens weer
verrassende nieuwigheden bevat. Wie het studentenleven onder de historische loep legt,
staat verbaasd over zoveel dat herkenbaar is, terwijl er toch ook duidelijk veel is veranderd.
Het studentenleven zoals Rodenbach dat kende en inspireerde, is helemaal verdwenen. Wat
de studenten toen boeide en waar zij voor ijverden, en soms voor vochten, is al lang een
verworven recht. Studenten van 2006 voelen zich niet meer aangesproken door de retoriek
van de ‘blauwvoeterij’ en dat hoeft ook niet. Dat wil dan weer niet zeggen dat het niet de
moeite loont de ‘Erfenis van Rodenbach’ in haar sociale en politieke context met de nodige
kritische zin naar waarde te schatten. Zijn ideeën over de pioniersrol van de studenten in
de samenleving, zijn oproep tot “geestelijke verheffing”, zijn aansporingen om als
intellectuelen het initiatief te nemen in de Vlaamse ontwikkeling, hebben een belangrijke
maatschappelijke impact gehad.
Rodenbach had een huizenhoog geloof in de student. Op de wijze die eigen was aan de tijd
waarin hij leefde, aarzelde hij niet het studentenvolk uit te dagen: “Steekt toch in uw hoofd
dat gij almachtig zijt!” Kun je zoiets anno 2006 nog zeggen? Allicht niet in die ietwat
barokke bewoordingen. Maar wat de strekking aangaat, lijkt mij dat de uitspraak van
Rodenbach blijvend zin heeft en studenten kan wakker schudden. Studenten zijn
“almachtig”, niet met kretologie of kasseistenen, maar door het eenvoudige feit dat zij de
intelligentsia van morgen zijn, de kritische massa die de toekomst van onze mondiale
samenleving in hoge mate gaat mee bepalen. Studenten staan voor de open poort van het
leven, even energiek, met even grote vraagtekens en uitroeptekens als in de tijd van
Rodenbach of de oprichting van het Seniorenkonvent. Het gaat erom dat studenten zich
vormen tot burgers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig nemen en die
verantwoordelijkheid ook in de diverse domeinen van het persoonlijke en professionele
leven ten volle willen dragen. Daar ligt hun almacht, gisteren, nu en morgen. Voorwaar,
een grote blijvende uitdaging!
In het voorbije decennium hebben zich ingrijpende veranderingen voltrokken binnen en
buiten de universiteit. Universiteiten en hun studenten, professoren en medewerkers
groeien mee met de samenleving. Dat is niet alleen noodzakelijk maar daarenboven is het
de plicht van de universiteit en haar gemeenschap om in het kader van haar zending van
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vrije en onafhankelijke wetenschapsbeoefening en wetenschapsvorming initiatieven te
nemen die bijdragen tot verandering ten goede. De studenten van vandaag staan in een
omgeving die in volle beweging is en in toenemende mate Europese en internationale
dimensies krijgt, met alle gevolgen van dien. Het vraagt tijd om een nieuw evenwicht te
vinden en het waardevolle dat we hebben in een dynamische universitaire omgeving te
laten meegroeien. Het gaat onder meer om het studentenleven dat een ‘ziel’ heeft en een
waaier aan waarden die boven de tijd en de geschiedenis staan. Ik denk aan het opbouwen
van vriendschap en solidariteit, aan dromen, ontdekken en samen aan de toekomst
werken. Dat is wat studenten van vroeger en nu op de hun eigen wijze nastreefden en
blijven nastreven. In de 15e en 16e eeuw, de tijd van de oprichting en groei van de
Leuvense universiteit, met een intense mobiliteit van professoren en studenten in een open
Europese ruimte; in de woelige 19e eeuw, het tijdsgewricht waarin Rodenbach en zijn
generatie streefden naar ontvoogding; in de jaren 1960, toen de Europese
studentenbeweging het conservatieve universitaire systeem als zodanig radicaal in vraag
stelde en de maatschappelijke functie van de universiteit uitdrukkelijk aan de orde bracht;
in het begin van deze 21e eeuw, waar studenten uit de veilige huiselijke inkapseling
moeten leren breken om zich te bewegen in een open hoger onderwijs en daarin
zelfstandigheid op te bouwen.
Oudere alumni kijken wel eens met heimwee en een tikkeltje nostalgie terug op het
studentenleven van weleer, zeker als er herinneringen aan hun vroegere tijd in Leuven
onvermoed opduiken. Een geteisterde codex, een vergeeld briefje, een plastic bakje van Mon
De Goeyse. Wie zijn studententijd vergeet, vergeet de warmte van het leven. Te veel
heimwee en nostalgie zijn natuurlijk niet goed, want ze kunnen ons opsluiten in de utopie
van het verleden als “de goede oude tijd” en ons afwenden van het heden en de toekomst.
Maar af en toe een beetje kritische afstand nemen van de altijd maar weer dreunende roep
naar meer én sneller én efficiënter is welkom. Door hun manier van leven zijn studenten
overigens de welsprekendste kritiek op een ‘economische’ samenleving die dat kille credo
predikt. Houden zo! Wij die vaak te veel bedacht zijn op presteren en groeien, wij hebben u
nodig. Blijf ons voorhouden wat écht telt in het leven.
Het lustrumboek aangeboden bij gelegenheid van 75 jaar Seniorenkonvent geeft ons inzage
in segmenten van het studentenleven zoals het in die tijdspanne is gegroeid. Het boek is de
vrucht van geduldig en volgehouden zoekwerk. Het duikt in de geschiedenis van de
studentenbeweging, niet zozeer in haar politieke aspecten - daarover bestaan heel wat
betrouwbare studies - maar in de menselijke, warme en doorleefde facetten van het
studentenleven. Met moeizaam opgespoorde namen of treffende uitspraken getuigen de
samenstellers van het boek telkens weer van grote liefde voor het studentenleven. Dat
verdient bewondering en dank. Zij hebben een ‘monument’ opgericht, niet voor zichzelf,
niet voor deze of gene grootheid, maar voor ‘De Student’, voor de jeugd en voor de
toekomst. Hun werk zal een baken zijn voor toekomstige studenten en voor
geschiedschrijvers van het studentenleven. Wij mogen de samenstellers erkentelijk zijn
voor hun engelengeduld en monnikenwerk. Zij hebben een boek gemaakt dat ondanks de
vertederende nostalgie, die er onmiskenbaar ook in opduikt, vooral een werk is voor de
toekomst, of liever: voor degenen die de toekomst vorm zullen geven. Voor de student.
Professor Marc Vervenne
Rector van de Katholieke Universiteit Leuven

-7-

Voorwoord van de ere-senior seniorum

Woorden van de ere-senior seniorum
Commilitones,
Het SeniorenKonvent bestaat 75 jaar in Leuven. Aan Mon De Goeyse komt de enorme
verdienste toe, om in het academiejaar 1929-1930 in Leuven het SeniorenKonvent te
hebben gesticht.
We bevonden ons toen midden in het interbellum. Het SK wordt boven de doopvont
gehouden op een ogenblik dat het studentenleven te Leuven verheerlijkt wordt. Leuven is
op dat ogenblik de enige Belgische volwaardige universiteit voor ... Vlamingen. Vlaanderen
is op dat ogenblik overwegend katholiek.
In 2006 oefent de K.U.Leuven, onze geliefde Alma Mater, nog steeds een zeer grote
aantrekkingskracht uit op de Vlaamse student en dit niettegenstaande deze student een
enorme keuze heeft aan universiteiten : Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt (de eerste jaren)
en Kortrijk (de eerste jaren). In 2006 is Vlaanderen niet meer overwegend katholiek ... verre
van. In 2006 viert het individualisme hoogtij ... het gezelschapsleven heeft het moeilijk.
Clubs en fanfare hebben het niet gemakkelijk ...
Van de Vlaamse student anno 2006 wordt gezegd dat hij geen kot meer heeft in Leuven,
maar een studio, dat hij niet meer met de trein naar Leuven komt maar met zijne moto of
auto, dat hij eet op zijne studio uit zijne frigo, terwijl hij kijkt naar een video en tussendoor
belt en sms’t met zijne mobilo ...
Feit is dat anno 2006 de echte, pure, ongerepte clubcafés in Leuven een zeldzaamheid
geworden zijn. Vijfendertig jaar terug, toen ondergetekende in mei 1970 verkozen werd tot
Senior Seniorum, was de Oude Markt “eigendom” van de studentenclubs, de vijf Vlaamse
Gilde’s (Limburgse, Antwerpse, Brabantse, Oost-Vlaamse en West-Vlaamse) en de fanfare.
Alle cafés waren studentenclub-cafés. Wie op de Oude Markt kwam, was lid van een
studentenclub. Wie dit niet was, kwam er niet ... had er niets te zoeken ... Wie vandaag op
de Oude Markt komt zou tevergeefs speuren naar een studentenclub-café.
Andere cafés en restaurants zijn er wel in overvloed. Anno 2006 zijn in iedere provinciegilde
clubs verdwenen. Zelfs de Limburgse Gilde zag de laatste jaren een aantal Limburgse clubs
wegkwijnen ... niettegenstaande de K.U.Leuven voor de Limburgers geografisch de
natuurlijke aangewezen universiteit is.
Ondanks deze troebele tijden stellen wij vast dat Leuven de enige Vlaamse universiteit in
België is gebleven die kan bogen op een spreiding van de Noordzee tot aan de Maas. Het is
verheugend vast te stellen dat veel West-Vlamingen niet naar Gent gaan, maar naar
Leuven. Veel Antwerpenaren niet naar Antwerpen gaan maar naar Leuven, nog altijd een
pak Oost-Vlamingen Leuven boven Gent blijven verkiezen. En de Limburgers in groten
getale naar Leuven komen. Voor de Brabanders is Leuven hun hoofdplaats !
Het is verheugend vast te stellen dat het SeniorenKonvent met zijn vijf gildes en talloze
regionale clubs anno 2006 deze woelige tijden heeft overleefd, en nog altijd een actieve
werking heeft. Dit is te danken aan de inzet van enkele moedige studenten die veel socialer
zijn dan zij die zich voor sociaal uitgeven, die méér student zijn dan anderen die de
studentenclub de rug hebben toegekeerd.
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Het is verheugend vast te stellen dat de clubstudent niet meer geassimileerd wordt met de
gebuisde student. Het is vooral verheugend vast te stellen dat de clubstudent na zijn
“zwanenzang” een gezin bouwt, zich verder sociaal engageert in het gemeenschaps- of
politiek leven, kinderen nog “zelf maakt”, een baan vindt die mag gezien worden, en in het
leven veelal ook een deugddoende carrière opbouwt ...
Het is bijzonder verheugend vast te stellen voor uw dienaar dat er tussen de commilitones
boven alles een vriendschap is gegroeid in Leuven met de andere commilitones binnen en
buiten de eigen club, die een onverbreekbare band heeft doen ontstaan. Nergens elders ter
wereld kweekt men betere, hechtere en duurzamere vriendschapsbanden dan in zijn
studentenclub in Leuven : jaren nadien ziet men ex-commilitones elkaar uitnodigen op
trouwfeesten, familiefeesten, en andere belangrijke gebeurtenissen in het leven.
Hetgeen Rodenbach, Mon De Goeyse en zovele anderen die ons zijn voorgegaan tot stand
hebben gebracht, is niet te onderschatten ... Men is gedurende vier, vijf, zes, zeven of meer
jaren commilito van zijn club, men is gans zijn leven ere-commilito van die club.
Met dit voorwoord breng ik een ode en een hulde aan de auteurs van dit onvolprezen
meesterwerk, nl. Jan Huys vulgo Buffalo!! en Stefan Van de Weyer vulgo Fanta. Zij
verdienen een standbeeld op de Oude Markt !
Ik breng ook een eresaluut aan alle presides, bestuursleden en corona-leden van alle heden
ten dage nog bestaande clubs, en ik doe een warme oproep aan de oud-commilitones, van
wie hun club te Leuven in slaap is gevallen.
Mogen zij uit dit boek de kracht putten om opnieuw naar hun college te trekken en aldaar
de nodige contacten te leggen met de abituriëntes opdat zij deze zouden bezielen om hun
“ter ziele gegane club” weer op te richten.
De colleges waren destijds de bakermat voor iedere regionale club ... via de colleges zullen
wij voor het SK, de gildes en de clubs nieuw bloed inzamelen. Aan allen die zo’n initiatief
nemen, zeg ik mijn volle steun toe.
Ik geef u allen afspraak tijdens het komende najaar te Leuven op de feestzitting, gevolgd
door een geweldige receptie, in de bibliotheek aan het Ladeuzeplein waar de Erfenis van
Rodenbach boven de doopvont zal gehouden worden en het Leuvense levenslicht zal zien.
Ut vivat crescat floreatque het SK !!!
Luc Gheysens
Ere-Senior Seniorum ab academiejaar 2004-2005
Senior Moeder Meense 1967-1968
Senior West-Vlaamse Gilde 1968-1969
Vice-Senior Seniorum 1969-1970
Senior Seniorum 1970-1971
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Wat, hoe en waarom ?
De studentenwereld is een biotoop waar bijna alles kan en waar nauwelijks iets moet. Het
studentenleven is een uitermate vluchtig gebeuren met snel wisselende generaties. Het is
dus bijna per definitie een fenomeen dat nauwelijks te verzoenen is met de gestructureerde
aanpak die wij voor ogen hadden. Toch hebben wij een poging willen doen om 132 jaar
Leuvens studentenleven min of meer systematisch in beeld te brengen.
Met alle respect voor de inspanningen van hen die ons zijn voorgegaan, kunnen wij niet
anders dan vaststellen dat de min of meer ernstige boekwerken die tot nog toe gewijd
werden aan het studentikoze leven, jammer genoeg toch talrijke fouten bevatten. Soms
wordt de werkelijkheid bewust vervormd om de eigen prestaties meer glans te geven maar
heel vaak gaat het om slordigheidsfoutjes omdat de informatie gebaseerd is op
onrechtstreekse bronnen of vage herinneringen van hen die het ooit hebben meegemaakt.
Het voorbeeld bij uitstek van beide soorten fouten is vreemd genoeg de studentencodex.
Inderdaad : de tot op heden gepubliceerde lijst van presides van het SeniorenKonvent
neemt een loopje met de historische werkelijkheid terwijl de vaak onjuiste aanduiding van
de clubkleuren een illustratie is van slordigheidsfoutjes die doorheen de jaren in aantal
toenemen eerder dan te verminderen. Als verzachtende omstandigheid kunnen we hier
evenwel aanhalen dat oud-studenten hun eigen codex koesteren en dus geen aandacht
schenken aan eventuele latere herdrukken.
Een ander markant voorbeeld van een steeds weerkerende fout is de naam van Karel
Heyndrickx, de samensteller van het Studentenliederboek uit 1899. In zowat alle bronnen
wordt zijn naam verkeerd gespeld. Nochtans laat de voorpagina van zijn eigen boek weinig
ruimte voor verwarring !
Daarnaast hebben wij tijdens onze opzoekingen meermaals moeten vaststellen dat
studenten en oud-studenten nauwelijks enig besef hebben van historisch perspectief. Wat
de studentengeneraties voor hun tijd al dan niet hebben uitgericht is iets waar slechts
weinigen wakker van liggen. Zij zien niet om naar het verleden maar kijken evenmin
vooruit naar de toekomst. Het bijhouden van archieven om lessen te trekken uit het
verleden of het verzamelen van namen en adressen om de toekomst veilig te stellen, zijn
bezigheden die studenten zelden ter harte hebben genomen.
Datzelfde gebrek aan perspectief zorgt er ook voor dat een geslaagde activiteit al na een
paar jaar betiteld wordt als een jarenlange traditie terwijl een tegenvaller met zich
meebrengt dat iedereen al even snel weer vergeten is dat er ooit een echte traditie is
geweest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meerdere clubs er zich op beroepen het
allereerste galabal te hebben ingericht of dat de meest tegenstrijdige verhalen de ronde
doen omtrent het einde of het herbegin van de Vlierbeekfeesten. Na verloop van tijd gaan
die verhalen een eigen leven leiden en niemand vraagt zich nog af hoe de vork nu eigenlijk
aan de steel zit.
Vandaar dat wij met dit boek de ambitie hebben om de zogenaamde historische feiten en
gebeurtenissen zo neutraal en objectief mogelijk in hun juiste context te plaatsen. Of wij in
ons opzet geslaagd zijn, zal de toekomst (misschien) uitwijzen. Aangezien wij echter - net
als zij die ons zijn voorgegaan - allesbehalve onfeilbaar zijn, mag u er gerust van uitgaan
dat er ook in dit boek hier en daar fouten zullen staan. Nochtans hebben wij onze
werkwijze aangepast aan de aard van de materie door gebruik te maken van de
technologische mogelijkheden die de digitale wereld ons heden ten dage ter beschikking
stelt.
Immers, sinds Albrecht Rodenbach het goede voorbeeld heeft gegeven, hebben er ruw
geschat ruim 30.000 studenten hun steentje bijgedragen aan de overlevering van de
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studentikoze tradities. Onvermijdelijk heeft zo ongeveer de helft van hen inmiddels het
tijdelijke aardse bestaan vaarwel gezegd om te genieten van een eeuwig verblijf in hogere
sferen. De andere helft is zo gelukkig nog te mogen genieten van de geneugten des levens.
Op hen zijn wij dus aangewezen om onze informatie te verifiëren en om de hiaten in de
archieven op te vullen. Edoch, met een adressenbestand van ruim 7.000 namen hebben wij
enerzijds weliswaar een behoorlijk representatief aantal aanspreekpunten maar anderzijds
is het ook materieel onmogelijk om elk van hen persoonlijk aan de tand te voelen.
Gelukkig konden wij dus gebruik maken van de digitale snelweg om één en ander voor te
leggen aan hen die het zouden moeten weten. Onze bevindingen hebben wij dan ook op het
internet gezet en onze vragen hebben wij per e-mail rondgestuurd. Zodoende hebben een
paar duizend oud-studenten de kans gekregen om bijkomende feiten boven water te
brengen, om nuanceringen aan te brengen en vooral om fouten recht te zetten. Dat slechts
een paar honderd onder hen die kans effectief met beide handen hebben gegrepen, is
tegelijk weinig en veel. Weinig omdat een paar honderd slechts een fractie is van de
voornoemde 30.000 studenten en veel omdat er wellicht nooit eerder een boek is
verschenen dat door zoveel kritische geesten nagekeken kon worden voordat het verscheen.
Het hoeft niet gezegd dat het verwerken van de vele (soms tegenstrijdige) berichten van een
paar honderd respondenten voor hectische toestanden heeft gezorgd. Zeker wanneer die
respons tegelijkertijd verwerkt moet worden in een gegevensbank, in een website en in een
voorlopig manuscript ! Dat wij geen steken zouden hebben laten vallen, is dus helemaal
uitgesloten.
Vooraleer wij evenwel onze bevindingen openbaar konden maken, hebben wij eerst een
aantal historische bronnen geraadpleegd. Vanzelfsprekend zijn wij begonnen met het
uitspitten van alle jaargangen van Ons Leven. Daarnaast hebben wij in het
Studentenarchief (officieel is dat het A.M.V.S.) de archiefdozen geraadpleegd van het
SeniorenKonvent, de vijf gilden en de tientallen clubs. Wij hebben ook nagenoeg alle eerder
verschenen lustrumboeken en brochures kunnen inkijken, alsook behoorlijk wat
parafernalia. Bij het verwerken van deze overdaad aan informatie hielden wij vooral een
dubbele doelstelling voor ogen : enerzijds de lijsten van de presides vervolledigen en
verbeteren en anderzijds de eigennamen correct weergeven.
Dat de lijsten van de presides niet helemaal (of zelfs helemaal niet) betrouwbaar zijn is een
oud zeer. Door de jaren heen werden de lijsten ettelijke malen overgeschreven en door
drukkers steeds opnieuw gezet en de drukproeven werden door de studenten wellicht niet
steeds even nauwgezet verbeterd. Daarnaast blijkt het een (voor ons althans) vervelende
gewoonte van zowat iedereen om afgetreden presides meedogenloos uit de lijsten te
schrappen zodat naast elk jaar netjes één naam gezet kan worden. Het resultaat laat zich
dus raden ! Bovendien is er doorheen de jaren en tijdens de twee oorlogen onvermijdelijk
heel veel informatie verloren gegaan zodat lang niet alle namen van de presides achterhaald
konden worden. Wij hebben er bewust voor gekozen om geen kunstgrepen toe te passen om
de hiaten en de vraagtekens te verbergen.
Het feit dat bijnamen (niet alleen onder studenten) steeds hebben bestaan en ook zullen
blijven bestaan, maakt de zaken er niet eenvoudiger op. Gelukkig hebben de studenten al
lang geleden het woordje “vulgo” van onder het stof gehaald om bijnamen te kunnen
vermelden. Heden ten dage wordt het gebruik van vulgo eerder strikt beperkt tot de
clubnaam waarmee de schacht bij zijn doop of ontgroening bedacht wordt. Het
veralgemeend gebruik van clubnamen is evenwel een relatief nieuw fenomeen zodat wij de
vrijheid hebben genomen om verbasteringen als Sus, Jos, Seppe en Berten ook te
vermelden als vulgo.
Een bijzonder “probleem” in dit opzicht is het K.V.H.V. Het gebruik van clubnamen is daar
nooit officieel gevolgd maar hun leden waren vaak wel lid van een club zodat zij toch met
een clubnaam aangesproken werden (in het slechtste geval hadden zij een bijnaam in het
Verbond en een andere clubnaam). Kwestie van het eenvoudig te houden, waren er
doorheen de jaren onvermijdelijk talrijke uitzonderingen op deze regel. Voor een
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buitenstaander is het derhalve onbegonnen werk om in een dergelijk labyrint de bokken
van de schapen te scheiden. Wij maken dus in dit boek zonder onderscheid des aanschijns
melding van de verschillende benamingen. De lezer zal er dus soms een kleine
denkoefening moeten voor over hebben om een vulgo in zijn juiste context te plaatsen.
Wat de correcte schrijfwijze van de eigennamen betreft, baseren wij ons voornamelijk op
drie verschillende bronnen : de Jaarboeken van de Katholieke Universiteit te Leuven (of de
“Annuaires de l’Université Catholique de Louvain” zoals de boeken tot in 1929 genoemd
werden), de alfabetisch geklasseerde fiches van de ingeschreven studenten aan de Alma
Mater (vrij te raadplegen tot en met 1968) en het namen- en adressenbestand op de website
van Alumni Lovanienses. Aangezien de gegevens op de website voor studenten vanaf de
jaren veertig min of meer volledig en betrouwbaar zijn, hebben we de alfabetische fiches
enkel geraadpleegd voor hen die wij niet terugvonden op de website. Helaas houdt Alumni
Lovanienses enkel de gegevens bij van studenten die hun studentenloopbaan succesvol
beëindigden en bovendien kan iedereen zelf zijn persoonlijke gegevens op de website
aanpassen. Enige voorzichtigheid is dus geboden !
Tussen haakjes : uit de fiche van Joseph Vanden Eynde blijkt dat hij op het ogenblik van
zijn studies in Deinze woonde, dat hij wel degelijk examens aflegde en dat hij zelfs tot in het
voorlaatste jaar rechten is geraakt. In “Leuven, o dagen schone dagen !” schreef Ernest
Claes overigens het volgende over Jef Vanden Eynde : “... zondag 23 februari 1908 ... Ik
loop naar Jef zijn kot om zijn studentenpet van het Meetjesland te halen. ... Verleden
nacht mijn pet verloren. Jef heeft twee petten. ...” Nochtans wordt overal geschreven dat
Jef Vanden Eynde nooit een examen zou hebben afgelegd en dat hij bij geen regionale club
zou geweest zijn ...
Zoals gezegd hebben wij de meeste studenten uit de vooroorlogse periode kunnen
terugvinden in één of meerdere van onze drie bronnen. Wat die paar uitzonderingen betreft
die wij nergens konden terugvinden zijn er dus twee mogelijkheden. Ofwel ontbreekt er een
fiche in het archief. Dat was bijvoorbeeld het geval voor dr. iur. Denis Mayart wiens
voornaam wij hebben teruggevonden in het Jaarboek van 1887. Ofwel scheelt er iets met
de spelling van de naam. Vanzelfsprekend hebben wij onze fantasie een beetje gebruikt en
zodoende blijkt bijvoorbeeld dat de preses van de Oost-Vlaamse Gilde in 1904-1905 niet
H... De Ceulenaere was maar wel dr. iur. Hector Cuelenaere.
Helaas zijn zelfs de Jaarboeken niet onfeilbaar. Zo lazen wij onder een foto uit 1903 de
naam P. Rollin. In het Jaarboek van 1903 vonden wij deze naam helemaal niet terug terwijl
zowel het jaar daarvoor als het jaar daarna ene Paul Rolin met onderscheiding slaagde in
het doctoraat geneeskunde. Na enig gericht zoeken bleek dan dat het gezochte heerschap
wel degelijk vermeld werd in het Jaarboek van 1903 maar dan wel als Robin in plaats van
Rolin.
De Jaarboeken zijn echter vooral hopeloos inefficiënt want de namen van de studenten
staan per academiejaar, per faculteit, per studiejaar en aanvankelijk niet eens alfabetisch
gerangschikt. Bovendien worden enkel de geslaagde studenten vermeld met een
rangschikking gaande van de grootste onderscheiding tot een gewone voldoening. In
dergelijke lijsten is het bijgevolg onbegonnen werk om bijvoorbeeld na te gaan of P... Claeys
die in 1911-1912 preses was van de Oost-Vlaamse Gilde dezelfde persoon is als Pieter
Claeys die in 1910-1911 preses was van het Ros Beyaert. Uit de alfabetische fiches blijkt
echter dat alleen dr. med. Pierre Claeys de gezochte persoon kan zijn (voor alle zekerheid
hebben wij ook eens gekeken bij de familienaam Claes).
Als wij dus in de periode voor de jaren zestig onvolledige namen vermelden, is dat een veeg
teken dat er met de persoon in kwestie iets niet klopt ! Daarbij gaan wij natuurlijk uit van
de veronderstelling dat alle studenten die toen preses waren, ook op zijn minst voor één of
andere studie ingeschreven waren aan de Alma Mater ...
Een lustrumboek mag vanzelfsprekend niet beperkt blijven tot een opsomming van namen
en jaren (hoe correct deze ook weze). Neen, een lustrumboek moet in de eerste plaats
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teksten bevatten zodat de lezer nog eens met genoegen herinnerd kan worden aan feiten die
hij zelf ooit meemaakte en daarnaast ook iets meer te weten komt over de gebeurtenissen
die hij zelf om evidente redenen niet kon meemaken. Op de volgende bladzijden hebben wij
twee misschien minder voor de hand liggende keuzes gemaakt : wij gaan achterstevoren
terug in de tijd en wij vermelden enkel authentieke teksten.
Dat wij achterstevoren in de tijd teruggaan is hoogst ongebruikelijk en zal u wellicht af en
toe op het verkeerde been zetten. Wij zijn er echter van uitgegaan dat de meeste lezers
vooral interesse zullen betonen voor de periode waarin zij zelf actief zijn zodat het voor de
hand ligt om te beginnen met de periode die veel lezers nog zelf hebben beleefd. Aangezien
wij elk jaar als een afzonderlijk geheel behandelen maakt het bovendien weinig uit dat
begin en einde verwisseld worden. Een bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat de
lijsten van de presides voorgesteld kunnen worden vertrekkend van de top van de boom
zoals die heden ten dage vorm heeft gekregen. Terugkerend doorheen de tijd in de richting
van de wortels van de boom blijven er steeds minder takken over maar de structuur blijft
duidelijk. Een omgekeerde chronologische werkwijze zou met zich meebrengen dat wij eerst
takken moeten aandragen waarvan pas jaren later zou blijken hoe zij vorm geven aan de
boom.
De keuze om enkel authentieke teksten op te nemen is niet ingegeven door gemakzucht.
Integendeel ! Het is geen sinecure om voor elk jaar een passende tekst terug te vinden en
om doorheen de jaren ook nog eens een min of meer volledig beeld te schetsen van het
studentenleven in al zijn facetten. Dat niet alle teksten van eenzelfde hoogstaand niveau
zijn en dat sommige teksten zelfs schabouwelijk slecht geschreven zijn, is iets wat juist
typerend is voor het studentenleven. Wanneer wij dus een onwaarschijnlijk slecht
geschreven tekst opnemen in dit boek, is dat niet om voor enig contrast te zorgen, noch om
de auteur te ridiculiseren. Neen, het is eerder een veeg teken omtrent de kwaliteit en de
kwantiteit van het beschikbare archiefmateriaal van dat jaar.
Daarnaast is het een publiek geheim dat in de beschikbare literatuur omtrent het
studentenleven veelvuldig teksten overgenomen worden uit vroegere publicaties, maar dat
slechts weinigen zich de moeite hebben getroost om terug te gaan naar de oorspronkelijke
bron. Enerzijds willen wij met de keuze van de teksten wijzen op het bestaan van bepaalde
bronnen die tot nog toe nauwelijks werden vermeld. Anderzijds menen wij dat de mank
lopende vervoegingen en de verwarrende zinsstructuren ook bijdragen aan de beeldvorming
omtrent de vroegere studentengeneraties.
Bij deze willen wij dan ook benadrukken dat wij er voor gezorgd hebben dat de teksten
(behoudens flagrante verschrijvingen of duidelijke zetfouten) wel degelijk letterlijk geciteerd
worden. Aangezien het helaas onmogelijk was om de teksten fotografisch op te nemen,
hebben wij bijzondere aandacht geschonken aan het nalezen van de opgenomen teksten
zodat u als lezer niet zal kunnen zeggen dat de fouten te wijten zijn aan onze slordigheid.
Ook wat de foto’s betreft, hebben wij geprobeerd om elk jaar en elke club in min of meer
gelijke mate aan bod te laten komen. Zij die echter alle foto’s en alle teksten op een
apothekersweegschaaltje leggen, zullen waarschijnlijk teleurgesteld zijn. Zij mogen echter
de hand in eigen boezem steken zonder te schieten op de pianist. Immers, wij hebben voor
sommige jaren moeten kiezen uit een overdaad aan materiaal terwijl wij voor andere jaren
hebben moeten improviseren wegens een schrijnend gebrek aan materiaal. Het is dus
welhaast onvermijdelijk dat sommigen meer aan bod zijn gekomen terwijl anderen amper
vermeld worden. Het zij zo !
Het kan misschien ook vreemd lijken dat alle personen op de meeste foto’s van nummers
zijn voorzien, ook al kunnen wij geen enkele naam naast die nummers zetten. Deze
beslissing is evenwel ingegeven door ons vermoeden dat sommige lezers van dit boek
naderhand zullen komen aandraven met een deel van de ontbrekende namen zodat het niet
denkbeeldig is dat wij naderhand een folder met aanvullingen en verbeteringen zullen
moeten verspreiden. Wanneer alle foto’s al genummerd zijn, wordt het vanzelfsprekend een
stuk gemakkelijker om de tekst van de folder uit te werken.
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Dat desondanks sommigen kritische opmerkingen zullen maken, staat als een paal boven
water. Hoe terecht of onterecht deze kritiek ook moge zijn, het blijven echter vijgen na
Pasen. Onze pennenvruchten staan immers zwart op wit gedrukt en daar kan geen letter
meer aan veranderd worden. Vandaar dat wij graag bij voorbaat enkele kanttekeningen
hebben willen maken bij onze werkwijze. Deze inleidende bladzijden zijn dus niet
geschreven omdat wij lange tenen zouden hebben die geen kritiek kunnen verdragen, noch
omdat wij een olifantenvel hebben en lak zouden hebben aan wat anderen te zeggen
hebben. Neen, deze bladzijden zijn geschreven omdat wij tijdens het uitwerken van ons
manuscript vaak hebben getwijfeld hoe één en ander aangepakt moest worden en omdat
wij nog steeds niet durven beweren dat wij de talrijke knopen steeds even vakkundig
hebben doorgehakt. Mogen zij die na ons de pen zullen ter hand nemen, iets leren uit de
fouten die wij hebben gemaakt !
Ondanks ons streven naar juistheid en volledigheid hebben wij toch ook enkele aspecten
bewust niet behandeld in dit boek. Eerst en vooral gaan wij niet nader in op het historisch
belang van de figuur van Albrecht Rodenbach, daarnaast hebben wij evenmin een
wetenschappelijke analyse gemaakt van de oorzakelijke verbanden die mogelijk in het
studentenleven zouden kunnen teruggevonden worden en tenslotte hebben wij ook
nauwelijks aandacht geschonken aan de prestaties van de studentenleiders nadat zij al
dan niet een diploma behaalden. Deze drie aspecten van het studentenleven komen immers
al voldoende aan bod in andere publicaties zodat wij ons geconcentreerd hebben op die
aspecten van het studentenleven die dreigen te verdwijnen onder een dikke laag stof.
Tot slot dienen wij hier ook nog een kleine toelichting te geven bij de overzichten van de
presides. De gildes en de club zijn alfabetisch gerangschikt en voor zover bekend hebben
wij naast elke gilde of club het stamcafé vermeld en de voornaam, de familienaam en de
gebruikelijke bijnaam van de preses. Indien de voornaam of de familienaam onbekend was,
werd die vervangen door drie puntjes. Eventuele twijfel omtrent één of ander gegeven wordt
aangeduid met een vraagteken tussen vierkante haakjes. Bij sommige jaren worden ook
“andere illustere figuren” vermeld. Dit zijn ofwel figuren die in de betreffende periode
algemene bekendheid genoten, ofwel figuren die naderhand bekende Vlamingen geworden
zijn.
Wij hopen dat dit boek onze eigen doelstellingen waarmaakt en aldus zijn steentje zal
bijdragen aan de verdere overlevering van de studententradities.
Ad multos annos !
Jan Huys en Stefan Van de Weyer.

De auteurs getekend door Johan Van De Winkel
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Aan het einde van 14de eeuw was Leuven de
hoofdstad van Brabant en derhalve de officiële
verblijfplaats van het hertogelijk huis van
Bourgondië. Teneinde zijn eigen prestige te
dienen, richtte hertog Jan IV een verzoekschrift aan paus Martinus V om in Leuven een
universiteit te mogen vestigen. De stad Leuven
geloofde in de financiële voordelen op lange
termijn en beloofde een niet geringe steun
door onder andere te zorgen voor de gebouwen
en de materiële uitrusting. De pauselijke bul
van 9 december 1425 verleende aan hertog
Jan IV en aan de stad Leuven het privilege om
een universiteit te stichten. Op 6 september
1426 had de plechtige opening van het eerste
academiejaar plaats met twaalf professoren
voor drie faculteiten : de kunsten, de rechten
en de geneeskunde. Pas in 1432 zou de vierde
en laatste faculteit opgericht worden : de
godgeleerdheid. Door de gunstige ligging en de
vreedzame omgeving trok de Alma Mater al
van in de eerste jaren niet alleen Vlaamse
maar ook Duitse en vooral Franse professoren
en studenten aan. Nog voor 1450 waren
nagenoeg alle Europese landen in Leuven
vertegenwoordigd. Deze internationale uitstraling is door de eeuwen heen één van de
meest verheugende en meest roemvolle
tradities gebleven.

elke natie stond een verkozen procurator die
in samenspraak met de decaan van de
faculteit zorgde voor de goede gang van zaken.
Aanvankelijk liet die goede gang van zaken
echter danig te wensen over, want zowel
studenten als professoren zagen er geen
graten in om op tijd en stond colleges te
brossen. De academische overheid heeft dan
ook al in de 15de eeuw een streng reglement
uitgevaardigd om “te waken over het heil van
de jongeren”. Overtredingen werden bestraft
met boetes, schorsingen, lijfstraffen, degradaties en zelfs het consilium abeundi (= wegzending). De grote zorg van de academische
overheid was het doen eerbiedigen van de
goede zeden : studenten dienden zich te onthouden van dronkenschap, plagerijen, wapendracht en gewelddadig gedrag. Kansspelen en
losbandig gedrag konden helemaal niet door
de beugel.
In die jaren was de ontgroening van de
eerstejaars (de logici) door de tweedejaars (de
physici) een aanleiding tot misbruiken en
uitspattingen allerhande. Niet alleen werden
de eerstejaars neerbuigend behandeld, ze
moesten ook het hele jaar door de plagerijen
ondergaan van de tweedejaars. Daarnaast
eisten de tweedejaars op de ontgroening
steevast geld, bier of andere eerbewijzen van
de eerstejaars en niet zelden werden de
groentjes ook nog geslagen of rondgesleept.

Net als in alle andere middeleeuwse
universiteiten werd het onderwijs aan de Alma
Mater in het Latijn gegeven. Latijn was
immers de universele taal waarmee alle
geleerde kennis werd genoteerd en overgeleverd. Een universitaire studie begon toen
steeds met een basisopleiding in de kunsten.
Eventueel volgde daarna nog een hogere
opleiding in de theologie, het recht of de
medicijnen maar die specialisatie nam soms
niet minder dan twintig jaar in beslag ! Veel
studenten volgden dan ook alleen de basisopleiding want dan konden ze immers al lezen
en schrijven, ze kenden goed Latijn en konden
overweg met boeken. Dat was in die tijd
ruimschoots voldoende voor een goede functie.

Aan het einde van de 15de eeuw en het begin
van de 16de eeuw mocht de Alma Mater zich
beroemen op de aanwezigheid van twee
personaliteiten met wereldfaam. Eerst en
vooral Adriaan van Utrecht : hij studeerde in
Leuven vanaf 1476 en werd professor en zelfs
rector. Daarna werd hij nog bisschop,
kardinaal, eerste minister van de Spaanse
Keizer en tenslotte onder de naam van
Adrianus VI ook nog paus. Daarnaast was er
ook nog Erasmus van Rotterdam die
weliswaar nooit in Leuven studeerde noch
doceerde, maar er wel van juli 1517 tot
oktober 1521 verbleef. Tijdens die vier jaren
onderhield hij ook zeer nauwe betrekkingen
met de universiteit. De uitstraling van de
Alma Mater moge blijken uit de 1430 inschrijvingen waarmee het recordcijfer van de
Parijse universiteit benaderd werd. Dat er niet
alleen gestudeerd werd aan de universiteit,
blijkt ook uit het feit dat de studenten er in
1542 zelfs in slaagden om de overwinning te
behalen op de ruiterbende van Maarten van
Rossem nadat die Antwerpen, Mechelen en
heel Noord-Brabant had geplunderd. Door de
godsdienstoorlogen werd het einde van de
16de eeuw evenwel een moeilijke periode. De
vreedzame rust was verdwenen en er heerste
een levensgevaarlijke onrust die niet van aard

Al in 1435, toen de Alma Mater nog niet eens
tien jaar bestond, ontstond de eerste vorm van
een studentenorganisatie toen in de faculteit
van de kunsten de naties (de “nationes”)
opgericht
werden.
Het
was
niet
zo
verwonderlijk
dat
de
Brabantse
natie
(Brabantia) de grootste natie was. De Vlaamse
natie (Flandria) groepeerde de studenten uit
Vlaanderen, Mechelen, Namen en Henegouwen. De Franse natie (Francia of Gallia)
bevatte de studenten uit het Franse koninkrijk. De Hollandse natie (Hollandia) tenslotte
was er niet alleen voor de Hollanders maar
ook voor de Zeeuwen, de Friezen, de Engelsen
en zelfs de Scandinaviërs. Aan het hoofd van
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was om veel studenten aan te trekken zodat
de universiteit ook nog eens te lijden had
onder een gebrek aan inkomsten.

voorleggen en alleen doctors in de geneeskunde met een diploma mochten een praktijk
beginnen. Deze hervorming was eens te meer
het begin van een bloeiperiode. Er waren
opnieuw ruim 1100 studenten ingeschreven,
waaronder ook meer en meer vreemdelingen :
Nederlanders, Duitsers, Fransen en zelfs
Spanjaarden en Italianen.

Aan het einde van de 16de eeuw ontstonden
naast de naties ook de allereerste regionale
clubs (de collegia nationalia). Zo bijvoorbeeld
een vereniging van de Antwerpse studenten
onder bescherming van de Sint-Michaël en
Sint-Goedele. Elk trimester werd er een deken
verkozen die de maandelijkse vergaderingen
leidde. Twee keer per jaar, ter gelegenheid van
de kermis en carnaval, werd er een feestmaal
gehouden wat niet zelden ontaardde in
bacchanalen. Op de vergaderingen werd niet
gekaart, noch gerookt en evenmin gevochten
of gevloekt. Al te veel te laat komen werd met
een stuiver boete afgestraft en driemaal
afwezig blijven zonder grondige reden was
voldoende om als lid geschrapt te worden.

Aan het begin van de 18de eeuw werd het
universitaire leven nog maar eens ernstig
verstoord door de krijgsverrichtingen en de
politieke omstandig-heden. Niet alleen werd de
hele Alma Mater geleidelijk verlamd door de
Spaanse Successie-oorlog, maar daarnaast
waren de academische privileges hopeloos
achterhaald en vooral het peil van het
onderwijs en de tucht lieten veel te wensen
over. Teneinde de voortdurende wantoestanden op te lossen, bracht Keizer Jozef II
een kort bezoek aan Leuven en geheel in de
lijn van zijn verlicht despotisch beleid zou de
Alma Mater plaats moeten ruimen voor een
Staatsuniversiteit. Door een keizerlijk decreet
van donderdag 17 juli 1788 werden de
faculteiten van de kunsten, de rechten en de
geneeskunde overgebracht naar Brussel zodat
Leuven enkel nog de godgeleerdheid mocht
onderwijzen. Met de Brabantse Omwenteling
kwam er echter al in 1789 een einde aan deze
potsierlijke toestand. De Leuvense bezittingen

In november 1599 brachten aartshertog
Albrecht en aartshertogin Isabella een bezoek
aan de Alma Mater. Het werd geen beleefdheidsbezoek want eigenlijk was het een
inspectie, zowel op godsdienstig als op wetenschappelijk gebied. Hoewel de inspectie met
glans werd doorstaan, kwam er tien jaar later
met de “Akte van Bezoek” toch voor het eerst
een wetgeving voor het hoger onderwijs. Voortaan moesten advocaten en magistraten een
doctorstitel in de rechtsgeleerdheid kunnen

De Leuvense Universiteitshalle omstreeks 1610
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werden teruggehaald uit Brussel en op
maandag 1 maart 1790 werd de Alma Mater
in aanwezigheid van de Mechelse aartsbisschop plechtig heropend.

van de Alma Mater opnieuw in
gegeven konden worden.

Leuven

In de eerste decennia na de heropening waren
de belangrijkste studentenkringen literairwetenschappelijke verenigingen waarin de
professoren een belangrijke rol speelden. Er
bestonden ook enkele religieuze verenigingen
en ontspanningsverenigingen ontbraken evenmin. Deze laatste kenden echter slechts een
vluchtig bestaan.

De rust was echter van korte duur. In
december 1790 trokken de Oostenrijkse
troepen opnieuw Leuven binnen en het monopolie voor het hoger onderwijs werd alweer
afgeschaft. In november 1792 werd Leuven
bevrijd door de Fransen maar dat was buiten
de Oostenrijkers gerekend die het in maart
1793 alweer voor het zeggen hadden. Toch
verkreeg de Alma Mater op maandag 24 juni
1793 een charter met de bevestiging van haar
privileges. In juli 1794 versloegen de Fransen
nogmaals de Oostenrijkers en Leuven was opnieuw in Franse handen. Op maandag 20 oktober 1794 begon het nieuwe academische
jaar, maar het is begrijpelijk dat maar weinig
studenten zich in die woelige jaren lieten
inschrijven. Bovendien weigerden de meeste
professoren de eed van trouw aan de Franse
Republiek af te leggen zodat ze vervolgd en
verbannen werden. Op woensdag 25 oktober
1797 werd de eeuwenoude Alma Mater dan
met een decreet eenvoudig afgeschaft.

Op donderdag 20 oktober 1836 stichtte
student geneeskunde Emmanuel Van Straelen
het studentengenootschap Met Tijd en Vlijt.
Ondanks een moeizame start werd Met Tijd en
Vlijt al snel een vooraanstaande Vlaamsgezinde vereniging. Dit onder meer dankzij de
steun en de bescherming vanwege de universiteit. Immers, de voorzitter was steeds een
hoogleraar en het erevoorzitterschap werd
gewoonlijk door de rector waargenomen. Elk
werkend lid was statutair verplicht om ten
minste twee stukken per jaar voor te dragen
tijdens de veertiendaagse vergaderingen. Vrijwel alle Vlaamsgezinden die voor de Tweede
Wereldoorlog in Leuven hebben gestudeerd
zijn actief geweest in Met Tijd en Vlijt. Zo
onder andere Eugène Van Oye, Pol De Mont,
Albrecht Rodenbach, Frans Van Cauwelaert,
Lodewijk Dosfel, Leo Van Puyvelde, Ernest
Claes, Hendrik Borginon, Filip De Pillecyn,
Adelfons Henderickx en Edmond Rubbens.

In de 19de eeuw veranderde er niets : noch
onder Napoleon I, noch onder Willem I. In
1816 mocht zelfs elke hoop op beterschap
opgegeven worden, want niet alleen in Gent en
Luik maar ook in Leuven werd een
Staatsuniversiteit gevestigd. In Leuven waren
er evenwel nooit meer dan 700 studenten en
slechts vier faculteiten : rechtsgeleerdheid,
geneeskunde, wetenschappen en wijsbegeerte
en letteren. In november 1821 probeerde een
veertigtal studenten een sociëteit op te richten
naar het model van de Duitse Burschenschaften. Zij verbroederden in het Café Belge
en student in de rechten Sylvain Van de
Weyer werd verkozen tot voorzitter. De
overheid was echter uitermate beducht voor
politiek gestook onder de studenten. De vergaderingen werden dan ook al snel verboden
en de patron van Café Belge werd op de
vingers getikt. In 1826 werd echter opnieuw
een ontspanningsvereniging opgericht en deze
keer moest de academische overheid zich
neerleggen bij de feiten : de Société des
Etudiants werd gesticht “onder den blauwen
hemel in het woud van Heverlee”.

Het dient evenwel benadrukt dat Met Tijd en
Vlijt een taal- en letterlievende kring was en
geen politiek genootschap. Behalve de literaire
activiteiten in eigen kring werden ook voordrachten, toneelopvoeringen en andere culturele manifestaties georganiseerd.
In de Belgische grondwet was weliswaar de
vrijheid van taalgebruik ingeschreven maar dit
artikel werd vooral eenzijdig toegepast om alle
sectoren van het openbare leven te verfransen.
Zo werd het ganse onderwijs verfranst en het
beruchte signum linguae in de colleges zorgde
ervoor dat de voertaal ook buiten de lessen
uitsluitend Frans was. Niet alleen aan de
universiteiten was het Frans de voertaal maar
ook in de colleges. Zo kwam het dat de
Vlaamsgezindheid van vele studenten al
ontstond tijdens hun collegejaren. Desondanks heerste er in de meeste colleges geen
anti-Vlaamse geest zodat tijdens feestelijkheden het Nederlands toch sporadisch gebruikt werd in liederen, toespraken en toneelstukken. Daarnaast werden ook letterkundige
gilden opgericht waar leerlingen onder leiding
van een collegeleraar of een parochiegeestelijke eigen gedichten en opstellen voordroegen in het Frans en het Latijn maar ook
het Nederlands.

Na de Belgische onafhankelijkheid werd een
verzoekschrift van de bisschoppen aan paus
Gregorius XVI ingewilligd zodat de Alma Mater
op dinsdag 4 november 1834 opnieuw
geopend kon worden. Opmerkelijk is dat dit
voorlopig in Mechelen gebeurde aangezien de
Staatsuniversiteit nog steeds in Leuven was
gevestigd. Een jaar later echter werd de
Staatsuniversiteit opgeheven zodat de colleges
- 19 -
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was Guido Gezelle daar leraar en hij bracht
zijn leerlingen de liefde voor hun moedertaal
bij. Er ontstond een Vlaamsgezinde geest bij
de leerlingen en de Blauwvoeterie was
geboren. Toen Albrecht Rodenbach in 1872
naar Roeselare kwam, moedigde de Waalse
superior de Vlaamsgezindheid aan. Hij
benoemde Hugo Verriest tot leraar in de
retorica en stelde hem aan als voorzitter van
de lettergilde van het Klein-Seminarie van
Roeselare. In 1875 echter ontstond er een
conflict toen de leerlingen besloten op het
feest van de superior uitsluitend Vlaamse
liederen te zingen. Na dit incident werd Jules
Devos door de superior weggezonden. Hij was
een klasgenoot van Rodenbach en een
leidende figuur van de Blauwvoeterie. De
spanning verminderde echter al snel toen de
superior terechtgewezen werd door de
bisschop van Brugge, zelf een oud-leerling van
het Klein-Seminarie.
Intussen had de Vlaamsgezinde geest
blijvende resultaten opgeleverd. Aan het
Seminarie van Brugge werd in 1873 de Gilde
der Westvlaamsche Gebroeders opgericht door
Amaat Vyncke en Zeger Maelfait, allebei oudleerlingen van het Klein-Seminarie van
Roeselare. De naam van het genootschap werd
al snel veranderd in Westvlaamsche Gilde en
twee jaar later gaven zij tegen het advies van
Guido Gezelle en Hugo Verriest in, een
“Almanak voor de leerende Jeugd van
Vlaanderen” uit die zoveel succes kende dat
men met Pasen 1875 begon met de uitgave
van het studententijdschrift De Vlaamsche
Vlagge. De Westvlaamsche Gilde werd alweer
herdoopt in Vlaggegilde en bestond uit de
redactieleden
van
het
tijdschrift.
De
Vlaamsche Vlagge werd weldra verspreid in
verscheidene West-Vlaamse colleges zodat de
leerlingen contacten konden onderhouden.

Standbeeld van Albrecht Rodenbach in Roeselare

Deze gildeactiviteit kan verklaard worden door
de politieke situatie in het België van de 19de
eeuw. Er bestond een scherpe liberaalkatholieke tegenstelling en de bezorgdheid om
de leerlingen te behoeden voor de antiklerikale vrijdenkersgeest van de liberalen
zette de leraren aan om gilden op te richten.
Daar zou de godsdienstijver van de leerlingen
versterkt worden door de studie van de moedertaal. Het Frans werd immers beschouwd
als de overdrager van de liberale ideeën van de
Verlichting, het Hollands was de taal van de
verderfelijke protestanten terwijl het Vlaams
geassocieerd werd met de Middeleeuwen, een
tijd waarin het volk zijn eigen taal sprak en
tegelijk zeer christelijk was.

Toen Albrecht Rodenbach in oktober 1876
student in de rechten werd aan de Alma Mater
probeerde hij onmiddellijk zijn dromen waar te
maken. Hij werd lid van Met Tijd en Vlijt en op
zondag 5 november 1876 hield hij daar zijn
eerste lezing uit eigen werk, in februari 1877
stichtte hij met de hulp van professor Pieter
Alberdingk Thijm een studentenafdeling van
het Davidsfonds, in april en september 1877
speelde hij een leidende rol op de algemene
vergaderingen van het pas opgerichte Algemeen Vlaamsch Studentenverbond en in
januari 1878 zorgde hij voor de redactie van
het eerste nummer van Het Pennoen. Tussendoor onderhield hij ook nog contacten met
andere studenten doorheen Vlaanderen, hield
hij spreekbeurten en schreef hij bijdragen voor
de Vlaamsche Vlagge.

In 1836 ontstond in Turnhout de lettergilde
Trouw en Broederliefde, in 1840 volgde het
Klein-Seminarie van Mechelen en in 1843
werd Utile Dulci opgericht aan het KleinSeminarie van Sint-Truiden. Later volgden nog
het Onze-Lieve-Vrouwcollege van Antwerpen,
het Klein-Seminarie van Hoogstraten, het
Sint-Romboutscollege van Mechelen, het SintBarbaracollege van Gent en het KleinSeminarie van Sint-Niklaas.
Het Klein-Seminarie van Roeselare zou evenwel leidinggevend worden. Van 1856 tot 1860
- 20 -
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En dan, in 1877, ontstond voor het eerst een
Algemeen Vlaamsch Studentenverbond dat de
ambitie had om de studentenbeweging in gans
Vlaanderen te bundelen. Het plan was uitgegaan van Pol De Mont, een oud-leerling van
het Klein-Seminarie van Mechelen, die door
bemiddeling van Zeger Maelfait de steun kreeg
van Albrecht Rodenbach. Iedere provincie,
behalve Limburg, kreeg een gouwleider en
Albrecht Rodenbach werd algemeen voorzitter.
Het bestuur organiseerde in 1877 en 1878
studentenlanddagen in Gent en gaf Het
Pennoen uit als contactorgaan tussen leerlingen en studenten. Pol De Mont en Albrecht
Rodenbach waren de voornaamste redacteuren van dit viermaandelijks tijdschrift. Zij
besteedden weinig aandacht aan politieke
acties maar spoorden hun lezers aan zich te
vormen tot echte Vlamingen omdat het onderwijs op dat vlak schromelijk tekort schoot.

Toen Albrecht Rodenbach in oktober 1878
zijn derde jaar aan de universiteit aanvatte,
was zijn houding helemaal veranderd : de
activiteiten in het studentenleven schonken
hem geen voldoening meer, hij zocht steeds
minder contact met zijn vroegere Vlaamse
vrienden, hij nam ontslag uit de redactie van
Het Pennoen en hij maakte zelfs vrienden
onder de Waalse studenten. Daarnaast had hij
niet alleen te lijden van een slepende longaandoening, hij moest ook nog een
onbeantwoorde liefde verwerken. Al deze
elementen lagen aan de basis van zijn
negatieve en sarcastische levenshouding.
Op woensdag 23 juni 1880, nauwelijks 24 jaar
oud, stierf Albrecht Rodenbach, maar de
idealen waarvoor hij ooit zo intens had
geijverd zouden nog decennia lang blijven
voortleven.

Inmiddels was op vrijdag 10 mei 1878 aan de
Alma Mater het Algemeen Studentengenootschap (ofwel de Société Générale des
Etudiants) opgericht als overkoepelend orgaan
voor alle Franstalige en Nederlandstalige
studentenverenigingen. Alle affiches en uitnodigingen van de Générale waren evenwel
eentalig Frans en pas na niet aflatend
aandringen zou daar in november 1885
verandering in komen.

Ondanks zijn kortstondig bestaan liet hij een
grote uitwerking na op de Vlaamse jeugd. De
leerlingen waren voor het eerst ingeschakeld
in een organisatie los van het college en zij
werden zich bewust van de tekortkomingen
van het onderwijs inzake het Nederlands en
van het belang van de zelfvorming voor de
wedergeboorte van Vlaanderen. Tot aan de
Eerste Wereldoorlog zouden deze elementen de
studentenbeweging blijven begeesteren.

Het restaurant in het studentenhuis omstreeks 1896
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Door het vroegtijdig overlijden van Albrecht
Rodenbach en de verzwakte belangstelling van
Pol De Mont viel het eerste Algemeen
Vlaamsch Studentenverbond in 1880 uiteen.

en nog geen drie jaar later volgden ook de vier
andere Vlaamse gilden : in november 1884 de
Oost-Vlaamse Gilde, in februari 1885 de
Brabantse Gilde, in maart 1885 de Antwerpse
Gilde en tenslotte in december 1885 de
Limburgse Gilde. Aanvankelijk was de
Vlaamse strijd één van de doelstellingen, maar
al snel concentreerden de Vlaamse Gilden zich
op het gezelligheidsleven. Tussendoor ontstonden ook de vijf Waalse Gilden : la Luxembourgeoise in 1879, la Liégeoise in 1881, la
Brabant-Wallonne en la Hennuyère in 1885
en tenslotte la Namuroise in 1886. De
Vlaamse strijd was steevast één van hun doelstellingen, zij het dan wel het bestrijden ervan.

Vanaf 1880 werd de studentenbeweging
evenwel getrokken vanuit het Antwerpse. Zo
werd vanaf einde 1881 het tijdschrift De
Student uitgegeven. Aanvankelijk door Frans
Drijvers en Gustaaf Janssens (oud-leerlingen
van het Klein-Seminarie van Mechelen) maar
vanaf het tweede jaar werd de leiding overgenomen door August Laporta (een tweedejaarsstudent in de geneeskunde en oudleerling van het Klein-Seminarie van Hoogstraten). De Student verscheen drie keer per
jaar (met Kerstmis, met Pasen en met HalfOogst) met de bedoeling de Vlaams-katholieke
strijd te steunen. Leerlingen en studenten
werden ook uitgenodigd om bijdragen op te
sturen om zich aldus te oefenen in het
schrijven van teksten. De Student kon al snel
een duizendtal abonnees werven aan de
Antwerpse en Brabantse colleges.
Door de wet van vrijdag 15 juni 1883 op de
gedeeltelijke vernederlandsing van het rijksonderwijs kwam er een kentering in de
studentenbeweging. Voortaan kregen de
collegeleerlingen en hogeschoolstudenten een
concreet doel : de toepassing van de nieuwe
wet in de katholieke colleges. Zo werd de
nauwe band tussen college en universiteit
hersteld.

Naast de vijf Vlaamse Gilden ontstonden in
die jaren ook de eerste regionale clubs. Ons
Hageland gaf sinds 1874 het voorbeeld en de
Roeselaarse Club volgde waarschijnlijk in
1876. De studenten uit de Antwerpse Kempen
waren toen verenigd in de Heidebloem en de
Limburgers hadden de Zand en Leem Gilde.
De Antwerpse Studentenkring (de latere
KASK) volgde in 1881, de Kortrijkse Club in
1884, de Brugse Club en de Hollandse Club in
1886, Mastentop in 1887, Rupelgalm in 1889,
Westland en de Potclub in 1890, den Domper
in 1892, Ros Beyaert in 1895, Heidebloem
(toen als Limburgse club en wellicht zonder
enige band met het voormalige Antwerpse
Heidebloem), de Geelse Club en de Waasse
Club in 1898 en Hesbania in 1899.

Aan de Alma Mater breidde de Vlaamse
activiteit zich snel uit. De studenten brachten
het probleem van het verfranste onderwijs ter
sprake in Met Tijd en Vlijt. Twintig jaar na
hun Waalse tegenhangers werden de eerste
Vlaamse faculteitskringen opgericht en daarnaast begonnen de studenten zich ook te
organiseren in provinciale gouwgilden. In april
1883 werd de West-Vlaamse Gilde opgericht

Inmiddels liep de spanning binnen de Société
Générale des Etudiants nog maar eens hoog
op. Tijdens het academiejaar 1887-1888, toen
een Waals bestuurslid afgezet werd, diende
ook een Vlaming af te treden. De herverkiezing
bracht echter consternatie want onverwacht
werden twee Vlaamse kandidaten verkozen.
De Walen publiceerden verontwaardigde
reacties in hun tijdschriften en op dinsdag

Het eerste nummer van Ons Leven en een tekening van de hoofdredacteur Adelfons Henderickx
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24 januari 1888 reageerden de Antwerpenaars
Adelfons Henderickx en Seraphin Lambrechts
en de Fransman Alexis Pouillon met de
uitgave van Le Flamingant. Daarin hielden zij
een pleidooi voor een gelijke behandeling van
Nederlands en Frans. De Waalse studenten
antwoordden bitsig met de uitgave van La
Protestation. Zij schreven dat het zinloos was
om het Vlaams een plaats te geven in het
studentenleven aangezien iedereen Frans
verstond. De Walen stelden zichzelf als
voorbeeld en wezen spottend op de
achterlijkheid van Vlaanderen dat zonder
Wallonië niet leefbaar zou zijn. Albert Ruzette,
Bruggeling en voorzitter van de Générale,
ondernam nog een verzoeningspoging die op
niets uitliep, toen bleek dat de Vlamingen zelfs
niet één Vlaams avondfeest per jaar gegund
werd.

liederen, mengelingen, studentenleven, gezelschapsliederen en liefdesliederen. Merkwaardig is wel dat een groot deel van de
studentenliederen en de gezelschapsliederen
speciaal voor de gelegenheid werden gecomponeerd. De teksten vond Karel Heyndrickx bij
eigentijdse dichters en in Ons Leven. Voor de
muziek
deed
hij
een
beroep
op
vooraanstaande Vlaamse toondichters zoals
Edgar Tinel, Ernst Brengier, Oscar Roels,
Karel Mestdagh, Lodewijk Mortelmans, August
De Boeck, Arthur Van Zulte, Oscar Van
Durme, Arthur Van Oost en Jef Keurvels. De
tekening op de buitenkaft was van de hand
van kunstschilder Ernst Wante, elk van de vijf
thema’s werd voorafgegaan door een tekening
van de kunstschilder Pieter Dierckx en het
voorwoord werd geschreven door niemand
minder dan Hugo Verriest. De lijst met de
1400 voorinschrijvers opende met Koning
Leopold II, koningin Wilhelmina, kardinaalaartsbisschop Petrus-Lambertus Goossens en
behelsde verder hoogleraren, kunstenaars,
geestelijken, oud-studenten en studenten.

Nadat Le Flamingant zo goed onthaald was bij
de Vlaamse studenten, werd er gepraat over
een vervolg. Financiële onzekerheid zorgde er
echter voor dat de daad niet bij het woord
gevoegd werd. Adelfons Henderickx schreef
dan maar in de zomer van 1888 in zijn eentje
een tijdschrift vol. Om moeilijkheden te
voorkomen ondertekende hij de artikelen met
een schuilnaam of helemaal niet. Op maandag
15 oktober 1888 was het dan zover : het
eerste nummer van Ons Leven werd gedrukt.
De ondertitel luidde “Tijdschrift der Lovensche
Studenten” en als toelichting stond er nog bij :
“Het tijdschrift verschijnt alle veertien dagen
’s maandags onder ’t schooljaar”. Er werden
evenwel slechts zestig exemplaren verkocht
zodat het avontuur behoorlijk verlieslatend
was. Het tweede nummer was dan ook niet
langer een tijdschrift maar wel een krant op
een goedkoper soort papier. Helaas, er werden
nog minder exemplaren verkocht. Ten einde
raad
werd
het
abonnementensysteem
ingevoerd vanaf het derde nummer en
zodoende “kon er gedrukt worden zonder te
veel geldverlies”.

In de zomer van 1902 werd de Société
Générale des Etudiants omgevormd tot een
koepel van twee autonome takken : het
Vlaams Verbond en de Fédération Wallonne.
De voorzitter zou om de beurt een Waal of een

In 1890 werd met de stichting van het
Katholiek Vlaamsch Studentenverbond een
tweede poging ondernomen om alle Vlaamse
studenten te verenigen. Door de tegenwerking
van de kerkelijke overheid ging ook deze
tweede poging al in 1892 ter ziele.
Een mijlpaal in het studentenleven was de
uitgave van het Studentenliederboek in 1899.
Het was het resultaat van vier jaar noeste
arbeid van slechts één man : Karel
Heyndrickx, student in de rechten en medeoprichter van de Waasse Club. Het
studentenliederboek bevatte niet minder dan
167 liederen met zangwijze, woorden en
begeleiding voor klavier. De liederen werden
gebundeld volgens vijf thema’s : vaderlandse
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Vlaming zijn en voor de gezamenlijke
activiteiten zou een strikte tweetaligheid in
acht genomen worden. Als voorzitter van het
Vlaams Verbond werd Emiel Vermeersch van
de Roeselaarse Club aangeduid, maar aangezien het academiejaar op zijn einde liep
werden geen vergaderingen meer gehouden.
Het volgend jaar moet dus beschouwd worden
als het echte stichtingsjaar van het Vlaams
Verbond. Zodoende wordt Jozef Vermeylen
van
de
Antwerpse
Gilde
(onterecht)
beschouwd als de stichter en eerste voorzitter.

(Ons Leven)

Tijdens die eerste jaren na de eeuwwisseling
werden opnieuw een aantal clubs opgericht :
van Cicindria (Limburgse Gilde), de Mannen
van de Polders en de Hoogstraatse Club
(beiden Antwerpse Gilde) is het precieze
stichtingsjaar
niet
bewaard
gebleven,
Meetjesland en de Oudenaardse Club
ontstonden in 1901, de Meense en de Tieltse
Club in 1902, Veurne-Ambachtse in 1903,
Lyrana in 1910 en Payottenland in 1911.
De bloei van het Vlaams studentenleven kort
na de eeuwwisseling was in belangrijke mate
te danken aan Jef Vanden Eynde : de
gefortuneerde en muzikaal getalenteerde
prins-student die van 1899 tot 1908 in
Leuven verbleef en zijn beste krachten, tijd en
geld aan het studentenleven spendeerde.
Zeven jaar lang was hij hoofdredacteur van
Ons Leven en tussendoor was hij ook nog twee
jaar preses van het Vlaams Verbond en van de
Oost-Vlaamse Gilde. Ook al haalde hij
uiteindelijk net geen diploma, toch stond Jef
Vanden Eynde hoog in aanzien bij de
Leuvense professoren en medestudenten. Dit
wellicht omdat hij steeds probeerde om het
peil van het studentenleven op te trekken. Niet
het drinken mocht hoofdzaak zijn, maar wel
de beschaafde omgang en de ontwikkeling van
kunstzin moesten bij de studenten gestimuleerd worden. Daarom liet hij vooraanstaande kunstenaars naar Leuven komen
om voordrachten voor de studenten te houden
en hij nodigde toneel- en operagezelschappen
uit om op te treden. Hij vertaalde of dichtte
zelf liederen en schreef er ook de muziek voor.
Zo bijvoorbeeld Het Lindenmeisje (een
vertaling van Die Lindenwirtin), het lied van
het Leuvense Hoogstudenten Verbond, het
clublied van de Waasse Club en het
Antwerpse Gildelied. Maar het was ook
diezelfde Jef Vanden Eynde die zei dat Ons
Leven niet regelmatig mocht uitkomen want
dan zou het ophouden een studentenblad te
zijn. En in zijn stamkroeg de Salvator
verklaarde hij aan een onwetende juffrouw
zangeres dat de in goud geborduurde letters
V.V. op zijn preseslint de afkorting waren van
Vet Varken.

Jef Vanden Eynde

De meest tot de verbeelding sprekende
verwezenlijking van Jef Vanden Eynde is
echter het invoeren van een eenvormige
studentenpet voor alle Vlaamse studenten. Hij
bestelde persoonlijk een vracht studentenpetten in Würzburg en in februari 1907, net
voor de viering van het eerste lustrum van het
Vlaams Verbond, werden de petten in Leuven
geleverd. Pas in 1908, een jaar na het
invoeren van de nieuwe pet, kwamen de
Gilden overeen om één enkele vorm aan te
nemen voor alle petten en één kleur voor
iedere gilde : rood voor Antwerpen, lichtgroen
voor
Brabant,
blauw
voor
Limburg,
donkergroen
voor
Oost-Vlaanderen
en
paarsrood voor West-Vlaanderen.
In die jaren was er bijna sprake van een
symbiose tussen de studentenwereld en het
professorencorps. Zo bijvoorbeeld ontwierp
professor Joris Helleputte de vlaggen van de
Gilden, professor Lodewijk Scharpé trad
verzoenend op bij conflicten met de academische overheid en op de feestavonden van
het Verbond en van de Gilden zaten er altijd
wel een paar professoren bij de eregasten. De
erevoorzitters van de Gilden waren ook
steevast professoren van de Alma Mater :
professor Arthur Van Gehuchten voor de
Antwerpse, professor Prosper Poullet voor de
Brabantse, professor Joris Helleputte voor de
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Limburgse, professor Alfred Schicks voor de
Oost-Vlaamse en professor Jozef Van Biervliet
voor de West-Vlaamse Gilde. Er waren toen
nauwelijks een paar duizend studenten en de
professoren kenden hun studenten bij naam
en voornaam. Die studenten waren voor het
grootste deel zonen van dokters, notarissen,
advocaten en apothekers die in een soort
familietraditie voorbestemd waren om ooit hun
vaders op te volgen. Na een zware rolling werd
er af en toe een les gebrost en na een uit de
hand gelopen studentengrap of vechtpartij
moest een student al eens bij de vice-rector
een sigaar gaan smoren. Al bij al bleef alles
netjes binnen de perken en het was helemaal
geen uitzondering dat een preses in zijn
examens slaagde met onderscheiding.

viering van het 75-jarig bestaan van de
universiteit, barstte de bom. De fanfare van
het Vlaams Verbond hield halt voor de
eretribune, speelde de Vlaamse Leeuw en de
studenten scandeerden “wij eisen Vlaams op
de hogeschool”. Naderhand ontstonden er
onvermijdelijk
opnieuw
rellen
tussen
Vlamingen en Walen en één en ander leidde
tot een verbod van rector Mgr. Adolphe
Hebbelynck om de activiteiten van het Vlaams
Verbond en de Fédération Wallonne voort te
zetten.
Omdat de Vlaamse studenten hun werking
enigszins anoniem dienden voort te zetten
werd Kerlinga opgericht. De enige leden waren
de gildevoorzitters, de redactie van Ons Leven
en enkele vooraanstaande vertegenwoordigers
van culturele kringen. Omwille van het
conflict met de academische overheid kozen de
leden een schuilnaam uit de Noorse of
Germaanse mythologie.

Al die jaren bleef de Société Générale des
Etudiants een sluimerende broeihaard van
conflicten tussen Vlamingen en Walen. Zo
bijvoorbeeld in februari 1906 en december
1907 toen de Waalse voorzitter van de
Algemene Studentenvereniging bij een officieel
bezoek van kardinaal Mercier zijn toespraak
uitsluitend in het Frans hield.

Kerlinga Liederboek 1931

Nauwelijks enkele maanden later, in februari
1908, was er nog maar eens een incident. De
nieuwe Vlaamse studentenpetten waren net
een jaar eerder ingevoerd en zetten nog steeds
kwaad bloed bij de Walen, die niet konden
verkroppen dat de Vlamingen niet langer hun
calotte droegen. Tijdens de Lichtstoet naar
aanleiding van de lustrumfeesten van Ons
Leven barstte de bom. Joe English had
weliswaar prachtig werk geleverd, maar alle
aandacht ging naar de wagen van Hesbania
waarop een aap afgebeeld werd met een
calotte op het hoofd. De Franstalige
studentenbladen Le Solfatare en Avant Garde
reageerden scherp en verweten de Vlamingen
twistzoekers en onteerders van de Kerk te zijn
omdat ze de calotte belachelijk hadden
gemaakt. Het incident escaleerde en veroorzaakte een onherstelbare breuk tussen
Vlamingen en Walen zodat het Vlaams
Verbond en de Fédération Wallonne voortaan
een volledig autonome werking uitbouwden.
Het Vlaams Verbond geraakte echter al snel in
financiële moeilijkheden door het vertrek uit
Leuven van Jef Vanden Eynde en door het
verdwijnen van de erelidgelden van de Société
Générale des Etudiants. Een aantal Vlaamse
oud-studenten besloten toen om het Verbond
financieel te steunen en zodoende voerden
deze oud-studenten ook regelmatig het woord
op de vergaderingen van het Verbond. Zij
hielden steevast een pleidooi voor een Vlaamse
universiteit wat al snel tot spanningen leidde.
Deze keer niet met de Walen maar wel met de
academische overheid. In mei 1909, tijdens de

Getekend door Joseph Leus

In augustus 1909 moest Mgr. Adolphe
Hebbelynck om gezondheidsredenen zijn
rectorale functie onverwacht neerleggen en hij
werd opgevolgd door de Nederlandsonkundige
Waal Mgr. Paulin Ladeuze. Dit versterkte
vanzelfsprekend het wantrouwen bij de
Vlaamse studenten zodat er al snel een
nieuwe botsing kwam met de academische
overheid. In februari 1910 werd er immers
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verordend dat er geen betogingen noch feesten
gehouden mochten worden zonder toelating
van de academische overheid. Bovendien werd
er gewaarschuwd tegen openbare dronkenschap of bezoek aan huizen met een slechte
reputatie. Aangezien er nooit betogingen van
Waalse studenten waren geweest, meende Ons
Leven dat de Vlaamse studenten geviseerd
werden. Er verscheen scherpe kritiek met de
nodige spotprenten en hoofdredacteur Ernest
Claes ontsnapte ternauwernood aan een
consilium abeundi. De academische overheid
vaardigde een verbod uit om mee te werken
aan Ons Leven. Dit bleef echter dode letter
want Ons Leven bleef ongestoord verschijnen.

colleges niet te laten hervatten voor het einde
van de oorlog. Vier jaar lang was er dan ook
omzeggens geen academische activiteit noch
enige vorm van studentenleven. Er waren
nauwelijks studenten in Leuven en het
Verbond, de gilden en de clubs hadden
helemaal geen werking. Voor de meeste clubs
betekende de oorlog niet meer dan een
tijdelijke onderbreking maar Cicindria nam
naderhand de draad niet weer op. Lyrana
verdween tijdelijk uit het studentenleven en
werd in 1926 opnieuw actief onder de naam
Pallieter. De Antwerpse Studentenkring ging
helemaal de francofone toer op zodat hun
aanwezigheid in de Antwerpse Gilde niet
langer op prijs gesteld werd en een aantal
commilitones zich in 1919 afscheurden om
Sinjoria op te richten. Tijdens het interbellum
werden nog meer clubs opgericht : Mechlinia
in 1919, Noord-Brabant in 1920, de Leuvense
Club in 1922, Bezem Brussel in 1925, de
Turnhoutse Club in 1926 en de Aarschotse
Club in 1931.

Naast de conflicten tussen Vlamingen en
Walen en de botsingen met de academische
overheid kwam er in 1909 vanuit Vlaamse
hoek ook nog eens een nieuwe stroming die
kritiek leverde op de drinkende student. Er
ontstond een nieuwe beweging die niet alleen
aandacht had voor de Vlaamse strijd maar
ook nog ijverde tegen drankmisbruik en voor
godsdienstzin. In 1911 werden de krachten
gebundeld en op initiatief van Firmin Deprez
en Hilaire Gravez werd de kring Amicitia
opgericht
met
rechtenstudent
Prosper
Thuysbaert als eerste voorzitter. Amicitia zette
zich af tegen het bierromantisme van de
studentenclubs maar spoorde haar leden wel
aan om actief mee te blijven werken in de
gilden (omdat deze laatste, in tegenstelling tot
de clubs, wel ijverden voor de Vlaamse zaak).
Dit zorgde echter voor spanningen want op de
gildevergaderingen dronken de Amicitianen
zelfs tijdens het salamanderen geen druppel
bier. Amicitia werd dan ook spottend “het
Waterkasteel”
genoemd
en
werd
het
onderwerp van een heuse spotprent in Ons
Leven. Net voor het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog telde Amicitia ongeveer 130
leden maar in de jaren twintig bloedde de
werking heel snel dood.

Na de heropening van de Alma Mater op
dinsdag 21 januari 1919 keerden de
studenten-oudstrijders naar Leuven terug. Er
was duidelijk sprake van een mentaliteitsverandering en dit niet alleen op ideologisch
vlak maar evenzeer in het gezelschapsleven.
Een groot aantal studenten waren twintigers
die de meedogenloze oorlog meegemaakt
hadden en daardoor wat ruwer in de omgang
waren.
Aanvankelijk bleven ernstige conflicten tussen
Vlamingen en Walen uit. Op maandag 14 april
1924 echter, na het feestelijk afscheidsmaal
van het Groot-Nederlands studentencongres
in Leuven, kwam het in de Parijsstraat tot een
vechtpartij waarbij de Waalse student Gabriel
Colback de Vlaamse student Berten Vallaeys
neerschoot en ernstig verwondde. De Vlaamse
pers keurde de gebeurenissen unaniem af
maar de Franstalige pers schoof de schuld op
de rug van het Vlaams-nationalisme. Zij
vroegen en kregen op zaterdag 3 mei 1924
vanwege rector Mgr. Paulin Ladeuze een verordening die politieke manifestaties verbood.
Toen Paul Beeckman, de pas aangestelde
verbondspreses, in een open brief protesteerde
omdat de verordening uitsluitend tegen de
Vlaamse studenten was gericht, kreeg hij
onmiddellijk het consilium abeundi.

Vanaf oktober 1911 werden een tiental
leergangen aan de Alma Mater ook in het
Nederlands gegeven. Dit zorgde voor enige
inschikkelijkheid bij de Vlaamse studenten
zodat het Vlaams Verbond normaal kon
werken en ook het verbod tegen Ons Leven
werd ingetrokken. De vreugde was van korte
duur want in augustus 1914 vielen de Duitse
legers België binnen en vanaf dinsdag
25 augustus werd in amper een paar dagen
tijd een derde van de gebouwen in Leuven
platgebrand. Van de universiteitshalle stonden
alleen de buitenmuren nog overeind waardoor
het archief en bibliotheek van de universiteit
onherroepelijk verloren gingen. Uit solidariteit
met de andere universiteiten bleef rector
Mgr. Paulin Ladeuze bij zijn beslissing om de

Bij de opening van het nieuwe academiejaar
op maandag 20 oktober 1924 bevestigde de
rector evenwel zijn verordening. De zaak liep
uit de hand, er werd geschreven en gespeecht,
er werd een studentenstaking uitgeroepen, er
kwam een betoging en Ons Leven trok de
catacomben in. De academische overheid
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(foto AMVS)

Gildefeesten en Rodenbachherdenking in februari 1926

sloeg echter terug en Gerard Romsée (vicepreses van het Verbond), Tony Herbert (preses
van de Oost-Vlaamse Gilde), Joris Lens (oudredactiesecretaris van Ons Leven) en Hector
Christiaen (algemeen beheerder van De
Blauwvoet) werden uitgesloten. Later werden
nog
drie
Vlamingen
en
twee
Walen
weggezonden en een tiental andere studenten
werd verzocht tot het begin van het tweede
semester thuis te blijven. Het KVHV reageerde
met een affiche in alle Vlaamse kerken waarin
opgeroepen werd tot een financiële boycot van
de Leuvense universiteit.

de gildebroeders werden de twee naar hun kot
in de Just begeleid. Bij de kruising van de
Brabançonnestraat en de Frederik Lintsstraat
ontstond een gevecht in regel met de Waalse
knokploeg die over de Parkpoort wegvluchtte
naar de in opbouw zijnde wijk Matadi in
Heverlee. De bloedige vechtpartij ging daar
verder tot drie uur ’s morgens en naderhand
zouden de Vlamingen hun overwinning nog
wekenlang vieren.
Aan het einde van de jaren twintig ontstond
hier en daar enige malaise door een gebrek
aan orde en tucht. De voorstelling dat
“de clubs niet meer waren dan een hoop
wezens die ordeloos zaten te zuipen, balken,
roepen en tieren” is evenwel een stevige
overdrijving. De meeste leiders en zelfs de
meerderheid van de studenten waren het
erover eens dat er iets moest veranderen in de
studentenwereld. Als heelmiddel zochten o.a.
Willem Melis en Paul Lebeau inspiratie in het
Duitse studentenleven en meer bepaald bij de
Bier-Komment. Daar vonden zij een geheel
van voorschriften betreffende orde en tucht
binnen de club.

De Belgische bisschoppen en ook de publieke
opinie keerden zich dan tegen de studenten en
op dinsdag 10 maart liet de rector ad valvas
aankondigen dat hij het KVHV ontbonden
verklaarde en dat het de studenten verboden
was deel te nemen aan eender welke
verbondsvergadering. Het KVHV bleef echter
verder werken zonder dat de academische
overheid op haar beslissing terugkwam. Het
Verbond trachtte - met succes ! - de plooien
glad te strijken door in Ons Leven niet meer
terug te komen op de gebeurtenissen van het
vorige academiejaar.

Een aantal van deze regels werd al min of
meer op dezelfde manier toegepast in
verschillende clubs. De algemene verspreiding
kwam er echter pas nadat Mon De Goeyse zijn
schouders zette onder de Bier-Komment. Hij
bundelde de verschillende voorstellen en
ideeën en maakte gebruik van Ons Leven om
ze te verspreiden binnen de Leuvense studentenwereld zodat ze geen droge theorie bleven
maar een breder draagvlak kregen. Als

Tussen Vlamingen en Walen waren de plooien
echter alles behalve gladgestreken en op
vrijdag 26 februari 1926 werd de Slag van
Matadi uitgevochten. Twee Oost-Vlaamse
studenten werden door een Waalse knokploeg
afgetroefd en zochten hun toevlucht op een
vergadering van de West-Vlaamse Gilde.
Gildepreses
Stefaan
Coene
hield
een
opzwepende speech en onder begeleiding van
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stichter van Bezem Brussel greep hij bovendien de kans om de praktische haalbaarheid
na te gaan bij een club die (nog) niet geplaagd
werd door vastgewortelde en vastgeroeste
gewoonten en tradities.

en het legde
“standregelen”.

de

clubtradities

vast

in

Een eerste probleem waren de linten en de
kleuren die de clubs droegen. Meerdere clubs
deelden dezelfde kleuren zodat in onderling
overleg enkele kleine aanpassingen werden
doorgevoerd waardoor minstens alle clubs
binnen eenzelfde gilde verschillende kleuren
kregen. Ook het dragen van de linten werd
geregeld. De commilitones dragen een smal
lint over de rechterschouder en de schachten
dragen hetzelfde lint over de linkerschouder.
Dit laatste werd ingevoerd na oeverloze
discussies over de jaarsterren op de
studentenpet : werd een ster gedragen bij
aanvang van een jaar of na afsluiting van een
jaar ? Als compromis kregen de schachten
onmiddellijk een ster maar ze droegen hun
lint omgekeerd. De preses zou een breed lint
dragen met de kleuren van de club of de gilde
en daarop ook het clubschild. De presesjaartallen werd pas later toegevoegd want
aanvankelijk was er nog geen sprake van een
persoonlijk lint voor oud-presides.

(Ons Leven)

Er werd eveneens beslist om het dragen van
de bierpetjes voor alle clubs in te voeren. Die
bierpetjes worden op de kruin van het hoofd
gedragen, de rand bestaat uit de drie
kleurstroken van de club en op een bodem in
de hoofdkleur wordt de zirkel of monogram in
goud of zilver geborduurd. Lovania en Sinjoria
zouden de eerste clubs geweest zijn die het
bierpetje invoerden, maar waarschijnlijk zijn
er nog wel enkele andere clubs gelijktijdig met
het nieuwe gebruik begonnen. Aanvankelijk
werd het bierpetje enkel tijdens de clubavond
gedragen want op straat werd nog steeds de
verbondspet gedragen (toen nog een vormeloze
zak die onder andere gebruikt werd om
schoenen op te blinken en cafétafels af te
dweilen). Aangezien schachten geen bierpetje
hadden, bleven zij aanvankelijk ook tijdens de
clubavond hun verbondspet dragen. In de
jaren zestig zou ook dit gebruik achterwege
gelaten worden. Sindsdien immers dragen de
schachten helemaal geen pet. Het gebruik om
op straat geen bierpetje te dragen is blijven
doorleven en als er tegen deze regel wordt
gezondigd, dan is dat eerder onbewust of uit
onachtzaamheid. Gaandeweg werd ook het
taalgebruik aangepast want de term bierpetje
raakte in onbruik en werd vervangen door
clubpetje.

Mon De Goeyse

Het werd een waar succes en gesterkt met de
nodige ervaring en positieve reacties richtte hij
op dinsdag 19 november 1929 in een
bovenzaal van het studentencafé Chicago het
SeniorenKonvent op als overkoepelend orgaan
van de regionale clubs in Leuven. Aldus kon
de vernieuwde vorm van clubgeest zich
verspreiden naar de andere clubs en gilden
want het SeniorenKonvent werd belast met
het ordenen van de inwendige en uitwendige
organisatie van de clubs en de gilden. Het
werd de stimulator van de studentikoze stijl

Die nieuwe tradities waren evenwel niet
helemaal nieuw, want zowel de preseslinten
als de clubpetjes werden al gedragen rond de
eeuwwisseling bij de niet-Vlaamse clubs zoals
Lovania en Helvetia. Naderhand zouden er
onvermijdelijk nog veranderingen doorgevoerd
worden. Zo was het preseslint aanvankelijk
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een borstlint dat min of meer horizontaal
gedragen werd onder de jas. Pas sinds de
jaren vijftig wordt het preseslint diagonaal
gedragen met franjes die onder de jas
uitkomen. Ook het verschil tussen gouden en
zilveren sterren op de studentenpet is pas
later ingevoerd om het onderscheid te maken
tussen een geslaagd jaar en een gebuisd jaar.

dekens was er nu sprake van een senior of
preses. De leden van club werden niet langer
makkers of kameraden genoemd maar wel
commitatores en vanaf 1935 werd dit lichtelijk
vervormd tot het momenteel nog steeds gebruikelijke commilitones. Het gebruik van een
zirkel werd veralgemeend en dat is nog steeds
op één of andere manier samengesteld uit de
beginletters van Vivat Crescat Floreat en de
beginletter van de benaming van de club.

Een van de doelstellingen van het SeniorenKonvent was het samenstellen van een
archief. De meeste clubs waren amper enkele
decennia actief en vele stichters, oud-presides
en oud-leden waren nog in leven zodat in
nauwelijks enkele jaren tijd een aanzienlijke
documentatie verzameld kon worden omtrent
de beginjaren van het Leuvense clubleven. Dit
archief bevond zich aanvankelijk op het
secretariaat boven het studentenhuis Chicago
en later in het studentenhuis op de Bondgenotenlaan waar alles tijdens de Tweede
Wereldoorlog jammerlijk verloren is gegaan.

Een ander punt van vernieuwing was de
clubcodex. Op zaterdag 2 maart 1935 werd
het luxe-exemplaar nummer 1 officieel aan
Mon De Goeyse overhandigd. In de clubcodex
waren voor het eerst alle voorschriften
opgesomd die aan de clubtafel in acht
genomen moesten worden. Eigenlijk was het
een herziene en aangevulde uitgave van de
zogenaamde Bier-Komment. De stijlvolle foto
met commilitones in smoking aan de clubtafel
werd pas een jaar later op zaterdag
29 februari 1936 tijdens een clubavond van
Bezem Brussel genomen en deze foto prijkt
nog steeds in de blauwe bladzijden van de
clubcodex.

(Ons Leven)

Om enige structuur in het studentenleven te
brengen werd er ook een hiërarchische structuur uitgewerkt. Het KVHV (anno 1902) was
en bleef het algemeen orgaan van alle Vlaamse
studenten, waaronder de clubstudenten. Het
legde in zijn werking de nadruk op de ontwikkeling van een Vlaams bewustzijn bij de
studenten. De Verbonds-wacht (anno 1932)
stond in voor de organisatie en het ordelijk
verloop van de activiteiten van het Verbond.
Het SeniorenKonvent (anno 1929) groepeerde
aanvankelijk diezelfde studenten maar legde
in zijn werking de nadruk op de ontspanning,
het gezelschapsleven en op het smeden van
vriendschapsbanden. Naderhand zou ook het
FaculteitenKonvent (anno 1936) op dezelfde
voet gesteld worden als het SeniorenKonvent.
Zowel de preses van het SK als die van het FK
zijn ook van ambtswege vice-preses van het
KVHV. Binnen het SK werd de aloude
structuur van regionale studentenclubs en
provinciale gildes behouden.

Isidore Dehing

De aandacht voor orde en structuur kwam
ook tot uiting in de samenstelling van het
eerste bestuur van het SeniorenKonvent want
elk van de vijf gildes kreeg één vertegenwoordiger. Wie welke functie uitoefende was
blijkbaar van ondergeschikt belang en vanaf
het tweede bestaansjaar tot aan de oorlogsjaren is de samenstelling van het bestuur zelfs
helemaal onbekend. Geen enkele bron maakt
melding van de namen van de bestuursleden
met uitzondering van de secretaris. Bovendien
zijn deze secretarissen lang niet altijd voordien
preses geweest.

Stilaan nam ook het gebruik van clubnamen
uitbreiding. Daarmee greep men terug naar
een gewoonte die onder andere in Kerlinga
ingang gevonden had. Vanaf 1929 werd dit
gebruik van clubnamen in Bezem Brussel
ingevoerd, gaandeweg werd het nieuwe
gebruik veralgemeend en uiteindelijk is de
mythologische inspiratie van de naamgeving
verloren gegaan.
Het studentenjargon werd in die periode
grondig vernieuwd. Daar waar men het
vroeger had over voorzitters, hoofdmannen of
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(Ons Leven)

naar Edingen trok om eigenhandig de
Franstalige straatnaamborden en wegwijzerplaten te overschilderen, kreeg ook bij de
Leuvense studenten grote weerklank en de
“nieuwe
Vlaamse
schildersschool”
was
geboren. De eerste actie vanuit Leuven was de
gelijktijdige
overschildering
van
Franse
opschriften in talrijke Vlaamse gemeenten in
de nacht van zaterdag 20 februari 1937. Flor
Grammens kwam nog enkele malen spreken
in Leuven, maar door de examenperiode en de
zomervakantie toonden de studenten nauwelijks belangstelling voor de taalacties. Zij
maakten echter een uitzondering toen Flor
Grammens in de gevangenis van Tongeren
was beland en vanuit zijn cel alle Vlaamse
studenten opriep tot een betoging. Op
donderdag 13 januari 1938 trokken een
tweehonderdtal studenten ’s nachts naar
Tongeren. Zij beukten de verkeerde zijpoort in,
vonden een dievenkar en duwden deze bijna
in de Jeker en vernielden met hun knuppels
enkele Franstalige straatnaamborden. Een
jaar later, in de nacht van woensdag
25 januari 1939, wist Flor Grammens de
studenten een laatste keer te mobiliseren voor
een aktie in Oudenaarde. Twintig studenten
kregen naderhand een sanctie van de
academische overheid wegens ... ongewettigde
afwezigheid op hun peda. In maart 1939
verloor Flor Grammens de steun van het
merendeel van de studenten toen bekend werd
dat hij voor de verkiezingen lijsttrekker zou
worden op een kartellijst met het VNV.

Jef Stouten

Het vermoeden is dus gerezen dat het bestuur
van het SeniorenKonvent tijdens het eerste
decennium van zijn bestaan gevormd werd
door de vijf gildepresides waarvan er één werd
verkozen of aangesteld als senior seniorum.
De secretaris zou dan het enige toegevoegde
bestuurslid geweest zijn. Deze hypothese is
niet helemaal zo verwonderlijk aangezien het
SeniorenKonvent voornamelijk een administratief orgaan was dat zelf nauwelijks
activiteiten organiseerde. Het SK oefende
vooral een moreel gezag uit en zijn taak was
het toezien op de eenvormigheid en het
bevorderen van de samenwerking tussen de
clubs en gildes.

Op vrijdag 10 mei 1940 maakte de Duitse
overrompeling brutaal een einde aan het
studentenleven en zoals de meeste jongeren
van ons land, ondergingen ook de studenten
de uittocht naar Frankrijk en Engeland. Vier
maanden later, na de terugkeer uit de
diaspora, hadden de studenten enige tijd
nodig om zich rekenschap te geven van de
nieuwe omstandigheden en bovendien werden
zij onmiddellijk in beslag genomen door de
voorbereiding van hun examens. Omwille van
de
oorlogsomstandigheden
werden
alle
colleges geschorst, maar op maandag 8 juli
1940 kon er al opnieuw les gegeven worden.
Het academisch leven had evenwel danig te
lijden onder de bemoeizucht van de bezetter,
het volledig gebrek aan wetenschappelijk (en
ander) contact met het buitenland, tekort aan
logies in de stad en gebrek aan vervoermiddelen. Ingevolgde de sluiting van de
Brusselse universiteit steeg het aantal
inschrijvingen aan de Alma Mater tijdens de
oorlogsjaren toch nog van ongeveer 4500 tot
ruim 7000 studenten en studentinnen.

Generaties lang droomden de Leuvense
studentenleiders van een eigen studentenhuis
en uiteindelijk werd hun droom werkelijkheid
toen het KVHV de beschikking kreeg over het
pand op de hoek van de Bondgenotenlaan en
de Jan Stasstraat. Op donderdag 24 oktober
1935 werd het Jef Vanden Eynde-huis
plechtig ingehuldigd. Het secretariaat van het
KVHV werd er ondergebracht, tussen de
wijnkelder en de bierkelder was er een
clubkelder, op de eerste verdieping kwam een
restaurant waar vlaggen en foto’s opgehangen
werden en de gelagzaal op de ruime zolder
werd het repetitielokaal van de Verbondsfanfare waar ook clubavonden konden
doorgaan. In de vele andere lokalen kwam er
ook nog een leeszaal en een eigen lokaal voor
het SeniorenKonvent.
De eenmansactie van Flor Grammens, een
Oost-Vlaamse onderwijzer, die op zaterdag
9 januari 1937 in witte kiel met verf en borstel

De oorlogssituatie was niet altijd even
bevorderlijk voor het studentenleven want
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tijdens de jaren van de bezetting waren de
omstandigheden allesbehalve gunstig. De
opeising van de eerstejaars door de Duitsers
zorgde voor een gebrek aan schachten ...
Omwille van de avondklok begonnen de
clubavonden reeds om zes uur en verliet men
de kroegen pas bij het ochtendgloren ... De
rantsoenering moest omzeild worden met
smokkelwaar of met fluitjesbier ... Wegens
een gebrek aan eten en kolen bij de
Petermannen werd er slechts van dinsdag tot
vrijdag cursus gegeven zodat het weekend
bijna de halve week duurde ... Omwille van
het uitgangsverbod waren er minder traditionele galabals en meer namiddagse thédansants ... Bovendien ontstonden er niet
zelden spanningen binnen de clubs tussen de
witten en de zwarten ...

terwijl de Turnhoutse Club en Pallieter de
enige clubs waren die er na het einde van het
oorlogsgeweld niet in geslaagd zijn opnieuw
activiteiten te organiseren en een bestuur te
verkiezen. De allerlaatste in het rijtje was de
Brabantse Gilde die pas in 1951 uit haar as
herrees. Daarnaast werden er in de jaren
veertig nog enkele nieuwe clubs opgericht : in
1941 scheurde de Izegemse Club zich af van
de Kortrijkse Club en in 1942 werd
Maaslandia opgericht.
Tussen 1942 en 1944 kende het SeniorenKonvent slechts twee jaar van officiële
onderbreking van de werking. Daarna vond
het SK echter niet onmiddellijk een nieuwe
plaats binnen de gewijzigde omstandigheden.
De grote toeloop van meisjesstudenten, de
democratisering van het onderwijs, de sterk
beklemtoonde sociale en economische problemen zorgden voor verwarring. Bovendien bood
het ontspanningsleven heel wat mogelijkheden
die voor de oorlog niet bestonden. Er kwamen
filmclubs, discobars, knutselateliers, kabaretgroepen en orkestjes, terwijl ook de sportbeoefening grote uitbreiding kende. Daarnaast
ontstond in de tweede helft van de jaren
veertig een polemiek omtrent het clubleven :
het zou teveel steunen op on-Vlaamse
gebruiken en de voortdurende omgang met
studenten uit dezelfde streek zou leiden tot
een bekrompen provincialisme ...

(Ons Leven)

Na de oorlog, in december 1944, werd het
Leuvens Studentencorps opgericht als de
overkoepelende organisatie van de studenten.
Het omvatte de vijf grootste studentenverenigingen, namelijk KVHV, HVKA, Sociale
Hulp, FakulteitenKonvent en SportVerbond.
Elk van hen zou een domein van het
studentenleven voor zijn rekening nemen :
religie, politiek, sport, enz. Vele studenten
waren toen niet alleen actief in een regionale
club en een provinciale gilde, maar ook in één
of meerdere verenigingen van de nieuwe
koepel. Er waren dus heel wat prominente
figuren actief in het Leuvens Studentencorps,
maar de koepel zelf zou nooit enige rol van
betekenis spelen in de studentenbeweging.

Vlierbeekfeesten 1939

Toch hadden de oorlogsomstandigheden enerzijds een positief effect op het studentenleven
omdat de clubavonden nagenoeg de enige
overblijvende vorm van ontspanning waren,
maar anderzijds zijn heel wat verslagboeken,
ledenlijsten
en
ander
archiefmateriaal
onherroepelijk verloren gegaan. Sommige
clubs en gildes zijn er in geslaagd om zonder
onderbreking hun activiteiten te laten
doorgaan en elk jaar een nieuw bestuur te
verkiezen, terwijl anderen informeel bleven
vergaderen maar geen echte presesverkiezing
hielden zodat er zogenaamd geen werking was.
Veurne-Ambachtse ging op in het Westland

Daniel Noyez (Izegemse) werd bereid gevonden
om het SeniorenKonvent nieuw leven in te
blazen en hij zorgde ervoor dat Carlos Gits
verkozen werd als verbondspreses. Maar voor
wat hoort wat en dus diende de pas verkozen
verbondspreses zich alsnog als schacht te
laten dopen bij Moeder Izegemse.
Uit die naoorlogse periode is er helaas
weinig bekend omtrent de ambtstermijnen
van Paul Herbosch (Payottenland), Edmond
De Voecht (Rupelgalm), Jan Gruyters
(Hasseleta), Frans Moelants (Kortrijkse), Marc
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Santens (Oudenaardse) en Charles Annicq
(Oudenaardse).

1949 een dieptepunt met niet veel meer dan
200 leden.

Wellicht waren de studenten toen vooral actief
in de clubs en in het verbond zodat zowel de
gilden als het SeniorenKonvent nauwelijks
activiteiten organiseerden. De meeste clubs
onderhielden vriendschaps-banden met een
beperkt aantal andere clubs en sommige
commilitones bezochten op min of meer
regelmatige basis de clubavonden van
bevriende clubs (meestal dan nog binnen
dezelfde gilde). Van een systematisch contact
binnen het Senioren-Konvent was er toen
nauwelijks sprake. Toch werden er in die
jaren nog twee clubs opgericht : de
Waregemse Club scheurde zich in 1947 af van
de Kortrijkse Club en Mijnlamp werd
opgericht in 1948.

Ondanks het feit dat dezelfde studenten actief
waren binnen het SK en het KVHV bleef het
SeniorenKonvent toch grotendeels gespaard
van spanningen en bestuurswissels. Dit
vooral omdat de ernstige werking (het
innemen en het publiceren van standpunten)
overgelaten werd aan het KVHV. Bovendien
werd de werking van het SK steevast tussen
pot en pint geregeld zodat gebeurlijke
meningsverschillen gemakkelijker vergeten
werden.
Tijdens het presesjaar van Jacques Gruwez
(Westland) werd de allereerste carnavalstoet
georganiseerd en Jules Dhont (Oudenaardse)
zette een heuse voetbalcompetitie op poten.
Het Westland Ensemble maakte furore terwijl
Hasseleta officieel opgenomen werd in het
SeniorenKonvent
en
Pallieter
opnieuw
opgericht werd met als nieuwe benaming
de Dolfijnen. Het SeniorenKonvent haalde
dat jaar de nationale pers toen schacht
Hugo Engels (Sinjoria) zich op woensdag
21 november 1951 voordeed als Koning
Boudewijn en samen met zijn protocolair
gevolg (waarin de latere Waalse socialist Guy
Spitaels een glansrol speelde) een onverwacht
bezoek bracht aan het Heilig-Hartinstituut in
Heverlee.

(Ons Leven)

Eind 1952 beleefde het KVHV hoogdagen
dankzij het thema van repressie en amnestie.
Flor Grammens was immers opnieuw het
symbool geworden van het Vlaamse verzet
tegen de Franstalige overheersing en op
vrijdag 19 december 1952 zou hij komen
spreken in de Grote Aula. Onder druk van de
Fédération Wallone trok rector Mgr. Honoré
Van
Waeyenbergh
zijn
oorspronkelijke
toelating op de valreep in zodat het KVHV
noodgedwongen uitweek naar Blanden, een
dorpje enkele kilometer ten zuiden van
Leuven. Men ging ervan uit dat de rector nooit
de voltallige Verbondsraad een consilium
abeundi zou geven en uit tactische
overwegingen nam enkel verbondspreses
Rik Seghers preventief ontslag.

Vlierbeekfeesten 1952

In die periode ontstond er ook in het
studentenleven een polarisatie tussen de
Vlaamsgezinden en de Belgicisten. Binnen het
KVHV zorgden beide strekkingen regelmatig
voor spanningen. Zo werd in 1945 de volkskunstgroep de Kegelaar opgericht door Frans
Baert, Hugo Schiltz en Raymond Derine. Zij
ijverden voor de Vlaams-nationalistische
traditie en verzetten zich tegen de politieke
koers van de Verbondsleiding. Zij wilden hun
oppositie niet buiten maar binnen het
Verbond voeren en slaagden in hun opzet.
Immers, tijdens de Paasrevolutie kon de
Kegelaar op dinsdag 29 maart 1949 de macht
grijpen zodat het KVHV opnieuw een radicale
Vlaamsgezinde koers ging varen.

Tot op het laatste ogenblik werd de plaats van
gebeuren geheim gehouden en ’s avonds
trokken meer dan duizend studenten met
bussen naar de Culturele Kring van Blanden.
Het werd een waar succes en de volgende dag
had De Standaard het over een enthousiaste
rede van Flor Grammens en een historische
dag voor het KVHV. De rector was verbolgen
maar er volgden geen sancties en Rik Seghers
nam zijn functie van verbondspreses opnieuw
op.

Daarnaast
leidden
het
materialistische
klimaat en de toenemende onverschilligheid
van de studenten tijdens de wederopbouw
ertoe dat het gros van de studenten het KVHV
de rug toekeerde. Zo noteerde het Verbond in
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gebleven. Wie waren de bestuursleden ?
Welke activiteiten organiseerde het SeniorenKonvent ? Hoe zat het met de verhouding
tussen clubs, gilden en verbond ? Idem dito
wat betreft het eerste jaar van Lou Verhaert
(Waasse) die zijn vuisten gebruikte wanneer
zijn woorden tekort schoten en zodoende
zowel bij de Walen als bij de politie op het
nodige respect mocht rekenen.

(foto Wilfried Van den Storme)

Een jaar later zou het vijfde lustrum gevierd
moeten worden en Lou Verhaert werd
herkozen tijdens een woelige verkiezingsavond. In het najaar echter moest hij Leuven
verlaten om zijn studies in Gent verder te
zetten. Zodoende verzeilde het SeniorenKonvent in een crisis en verbondspreses Jaak
Van Passel (Sinjoria) nam in december 1954
het initiatief en zorgde ervoor dat Hugo Van
Bockstal (Westland en Dolfijnen) zonder
verkiezing bij handgeklap geïnstalleerd werd
als preses van het SeniorenKonvent.
De verkiezingsperikelen zorgden ervoor dat het
hele clubleven meer en meer in vraag gesteld
werd. De commilitones hadden de reputatie
baldadige zuiplappen te zijn, souvenirs
allerhande te ontvreemden en voortdurend
Walen en Petermannen uit te dagen. Op
clubavonden werd steevast de slechtste zanger
als cantor aangeduid en er werd meer bier
gemorst dan gedronken zodat de gasten door
het bier naar de presestafel moesten waden.
Preseslinten waren vaak vieze lappen die van
preses op preses doorgegeven werden en
gewone clublinten werden door moeder of lief
aan mekaar geflanst omdat ze in Leuven
nergens te koop waren. Clubpetjes bestonden
in allerhande maten, kleurtinten en stoffen en
hadden geen model en ook de codexen waren
niet om aan te zien.

Vlierbeekfeesten in de jaren vijftig

Nauwelijks een half jaar later werd onder
andere op de IJzerbedevaart opnieuw
luidkeels om amnestie geschreeuwd. Het
Appelcomité (eigenlijk het Comité d’Appel au
Pays) onder leiding van de Franstalige
journalist Jean Fosty kreeg het akkoord van
de burgemeester van Diksmuide voor een
Herstelbetoging. In Ons Leven werd “Operatie
Uilenspiegel” gelanceerd met een oproep aan
alle Vlaamse studenten om massaal naar
Diksmuide te trekken en de Herstelbetoging
hopeloos belachelijk te maken.

Teneinde enige orde in deze chaos te brengen,
richtte het SeniorenKonvent in Oostende een
eerste congres in voor de bestuursleden. Dit
had evenwel geen direct resultaat want er
werd besloten een inventaris op te maken van
de aangesloten clubs, een inwendig kiesreglement op te stellen, een herwerkte codex
uit te geven en te zorgen voor eenvormige
petten en lintjes. De studiedagen maakten
echter wel de weg vrij voor de vette jaren die
het SeniorenKonvent nog te wachten stonden.

Zondag 25 oktober 1953 was gans Vlaanderen
bezet gebied en iedere jongeling tussen 20 en
25 jaar riskeerde aangehouden te worden als
hij te nieuwsgierig was. Meer dan 2000 zwaar
bewapende rijkswachters in Diksmuide en nog
eens 5000 stuks in de rest van Vlaanderen
maakten de Operatie Uilenspiegel onmogelijk.
Alleen de Kegelaar was al op zaterdag met een
autobus en een omroepwagen tot in
Diksmuide geraakt, maar zij werden gearresteerd en aldus geneutraliseerd. Toch kwamen
de studenten als morele winnaars uit de strijd
want de Herstelbetoging werd een groteske
vertoning die op vijandigheid bij de Vlaamse
bevolking stuitte.

Met andere woorden : een ambitieus
programma dat niet op enkele maanden tijd
afgewerkt kon worden zodat de volgende
senior seniorum de vruchten zou mogen
plukken van het werk van zijn voorgangers.
Ondertussen werd op donderdag 17 maart
1955 een huishoudelijk reglement van het
SeniorenKonvent besproken en goedgekeurd
door 23 clubpresides, de 5 gildepresides en de

Van het presesjaar van Mies Oversteyns
(Heidebloem) is nauwelijks iets bewaard
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verbondspreses. Het reglement bevatte onder
andere regels inzake de verkiezing van het
bestuur van het SeniorenKonvent en elke
preses ontving een afschrift. Op diezelfde
vergadering werden ook al de eerste
voorstellen voor de
nieuwe clubcodex
geformuleerd en er werd een overeenkomst
gesloten met de Kortrijkse firma Dupas om
steeds eenvormige petjes te vervaardigen die
uitsluitend door het SK mochten besteld
worden.

Verbondsvlag en ontrolden vanop de kantelen
nieuwe spandoeken met daarop de slogans
“Weg met Collard” en “Tijl zegt Neen”. Bij de
ontruiming van het stadhuis kwam het tot
zware confrontaties tussen de studenten en de
Rijkswacht en de rellen in de stad bleven de
ganse dag duren.
Enkele dagen later riep rector Mgr. Honoré
Van Waeyenbergh de studenten op om
“steeds binnen de wettelijkheid te blijven en
zich niet door ophitsers te laten verleiden tot
buitensporigheden die alleen de zaak zelf
schade berokkenen”. De meest brutale rellen
kwamen er echter pas de volgende dag op
dinsdag 22 maart. Er werd niet alleen
gevochten tussen studenten en Rijkswacht
maar vooral tussen studenten en linkse
knokploegen. De Rijkswacht viseerde echter
enkel de studenten en liet de knokploegen
ongemoeid. Uit schrik verbood burgemeester
Franz Tielemans de carnavalstoet zodat
het Verbond gretig inging op een vriendelijke uitnodiging van burgemeester Jozef
Eerdekens om op donderdag 24 maart uit te
wijken naar Heverlee. Nog nooit had een
carnavalstoet zoveel studenten op de been
gebracht !

De meest geruchtmakende prestatie van dat
jaar was echter een tumultueuze week van
protest tegen de schoolwetten van minister
Leo Collard. Het begon op maandag 14 maart
toen aan de kantelen van het Leuvense
stadhuis een meterslang spandoek gehangen
werd waarop “Weg met de Rode Diktatuur” te
lezen stond. In de nacht van dinsdag 15 maart
begonnen zowat alle Leuvense kerkklokken
om middernacht te luiden en op woensdag
16 maart werd op het Fochplein een Collardpop verbrand.
Het orgelpunt volgde op vrijdag 18 maart met
een nieuwe Uilenspiegel-actie waarbij het
stadhuis ’s middags werd bestormd. Terwijl de
aandacht van de Leuvense bevolking getrokken werd met klaroengeschal, verschansten
de bezetters zich achter prikkeldraad, wierpen
strooibriefjes naar beneden, ontvouwden de

Daags tevoren, op woensdag 23 maart 1955,
verzamelden de studenten in Vlierbeek voor de
herbegrafenis van Jef Vanden Eynde. De kist
(foto Bert Hertecant)

Toespraak van Ernest Claes tijdens de herbegrafenis van Jef Vanden Eynde
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woord krijgt en waar om middernacht de
Vlaamse Leeuw gezongen wordt vooraleer het
commando “club ex, rolling in” gegeven wordt.
Om één en ander in de verf te zetten bedacht
Jos Mees zijn lijfspreuk “amicitia et fides inter
utrumque”.
Het hoogtepunt van het jaar werd de SKavond van donderdag 1 maart 1956. Daar
verschenen alle presides voor het eerst met de
nieuwe schouderlinten en de vernieuwde
codex werd officieel voorgesteld en ingezongen.
Naast de Woodpeckers brachten ook de
SK-leden zelf het beste van het beste. De
nieuwe linten waren een onderdeel van een
heus prestigeprogramma want er werd op de
clubs werkelijk beter gesproken en vooral ook
beter gezongen en minder gedronken. Dat
laatste is deels te danken aan Luc D’Hoore
(Kortrijkse) die gedurende vier jaren tientallen
avonden veil had om de commilitones goed te
leren zingen op talrijke cantussen om dan nog
te zwijgen over de uren dat hij hele cafés aan
het zingen zette.
Nadat Jos Mees het op de verbondsverkiezingen moest afleggen tegen Werner Engels
(Sinjoria) werd hij herkozen als senior
seniorum. Hij werd omringd door een volledig
nieuw bestuur. In Westende, ten huize van
één van de commilitones, werd een tweede
congres gehouden. Daar bleek dat het
SeniorenKonvent tegenover de buitenwereld
nog steeds heel sterk stond, maar dat er
inwendig met grote moeilijkheden afgerekend
zou moeten worden. De senioren bespraken de
toepassing van de clubcodex en het inrichten
van modelclubavonden. De nadruk werd
gelegd op het behoorlijk zingen van studentenliederen, liefst met instrumentele begeleiding,
het vermeerderen van het aantal cantusavonden en het vormen van een koor en een
kabaretgroep.

Tekening Hugo Van Bockstal

was vergezeld van een indrukwekkende stoet
oud-studenten en studenten, voorafgegaan
door de Verbondsfanfare en de vaandels van
de verschillende clubs en gildes. Bij het graf
werden toespraken gehouden door Ernest
Claes en door verbondspreses Jaak Van
Passel.
Enkele weken later - na een heftige strijd met
Bob T’Jonck (Oostendse) - werd Jos Mees
(Rupelgalm) verkozen als nieuwe senior
seniorum. Het werd een reuzejaar voor het
SeniorenKonvent en de mooie erfenis werd
zeker niet verkwist. Jos Mees kreeg meer dan
die erfenis want zijn bestuur steunde hem niet
alleen, het hield hem bovendien op de rechte
weg. Zo werd het SeniorenKonvent - ondanks
een lastercampagne om langs de preses de
vereniging te treffen - door het Leuvens
Studentencorps officieel erkend als de zesde
grote vereniging. Toch was niet alles rozengeur
en maneschijn. In het midden van de jaren
vijftig
verdwenen
Ons
Hageland,
de
Aarschotse Club en Mechlinia-Reynaert uit
het Leuvense studentenleven. Deze laatste
club bleef weliswaar actief maar dan wel enkel
op het thuisfront.

Twee jaar later publiceerde ook de Kulturele
Kommissie van het Leuvens Studentenparlement een rapport waarin onder andere de
clubavonden op kritisch-opbouwende wijze
benaderd werden. Er werd ook op fouten
gewezen zoals het gebrek aan stijl, de
onvoldoende voorbereiding van de clubavond
en de prestaties, het gebruik van dialect en
het brullen in plaats van het zingen van
studentenliederen. Er werd betoogd dat de
club veel kan bijdragen tot de persoonlijke
vorming van de schachten en er werd
gesuggereerd dat de gilden en clubs
vergaderingen zouden moeten inrichten
waarop ook meisjesstudenten zouden worden
uitgenodigd. De banden met de oud-studenten
zouden in stand gehouden moeten worden en

Net als zijn voorgangers droomde Jos Mees
van een stijlvol studentenleven en hij ijverde
voor clubavonden waar niemand dronken
wordt, waar er gezwegen wordt als iemand het
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het ideale aantal deelnemers aan een
clubavond zou beperkt moeten worden tot
hooguit dertig man. Een van de weinige
concrete gevolgen van al deze aanbevelingen
was het feit dat alle gilden kort daarna
begonnen zijn met het organiseren van
gemengde activiteiten waarop de meisjesstudenten talrijk aanwezig waren.

was om gefotografeerd te worden met een glas
bier in de hand. De senior seniorum werd als
schuldige ter verantwoording geroepen bij
rector Mgr. Honoré Van Waeyenbergh. Was de
rector misschien vergeten dat de uitnodiging
voor de inhuldiging niet aan de vice-rector
maar wel aan hemzelf gericht was ? En wat
zou er gebeurd zijn als hij niet toevallig
verhinderd was geweest op die bewuste
woensdagavond ?

Met de regelmaat van een klok werden enkele
kolommen van Ons Leven gevuld met “Nieuws
van het SeniorenKonvent” en er werd zelfs een
speciaal nummer van Ons Leven uitgebracht
maar dat kostte een klein fortuin. De
voetbalcompetitie tussen de gilden werd
opnieuw ingericht en de Limburgers wonnen
de strijd. In samenwerking met het KVHV
werd Jef Schryvers (Mastentop) verkozen als
allereerste Prins Carnaval en in de Rijschool
werd het allereerste carnavalbal gehouden.
Ter gelegenheid van “Dwars door Leuven”
werd in de kantine van het sportkot het record
etensmalen verbeterd en met de steun van
Vader Abts werd op woensdag 3 april 1957 het
SK-Huis “De Lindenboom” ingehuldigd in
aanwezigheid van vice-rector Mgr. Fernand
Litt. Deze vergat evenwel dat het nog steeds
vastentijd was en dat het dus hoogst ongepast

Het academisch jaar werd afgesloten met de
apotheose van nog maar eens een studentengrap. Immers, tijdens de carnavalfeesten
van dinsdag 5 maart 1957 werd zogenaamd de
bevrijding van Leuven nagespeeld voor de
verfilming van het boek “De Wereld Verandert”
van
oud-student
Frans
Van
Isacker
(Payottenland). Werner Engels, Jos Mees en
Hugo Weckx (Bezem Brussel) paradeerden
achter in der haast vervaardigde hakenkruisvlaggen tussen een haag van Leuvense
politiemannen in oude oorlogsuniformen.
Twee maand later, op maandag 20 mei 1957,
zou dan de avant-première doorgaan in de
Leuvense stadsschouwburg. De verwachtingen
waren hoog gespannen maar de verzamelde
pers, prominenten, professoren, journalisten,

Inhuldiging van het SK-Huis op woensdag 3 april 1957
(foto Jos Mees)

In wijzerzin rond de tafel : (1) Lodewijk Van Laer, (2) Guido Vyncke (SK Ghendt), (3) Maurice Abts, (4) Jos Mees,
(5) Mgr. Fernand Litt, (6) Prof. Jules Cardyn, (7) Prosper De Moyer, achteraan : (8) NN, (9) Franz Van Steenkiste,
(10) Pol Vereenooghe.
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(Ons Leven)

ambities. Hij probeerde om de studentikoze
geest van het SeniorenKonvent over te dragen
naar het Verbond maar zijn goede bedoelingen
werden niet altijd op hun juiste waarde
geschat zodat zijn initiatieven soms met meer
tegenwerking dan met enthousiasme onthaald
werden. Helemaal onterecht meenden sommigen dat het SeniorenKonvent een onderafdeling van het Verbond was geworden en dat
het daardoor willens nillens betrokken werd in
de interne kwesties van het Verbond.
Aan het einde van de jaren vijftig, onder Marc
Blancquaert (Ros Beyaert) en Yvan Warson
(Maaslandia), concentreerde het SeniorenKonvent zich opnieuw op het smeden van
vriendschapsbanden tussen pot en pint,
terwijl het KVHV zich met de politieke en
culturele aangelegenheden mocht inlaten. Het
SeniorenKonvent zorgde voor een jaarlijkse
modelclubavond, er werd een Prins Carnaval
verkozen en het jaarlijkse hoogtepunt van
studentikoziteit was nog steeds het zomerfeest
van het KVHV in de tuin van de voormalige
Abdij van Vlierbeek. Daar waren de clubs en
gildes van het SeniorenKonvent in groten
getale aanwezig en er werden wedstrijden
gehouden in touwtrekken, hardlopen, mastklimmen, zaklopen, tonwerpen, pintje pieren
en hardschreeuwen. Er werd zelfs een wielerwedstrijd gehouden waarbij bier een verplichte
vorm van doping was.

Jef Schryvers

critici, studenten en burgers kregen niet meer
te zien dan een slordig ineen gedraaide
generiek.
Het einde van het jaar was echter eerder
droevig want de verkiezingen eindigden in de
grootste verdeeldheid en Lou Verhaert werd
terug naar Leuven gehaald om opnieuw senior
seniorum te worden. De oude vos had echter
zijn streken niet verleerd en net als enkele
jaren terug is er nauwelijks iets bewaard
gebleven van de eventuele prestaties van Lou
Verhaert. Er kwam een derde congres,
opnieuw in Oostende en hoewel Lou Verhaert
de klok een paar jaren terug draaide, scheen
hij aanvankelijk de touwtjes stevig in handen
te hebben : hij speechte beter dan ooit te
voren, hij liep werkelijk alle clubs af en tot
ieders verbazing organiseerde het SeniorenKonvent een reuze Thé-Dansant en op maandag 10 februari 1958 verscheen het allereerste
nummer van SpeeK. Aanvankelijk werd de
naam van het nieuwe tijdschrift nog met twee
punten geschreven maar al snel werd deze
frivoliteit achterwege gelaten.

Bij het begin van de jaren zestig veroorzaakte
de democratisering van het onderwijs ware
aardverschuivingen in het studentenleven.
Vooreerst leidden de grotere aantallen
studenten en studentinnen aan de universiteit
tot een nijpend tekort aan koten. Bovendien
bleek die nieuwe studentenmassa een
averechts hefboomeffect te hebben op het
ledenaantal van de traditionele studentenverenigingen. De toevloed aan studenten
zorgde immers ook voor een nieuwe
mentaliteit
waarbij
individualisme
en
opportunisme hoogtij vierden. De studenten
maakten activiteiten mee van uiteenlopende
organisaties zonder ook maar van één ervan
lid te zijn en brachten aldus het voortbestaan
van deze organisaties in het gedrang.

Desalniettemin kreeg Lou Verhaert niet meer
zoveel geld van de clubs die zich het jaar
voordien bedrogen achtten. Hoewel de clubs
en gildes verder bleven draaien - en goed ! verloor het SK toch veel van zijn glans.

Wat betreft de clubcafés was er sprake van
enkele opmerkelijke veranderingen. Den Bel
sloot definitief de deuren, de Pallieter bleef een
vertrouwde pleisterplaats (sinds 1958 met de
Smallen) en den Boule d’Or zou net als het
café van Marraine jarenlang de vaste stek zijn
van vele commilitones zonder dat één club er
zijn schild ophing. Op de Oude Markt openden
enkele nieuwe cafés hun deuren : de Bacchus
(in 1963 met Julien en Tinneke), de Ambiorix
(in 1964 met de eeuwige student geneeskunde

Intussen was Jos Mees na heel wat
strubbelingen dankzij de steun van het
SeniorenKonvent en de Studentenfanfare en
ondanks het verzet van de idealisten verkozen
als verbondspreses. Zo kon hij verder werken
aan de verwezenlijking van zijn dromen en
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Jos Rastelli en een jaar later met Tienne en
Gerda) en den Bandung (in 1968 met Daniel
den Hollander en daarna met Pieter Appels).

verwonderlijk dat juist deze vervangers
naderhand wel preses werden van hun club of
gilde.

Het traditionele studentenleven kon zich in
absolute cijfers min of meer handhaven maar
boette toch stilaan aan belang in doordat de
ledenaantallen in relatieve cijfers sterk
terugliepen. Op enkele uitzonderingen na
waren de clubs nog steeds een exclusief
mannelijke aangelegenheid maar de aanwezigheid van porren op de activiteiten van de
gilden was sinds enkele jaren algemeen
gebruikelijk en aanvaard. Het SeniorenKonvent concentreerde zich nog immer op het
smeden van vriendschapsbanden tussen pot
en pint terwijl diezelfde commilitones zich in
het KVHV bezig hielden met de politieke en
culturele aangelegenheden.

Tijdens de ambtstermijnen van André
Vandessel (Noord-Brabant), Hans Van Biesen
(Domper) en Luk De Schrijver (Waasse)
werden de vertrouwde paden bewandeld.
Naast een beperkt aantal al dan niet
uitgebreide vergaderingen organiseerde het SK
elk jaar één of andere massacantus of
modelclubavond, ter gelegenheid van carnaval
werd een Prins Carnaval verkozen, de
commilitones waren massaal aanwezig op de
carnavalbals van het KVHV en rond
Hemelvaartdag werd nog elk jaar duchtig
gevierd in Vlierbeek. Op literair gebied
verscheen er af en toe een nummer van SpeeK
en heel regelmatig werden een paar bladzijden
van Ons Leven gevuld met “Nieuws van het
SeniorenKonvent”.

De taak van de senior seniorum en zijn
bestuur bestond er toen voornamelijk in elke
avond acte de présence te geven op één of
andere clubavond. Een opmerkelijk fenomeen
in de besturen van het SeniorenKonvent in die
jaren is enerzijds de geleidelijke uitbreiding
van het aantal functies en anderzijds de
aanwezigheid van commilitones zonder breed
lint. Met een senior seniorum, vice-senior
seniorum, scriptor, ab-actis, penningmeester,
zedenmeester, sportführer, cantor en PRverantwoordelijke is het aantal bestuursleden
al lang niet meer beperkt tot één functie per
gilde en bovendien wisselen de verkozen
functies elk jaar lichtjes. Dat de bestuursleden
lang niet altijd preses van hun club waren
geweest, is naar verluidt toe te schrijven aan
het feit dat sommige presides aangezocht
werden om een functie op te nemen in het SKbestuur maar zelf voor de eer bedankten en
dus in hun club op zoek gingen naar een
bereidwillige vervanger. Het is dan ook niet

Hugo Geeraerts (Lovania) gaf blijk van enige
creativiteit en zorgde voor een aantal
nieuwigheden. Omdat de Vlierbeekfeesten in
het voorjaar niet waren doorgegaan, werden ze
niet zonder succes op woensdag 16 oktober
1963 georganiseerd en bij die gelegenheid
werd een speciaal nummer van SpeeK
uitgegeven. Verder werd op dinsdag 10 maart
1964 - in samenwerking met de volkskunstgroep De Kegelaar - een Vesper-Avond
gehouden in de Bierkelder. Een honderdtal
commilitones zongen de ganse codex uit in
8 uur en 35 minuten en geen enkel lied werd
overgeslagen. Daarnaast werden de statuten
herschreven en goedgekeurd en er werd ook
een lint ingevoerd voor de bestuursleden van
het SeniorenKonvent : naast hun gewone pet
en lint droegen zij voortaan een epitoga over
de linkerschouder. Bovendien droeg ook de
vice-senior seniorum een volwaardig breed lint
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zij het aanvankelijk zonder schild en
naderhand met een sterk vereenvoudigd
schild dat veel gelijkenissen vertoont met dat
op het preseslint van de Studentenfanfare.
Deze nieuwe traditie zou stand houden tot in
de tweede helft van de jaren tachtig.

In de loop van het jaar werd er nogmaals
gesleuteld aan de statuten om van het
SeniorenKonvent een vzw te maken die onder
andere een heus SK-Huis zou beheren. Het
bleef echter bij voorontwerpen en goede
bedoelingen. Daarnaast bracht de strijd voor
“Leuven Vlaams” de nodige betogingen en
protestacties met zich mee. Het KVHV organiseerde en coördineerde, maar de presides
van het SeniorenKonvent werden steevast in
de eerste rangen opgesteld om met enige kans
op succes de confrontatie aan te gaan met de
ordehandhavers.

In 1964 veroorzaakte de erkenning van
Reuzegom door het SeniorenKonvent de
nodige deining. Bij de oprichting in 1946 was
Reuzegom immers helemaal geen regionale
studentenclub maar wel een oud-leerlingenvereniging. In die jaren zorgde het SeniorenKonvent ook voor een syndicale actie avant la
lettre. Steen des aanstoots was de bierprijs
van zes frank die - alleen in Leuven - met een
halve frank verhoogd zou worden. Er werd
besloten om de cafés van de Oude Markt te
boycotten. Het ordewoord werd opgevolgd en
er stonden ’s middags stakingspiketten voor
de cafés, de kroegbazen waren razend en
’s avonds was de boycot al afgelopen want de
pinten kostten opnieuw zes frank.

In oktober 1966 haalde Valère Vautmans
(Hesbania) de nationale pers want de
commilitones van het SeniorenKonvent namen
massaal deel aan een voettocht van Oostende
naar Leuven. Van maandag 4 oktober tot
zondag 9 oktober werd er in etappes gestapt
tussen Oostende, Brugge, Gent, Sint-Niklaas,
Antwerpen, Mechelen en Leuven. De voettocht
was geïnspireerd door de Meredithmars van de
Amerikaanse zwarten in hun strijd voor
burgerrechten. Met hun actie wilden onze
commilitones bewijzen dat de strijdbijl niet
begraven zou worden zolang de Alma Mater
niet vervlaamst werd. De dag na de voettocht
werd het academiejaar officieel geopend en bij
het verlaten van de Sint-Pieterskerk scandeerden de studenten “Leuven Vlaams” en
“Suenens buiten” terwijl zij de academische
stoet de rug toekeerden.

Leo Weytjens (Hasseleta) vierde in december
1964
het
zevende
lustrum
van
het
SeniorenKonvent met een lustrumweek. Op
maandagavond was er een massaclub in de
Rijschool, op dinsdag een lustrum ThéDansant in de Salons Georges, op woensdag
een voetbalcompetitie tussen de gilden en
daarna gratis bier in de stamcafés op de Oude
Markt, op donderdag een knalcantus in de
Grote Aula, op vrijdag een banket en op
zaterdag een bezoek aan de handelsbeurs van
Antwerpen die speciaal in het teken stond van
35 jaar SK.

(document in het AMVS)

Onder het bewind van Eddy Druyts
(Mastentop) werd het jaar ingezet met een
stunt. In de nacht van donderdag 14 oktober
1965 werd het hoofd van Reddy Kilowatt
ontvreemd op een elektriciteitstentoonstelling
in de Rijschool. De studentikoze eisen werden
als volgt geformuleerd : “Gezien de moderne
elektrische straatverlichting bepaalde dingen den student eigen - onmogelijk maakt, vragen
wij met klem de onmiddellijke verwijdering
van alle elektrische lampen uit Leuven,
uitzondering gemaakt voor de huizen van de
vice- en andere rectoren, het politiebureau
(want anders parkeren die verkeerd) en de
Vismarkt (alle elders overbodige lampen
kunnen daar trouwens aangestoken worden).
De lamp onder mijn slaapkamer moet zeker
verdwijnen.” Er werd voor de gelegenheid zelfs
een speciale SK Gazet uitgegeven. Een week
later werd een stoet georganiseerd van het
Ladeuzeplein naar de Rijschool om de
mascotte terug te bezorgen aan de rechtmatige
eigenaars.

Reddy Kilowatt
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(foto Paul Degraeve)

Van de dubbele ambtstermijn van 1968 tot
1970 van Arie Abbeloos (Ros Beyaert) is
uitermate weinige bewaard gebleven. Behalve
de volledige samenstelling van zijn beide
besturen en de lijst van de toen regerende
presides is er omzeggens niets terug te vinden
in de archiefdozen (terwijl toen toch het
achtste lustrum van het SeniorenKonvent
gevierd werd).
Een opmerkelijk feit uit die jaren is de Prins
Carnavalverkiezing van donderdag 13 februari
1969. Tone Depestele (Kortrijkse) stevende af
op een afgetekende overwinning, maar werd
vreemd genoeg gebuisd tijdens de bierproef
doordat hij een Rodenbach niet meer kon
onderscheiden
van een
Trappist.
Jan
Convents (Bezem Brussel) won dan het pleit
en er volgde een uitbarsting van WestVlaamse woede waarbij tafels en stoelen
letterlijk door de lucht vlogen. Naderhand
organiseerde de West-Vlaamse Gilde nog een
alternatieve
carnavalstoet
maar
Tone
Depestele zou nog een jaartje moeten wachten
om officieel gelauwerd te worden als Prins
Carnaval.

Maurice Kerkhofs, Alfonsine Vandermaelen en Paul
Degraeve

Reeds in maart 1967 werd Jef Dauwe (Ros
Beyaert) verkozen als nieuwe senior seniorum.
Hij organiseerde - wellicht zonder het zelf
te beseffen - op woensdag 19 april 1967
de allerlaatste Vlierbeekfeesten. Bepaalde
mondelinge bronnen maken melding van
latere feestelijkheden in Bierbeek maar
waarschijnlijk berust dat op een vergissing die
het gevolg is van enige spraakverwarring en/of
geheugenstoornissen.

Een vermeldenswaardige gebeurtenis was de
verhuis van het archief van Mon De Goeyse. Al
tijdens zijn eerste jaren als student in Leuven
verzamelde hij alles wat van ver of van nabij te
maken had met het studentenleven. Tot in de
jaren vijftig sloeg hij zijn archieven op bij hem
thuis in zijn werkkamer en naderhand zelfs in
zijn woonkamer. In de jaren zestig had hij het
geluk dat hij gebruik kon maken van zijn
bureau in de Hallen om zijn uitdijend archief
een beter onderkomen te verschaffen. In 1970
echter ging Mon De Goeyse met pensioen en
zijn bureau moest opgeruimd worden zodat
het hele archief verhuisd werd van de Hallen
naar de zolders van de Centrale Bibliotheek
aan het Ladeuzeplein. Daar kreeg Mon De
Goeyse ook een eigen werktafel zodat hij
verder kon blijven werken aan de uitbreiding
van zijn archief. Uiteindelijk schonk Mon De
Goeyse in januari 1978 zijn hele archief aan
de Alma Mater.

In oktober 1967 echter ruilde Jef Dauwe het
lint van senior seniorum voor dat van
verbondspreses
zodat
Paul
Degraeve
(Mijnlamp) aan het hoofd kwam te staan van
een negen koppen tellend SK-bestuur. Net als
zijn voorgangers slaagde hij erin om bij het
begin van het academiejaar de nationale pers
te halen met de oprichting van de Universiteit
van Zoutenaaie. Immers, het streven van
hogerhand om de studentenmassa te spreiden
over regionale en lokale instellingen was in
goede aarde gevallen. Twee autobussen vol
met aankomende advocaten, artsen, filologen
en dies meer waren naar Veurne-Ambacht
gereden om in het kleinste dorp van het land
de spreiding van de universitaire studies tot
een realiteit te maken. De eerste steen werd
gelegd en de plaatselijke burgemeester werd
aangesteld als rector ...

(foto Xavier Van de Poel)

De tweede helft van de jaren zestig was een
uitermate woelige periode en enkele clubs
slaagden er niet in om het hoofd boven water
te houden : de Dolfijnen verdwenen in 1966,
de Oudenaardse en Sinjoria in 1968,
Meetjesland in 1969, de Oostendse in 1970 en
Noord-Brabant in 1971. Maar er was ook
hoopgevend nieuws. In 1967 werd Semini
officieel opgenomen in het SeniorenKonvent
en in de schoot van de Brabantse Gilde werd
Ons Hageland in 1967 opnieuw opgestart.

Xavier Van de Poel en Firmin Maes
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Met Luc Gheysens (Meense) werd na twintig
jaar, in 1970-1971, eindelijk nog eens een
West-Vlaming verkozen als senior seniorum.
Ook van zijn ambtstermijn is weinig meer
bewaard gebleven dan twee blaadjes papier :
eentje met de adressenlijst van de presides en
een ander met de modaliteiten in verband met
de S.K. verkiezingen.

(foto AMVS)

Uit de adressenlijst blijkt dat maar liefst twee
sportführers aangesteld waren. Vermoedelijk
was sport toen één van belangrijkste activiteiten van het SeniorenKonvent. Het bestaan
van schriftelijke afspraken omtrent de
verkiezingen lijkt er op te wijzen dat men heeft
willen
voorkomen
dat
onaangename
ervaringen uit het verleden zich zouden
herhalen. Of dat gelukt is, blijkt evenwel niet
uit deze schamele twee archiefstukken.
In ieder geval was het Willy De Ceulaer
(Geelse) die tijdens de verkiezingen het laken
naar zich toe wist te halen. Wellicht is het ook
geen toeval dat zijn bestuur al de eerste
tekenen van enige afslanking vertoonde terwijl
in de nog steeds zeer schaarse archiefstukken
wordt gemeld dat “het studentenleven enkele
jaren heeft geslabakt”.

Commilito humoris causa Kurt Waldheim

Daar kwam pas verandering in toen Xavier
Van de Poel (Reuzegom) senior seniorum werd.
Met zijn jarenlange ervaring slaagde hij erin
“alle clubstudenten nader tot elkaar te
brengen en alle vetes definitief te begraven”.
Een jaar later hoefde Frank De Ketelaere
(Westland) zich dan ook niet meer te
bekommeren om interne aangelegenheden
zodat hij zich kon toeleggen op het verbeteren
van de relaties met de buitenwereld. Zo werd
het SeniorenKonvent opnieuw in het Verbond
geïntegreerd, er werd - helaas zonder veel
succes - deelgenomen aan de sportcompetitie
van de Sportraad en dankzij Moeder Mijnlamp
werd het SeniorenKonvent door de BRT
uitgenodigd als eregast van het programma
“Binnen & Buiten”.

Op maandag 15 en dinsdag 16 oktober 1973
werden er SK-Feesten gehouden. Het was de
bedoeling om de Vlierbeekfeesten nieuw leven
in te blazen met volksspelen en een
kroegenrally. Ook het hele carnavalgebeuren
werd anders aangepakt door de Orde Van Jan
Primus te betrekken in de organisatie. Op
dinsdag 19 februari 1974 werd Luc Desomer
(Westland) verkozen als Prins Carnaval, twee
dagen later werd hij officieel aangesteld tijdens
het Kapittel en op dinsdag 26 februari was er
een carnavalstoet met daarna een receptie op
het stadhuis.
In 1974-1975 werd het negende lustrum van
het SeniorenKonvent gevierd onder Rik De
Doncker (Payottenland). Een uitzending van
de BRT over het studentenleven werd
grotendeels gevuld met beelden van een
cantus van het SeniorenKonvent. Voor de
gelegenheid
werden
kostuum
en
das
bovengehaald en er werd behoorlijk beschaafd
Nederlands gesproken. De traditionele receptie
op het rectoraat zorgde niet alleen voor het
nodige jolijt maar ook voor twee accidentjes :
de preses van de Waregemse slaagde erin zijn
arm te breken en rector Piet De Somer was
niet bepaald nuchter toen hij na de receptie
zijn opwachting maakte op de Academische
Raad. In het kader van de Prins Carnavalverkiezing zorgde de Brabantse Gilde voor de
stunt van het jaar door secretaris-generaal
van de UNO Kurt Waldheim te promoveren tot
commilito humoris causa.

(foto Eva Frederix)

Ludo Frederix
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Het volgende jaar werd de senior seniorum
opnieuw in den Bandung gerekruteerd want
Xavier Vanwynsberghe (Kortrijkse) werd verkozen. Ook nu weer is er weinig archiefmateriaal terug te vinden. De lijst van
bestuursleden en presides is verloren gegaan
(of heeft helemaal niet bestaan) maar er
zouden wel enkele nummers van ’t Seniorke
verschenen zijn. Dat was een gestencild
tijdschrift van een tiental bladzijden boordevol
met informatie.

1977. Het resultaat was uitstekend en de
verkoopcijfers logen er niet om.
Op donderdag 10 februari 1977 installeerde
het KVHV op de taalgrens ten zuiden van
Leuven een fictief douanekantoor. Tien
studenten in douane-uniformen plaatsten
verkeersborden,
knipperlichten
en
een
barricade. Zij deelden aan de automobilisten
richting Wallonië namaakbriefjes van 1000
frank uit als protest tegen de overheveling van
Vlaams belastingsgeld naar Wallonië. De
reizigers richting Vlaanderen kregen een
bekertje “souvenir de la Wallonie” water uit
protest tegen de plannen van RW-minister
Pierre Bertrand om de Vlamingen te laten
betalen voor het Waalse drinkwater.

De tweede helft van de jaren zeventig zou
alweer heel wat veranderingen met zich
meebrengen. Heidebloem kende een tijdelijke
inzinking van 1975 tot 1978, den Domper en
Ros Beyaert gingen ten onder in 1975,
Mastentop verdween in 1976 en Rupelgalm in
1978. Gelukkig werd er ook voor vers bloed
gezorgd : Lange Wapper werd opgericht in
1974, Omnia scheurde zich af van Bezem
Brussel in 1975, het Meetjesland werd
heropgericht in 1975, Boves Luci begon haar
werking in Leuven in 1976, Moeder Oostendse
werd heropgericht in 1976, MechliniaReynaert werd heropgericht in 1977, Moeder
Zuid-Oost-Vlaamse ontstond in 1978 en
binnen de Antwerpse Gilde werd Moeder
Swaene heropgericht in 1979.
In die jaren werd een nieuwe traditie geboren
want op woensdag 17 december 1975
organiseerde het KVHV in de Grote Aula
het eerste Vlaams Studentenzangfeest. De
organisatie was weliswaar in handen van het
KVHV maar de vijf gilden van het SeniorenKonvent zorgden voor de nood-zakelijke
mankracht om de zaal te vullen. Het politiek
gewauwel werd tot een minimum beperkt
zodat het grootste deel van het programma
gevuld kon worden met samenzang. Tussendoor werden de gaatjes gevuld met de
kleinkunstgroep ’t Kliekske, de studentenfanfare, het koor Ortolaan en de volksdansgroep de Kegelaar. In zijn afscheidswoorden
vertolkte eregast Armand Preud’homme de
gevoelens van de vele aanwezigen : “Ik ben
eerder sceptisch naar hier gekomen maar ik
had nooit gedacht dat een dergelijke avond
nog mogelijk is in het Leuven van nu !”

De hoes van de plaat met studentenliederen

Het volgende jaar zorgde Theo Boel
(Reuzegom) ervoor dat de leiding van het
SeniorenKonvent in Antwerpse handen bleef.
Helaas, van zijn jaar is alweer weinig bewaard
gebleven. Welke activiteiten er georganiseerd
werden is een goed bewaard geheim, de
samenstelling
van
het
bestuur
werd
vakkundig naar de doofpot verwezen, Luc De
Broe (Oostendse) zou verkozen zijn als Prins
Carnaval maar niet alle bronnen zijn het
daarover eens ...
Tijdens het pre-lustrumjaar 1978-1979 nam
Georges Lenssen (Maaslandia) zijn taak als
senior seniorum zeer ter harte. Onder zijn
bewind werd de eerste jaargang van de
SK-Krant uitgegeven en het clubjaar werd op
dinsdag 8 mei 1979 afgesloten met
studentenfeesten op het Hogeschoolplein. In
navolging van de Vlierbeekfeesten werden
daar in de namiddag verschillende volksspelen
georganiseerd, er werd een stratencross
gelopen, verschillende amateurgroepen kregen
de kans om hun artistieke talenten voor een
ruimer publiek te etaleren en het grote
publiek werd gelokt met een optreden van
Raymond Van het Groenewoud.

In 1976-1977 werd Marc Van Rompaey (Lange
Wapper) verkozen als senior seniorum. Het
hoogtepunt van zijn ambtstermijn werd de
opname van “De student is vrolijk man”.
Immers, door het succes van de twee eerste
zangfeesten
groeide
zowel binnen
het
SeniorenKonvent als in het Verbond het idee
om een plaat met studentenliederen op te
nemen. Met de steun van Ortolaan werd de
geestdrift omgezet in prachtige muzikale
bewerkingen en na tal van oefenstonden
hadden de opnamen plaats op 30 en 31 maart
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(foto AMVS)

Voorwaar een geslaagde lustrumviering maar
naderhand kreeg het SK-bestuur het aan de
stok met Henri Van Eeckhoudt (Payottenland)
en zijn Brabantse Gilde. De Brabanders
voelden zich achteruitgeschoven ten voordele
van de West-Vlaamse en de Limburgse Gilde.
Bovendien was de uitslag van de Prins
Carnavalverkiezing later op het jaar niet van
aard om de gemoederen te bedaren ...
En alsof dat allemaal niet genoeg was,
ontstond er nog een diplomatiek incident met
de Orde van Jan Primus toen voor het tweede
opeenvolgende jaar een Prins Carnaval van
Moeder Geelse werd verkozen. Mannu Dox
had immers de eer zijn eigen petekind
François Van Gehuchten op te volgen. Op het
kapittel maakte hij handig misbruik van dit
feit om te protesteren tegen het jarenlange
gebruik dat de uittredende Prins zijn
attributen moest afstaan aan zijn opvolger. Hij
kon toch de geliefde attributen van zijn eigen
petekind niet afnemen ? De Orde van Jan
Primus werd voor een voldongen feit geplaatst
zodat één van de notabelen vriendelijk
verzocht werd zijn attributen af te staan.

Luc Lampaert en Mon De Goeyse bij de voorstelling
van het lustrumboek

Dat jaar bracht de winter een ongeziene
sneeuwval met zich mee, de dooi liet op zich
wachten en de Leuvense voetpaden lagen er al
weken onbegaanbaar bij. Het KVHV ging dan
ook over tot de actie en zorgde ervoor dat een
duizendtal Leuvense gezinnen op woensdag
17 januari 1979 een zeer geloofwaardige brief
in hun brievenbus vonden waarin de Stad
Leuven de bewoners wees op hun burgerplicht
om de voetpaden begaanbaar te houden. Maar
“voor wat hoort wat” en dus mocht de brave
burger op het politiekantoor gratis strooizout
komen afhalen. Het resultaat overtrof de
stoutste verwachtingen. Niet minder dan 300
Leuvenaars begaven zich naar het politiekantoor en stelden zich dermate onverzettelijk
op dat de Heren der Wet uiteindelijk wel
verplicht werden om met pollepels zout te
scheppen in bruine dienstenveloppen.

Het lustrumjaar werd uiteindelijk in relatieve
rust afgerond met de tweede studentenfeesten
op het Hogeschoolplein en met de officiële
voorstelling van het door Luc Lampaert
(Meetjesland)
samengestelde
lustrumboek
“50 jaar Club- en Gildeleven”. Op de
kiescantus werd Yves Vancaillie (Brugse)
verkozen als nieuwe senior seniorum maar in
september was het oordeel van de heren
professoren onverbiddelijk zodat een nieuwe
verkiezing gehouden moest worden. Inmiddels
was echter duidelijk geworden welke enorme
financiële putten de lustrumviering had
geslagen zodat weinigen zich geroepen voelden
om zich kandidaat te stellen voor het hoogste
ambt. Uiteindelijk werd Valère Oversteyns
(Lovania) bereid gevonden om het preseslint te
aanvaarden. Rekening houdend met de

Het gouden lustrum van het SeniorenKonvent
werd in 1979-1980 gevierd met Axel Willems
(Oostendse) als senior seniorum. Om de
lustrumweek te promoten werd een speciaal
nummer van de SK-Krant op 12.000 exemplaren verspreid opdat alle commilitones en
oud-commilitones op de hoogte zouden zijn
van de festiviteiten.

(foto Luc Collet)

Maandag 26 november werd er gevoetbald, er
was een ontvangst met receptie op het
Stadhuis en ’s avonds werd er een bierrally
gehouden. Dinsdag 27 november waren de
commilitones massaal aanwezig op het vijfde
Vlaams Studentenzangfeest en omstreeks
middernacht trok een SK-Bedevaart door
Leuven. Woensdag 28 november werd een
massacantus gehouden in de grote feestzaal
van de Brouwerij Stella en de feestelijkheden
werden afgesloten op donder-dag 29 november
met een optreden van Stampen en Dagen in
de Grote Aula.

Stefan Himpe
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en Moeder Mandel al jarenlang vrouwen in de
corona en in de jaren zestig en zeventig waren
vrouwen ook al welkom geweest op
gildeactiviteiten, maar in de jaren tachtig werd
de eerste volledig vrouwelijke club opgericht :
Status Nascendi. De dames droegen blauwrode sjaaltjes in plaats van lintjes, maar voor
de rest hoefden zij niet onder te doen voor hun
mannelijke evenknieën want aan de toog
stonden zij meer dan hun mannetje. Helaas
zou Status Nascendi de eerste generatiewissel
niet overleven, maar het voorbeeld was
gegeven en zou later navolging krijgen.
In 1982-1983 nam Christophe De Landtsheer
(ZOV) het roer stevig in handen en hij gooide
onmiddellijk de kalender ondersteboven. De
studentenfeesten zouden niet langer doorgaan
in de maand mei op het Hogeschoolplein,
maar wel op woensdag 20 oktober 1982 in de
Muntstraat en de ’s Meierstraat. Hij kreeg ook
alle clubcafés achter zich voor een eerste
cafébazenrolling en om de kerk in het midden
te houden nodigde hij daarna samen met zijn
bestuur nog eens de cafébazinnen uit voor een
diner. Johan Verschueren (Semini) schreef
vier SK-Kranten bij elkaar en daarmee werd
de vijfde jaargang voorlopig ook de laatste.
Datzelfde jaar werd het Ros Beyaert opnieuw
opgericht zodat de Oost-Vlaamse Gilde opnieuw meer dan één club telde. De Antwerpse
Gilde daarentegen verloor met het verdwijnen
van Moeder Swaene haar jongste telg.

Getekend door Johan Van De Winkel

financiële toestand werden er geen risico’s
genomen. Het SeniorenKonvent gaf acte de
présence op het Zangfeest, er werd een Prins
Carnaval verkozen en er was een Carnavalstoet. Edoch, nadat de Brabantse Gilde
opnieuw meende het slachtoffer te zijn van geknoei bij de Prins Carnavalverkiezing bleef het
deze keer niet bij woorden want Marc Jegers
(Payottenland) stapte aan het hoofd van de
Brabantse Gilde uit het SeniorenKonvent.
Maar ook de Oost-Vlaamse Gilde kreeg het
hard te verduren : in 1980 verdween het
Meetjesland en in 1981 hield de Waasse er
mee op.
In 1981-1982 werd Wim Truyens (Lange
Wapper) verkozen als senior seniorum. Hij
ging kordaat verder op de weg die zijn voorgangers waren ingeslagen. Toch drukte ook hij
zijn eigen stempel op de activiteitenkalender.
Hij organiseerde de eerste Dies Natalisviering
van het SeniorenKonvent in de Bierstube.
Wellicht waren er dat jaar geen studentenfeesten en voor het eerst zou carnaval gevierd
zijn zonder kapittel ... In de loop van het jaar
zorgde Peter Doms (Mechlinia) er met zijn
illustere tempusliedjes voor dat de Brabantse
Gilde opnieuw stilzwijgend opgenomen werd in
het SeniorenKonvent.
Bij het begin van de jaren tachtig maakten de
commilitones voor het eerst kennis met heuse
vrouwenclubs. Weliswaar hadden het K.S.C.

Karikaturen getekend door Johan Van De Winkel
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(foto Luc Collet)

de Tijl. Het lustrumjaar van het SeniorenKonvent werd ook het jaar van de heroprichting van Mastentop en van Ons
Hageland, maar helaas ook het allerlaatste
jaar van Omnia.
De volgende senior seniorum werd Johan Van
Bragt (Semini). Onder zijn bewind vierden de
Antwerpse, de Brabantse en de Oost-Vlaamse
Gilde hun eeuwfeest. In tegenstelling tot de
grote gezamenlijke gildeviering van vijftig jaar
voordien, werd het eeuwfeest deze keer door
elk van de gilden afzonderlijk gevierd. Vreemd
genoeg had uitgerekend de Limburgse Gilde al
een jaar eerder haar lustrum gevierd. Een dag
voor het Vlaams Studentenzangfeest werd
Johan Van Bragt ontvoerd door de SeSeSe ofte
de Senior Seniorum Schoepers. De ontvoering
was echter niets minder dan een ludieke stunt
van de Antwerpse Gilde in het kader van hun
lustrumviering. Aan de ontvoering kwam een
einde in de Grote Aula tijdens het zangfeest
toen Johan Van Bragt in pyjama op een
ziekenhuisbed en “in kennelijke staat van
dronkenschap verkerende” zijn vrijheid terug
kreeg. Naar goede gewoonte was het zangfeest
ook het toneel van enige studentikoze
onenigheid tussen de gilden, waarop enkele
onverlaten het nodig vonden hun mening
kracht bij te zetten met een brandblusapparaat. Het gevolg was dat Lange
Wapper kort daarna tijdelijk uit het
SeniorenKonvent werd gezet. Of de ontvoering
dan wel het brandje blussen de reden was van
de uitsluiting, is inmiddels niet meer met
zekerheid te achterhalen.

Intrede van Johan Van Bragt op het Zangfeest

Op de kiescantus werd algemeen gerekend op
enkele Brabanders om de leiding van het
SeniorenKonvent in handen te nemen, maar
doordat de doodgeverfde winnaars hun kat
stuurden, werd Jos Goubert (Bezem Brussel)
verkozen als nieuwe senior seniorum. Hij
kreeg nauwelijks de tijd om op zijn lauweren
te rusten want op maandag 10 oktober 1983
moest de inhuldiging van SK-schild op de
gevel van den Boule in goede banen geleid
worden. Met de studentenfeesten, het
zangfeest, de verkiezing van een Prins Carnaval en de carnavalstoet werd het een rustig
jaar zonder noemswaardige uitschieters. De
gebeurtenis van het jaar die niemand kon
vergeten, was het bezoek van Xaviera
Hollander aan ’t Kraakske op uitnodiging van
Boves Luci. Haar optreden op de toog samen
met Prins Carnaval Werner Camps was
dermate spraakmakend dat het rectoraat
besloot de prins tot de orde te roepen.
In 1984-1985 kon het elfde lustrum gevierd
worden met Johan Goemaere (Westland) als
senior seniorum. Het jaarprogramma was
opgebouwd volgens hetzelfde stramien als de
voorgaande jaren : studentenfeesten in oktober, zangfeest in november en carnaval in
februari. Het hoogtepunt van het jaar was
vanzelfsprekend de lustrumweek in januari.
Zondag 13 januari werden de festiviteiten
ingezet met gratis vaten in den Universum.
Maandag 14 januari was er ook al in den
Universum een receptie voor de presides,
ex-presides en ex-bestuursleden van het
SeniorenKonvent en daarna werd het startschot gegeven voor een cafébazenrolling.
Dinsdag 15 januari werd er gevoetbald op het
sportkot en ’s avonds was er een massacantus
in de Bierstube. Woensdag 16 januari werd de
brouwerij Vieux Temps met een bezoekje
vereerd. Donderdag 17 januari was een soort
rustdag met een bezoek aan het studentenmuseum en ’s avonds een kaartcompetitie in
den Universum. Vrijdag 18 januari tenslotte
werd de Dies Natalis gevierd met een receptie
in den Universum en een diner met cantus in

In 1986-1987 werd Kurt Moons (Ros Beyaert)
de nieuwe senior seniorum. Onder het motto
“een pintje drinken mag maar dan wel stijlvol”

Getekend door Willy Palm
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helemaal onverwacht niet gehomologeerd voor
het Guinness Recordboek, maar daar maalde
niemand om. Wanneer dan ook nog eens
Sinjoria en den Domper heropgericht werden,
twijfelde niemand er nog aan dat de
clubstudent met pet, lint en codex weer
herrezen was.
In 1988-1989 was Jan Van de Heijning
(Mijnlamp) de senior seniorum. Ook nu weer
is er in de archieven weinig terug te vinden.
Op woensdag 14 december 1988 werd in de
Corso opnieuw een SK-Galabal georganiseerd
en wellicht werden de studentenfeesten voor
het laatst georganiseerd, maar naar aanleiding
van de viering van 100 jaar Ons Leven werden
er op woensdag 19 april 1989 ook nog eens
traditionele Vlierbeekfeesten gehouden met
een speech uit het dakvenster, vermakelijke
volksspelen en een deugddoende cantus. Met
de heroprichting van de Waasse werd het
stilaan een bescheiden gewoonte om één of
andere ter ziele gegane club nieuw leven in te
blazen.
In 1989-1990 werd het twaalfde lustrum
gevierd. Bart De Prest (Brugse) was
aanvankelijk verkozen als senior seniorum,
maar in oktober trad hij af en Jan Bode
(Meense) kwam als winnaar uit de nieuwe
verkiezing. Tijdens de lustrumviering werd een
week lang gans Vlaanderen afgereisd : een
kroegentocht per koets door Brugge, een
bezoek aan Antwerpen, enz. De senior
seniorum kwam in het nieuws naar aanleiding
van de verhoging van de bierprijzen en enkele
commilitones speelden mee in een spelprogramma dat in den Domus werd
opgenomen voor de RTBF. In de loop van het
jaar werd Noord-Brabant heropgericht, zij het
wel dat er aanvankelijk niet echt sprake was
van een heroprichting aangezien de stichters
allemaal oudgedienden van de Brabantse
Gilde waren die aan het einde van hun
studentencarrière enigszins uitgekeken waren
op de onbesuisde dadendrang van hun
nazaten. Toen evenwel bleek dat de
schachtenstal het wel ernstig meende, kwam
er snel een einde aan de vrijblijvende spielerei
en
Noord-Brabant
werd
opnieuw
een
bloeiende club.

Strooibriefje getekend door Jan Lambrecht

werd er hard gewerkt aan het imago van het
clubleven. Zo werd ook het eerste University
Gala gehouden in de Corso. Dit was het eerste
galabal dat midden in de week plaatsvond en
waar iedereen in avondkledij welkom was.
Helaas is er daarnaast in de archieven
nauwelijks iets bewaard gebleven, maar
wellicht werd er verder weinig veranderd aan
de activiteitenkalender van de voorgaande
jaren. De enige vernieuwing die noodgedwongen werd doorgevoerd, was het
vervangen van de traditionele carnavalstoet
door een carnavaleske rolling.
Een jaar later werd met Jo De Meester (Lange
Wapper), uitgerekend één van de ontvoerders
van de SeSeSe, verkozen als senior seniorum.
Om het SeniorenKonvent meer bekendheid te
geven,
organiseerde
hij
op
woensdag
14 oktober 1987 op het Hogeschoolplein de
allereerste openluchtcantus. Daarna bewandelde hij de traditionele paden met de
studentenfeesten, het zangfeest met Nonkel
Bob, de Prins Carnavalverkiezing en opnieuw
een carnavalstoet. Er werd ook voor het laatst
een Dies Natalisviering gehouden maar het
hoogtepunt van het jaar moest wel heel
letterlijk genomen worden. Het SeniorenKonvent stapte immers aan boord van een
DAT-Fokker en op 1800 meter hoogte
stroomde het bier rijkelijk en galmde “De Gilde
Viert” door het vliegtuig. De vlucht werd niet

Nadat Lisette Thys in oktober 1989 ten grave
gedragen was, keek het SeniorenKonvent uit
naar een nieuwe Marraine. Echt moeilijk was
de zoektocht niet want al vrij snel was
iedereen het erover eens dat de eer toekwam
aan Maria Daen van frituur Europa op de
Oude Markt. Op maandag 15 januari 1990
legde Jan Bode het lint over haar schouder en
haar frituur zou voortaan “Bij Marraine”
worden genoemd.
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(foto Jan Lambrecht)

Openluchtcantus op dinsdag 20 oktober 1992

Op maandag en dinsdag 11 en 12 februari
1990 haalde de Brabantse Gilde de regionale
pers met een verbetering van het wereldrecord
cantuszingen. Het oude record stond met
24 uur op naam van de studenten uit Diepenbeek. In het kader van de Prins Carnavalverkiezing zong de Brabantse Gilde 36 uur
lang in de cantuszaal van de Pipe. Zes
Brabantse commilitones zaten van begin tot
einde in de corona en tussendoor kregen zij
het bezoek van Lange Wapper, Hewes, Tieltse,
Ros Beyaert, Mandel, Izegemse, Waasse,
Westland, Meense, Oostendse, Maaslandia,
Semini en de ZOV. Een tiental dagen later, op
woensdag 21 februari 1990, werd de stunt
met succes bekroond want Wim Hendrickx
(Mechlinia) werd verkozen als Prins Carnaval
van het SK.

In 1992-1993 werd Franky Baert (Brugse) verkozen als senior seniorum. Onder zijn bewind
kwam er steeds meer animo vanwege de
vrouwenclubs. Het was ook het jaar waarin de
film Ad Fundum gedraaid werd, waarbij het
SeniorenKonvent op de achtergrond kon
figureren om de kas te spijzen. Op de Oude
Markt voor de Ambiorix werd er opnieuw een
openluchtcantus gehouden, er kwam ook een
cafébazenrolling, de luchtmachtbasis van
Kleine Brogel werd met een bezoekje vereerd
en Hewes trakteerde het SeniorenKonvent met
een Elf-Stedentocht teneinde hun erkenning
te promoten.
Een jaar later, in 1993-1994, zorgde Bruno
Van Caelenberg (Domper) voor veel animo en
nog meer vernieuwing. De film Ad Fundum
ging in première en het SK toog in optocht
naar de cinema waar ze opgewacht werden
door de BOB en de pers. Zo haalde de kersverse senior seniorum met zijn eerste interview het laatavondnieuws van VTM. Het SK
ging een week lang skiën in Val Thorens, er
was een eerste SK-Night in de Ambiorix, de
eerste jaargang van de SK-Gazet zag het
levenslicht en op het studenten-zangfeest
werd opnames voor een CD gemaakt, maar
het kleinood is jammer genoeg nooit tot bij de
studenten geraakt.

De volgende jaren werden Guy Geens
(Mastentop) en Jo Daris (Payottenland) achtereenvolgens senior seniorum. Wellicht werd er
weinig
veranderd
aan
de
traditionele
activiteitenkalender. Helaas is daarover in de
archieven bitter weinig bewaard gebleven.
In die jaren werden de epitogen van de SKbestuursleden na bijna dertig jaar afgeschaft
en na veertig jaar werd ook de allerlaatste
carnavalstoet georganiseerd.
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werd voort gezet met een tweede jaargang die
drie nummers omvatte. Het tweede nummer
werd een imitatie van een traditionele krant
met een tekst die in smalle kolommetjes was
gezet. Het derde nummer was een extra-editie
van één enkele bladzijde met een verslag van
de Prins Carnavalverkiezing. Het nummer was
met veel kunst- en vliegwerk klaargestoomd
en werd nog de nacht zelf van de verkiezing in
de clubcafés verspreid.
In de jaren negentig bleef het aantal
vrouwenclubs jaar na jaar toenemen, maar
het SeniorenKonvent verzette zich obstinaat
tegen inmenging van het zogenaamd zwakke
geslacht. Onder impuls van de Antwerpse club
Aphrodite gingen de vrouwen dan noodgedwongen zonder mannen aan tafel zitten om
op donderdag 19 januari 1995 het MeisjesSeniorenKonvent op te richten. Helaas, doordat Aphrodite enkele weken later te lijden had
onder interne strubbelingen, werd er zelfs niet
eens een bestuur samengesteld en al na een
maand was de boreling dood en begraven.
In 1995-1996 volgde Sven Bols (Hesbania) de
veilige paden die zijn voorgangers platgetreden
hadden. Er kwam een stoelendans in het SKbestuur en Moeder Geelse gaf de pijp aan
Maarten maar dat mocht de pret niet
bederven want het Meetjesland werd heropgericht. De SK-Gazet was toe aan zijn derde
jaargang, het jaar werd ingezet met een
receptie en een rolling, het studentenzangfeest
ging voor het laatst door in de Grote Aula van
het Maria-Theresia College, er werd gecantust
en gefuifd, er kwam een cafébazenrolling, het
SK bracht het EKV een bezoekje in Salzburg
en er was een dies natalis met galabal. Tijdens
de openluchtcantus werd een bierkoning
verkozen, maar na afloop wist niemand zich
met zekerheid te herinneren of Vincent
Vroninks (Heidebloem) al dan niet de
gelukkige winnaar was geworden. In de
Brasserie Nationale werd een Prins Carnaval
verkozen en ook over deze turbulente avond
deden naderhand verschillende versies de
ronde. Intussen was er bij de vrouwenclubs

De allereerste SK-Gazet

In 1994 moest eindelijk ook een oplossing
gevonden worden voor een aantal clubs die
maar al te graag wilden toetreden tot het
SeniorenKonvent. Er werd grondig werk
gemaakt van een duidelijk reglement omtrent
het lidmaatschap van het SeniorenKonvent en
om alle verrassingen te voorkomen polste de
senior seniorum eerst met een heuse opiniepeiling zijn onderdanen, daarna sprak hij al
zijn juridische bagage aan om een waterdichte
aanpassing van de statuten door te voeren en
tenslotte zorgde hij er ook voor dat de statuten
niet zomaar tussen pot en pint opnieuw
veranderd zouden kunnen worden. Helemaal
volgens het reglement werden Hewes en
Klamme Hand nog dat jaar opgenomen in de
schoot van het SeniorenKonvent, terwijl
Moeder Ajuin het deksel op de neus kreeg.
Het leek wel een lustrumjaar, maar dat was
pas het geval in 1994-1995 met Johan
Grutman (Heidebloem) als senior seniorum. In
december werd een lustrumweek gehouden
met onder andere een lustrumgalabal in de
Salons Georges. De rest van het jaarprogramma was geïnspireerd op de successen
van de voorgaande jaren : het studentenzangfeest, de verkiezing van een Prins
Carnaval, een carnavaleske rolling, een
carnavalfuif, een voetbaltornooi, een bierestafette, een ski-reis naar Val Thorens en nog
veel meer. De nieuwe traditie van de SK-Gazet

(lustrumbrochure van Maaslandia)

Getekend door Bas Van Veen
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weinig beterschap want er heerste nog steeds
tweedracht. Op Vader Sjalot na zetten alle
clubs weliswaar hun werking verder, maar het
MSK verkoos geen senior seniorum en
evenmin een bestuur.

(Ons Leven)

In die jaren was het gebruikelijk dat de
kandidaten tijdens de SK-verkiezingen een
stunt ten tonele voerden om zodoende te
trachten de corona te verbluffen. Zo bijvoorbeeld het aanbieden van grote hoeveelheden
sterke drank of fast food, maar ook het
opvoeren
van
uitermate
inschikkelijke
vrouwspersonen die zich al snel ontdeden van
overtollig textiel vooraleer in mindere of
meerdere mate over te gaan tot enige
interactie met gewillige leden van de corona.
In mei 1996 won voor de derde opeenvolgende
keer een Limburger de SK-verkiezingen, maar
eigenlijk had Koen Keirse (Heidebloem) niet
echt de ambitie om senior seniorum te worden. De vreugde in het bronsgroen eikenhout
was dan ook van korte duur, want in oktober
1996 trad Koen Keirse vrijwillig af zodat vicesenior
seniorum
Jürgen
Vandervelden
(Mastentop) het preseslint mocht overnemen.
Er volgde opnieuw een kettingreactie van
bestuurswissels en het werd een jaar zonder
opvallende uitschieters. Het studentenzangfeest werd door het rectoraat verbannen uit
het Maria-Theresia College en verhuisde naar
de Corso, er was een fuif en een galabal om de
kas te spijzen, de openluchtcantus werd naar
goede gewoonte voor de Ambiorix gehouden,
op tijd en stond verscheen er een SK-Gazet,
maar er werd geen Prins Carnaval verkozen en
het MSK lag nog steeds op apegapen.

Mon De Goeyse bij zijn 90ste verjaardag
Het volgende jaar zou een moeilijk jaar worden
want Tim Buysse (Reuzegom) nam het einde
van 1997 voor zijn rekening, terwijl Hans
Beerlandt (Westland) in 1998 mocht overnemen. Bij deze preseswissel werd ook een
volledig nieuw bestuur verkozen. Het KVHV
organiseerde zijn laatste zangfeest in de
Corso, er was een openluchtcantus en een
cafébazenrolling. Er waren echter ook financiële problemen die deels opgelost werden met
een Vul-de-Put-Fuif. Er was alweer geen Prins
Carnaval en ook de SK-Gazet liet verstek
gaan. Den Domper stierf een stille dood en
ook Vader Aalsterse hield het al na drie jaar
voor bekeken. De andere vrouwenclubs zaten
echter opnieuw op één lijn zodat het MSK nu
definitief van wal kon steken. Dat was dan ook
een goede gelegenheid om op maandag 16
maart 1998 de eerste officiële modelcantus
van SK en MSK te houden.

Dat jaar zorgde een nieuwe uitgave van de
studentencodex voor enige commotie toen de
Leuvense KVHV-codex om praktische redenen
versmolten werd met de Gentse SK-codex.
Daardoor werden alle regels die voor orde en
stijl zorgden, selectief gewijzigd en alle
verwijzingen naar de katholieke en Vlaamse
achtergrond van het Leuvense studentenleven
werden geschrapt.

Datzelfde jaar werd Moeder Oilsjterse door het
SeniorenKonvent erkend. Dat was echter alles
behalve een vooraf uitgemaakte zaak want een
aantal eminente oudgedienden waren uitgesproken tegenstanders en enkele clubs die het
jaar voordien den Boule deelden met den
Domper overwogen uit sympathie met deze
verdwenen club tegen te stemmen. Bovendien
beleefde Moeder Oilsjterse een overgangsjaar
want een volledige generatie had zijn zwanezang gezongen waardoor nauwelijks vier
commilitones en acht schachten de fakkel
brandend moesten zien te houden. Enkele
indrukwekkende cantors en de nodige vaten
bier gaven echter de doorslag en met 21 van
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ontvangst bij rector André Oosterlinck en een
lustrumweek met de cafébazenrolling, een
bezoek aan het studentenmuseum en een
lustrumsoirée. Opnieuw verdwenen er enkele
clubs want Boves Luci en Moeder Mandel
staakten hun overlevingsstrijd. De clubs
binnen het SeniorenKonvent hadden immers
nog steeds te lijden onder de concurrentie van
de welig tierende niet erkende clubs. Moeder
Groeninghe, Moeder Tente, Club XIII en Mare
Nostrum recruteerden in dezelfde vijver als de
regionale
SK-clubs,
maar
om
soms
onduidelijke redenen verkozen zij buiten het
SeniorenKonvent te bljven staan. Dat in het
verleden is gebleken dat de niet erkende clubs
vaak de eerste generatiewissel niet overleven,
is natuurlijk een schrale troost.

(foto Laurens Dumont)

In 2000-2001 kwam er onder Laurens
Dumont (Lovania) niet onmiddellijk beterschap. Bij gebrek aan belangstelling werd het
studentenzangfeest afgeschaft, er werd geen
Prins Carnaval verkozen, Marraine nam
afscheid van haar studenten en Semini zag de
laatste der Mohikanen vertrekken. Er werd
betoogd tegen de semesterexamens, het SK
ging smoren in een sigarenfabriek en zuipen
in een jeneverstokerij, het EKV werd in Leuven
hartelijk ontvangen en dankzij Radio 2 mocht
gans Vlaanderen meegenieten van de vokale
prestaties van het SeniorenKonvent. Tussen-

Maria “Marie-Jeanne” Daen v. Marraine

de 24 stemmen mocht Moeder Oilsjterse zich
vanaf 1998 een volwaardig lid van het
SeniorenKonvent noemen.

(foto Laurens Dumont)

In 1998-1999 werd Alexander Olivier (Westland) de nieuwe senior seniorum. Onder zijn
bewind was het studentenzangfeest zogenaamd een organisatie van het SK geworden
zodat het opnieuw kon doorgaan in de Grote
Aula van het Maria-Theresia College. Er werd
ook opnieuw een Prins Carnaval verkozen,
maar het galabal werd afgevoerd. Bij de clubs
kwam er heugelijk nieuws van Moeder Geelse
dat op zaterdag 12 december 1998 heropgericht werd. Dit onder impuls van de oudleden die het eeuwfeest een goede gelegenheid
vonden om nieuw leven in de club te blazen.
Aan de vooravond van het nieuwe millennium
was het hoog tijd voor een frisse wind. Het
SeniorenKonvent was immers gereduceerd tot
een harde kern en vele senioren meenden dat
hun aanwezigheid niet echt op prijs gesteld
werd. Er zou dan ook dankbaar gebruik
gemaakt moeten worden van een generatiewissel om één en ander opnieuw op te
bouwen. Het lustrumjaar 1999-2000 van
Benjamin Verpoort (Meense) was er evenwel
één
van
het
bescheiden
soort.
De
activiteitenkalender werd gevuld met de
openluchtcantus, het studentenzangfeest, de
verkiezing van de Prins Carnaval, een

Zangfeest op maandag 6 december 1999
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(foto Stefan Van de Weyer)

Vlierbeekfeesten op woensdag 28 april 2004

door werd er ook nog een meer dan
verdienstelijke poging ondernomen om enige
informatie omtrent de geschiedenis en het
ledenbestand van de clubs te vergaren.
Ondanks de bedroevend kleine respons van de
clubs bleef Laurens Dumont onverdroten
nieuwsbrieven schrijven om zijn senioren
opnieuw aan te zetten tot enige vorm van
samenwerking en scriptor Kristof Debecker
(Ons Hageland) zweette maandenlang bloed en
tranen om het SeniorenKonvent een stek te
geven op het wereld-wijde-web.

Grote Markt en in de schaduw van de abdij
werden er op bescheiden schaal volksspelen
gehouden. Er was een voetbalmatch en er
werd vooral gecantust met een studentikoos
naspel waar sommigen hun kledij bij
inschoten. De ambities werden grotendeels
ingelost want na twee jaar onderbreking
herrees Lange Wapper, Hewes laste een
sabbatjaar in en Noord-Brabant was de
allereerste club die zichzelf met een feestelijke
Dies Natalisviering ten grave droeg.
In 2003-2004 werd Stefan Van de Weyer
(Bezem Brussel) verkozen om verder te werken
aan de heropbouw. Hij herhaalde de
schachtenwerving op de Grote Markt, maar
moest uitwijken naar de Confrater omdat het
stadsbestuur vreesde voor mogelijke geluidshinder. De tweede SK-Reünie verhuisde naar
de kelders van de Verbeelding en het jaar
werd afgesloten met half verregende Vlierbeekfeesten. Om de commilitones opnieuw te leren
zingen werden er een aantal cantorenconventen georganiseerd, de aloude tradities van een
Prins Carnavalverkiezing en een Dies Natalisviering werden opnieuw van stal gehaald en er
verschenen ook opnieuw enkele SK-Gazetten.
Jammer genoeg waren er alweer enkele clubs
die het onderspit moesten delven : Heidebloem, Maaslandia, Mijnlamp en Westland
staakten hun dappere overlevingsstrijd.

Terecht werd Laurens Dumont beloond voor
zijn noeste arbeid met een herverkiezing als
senior seniorum. Het nieuwe jaar werd dan
ook een doorslag van het voorgaande jaar en
het lijstje met ter ziele gegane clubs werd nog
een stuk langer want Mastentop, Hasseleta,
Moeder Izegemse en Moeder Tieltse verdwenen
definitief van het toneel. Ook bij de
vrouwenclubs vielen er slachtoffers met Ad
Libitum en Vader Brugse.
Eén en ander moest dringend veranderen en
in 2002-2003 nam Josip Viskovic (Fanfare) de
uitdaging aan. Hij kon daarbij rekenen op de
steun van enkele oudgedienden die al tijdens
de zomervakantie zorgden voor sponsoring en
die ook hun schouders zetten onder de
organisatie van de activiteiten. Om te voorkomen dat nog meer clubs aan bloedarmoede
ten onder zouden gaan, introduceerde Josip
Viskovic het idee van een schachtenwerving
op de Grote Markt. Dit nieuwe evenement
werd gefinancierd met een SK-Reünie in den
Boule. Daar werd o.a. geld geronseld met de
verkiezing van de student van de eeuw. Zat
Lukske werd op de meet verslagen door Mon
De Goeyse zodat de medaille postuum op en
in de fiere borstkas van de preses van Bezem
Brussel gespeld werd. Het jaar werd afgesloten
met het herinrichten van de traditionele
Vlierbeekfeesten. De stoet vertrok van de

Jan Van den Brande (Sinjoria) werd verkozen
als senior seniorum 2004-2005 maar het
vijftiende lustrumjaar diende zich alles
behalve gemakkelijk aan. Uit onverwachte
hoek kwam er enige steun want onder impuls
van Luc Gheysens werd er een ere-presidium
geïnstalleerd teneinde diens jarenlange droom
van een oud-ledenwerking te realiseren. In
november werd het lustrum uitbundig gevierd
met een openingsreceptie op het stadhuis van
Leuven, een gastcantus in de catacomben van
de Sint-Pietersabdij van Gent, een kaas- en
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wijnavond, een poolnamiddag, een lustrumrolling, een tapcursus voor senioren, de
traditionele openluchtcantus, een rondleiding
in het studentenmuseum, een debatavond
met gratis vaten en tot slot een gala-soirée. In
de loop van het jaar werd er naar goede
gewoonte ook opnieuw een Prins Carnaval
verkozen en er werden enkele cantorenconventen gehouden, maar de Vlierbeekfeesten vielen letterlijk in het water en
moesten in de Confrater gevierd worden.
Helaas werd het Ros Beyaert ten grave
gedragen en ook de Z.O.V. kende een tijdelijke
doch niet fatale inzinking.

Konvent), dat een overlegorgaan wil zijn voor
de koepels van studentenverenigingen van alle
Vlaamse provincies. Voorts stonden er dit jaar
nog Vlierbeekfeesten en een co-cantus met het
MSK op het programma en het SK zal acte de
présence geven op de Vlierbeekfeesten van
woensdag 3 mei ...
Hoe dat allemaal is
afgelopen, zal wellicht pas later en elders
beschreven worden.
In welke richting het studentenleven de
komende jaren zal evolueren kan uiteraard
niet met zekerheid voorspeld worden.
Sommigen voorzien de zwartste doemscenario’s, terwijl anderen hopen dat er weer
zonneschijn komt na de regen. Dergelijke
tweespalt deed zich in het verleden al
meerdere malen voor zodat eens te meer blijkt
dat de geschiedenis zich steeds weer herhaalt.
Het lijdt dan ook geen twijfel dat de optimisten
het bij het rechte eind zullen blijken te
hebben. Het bewijs daarvan zal u kunnen
lezen in het lustrumboek dat in 2029
geschreven zal worden als het SeniorenKonvent zijn centennium viert !

Jelle Stassijns (Moeder Oilsjterse) werd verkozen als senior seniorum, voor wat een rustig
après-lustrumjaar zou moeten worden. Naar
goede
gewoonte
werden
er
schachten
geworven in open lucht op de Grote Markt
voor de Confrater, er werd gecantust dat het
geen naam had, er werd wederom een Prins
Carnaval verkozen en er werd tevens een
succesvolle cocktailfuif georganiseerd in het
zaaltje van den Ambiorix. Daarnaast werd het
SK Leuven dit academiejaar betrokken bij de
oprichting van het VSK (Vlaams Studentikoos

Jan Huys en Stefan Van de Weyer

Openingscantus van het SeniorenKonvent in oktober 2005
(foto David Proot)

Vooraan : (1) Martijn Dehaene, (2) Steven Lievens, (3) Edmond Van Steenberge, (4) Winfried Mertens, midden :
(5) Robrecht Coppens, (6) Maarten De Schepper, (7) Roeland Goorts, (8) Ben Stroobants, Bovenaan : (9) Stefan
Van de Weyer, (10) Yannick Stevens, (11) Jelle Stassijns, (12) Karel Holvoet, (13) Karel Thurman.
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IUTUM helpt HR afdelingen efficiënter worden door en met eHR Tools

Vele bedrijven genieten vandaag niet over het privilége waar menig student wel over beschikt: de codex. In de ‘groene’ /’blauwe’
blaadjes vindt de student immers antwoord op al zijn vragen!

Maar wat doe ik als HR Professional of Manager met die steeds terugkomende vragen van mijn medewerkers?
Hoeveel dagen klein verlet kan ik vragen voor het huwelijk van mijn broer? Welke vorm van tijdskrediet kan ik opnemen? Oei, ik
heb nog 25 overuren en het jaar loopt ten einde... Wat moet ik nu doen? Ik volg avondlessen Frans... Heb ik nu recht op
educatief verlof? Een ongeval met mijn bedrijsfwagen... Moet ik opdraaien voor de franchise?
en zo kunnen we verder gaan...
Het steeds opnieuw beantwoorden van diezelfde vragen is zeer tijdrovend voor een HR Departement. Al deze kennis is meestal wel
beschikbaar, maar moeilijk raadpleegbaar voor de medewerker. En ben je wel nog zeker dat de medewerker de laatste versie van
die policy heeft, want HR informatie is onderhevig aan verandering...
IUTUM ontwikkelde een flexibele en betaalbare oplossing om via het internet HR topics ter beschikking te stellen voor je
medewerkers:

•
•
•
•
•
•

Sociaal - Juridische informatie
Wagenparkbeheer informatie
GSM Policy
Arbeidsregelement
HR Documenten
...

Voordelen voor de medewerker

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De medewerker krijgt 24/7 toegang tot alle HR informatie die hij nodig heeft via het internet.
De medewerker kan zoeken op trefwoorden of rechtstreeks de rubrieken doorlopen.
Medewerker ziet steeds de creatie datum en update datum van het artikel.
De medewerker kan commentaren geven op de HR info die ter beschikking is gesteld.
Een 'Glossary' geeft de medewerkers dadelijk inzicht in de moeilijke termen.
De medewerker kan bijkomend vragen stellen mocht de verstrekte informatie niet voldoende zijn.
Intelligente filtering van de vragen: eerst wordt de ganse database doorzocht of het antwoord niet aanwezig is in de
database.
Snelle toegang tot meest geraadpleegde topics.
De medewerker kan de kwaliteit van de artikels evalueren door een 'rating' te geven.

Meer info over de eHR Knowledge builder op http://www.iutum.be

Chronologisch overzicht per clubjaar

Studentenleven anno 2005-2006
- Moeder Oilsjterse (Ambiorix) : Steven Lievens v. Pladasj
- Waasse (Boule) : Laurent Legrelle v. Nihoul
- ZOV (Boule) : Edmond Van Steenberge v. Oaker

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Jelle Stassijns v. Koeper (Moeder
Oilsjterse)
- vice-senior seniorum : Frederik Dooms v. Saddam
(Lovania)
- scriptor : Edmond Van Steenberge v. Oaker (Moeder
Oilsjterse / ZOV)
- penningmeester : Karel Thurman v. Stempel
(Waregemse)
- sportführer : Yannick Stevens v. Neuze (Fanfare)
- zedenmeester : Peter Dewitte v. Baskul (Meense) /
Karel Holvoet v. Knuppel (Brugse) (1)
- cantor : Maarten De Schepper v. Polo (Lange Wapper)
- schachtenmeester : Robrecht Coppens v. Brestig
(Moeder Oilsjterse)

West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Hermes Dochy v. Pino
(Meense)
- Brugse (Confrater (4)) : Karel Holvoet v. Knuppel
- Kortrijkse (Confrater (4)) : Anthony Dochy v. Sméagol
- Meense (Peroket) : Mathias Vandycke v. Plaffie
- Oostendse (Confrater (4)) : Michiel Hertegonne v. Brokke
- Waregemse (Peroket) : Karel Thurman v. Stempel
ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Tim Polk v. Ratzinger (Ons Hageland)
- Floris Van den Broeck v. Biejst (Moeder Oilsjterse)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Carpe Diem : Paul Peeters v. Demer

- prins carnaval : Xavier Cornelissen v. Reiger (Brugse)

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- MSK (Ambiorix) : Sofie Allegaert v. Extremis (Artemis)
- Aphrodite (Boule) : Emily De Ceuninck v. Winnie
- Artemis (Boule) : Chloé Raman v. Goose
- Canard (Boule) : Cécile D’Hollander v. Moeske
- Caravan (Ambiorix) : Elise Vandierendonck v. Phoepke
- Fortuna (Boule) : Heidi Legein v. Piraat / Nele Van Roey
v. Camionette (5)
- Goedeleconvent (Revue) : Els Goubert v. Huppel
- Mandel : geen werking
- Omnia (Boule) : Roxane De Cock v. Crash
- Verboden Vrucht (Rector) : Julie Lietaer v. Protest
- KVHV (Vagant) : Roeland Goorts v. Limey
- Verbondswacht : Michaël Martens v. Heini / Winfried
Mertens v. Dolf (Sinjoria) (6)
- Ons Leven : Bram Hermans v. Air (Sinjoria)

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Peroket) : Yannick Stevens v. Neuze
Hollandia (Rector) : Thijs Holla
Antwerpse Gilde (Boule) : Xavier Woot de Trixhe v. Adèle
(Reuzegom)
- Geelse (Vagant) : Dieter Boesmans v. Boes
- Hewes : geen werking
- Lange Wapper (Boule) : Gerald De Peuter v. Bébé /
Laurent Degroote v. E.T. (2)
- Reuzegom (Boule) : Stephan Van Der Veeken v. Slet
- Sinjoria (Boule) : Winfried Mertens v. Dolf
Brabantse Gilde (Vagant) : Stefan Van de Weyer v. Fanta
(Bezem Brussel / Noord-Brabant)
- Bezem Brussel (Revue) : Martijn Dehaene v. Pleeboj
- Lovania (Vagant) : Ben Stroobants v. Kompas
- Mechlinia-Reynaert (Vagant) : Bram Snackaert v.
Ganja
- Ons Hageland (Vagant) : Patrick Olbrechts v. Attila
- Payottenland (Boule) : Tom Cromphout v. Petard

(1) Na een onverwacht succesvol einde van zijn
studentencarrière trad Peter Dewitte af en Karel
Holvoet nam zijn functie over.
(2) Wegens tegenvallende examens trad Gerald De Peuter
af en Laurent Degroote nam het preseslint over.
(3) Filip Vanrykel werd pas in december 2005 verkozen
na een laattijdige kiescantus.
(4) Eind april 2006 sloot de Confrater definitief de
deuren.
(5) Na het eerste semester vertrok Heidi Legein uit
Leuven en Nele Van Roey nam het preseslint over.
(6) Wegens tegenvallende examens trad Michaël Martens
af en Winfried Mertens nam het preseslint over.

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Filip Vanrykel v. Tomat
(Hesbania) (3)
- Hesbania (Exit) : Jo Gielen v. Klojo
- Klamme Hand : geen werking
Oost-Vlaamse Gilde (Ambiorix) : Pieterjan Eeman v. Ludo
(Moeder Oilsjterse)
- Meetjesland (Boule) : Mathieu Vanoverberghe v. Swiffer

Prins Carnavalverkiezing in de 21ste eeuw
Op een voor sommigen al dan niet goed
getimede donderdagavond, was het zover. Op
deze avond ging de Prins Carnaval voor het
illustere jaar 2005-2006 bekend worden. Deze
traditionele verkiezing vond plaats in de
übercantuszaal van den Ambiorix. Ondergetekende kwam te laat met Bakkes, Pleeboj
en Petard in zijn roodgroene zog. De straf was
ondanks de grote belangen van die avond mild
en de laatkomers nestelden zich goedgemutst
aan de corona. Deze corona bestond uiteraard
uit de Venetiaans blinkende SS Koeper die
zich passend als janet had verkleed, de altijd
viriele en in passie geïnteresseerde Brestig,
een afwachtende doch niet af te schrikken

Pladasj, een steeds op hete kolen zittende
Moil, de kandidaat van de Oost-Vlaamse Gilde
en de Oilsjterse, de eeuwig crashende Biejst in
Elvisverpakking. Voorts zat Adèle, de eeuwige
onderhandelaar, als hoofd van de jury, de
immer
goedlachse
Jerommeke
en
de
kandidaat van de Brabantse Gilde en Ons
Hageland Ratzinger alias Schmutzinger alias
Poreiman aan de linkercorona. De rechtercorona werd bevolkt door de immer harde en
droge Dobber, de met kolenschoppen
gezegende Stempel, de immer mateloze
arrogante Pino, de zeer atypische WestVlaming (hij kan verstaanbaar sympathiek
zijn) Plaffie, de immer goed bij het meubilair
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passende hondenvriend Fanusi, oud-Prins
Carnaval Sletje die zich zoals steeds te goed in
zijn vel voelt. Uiteraard mocht de kandidaat
van de West-Vlaamse Gilde, de soms
hoogrood-oplopende Reiger, niet ontbreken.

nodige drank verzette en Reiger op zijn beurt,
liet ons de fabelachtige plekken op zijn
ondergoed bewonderen. Tijdens deze al dan
niet indrukwekkende intredes werden de
respectievelijke laatkomers Slet en Ludo
voorzien van gepaste straffen.

De intrede van de kandidaten was even
verbijsterend als verrassend. Ratzinger beweerde terwijl hij met een prei zwaaide op een
hautain toontje dat hij van het eiland Man
afkomstig was. Waarna iedereen eens elkaar
bekeek en meermaals niet meer dan
“Owkee...” kon uitbrengen. Biejst viel meermaals Elvisgewijs neer op grond, terwijl hij de

Ondertussen ging de cantus gezapig verder, al
dan niet onderbroken door een welgemikte
opmerking links of rechts. Het niet sluiten van
de codex na een liedje werd verrassenderwijs
hevig gesanctioneerd, dat kon een immer
tegenpruttelende Bakkes wel getuigen nadat
hij een zevensprong kreeg. De reden voor deze

Vlierbeekfeesten op woensdag 3 mei 2006
(foto Kenneth Van Hecke)

(1) Jan Van den Brande, (2) Christopher Isenborghs, (3) Jef Haest, (4) Guy Claessens, (5) Olivier Verplaetse,
(6) Jelle Verstrepen, (7) Bert Neve, (8) Pieter Van den Brande, (9) Willem Lemmens, (10) Anthony Lecompte,
(11) Jan De Belder, (12) Tom Cromphout, (13) Lander Meeusen, (14) Jeroen Wouters, (15) Kenneth Van Hecke,
(16) Stefan Van de Weyer, (17) Josip Viskovic, (18) Winfried Mertens, (19) Tim Polk, (20) Michaël Huyghe,
(21) Bram Hermans, (22) Tim Schyvens, (23) Hans Ide, (24) Roeland Goorts, (25) Jelle Stassijns, (26) Frédéric
Verrue, (27) Alexander Deltour, (28) Joyce Drooghmans, (29) Laurens Dumont, (30) Pieter Toye, (31) Niek
Deschacht, (32) Frederik Vandenweghe, (33) Karel Thurman, (34) Thomas Vandromme, (35) Matthieu Bossut,
(36) Louis Raes, (37) Floris Van den Broeck, (38) Karel Holvoet, (39) Pieterjan De Mulder, (40) Robrecht
Coppens, (41) Michaël Swiggers, (42) Thomas Marteau, (43) Christophe Steppe, (44) Ben Stroobants, (45) Joost
Klykens, (46) Kristof Van Aerschot, (47) Maarten Mallants, (48) Patrick Olbrechts, (49) Jochen Mallants.
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hevige
sanctionering
was
dat
Dobber
zedenmeester ad interim was en al zijn
sadisme bij deze terecht en lustig botvierde op
de al dan niet gespeelde onschuld van de
aanwezige senioren. Knuppel was ondertussen
ook binnengetreden, maar was net iets minder
snoeihard dan zijn gewoonte was, een
naderend examen kan er wel voor iets hebben
tussengezeten. In de tussentijd hebben de
kandidaten voor Prins Carnaval zich zeker
niet verveeld. Af en toe losten ze salvo’s van
meerdere ad fundums op elkaar af om elkaar
subtiel te melden dat ze de rest van de avond
niet zouden aankunnen, maar van vroegtijdige
opgaves was er zeker geen sprake.

afvroeg wat zijn stunt nu weer was ...

Na veel vijven en zessen en een speciale 69
tussen Ratzinger en de zwaar overbelaste
Adèle, moesten de kandidaten hun stunt ten
berde brengen. Reiger mocht openen met een
speciale zevensprong, waarvan de openingszin
luidde : “Als je praat over een zevensprong,
praat je over een sprong en als je praat over
een sprong, dan praat je over sprinkhanen.”
De rest laat ik aan jullie zwaar getergde
fantasie over, er moet wel gezegd worden dat
er veel tandengekars te bespeuren viel bij deze
stunt...

Waarschijnlijk wachtende op de taxidermist
die hen uit hun positionele lijden ging
verlossen. Verder was er ook een opvallende
trend merkbaar, namelijk dat de uitdrukking
“potjes binnentrekken” op bepaalde cantussen
de komende maanden zal overheersen.

De laatste die aan de beurt kwam, was een
stilaan overgare Ratzinger, die ons vergastte
op een sirtaki in het Duits gezongen nota
bene. Deze onverwachte stunt zette de corona
aan tot spontaan handgeklap en enthousiast
geschreeuw, al dan niet aangewakkerd door
subtiele daden van ondergetekende.
Stilaan kwam dit ongelooflijk feestje ten einde
met de melding dat Reiger de nieuwe Prins
Carnaval was, met grote vreugde nam onze
rood uitgeslagen vriend deze titel in ontvangst.
Terwijl zijn tegenkandidaten uitgeteld in tal
van posities in de zaal te bewonderen waren.

Het was wederom een gedenkwaardige avond,
waar iedereen van het eerste tot het laatste
moment heeft genoten. Een avond die het SK
waardig is, een avond die over decennia in
geuren en kleuren aan het nageslacht zal
worden doorverteld voor een groot haardvuur
op een koude gure winteravond.

Biejst op zijn beurt had betrekkelijk weinig te
zeggen en trakteerde zichzelf op een liter bier
die hij met de snelheid en het geluid van een
laagscherende straaljager opdronk. Typerend
is wel dat hij zich enige momenten later

Ut vivat, crescat et floreat leve carnaval !
Stefan Van de Weyer v. Fanta,
Senior Brabantse Gilde.

Studentenleven anno 2004-2005
- Reuzegom (Boule) : Jeff Cavens v. Duck
- Sinjoria (Boule) : Pieter Van den Brande v. Junior /
Christopher Isenborghs v. Typhus / Bram Hermans v.
Air (3)

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (15de lustrum)
- senior seniorum : Jan Van den Brande v. Bruce
(Sinjoria)
- vice-senior seniorum : Maarten De Schepper v. Polo
(Lange Wapper)
- scriptor : Frederik Dooms v. Saddam (Lovania)
- penningmeester : Rembert Dochy v. Ampho (Brugse /
Oostendse) / Stefan Van de Weyer v. Fanta (Bezem
Brussel / Noord-Brabant) (1)
- sportführer : Stéphane De Meulemeester v. Wanky
(Fanfare)
- zedenmeester : Joost Klykens v. Bosj (Lovania)
- cantor : Bram Hermans v. Air (Sinjoria)
- schachtenmeester : Lode Tant v. Dobber (Brugse)
- lustrumcoordinator : Stefan Van de Weyer v. Fanta
(Bezem Brussel / Noord-Brabant)

Brabantse Gilde (Vagant (2)) : Cedric Berckmans v.
Wolverine (Mechlinia)
- Bezem Brussel (Revue) : Bram Vrancken v. Bietel
- Lovania (Vagant (2)) : Thomas Marteau v. Mentel
- Mechlinia-Reynaert (Vagant (2)) : Wim De Donder v.
Bakske
- Ons Hageland (Vagant (2)) : Jochen Mallants v.
Jerommeke
- Payottenland (Boule) : Ludo de Vleeschauwer v. Just
Limburgse Gilde (Ambiorix) : Jan Christiaens v. Ice
(Hesbania) (4)
- Hesbania (Exit) : Rens Busschots v. Jean-Marie
- Klamme Hand (Rodin’s (5) / Vagant (2)) : Frédéric Leynen
v. Freud

- prins carnaval : Thomas Van Biervliet v. Baziel
(Kortrijkse)

Oost-Vlaamse Gilde (Boule) : Jean Dutordoir v. Kalf
(Meetjesland)
- Meetjesland (Boule) : Benoit Daem v. Fluim
- Moeder Oilsjterse (Ambiorix) : Benoit Spitaels v. Moil
- Ros Beyaert : geen werking
- Waasse (Rodin’s (5) / Vagant (2)) : Bert Deprest v. Nasdaq
- ZOV (Boule) : Alexandre Flamant v. Onse / Edmond
Van Steenberge v. Oaker (6)

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Peroket) : Stéphane De Meulemeester v. Wanky
Hollandia (Rector) : Constantijn Schellekens v. Stan
Antwerpse Gilde (Boule) : Maarten De Schepper v. Polo
(Lange Wapper)
- Geelse (Vagant (2)) : Werner Verhulst v. Wiener
- Hewes (Boule) : Frederik De Preter v. Cinema
- Lange Wapper (Boule) : Thomas Tailly v. Porny
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- Verboden Vrucht (Rector) : Lien Van den Haute v.
Reclam
- KVHV (Vagant (2)) : Wim Vermeulen v. Kelt
- Verbondswacht : Roeland Goorts v. Limey
- Ons Leven : Annelore Van Hecke v. Olijfje

West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Rembert Dochy v. Ampho
(Brugse / Oostendse)
- Brugse (Confrater) : Lode Tant v. Dobber
- Kortrijkse (Confrater) : Michel Demoor v. Turk
- Meense (Peroket) : Peter Dewitte v. Baskul
- Oostendse (Confrater) : Matthias Hertegonne v. Konnie
- Waregemse (Peroket) : Glenn Vanneste v. MuStie

(1) Net voor de lustrumweek in november 2004 trad
Rembert Dochy vrijwillig af en Stefan Van de Weyer
nam zijn functie over.
(2) Van maandag 2 mei 2005 tot vrijdag 1 juli hield een
deurwaarder de deuren van de Vagant gesloten.
(3) Wegens tegenvallende examenresultaten trad Pieter
Van den Brande af maar na enkele weken trad ook
Christopher Isenborghs af waarna Bram Hermans het
preseslint overnam.
(4) Jan Christiaens werd pas in december 2004 verkozen
na een laattijdige kiescantus.
(5) Op 6 november 2004, na een juridisch dispuut, sloot
de Rodin’s definitief de deuren.
(6) In december 2004 trad Alexandre Flamant af op
vraag van Tenera en in maart 2005 werd Edmond
Van Steenberge aangesteld als nieuwe preses.

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Christopher Bailleul v. Camion (Payottenland)
- Frederik Vandenweghe v. Sturter (Waregemse)
- Johan Wynants v. Jokke (barman van de Confrater)
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- MSK (Ambiorix) : Katrien Bosquet v. Bond (Artemis)
- Aphrodite (Boule) : Charlotte Peeters v. Limbo
- Artemis (Boule) : Sofie Allegaert v. Extremis
- Canard (Boule) : Eef Devogelaere v. Touch
- Caravan (Vagant (2)) : Aurélie Delbaere v. Trio
- Fortuna (Boule) : Heidi Legein v. Piraat
- Goedeleconvent (Revue) : Els Goubert v. Huppel
- Mandel (Rodin’s (5) / Boule) : Anouk De Vleeschouwer v.
Qwik
- Omnia (Rodin’s (5) / Boule) : Virginie Dugardyn v. Speek

Verslag van een uitgebalanceerde lustrumweek
Het SeniorenKonvent wordt 75 jaar ! Met die
gedachte begon ik aan mijn jaar als Senior
Seniorum. Het zou immers het belangrijkste
evenement zijn tijdens mijn ambtstermijn en
moest vast en zeker een succes worden. Als je
er echter even bij stil staat, is dit niet zo
vanzelfsprekend. Je moet immers een goed
uitgebalanceerd programma aanbieden tijdens
die week, waarmee je zelfs de grootste
criticasters het zwijgen kunt opleggen. Na lang
wikken en wegen met mijn praesidium en met
andere geïnteresseerden kwamen we tot het
uiteindelijke programma.

’s avonds stond er een activiteit op de agenda,
namelijk een kaas en wijn avond in de Vagant,
toen nog uitgebaat door Sara. Ik moet
toegeven dat ze die avond nog eens een goede
gastvrouw was want de asbakken bleven
netjes op de tafels staan.
De eerste weekdag, namelijk maandag 15
november, had onze Lustrumcoördinator het
hele poolcafé de Chaos afgehuurd. Gans de
dag door werd het etablissement dan ook
gekleurd met pet en lintdragende studenten
die snookerden of poolden. De jenever die de
Chaos zo bekend heeft gemaakt, werd in grote
mate geconsumeerd en zodoende ging de
kwaliteit van ons spel er zienderogen op
achteruit. Als ik mij goed herinner vielen er
regelmatig ballen van de tafels maar daar kon
Chris, de uitbater van de Chaos, gelukkig nog
mee lachen omdat we telkens een paar extra
flessen jenever bestelden. Tegen een uur of vijf
werd onze keuze evenwel beperkt tot
nauwelijks twee smaken omdat de rest al te
veel bijval had genoten.

We begonnen op zaterdag 13 november met
een receptie in de Raadskelders van het
stadhuis van Leuven. Deze activiteit werd verzorgd door de stad zodat we ook getracteerd
werden op de gebruikelijke rondleiding
doorheen historisch Leuven. Tijdens de
receptie werden ook de kandidaturen voor
het erepresidium in ontvangst genomen. De
avondactiviteit bestond uit een cantus in de
catacomben van de Sint-Pietersabdij te Gent,
alwaar we in internationaal gezelschap onze
liederenkennis etaleerden en menige pint
leegdronken.

Toen de avond viel, begonnen we aan de grote
SK rolling. Zoals het hoort werd het startsein
gegeven in den Ambiorix waar de meters Maes
(en geen Cristal !) erdoor vlogen. De volgende
haltes waren de klassieke clubcafés : de
Confrater, de Peroket, den Boule, de Vagant
en nog menig ander aangenaam oord. Ik weet
niet meer zo precies hoe en wanneer ik op
mijn kot ben aangekomen maar de volgende
morgen liet mijn haarpijn het ergste
vermoeden.

Op de terugreis mocht ik vaststellen dat er
een souvenir was meegenomen ! Uit de broek
van de senior van de enige thuisclub van het
SeniorenKonvent kwam er al brullend een
zwarte leeuw op gele achtergrond tevoorschijn.
De kleptomanen binnen het SK waren die
avond ook weeral eens bevredigd. Naderhand
werd
de
brullende
leeuw
wel
braaf
teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars.

’s Anderendaags was er een tappercursus bij
Interbrew voorzien. Velen voelden zich geroepen, maar slechts weinigen werden uitverkoren want de plaatsen waren eerder beperkt

Op zondag 14 november hielden we het rustig
om iedereen de kans te geven naar huis te
gaan en zijn was te laten doen. Enkel
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zodat verschillende personen het niet op prijs
stelden dat ze niet meevochten. Een Senior
Seniorum moet soms hard zijn.

steeds een groot mysterie, al heb ik gedurende
de rest van het jaar wel geruchten gehoord.
Een eerder stille preses uit de Koningin der
Badsteden zou de pop volgens één of ander
Micronesisch ontmaagdingsritueel onthoofd
hebben. U vraagt zich af waarom ? Ik ook,
maar volgens mij heeft hij gewoon het
verkeerde gaatje gebruikt.

Ik denk dat er op lange termijn niet bijster
veel is bij geleerd maar op de moment zelf
werden er zeer veel diploma’s uitgereikt. Voor
de eerste keer sinds jaar en dag was de grote
meerderheid van het SeniorenKonvent er al bij
de eerste zit door. Zo zie je maar dat een
vertrouwde omgeving de studieresultaten
merkelijk kan bevorderen.

De week was al half voorbij en mijn tekort aan
slaap werd stilaan acuut, maar woensdag was
een grootse dag. Het was de dag van de
traditionele
openluchtcantus.
Dat
deze
gebeurtenis een waar fenomeen geworden is in
Leuven spreekt vanzelf. De radio is zelfs een
interview komen afnemen en heeft enkele
liedjes opgenomen.

De avondactiviteit vond plaats in den Boule
waar we een casino-avond hadden ingericht.
Alle clubstudenten kregen de kans om even
met de roulette te draaien of een kaartje te
leggen. De hoofdprijs voor de beste gokker
onder ons was een lifesize barbiepop die de
Lustrumcoördinator
en
de
Vice-Senior
Seniorum waren gaan kopen in de speelgoedspeciaalzaak Christiaensen. Ik vraag me af
wat het mens aan de kassa daarvan dacht ...
iets in de aard van “zedde gelle daor ni te
groat voar mennekes”.

Het moest weeral eens lukken dat er iemand
nog ziek was van gisteren. Vijf minuten later
was het al van dat : we konden den Boer zijn
salade Niçoise (of was het iets anders ?) al
bewonderen op de antieke kasseien van de
Oude Markt. Voor de rest verliep de cantus
vrij goed. Alleen begon mijn eigen presidium
in het begin wat te zagen dat ik te kwistig was
met ad-fundums (zucht, in mijnen tijd).

Wie er die avond heeft gewonnen, is nog

X-Mas Party van Moeder Waasse op donderdag 9 december 2004
(foto Bert Deprest)

Gehurkt : (1) Yannick Van Hoorickx, (2) Gwen Roosemont, (3) Maarten Van Bavel, rechtopstaand : (4) Philippe
van Hautekerke, (5) Jonas Verswyvel, (6) Raf Rollier, (7) Bernard Bynens, (8) Jef Dierckxsens, (9) Laurent Van
Hoorickx, (10) Bert Deprest, (11) Steven De Vroede, (12) Michaël De Schrijver, (13) Laurent Legrelle, (14) Alexis
Hallemans, (15) Hendrik Winkelmans, (16) Alexander Roose, (17) Karl Buckens, (18) Steven Balis.
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Donderdag was de cultuurdag bij uitstek en
het programma bestond uit een rondleiding
door het studentenmuseum en daarna een
lezing in het MTC door enkele illustere oudstudenten. Na zulk een brok cultuur hadden
we wat amusement nodig en we lieten een vat
aanslaan in de Peroket. Louis Dirickx kwam al
snel in de juiste stemming en zijn liedjes
“Groene Pis” en “Nen Asbak” werden tot in den
treure opnieuw aangevraagd. Voorwaar een
geslaagde avond en een mooie afsluiter van
een zeer leerrijke dag.

Belofte”, waar ook het ere-presidium bekend
werd gemaakt. Daarna gingen we met de
nieuw verkozenen op de rol en bezochten we
ondermeer den Boule en het bal van Mercator.

De lustrumweek rondden we vrijdag af met
een gala-avond in restaurant “De Adellijke

Jan Van den Brande v. Bruce,
Senior-Seniorum 2004-2005.

De lustrumweek was ten einde en ik kon
terugblikken op een geslaagde maar zeer
vermoeiende week. Het komende weekend heb
ik dan ook geheel in bed doorgebracht. Mijn
oprechte dankbetuiging aan mijn presidium,
het ere-presidium en al de aanwezigen heel de
week lang.

Studentenleven anno 2003-2004
- Moeder Oilsjterse (Ambiorix) : Robrecht Coppens v.
Brestig
- Ros Beyaert (Vagant) : Hoonhee Meskens v. Cornichon (4)
- Waasse (Rodin’s) : Laurent Van Hoorickx v. Nijntje
- ZOV (Boule) : Alexandre Flamant v. Onse

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Stefan Van de Weyer v. Fanta
(Bezem Brussel / Noord-Brabant)
- vice-senior seniorum : Jelle Stassijns v. Koeper
(Moeder Oilsjterse)
- scriptor : Rembert Dochy v. Ampho / Philippe
Draulans v. Sneeuwwitje (Lange Wapper) (1)
- penningmeester : Jan Van den Brande v. Bruce
(Sinjoria)
- sportführer : Michaël Huyghe v. Poef (Fanfare)
- zedenmeester : Alexandre Devos v. Still’n (Oostendse)
- cantor : Jelle Stassijns v. Koeper (Moeder Oilsjterse)
- schachtenmeester : Rembert Dochy v. Ampho (Brugse /
Oostendse)

West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Alexandre Devos v. Still’n
(Oostendse)
- Brugse (Confrater) : Rembert Dochy v. Ampho
- Kortrijkse (Confrater) : Carl Defuster v. Liefde
- Meense (Peroket) : Alexander Baert v. Coma
- Oostendse (Confrater) : Christophe Smets v. Zage
- Waregemse (Peroket) : Kristof Desmedt v. Dummie
- Westland : geen werking
ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Bram Brams (Lovania)
- Bart de Vries v. Rug (Boves Luci)
- Christoph Toye v. Oaker (ZOV)

- prins carnaval : Louis Olivier v. Sletje (Brugse)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Peroket) : Michaël Huyghe v. Poef
Hollandia (Rector) : Martijn Pakker v. Slipje

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- MSK (Ambiorix) : Elsbeth van Paridon v. Kinky
(Artemis) / Karoline Lenaers v. Clodelle (Mandel) (5)
- Aphrodite (Boule) : Heleen Allegaert v. Coma
- Artemis (Boule) : Katrien Bosquet v. Bond
- Canard (Boule) : Laurence Dewaele v. Klepto
- Caravan (Vagant) : Katrien Van Rompay v. Pateeke
- Fortuna (Boule) : Virginie Fremat v. Bis
- Goedeleconvent (Revue) : Sarah Vangindertael v.
Thatcher
- Mandel (Rodin’s) : Karoline Lenaers v. Clodelle
- Omnia (Rodin’s) : Delphine Mallien v. Echo
- Verboden Vrucht (Rector) : Sofie Tobback v. Diskette /
Hildegard Devoghel v. Bottel (6)
- KVHV (Vagant) : Thomas Beelen v. Siegfried
- Verbondswacht : Peter Verboven v. Pé (Geelse)
- Ons Leven : Wim Vermeulen v. Kelt

Antwerpse Gilde (Boule) : Jan Van den Brande v. Bruce
(Sinjoria)
- Geelse (Vagant) : Bart Vanroye v. Duzze
- Hewes (Boule) : Frederik De Preter v. Cinema
- Lange Wapper (Boule) : Maarten De Schepper v. Polo
- Reuzegom (Boule) : Xavier Van Reeth v. Balhoer
- Sinjoria (Boule) : Bram Hermans v. Air
Brabantse Gilde (Vagant) : Joost Klykens v. Bosj
(Lovania)
- Bezem Brussel (Revue) : Bram Vrancken v. Bietel
- Lovania (Vagant) : Frederik Dooms v. Saddam
- Mechlinia-Reynaert (Vagant) : Kristof Holsters v.
Taktik
- Noord-Brabant : geen werking
- Ons Hageland (Vagant) : Laurens Dumont v. Pinky
- Payottenland (Boule) : Tim Melis v. Bekan

(1) In november 2003 trad Rembert Dochy na onderling
overleg af en Philippe Draulans nam zijn functie over.
(2) Steven Willems werd pas in december 2003 verkozen
na een laattijdige kiescantus.
(3) Wegens tegenvallende examenresultaten trad Jean
Dutordoir af en Peter Perquy nam het preseslint over.
(4) Hoonhee Meskens werd verkozen maar er werden
geen activiteiten meer georganiseerd.
(5) In oktober 2003 daagde Elsbeth van Paridon niet
meer op en Karoline Lenaers nam het preseslint over.
(6) Op de eerste clubavond trad Sofie Tobback af en
Hildegard Devoghel nam het preseslint over.

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Steven Willems v. 124
(Hesbania) (2)
- Heidebloem : geen werking
- Hesbania (Exit) : Gert Smolders v. René
- Klamme Hand (Rodin’s) : Bert Schepens v. Marijke
- Maaslandia : geen werking
- Mijnlamp : geen werking
Oost-Vlaamse Gilde (Ambiorix) : Benoit Spitaels v. Moil
(Moeder Oilsjterse)
- Meetjesland (Boule) : Jean Dutordoir v. Kalf / Peter
Perquy v. Lucifer (3)
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Nen oaved op stap met d’Oilsjterse
Onz’n SS ad me gevroagd om ier in ’t Oilsjters
res e verslagsken te skroiven van ne
kluboaved van d’Oilsjterse. Mé alle plezier,
joengsken, mor oagezien damme miejstal ’s
anderndoags giejn akkuroote beskroivink
nemiejr kinne geiven va wat dat er den oaved
teveer’n allemool gebeerd es, gonnek ier ewa
dinges boi-iejnkloesj’n om aal’n allemool e zoe
goe meegelek bildj op t’angen van oe dat azoe
nen oaved er kan oitzien...

Sororitas een bees gon geiven, en de maan’n
va Fraternitas e polleken. Ambi ex, Frère in !
Koot van d’n tien’n
In de Frère stoot den tosjbak al te blinken.
Iejst een estafetteken drinken tegen d’n
Ostends’n en den Brigs’n. Nipt gewonn’n deer
d’n inbreng va sterspelers as Brestig, Fiska en
Kabila. D’n daansvloer noedigt oit om efkes
een daanske te placeer’n. Ons skacht’n werr’n
opgesteltj op ’t podiommeken tegen de mier.
Handjes in de lucht !

Kottier noo’n acht’n, in den Ambi
De Ludo, onze maan met d’ oizere klok, zitj al
ongedierig oan d’n toeig van de Jacko van een
pintj te sjlebber’n, gelek as da moe zèn grat
g’ekipeerd mé pet en lintj natierlek.

Tien ier’n
Skacht Mazet komt toe. Gelek as elke weik
eet’n een gralek intressante leezink g’ad in ’t
Dondoin-hois. Ze moet’n dat door allemool
boiwoen’n, zeit’n. Toid veer e spelleken oan
den tosjbak. Boeven negen nummerokes
placeremen iejn pintjen, en acht zwoorder
dinges (Kastiejlbirken, Rikaarken, ne Lef, ne
Kruvel, ...). De skacht dat een baaleken onder
de zjuste prois ka leggen, mag hem grat op zè
zelve
leegkroez’n.
Swelsjt
drinken
de
commilitoon’n “op ’t gemaksken” malkander
toe en de kop in.

Alver negen
Onze senior (den Brestig), den Oeist-Vloms’n
(de Moil), temmer Pladasj, Flanel, Groesj en
den deez’n ier arriveer’n oek. D’iejste kleppen
werr’n op den toeig gezetj, en gelek dat da
betoit a dikkes nekiejr ka veerevall’n, goan ze
nie al te vlottekes binn’n. Whoeah :
pinnekesdrood ! Weir att’n ’t gister’n zoe loat
nie mege moaken, newoar... Mor ja, wa
moej’er af ? De kleppendaans as na toch
ingezetj...

Koot van d’n elleven
Frère ex, Boule in ! De bierkortjes van de
polliesje va Leuven emmen o’s g’inspireerd tot
ingetoegen strootgezangen : “Zeg neen tegen
nachtlawaai !”. Diskuusje oever de melodie
van da lieken. Va wa lieken komt da na ? A
verdommen, van “Go West”, aja ! Iejnegste
maan’n opper’n : “Go Key West”, woorop ’et
gekweel : “Moeder es een homoclub !”. Da
komt eraf as iejn van a miejst bekoste
ambassadeers de Voil Zjanet es. En tein de
bekoste kreet’n natierlek : “Moeder” ...
“Oilsjterse !”, “Moe-oeder” ... “Oilsjterse !!!”,
“MOE-DER” ... “OILSJ-TER-SE !”. Zonner
omwegen (gelikkiglek) komme’men tein toch
oan in ’t etablissement va Luksken Boel. Nog
een aad clubcafé van o’s klubken...

Twintjig van de negen’n
Kamerood Kabila, kamerood Oaker, en
skacht’n Foesjel en Doeber stoiken binn’n.
Gelek as elken’n telootkommer mege ze per
kottier da ze te loot zèn een ad-fundumke
zoipen. En veer de skacht’n e specialleken :
e Kruvelken (da d’es Kriek met Duvel, allei :
omgekiejrd willek emmen). Lekker-lekker, mor
alliejn ewa zwoor op de moag. Alles los, zeggen
ze tein ! En we zèn ve-e-e-ertrokken !
Negen ier’n en voif
Onnertisken es’t er al stevig toegedronken. De
Sloensj en de Febreis kommen oek opdoagen.
Da zèn d’er tein droi, è gast’n ! Ze probeer’n
d’er zich natielek van onner te moiz’n mè
komplementen van ier en ginjer, mor da zal ni
pakken, dedju ! Ge moetj mor op veerand
verwittigen, é maan’n !

Ellef ier’n apeuprè
“De zwette maan”, o’s twidde klublied, rolt er
spontoon oit boi onz’n antree. Minsj’n da roor
opkoiken boi ’t binnekommen van azekken
ordeverstoern’de suzjetten. Dasse den boeim
in kroipen ! Achter nog e poor toedronken
placeremen o’s oon een toafelken veer te
droimaan’n (een dobbelspelleken). We pakken
o’s aad plosken in. Door blinkt nog e gaa’n
plaksken van o’s : “Moeder Oilsjterse zegt : eet
meer frisco’s !”. Skacht Mazet eet d’iejr van as
droimaan te beginn’n. Achter voif meniet’n
stoon d’er al voif streppekes achter zennen

Koot noo de negen’n
Keskezjevoe !
Aad-senior en Pro-OeistVloms’n Fiska(deng) arriveert oek. Graleke
diskuusje of dat’n na droi of vier ad-fundums
moet drinken. Weir zill’n ’t mor op droi aven.
Mee al da respeteer’n verliezemen kostboor’n
toid. Toid veer de rollink op gank te trekken.
Bierspellekes en profileerink ! Iejst nog res e
salamanderke placeer’n, de vraven va
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noom. Sebiet kroigt’n ie weer spontoon een
“vallink” annex appelflaate, gelek as op den
doeip (veer da ‘geval’ eet’n bekanst nen Oscar
in de wacht geslept). Ola, oeiremen door nie
o’s clublied da gespeldj werd ? De Luk zal o’s
toch nie beginnen mankeer’n zeekers ?

boi Pitta Skoifdeer, of ivveranst loater nog in
de Panos, de Peroket, den Boule, de Revue...
Want weir bloiven atoit en oeveraal gaas
geiven !!!
D’afwezigen van d’Oilsjterse (Kastaar me zè
laboweirk veer zennen thesis, onz’n assistent
filo de Kodde, ex-patria Gebbel in Namur, en
ex-patria Zjavel - aka Peeken - in New York),
zeer att’n aal ongeloik.

Koot noo’n twelleven, of nieje : droi ier’n
gedommen
Ja, lap ! ’t Licht begintj oit te goan. D’er zen
d’er e poor da last emmen om eir streppekes
van da spelleken droimaan weg te drinken. We
zill’n aga nog insj langst de Vagant passeer’n
veer e spelleken noagelkloppen. En tein
vedrom noor den Ambi. En mostemen nie oek
nog langst iejnege klubfoiven passeer’n ? Veer
de miejst’n diejl bloikt de nacht dus nog joenk,
en zallem azoe tisken alver voif en zes enjigen

Vwala, en na gonnek veir stoppen mè tippen.
Ik moen ekik nog noor ’t Spit veer me
karnavaltenu’ken, zein ! Ge zetj geir allemool
gralek noig bedankt veer de gezjiever ier te
wille leiz’n !
Miejr informoosje ? Sfeerfotto’s ? Iejn adres :
http://www.moeder_oilsjterse.be
Jelle Stassijns v. Koeper.

Verbroedering op de trappen van de Sint-Pieterskerk
(foto Anouk De Vleeschouwer)

(1) Luk Dillen, (2) Bram Hermans, (3) Vincent Holsbeek, (4) Jan Van den Brande, (5) Denis Van den Weghe,
(6) Gerald De Peuter, (7) Steven Thiré, (8) Els Lenaerts, (9) Benjamin Santy, (10) Philip Degroote, (11) Pieter
Delbaere, (12) Sébastien Werbrouck, (13) Bernard Vlieghe, (14) Benoit Daem, (15) Vincent Siau, (16) Stefan Van
de Weyer, (17) Jan Christiaens, (18) Laurent Degroote, (19) Stoffel Van Eeckhoudt, (20) Pieter Van den Brande,
(21) Philippe Draulans, (22) Pierre De Puydt, (23) Wim Van den Brande, (24) Jo Gielen, (25) Peter Perquy,
(26) Jan Coppin, (27) David Daneels, (28) Jeroen Wouters, (29) Gauthier Siau, (30) Charles Libeert, (31) Anouk
De Vleeschouwer, (32) Thomas Vanden Avenne, (33) Thomas Tailly, (34) Maarten De Schepper, (35) Christopher
Isenborghs, (36) Stijn Conings, (37) Peter Dirix, (38) Jürgen Branckaert, (39) Jessie Schoofs.
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Studentenleven anno 2002-2003
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

- Meetjesland (Boule) : Jean Dutordoir v. Kalf / Dieter
Vanovertveldt v. Chicken Dick (4)
- Moeder Oilsjterse (Ambiorix) : Jelle Stassijns v. Koeper
- Ros Beyaert (Vagant) : Bram Swaerts v. Libido
- Waasse (Rodin’s) : Alexis Hallemans v. Joekels
- ZOV (Boule) : Nicolas Bruynooghe v. Nicol

- senior seniorum : Josip Viskovic v. Josip (Fanfare)
- vice-senior seniorum : Hans Vanattenhoven v. Gizmo
(Reuzegom)
- scriptor : Stefan Van de Weyer v. Fanta (Bezem Brussel /
Noord-Brabant)
- penningmeester : David Daneels v. Oboe (Bezem
Brussel)
- sportführer : Tim Schyvens v. Oli (Fanfare)
- zedenmeester : Karel Franchois v. Trompette
(Westland / Fanfare)
- cantor : Jelle Stassijns v. Koeper (Moeder Oilsjterse)

West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Karel Franchois v.
Trompette (Westland / Fanfare)
- Brugse (Confrater) : Pieterjan Danneels v. Tcherno
- Kortrijkse (Confrater) : Ludovic Dochy v. Penske
- Meense (Peroket) : Stefan Dupont v. Berke
- Oostendse (Confrater) : Alexandre Devos v. Still’n
- Waregemse (Peroket) : Axel De Brabandere v. Fluime
- Westland (Peroket) : Matthias Vercruysse v. Vrimden /
Karel Franchois v. Trompette (5)

- prins carnaval : geen verkiezing
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Vincent Holsbeek v. Bean (Sinjoria)
- Edward Meert v. Fobie (Payottenland)

Fanfare (Peroket) : Tim Schyvens v. Oli
Hollandia (Rector) : Guido Heijsters v. Bon Bon
Antwerpse Gilde (Boule) : Hans Naudts v. Huggies
(Reuzegom)
- Geelse (Vagant) : Nick Van Gestel v. Orakel
- Hewes : geen werking
- Lange Wapper (Boule) : Mathias Tobback v. Bambi /
Philippe Draulans v. Sneeuwwitje (1)
- Reuzegom (Boule) : Cedric Vergauwen v. Jeanne d’Arc
- Sinjoria (Boule) : Jan Van den Brande v. Bruce

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- MSK (Ambiorix) : An Christiaens v. Complex (Mandel)
- Aphrodite (Boule) : Inge Reynders v. Chacosch
- Artemis (Boule) : Elsbeth van Paridon v. Kinky
- Canard (Boule) : Hélène D’Hollander v. VT
- Caravan (Vagant) : Céline Maertens v. Sissy
- Fortuna (Boule) : Lee-Ming Njoo v. Chinees
- Goedeleconvent (Peroket) : Katrien Staessen v. Staasj
- Mandel (Rodin’s) : Sophie Bijloos v. Stress
- Omnia (Rodin’s) : Caroline Vandoninck v. Midget
- Verboden Vrucht (Rector) : Hildegard Devoghel v.
Bottel
- Witloofconvent (Ambiorix) : Petra Cuppens v. Ace
- KVHV (Vagant) : Koen Bosquet v. Laweit (Bezem
Brussel)
- Verbondswacht : Pieter Berckmans v. Rex
- Ons Leven : Caroline Tonnelier v. Fini (Goedeleconvent)

Brabantse Gilde (Peroket) : Kristof Dereeper v. Toewt
(Noord-Brabant)
- Bezem Brussel (Peroket) : Stefan Van de Weyer v.
Fanta
- Lovania (Vagant) : Thibaut Putzeys v. Sjeek
- Mechlinia-Reynaert (Vagant) : Sven Vingerhoets v.
Fonz
- Noord-Brabant (Ambiorix) : Kristof Dereeper v. Toewt
- Ons Hageland (Vagant) : Laurens Dumont v. Pinky
- Payottenland (Boule) : Carl Van Mol v. Mutt’n / Pieter
Houben v. Pretensj (2)

(1) In februari 2003, na de ontgroening van de
heroprichters, gaf Mathias Tobback het preseslint
door aan Philippe Draulans.
(2) In oktober 2002 trad Carl Van Mol af en Pieter
Houben nam het preseslint over.
(3) Guy Mertens werd door de oud-leden aangeduid als
preses van een club zonder commilitones.
(4) Wegens tegenvallende examenresultaten trad Jean
Dutordoir af en Dieter Vanovertveldt nam het
preseslint over.
(5) In oktober 2002 bleek Matthias Vercruysse
verdwenen en Karel Franchois droeg opnieuw het
preseslint.

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Wim Smeets v. Anaconda
(Hesbania)
- Heidebloem (Boule) : Guy Mertens v. Crunchy (3)
- Hesbania (Ambiorix) : Bart Willems v. Boris
- Klamme Hand (Rodin’s) : Daan Van Hoyweghen v.
Redboel
- Maaslandia (Ambiorix) : Safak Celik v. Osama
- Mijnlamp (Ambiorix) : Joris Smeyers v. Joirrie
Oost-Vlaamse Gilde (Ambiorix) : Olivier Le Compte v.
Fiskadeng (Moeder Oilsjterse)

De Kroatische Connectie
Omdat de agenda van een actief werkzoekende
iets minder vol is dan die van de werkende
medemens, dacht Fanta dat ik wel de tijd zou
vinden om een woordje te schrijven over het
voorbije SK-jaar, waarvan ik als quaestor een
bevoorrechte getuige mocht zijn. Omdat een
volledig verslag van alle activiteiten van dit
artikel een kleine novelle zou maken, heb ik
me
tot
de
drie
grootste
en
meest
spraakmakende exploten van het SK beperkt
nl. : de schachtenwerving, de openluchtcantus
en de Vlierbeekfeesten.

Reeds tijdens de vakantie vatte pas verkozen
SS Josip Viskovic het ambitieuze plan op een
grote schachtenwerving op de Grote Markt te
organiseren om de clubs het zo nodige verse
bloed te bezorgen. Nadat de nodige toelatingen
van de stad Leuven werden verkregen, werd
een ware reclamecampagne op touw gezet om
de eerstejaars van onze goede bedoelingen te
overtuigen. Een paar honderd affiches, tien
keer zoveel flyers en aankondigingen in de
Campuskrant en Veto dienden would-be
schachten naar de Grote Markt te lokken,
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alwaar zij bij een gratis pintje met de club van
hun streek kennis konden maken.

zijn in hun poging gratis drank te bekomen
als euhm ... clubstudenten ! Een groot aantal
van de ingevulde namen en adressen bleek
achteraf immers fictief te zijn.

De een week eerder gehouden SK-reünie
moest daarbij voor de nodige financiële
armslag zorgen. In ruil voor het kosteloze
gerstenat
vroeg
het
SK
aan
de
“geïnteresseerden” om hun persoonlijke
gegevens te noteren. Helaas voor de SK-kas
bleken 18-jarige pubers even vindingrijk te

Ik ben er echter van overtuigd dat het huidige
SK-bestuur dat probleem dit jaar voorzien en
opgelost heeft, zodat enkel zij die de correcte
gegevens verstrekken een gratis Stella kunnen
bemachtigen. Voor het overige verliep de

Vlierbeekfeesten op woensdag 7 mei 2003
(foto Willem Lemmens)

(1) Robrecht Coppens, (2) Maarten De Schepper, (3) Laurens Dumont, (4) Louis De Jaegere, (5) Karel Van
Gompel, (6) Philippe Draulans, (7) Frederik Dooms, (8) Thomas Decan, (9) Frederik Vandermarliere, (10) Pieter
Van den Brande, (11) Valère Oversteyns, (12) Constant Merckx, (13) Jan Van den Brande, (14) Glenn Vanneste,
(15) Wim Van den Brande, (16) Joost Klykens, (17) Anne-Sofie Indekeu, (18) Thomas Marteau, (19) Eef
Devogelaere, (20) Ben Stroobants, (21) Kristof Desmedt, (22) Ignace Devreese, (23) Louis Raes, (24) Jean
Desmedt, (25) Benoit Spitaels, (26) Steven Lievens, (27) Dries Maebe, (28) Jelle Stassijns, (29) Thomas Beelen,
(30) Bernard Vlieghe, (31) Gregory Verhelst, (32) Edmond Van Steenberge, (33) Wim Vermeulen, (34) Baptist
Wyckhuys, (35) Olivier Vanneste, (36) Bram Hermans, (37) Yannick Stevens, (38) Josip Viskovic, (39) NN,
(40) Bart Houben, (41) Peter Dirix, (42) Koen Van De Perre, (43) Tim Schyvens, (44) Frederik Vandenweghe,
(45) Isabel Decramer, (46) Cécile D’Hollander, (47) Christophe Smets, (48) Alexandre Devos, (49) Karel
Franchois, (50) Michaël Huyghe, (51) Reinout Alderweireldt, (52) Stefan Van de Weyer, (53) Sus Van De Weyer,
(54) Axel De Brabandere, (55) David Daneels, (56) Sarah Vangindertael, (57) Marnix Daneels.

- 64 -

Chronologisch overzicht per clubjaar

organisatie van deze grote SK-schachtenwerving zo goed als vlekkeloos. Zelfs de
weergoden waren met het SK en zorgden voor
een stralende oktoberzon. Achteraf evalueerden een lichtelijk aangeschoten Senior
Seniorum en zijn bestuur de voorbije dag bij
een “laatste” pintje in de Peroket. En ze zagen
dat het goed was ...

Het studentenvolkje zou daarbij rijkelijk
voorzien worden van spijs en (vooral) drank.
Het meest spectaculaire onderdeel van de
feesten was wel de optocht naar Vlierbeek zelf.
Rond de middag verzamelden een zestigtal
studenten (volgens de politie was het slechts
een twintigtal) voor de Confrater op de Grote
Markt. Onder begeleiding van de studentenfanfare - gezeten op een door een boerenpaard
getrokken huifkar - en de lokale politie vertegenwoordigd door een champetterfiguur
op een brommerke - trok de kleurrijke pettenen-lintjes-stoet op weg naar de abdij.

Zoals elke clubstudent wel weet, kan een SKjaar nooit als geslaagd bestempeld worden
zonder dat er een openluchtcantus op de
Oude Markt heeft plaatsgevonden. En wee de
SS die het waagt, om welke reden dan ook, om
dit jaarlijkse studentikoze evenement niet te
organiseren ! Bij zijn aanstelling wist Josip
dus dat, indien hij niet (figuurlijk) gelynched
wilde worden door zijn commilitones, hij
alvast één activiteit tot een goed einde zou
moeten brengen. Zoals ieder jaar was het
verkrijgen van de nodige toelatingen en het
voorzien van tafels, banken en (natuurlijk)
bier een “makkie” in vergelijking met het in
toom houden van de corona.

Op de Leuvense Ring onthaalde de door ons
veroorzaakte file het SK op al dan niet vijandig
getoeter. De clubstudenten die niet gezegend
waren met één of ander muzikaal talent
dienden achter de huifkar aan te lopen.
Omdat zo’n boerenpaard er nogal een stevig
tempo op kan nahouden, werd er door de
minder sportieve studenten onderweg al eens
gevloekt over deze onaangekondigde lichaamsbeweging. Bij aankomst in Vlierbeek verdween
het ongenoegen echter snel bij de eerste
getapte pintjes.

Door zijn kordaat en consequent optreden
slaagde onze SS er wonderwel in om deze
openluchtcantus (relatief) gedisciplineerd te
laten verlopen. De enkele snoodaards die het
waagden om de helaas berucht geworden
sport van het biergooien te beoefenen werden
door Josip overladen met een donderpreek, die
op goedkeuring werd onthaald door de
meerderheid van de corona. Ondergetekende
moest terwijl zorgen voor de verkoop van
bierbonnetjes. Een taak die zijn volle
aandacht (en nuchterheid) vereiste. Want
zoals u weet zijn clubstudenten even
vindingrijk in het bekomen van gratis drank
als ... 18-jarige pubers ! Met het invallen van
de duisternis werd uiteindelijk het stille
gedeelte van de cantus ingezet. Diegenen die
nog in staat waren, zetten achteraf het feestje
verder in de Ambiorix, om dan verder te
trekken naar hun respectievelijke clubcafés.

De aanwezige studenten werden in groepen
verdeeld volgens clubcafé. De Vlierbeekcommissie had immers een competitie
georganiseerd waarin deze ploegen zich
dienden te meten in een aantal volksspelen en
de volkssport nummer één : voetbal. Nadat de
winnaar de beker triomfantelijk in de hoogte
mocht steken, werd alles in gereedheid
gebracht voor de afsluitende cantus. Tijdens
de terugtocht naar Leuven besefte menig
clubstudent dat de afwezigen weer eens
ongelijk hadden ...
Het SK-jaar werd afgesloten met de “FreakyFanta-verkiezingsshow”. De eerste SS van het
KSC Bezem Brussel in 20 jaar krijgt meteen
de zware taak om op de goeie weg, die het SK
sinds enkele jaren is ingeslagen, verder te
gaan. Of om het met een Stevaert-metafoor te
zeggen : Pinky zorgde voor de bal, Josip gaf de
voorzet en Fanta heeft hem enkel nog in te
koppen ...

In vroeger tijden sloten de clubstudenten het
clubjaar af met een gezamenlijke optocht van
het SK en KVHV naar de abdij van Vlierbeek :
“de Vlierbeekfeesten”. Bij zijn verkiezing
beloofde Josip deze teloorgegane studententraditie nieuw leven in te blazen. Om dit
project tot een goed einde te brengen werd een
speciale “Vlierbeekcommissie” in het leven
geroepen. Deze groep studenten had tot taak
het concept “de Vlierbeekfeesten” concreet in
te vullen en uit te werken. De “commissie”
werd voorgezeten door oud-SS Pinky en
stippelde een namiddagprogramma uit dat
bestond uit : de optocht naar de abdij,
volksspelen, een voetbaltornooi en een
afsluitende cantus.

Ut vivat, crescat, floreat het SeniorenKonvent !
David Daneels v. Oboe,
Quaestor SK 2002-2003.
Uit de SK Gazet van februari 2004.
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Studentenleven anno 2001-2002
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

- Ros Beyaert (Vagant) : Paul Ghysbrecht v. Billie /
Kenneth Van Hecke v. Jedi (2)
- Waasse (Rodin’s) : Steven De Vroede v. Jupke / Jef
Dierckxsens v. Isolatie (3)
- ZOV (Boule) : Joris De Bock v. Kebab

- senior seniorum : Laurens Dumont v. Pinky (Lovania /
Ons Hageland)
- vice-senior seniorum : David Martens v. Goliath
(Reuzegom)
- scriptor : Hans Vanattenhoven v. Gizmo (Reuzegom)
- penningmeester : Kristof Debecker v. Bleu (Lovania /
Ons Hageland)
- sportführer : Josip Viskovic v. Josip (Fanfare)
- zedenmeester : Chris Pierens v. Crisis (Brugse)
- cantor : Jelle Stassijns v. Koeper (Moeder Oilsjterse)

West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Chris Pierens v. Crisis
(Brugse)
- Brugse (Confrater) : Reinhart Maertens v. Epilepsie
- Izegemse : geen werking
- Kortrijkse (Confrater) : Frédéric Merlin v. Tamagotchi
- Meense (Peroket) : Dries Ide v. Gaia
- Oostendse (Confrater) : Alexandre Devos v. Still’n
- Tieltse : geen werking
- Waregemse (Peroket) : Axel De Brabandere v. Fluime
- Westland (Peroket) : Karel Franchois v. Trompette

- prins carnaval : geen verkiezing
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Peroket) : Josip Viskovic v. Josip
Hollandia (Rector) : Melle Rothe

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Benjamin Anguille v. Bunny (Reuzegom)
- Jan Desmedt v. Boeddha (Brugse)

Antwerpse Gilde (Rodin’s / Boule) : Guy Van
Puyenbroeck v. Perto (Reuzegom)
- Geelse (Artmania / Vagant) : Peter Verboven v.
Notenkraker
- Hewes (Boule) : Tim Valgaeren v. 2de Klasse
- Lange Wapper : geen werking
- Mastentop : geen werking
- Reuzegom (Rodin’s / Boule) : Hans Vanattenhoven v.
Gizmo
- Sinjoria (Artmania / Boule) : Bart Houben v. Forest

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- MSK (Rector / Ambiorix) : Karolien Van Holder v.
Tiktak (Aphrodite) / Julie Leus v. Paparazzi (Canard) (4)
- Ad Libitum : geen werking
- Aphrodite (Boule) : Karolien Van Holder v. Tiktak
- Artemis (Artmania / Boule) : Liene Willems v. Woeste
Linde
- Brugse : geen werking
- Canard (Boule) : Julie Leus v. Paparazzi
- Caravan (Vagant) : Ann-Sophie Vanwynsberghe v. Story
- Fortuna (Ambiorix / Boule) : Annouck Luyten v. Snake
- Goedeleconvent (Peroket) : Annemie Defranc v. Tsja
- Mandel (Rodin’s) : An Christiaens v. Complex
- Omnia (Rodin’s) : Sylvie Vanoverstijns v. Hyper /
Caroline Vandoninck v. Midget (5)
- Verboden Vrucht (Rector) : Sophie Vuylsteke v. Tourtel
- Witloofconvent (Ambiorix) : Lien Loonbeek v. Vespa
- KVHV (Ambiorix) : Filip De Cauwer v. Einbahn (NoordBrabant)
- Verbondswacht : Joachim Pohlmann v. Jörg
- Ons Leven : Frédéric van den Dries

Brabantse Gilde (Peroket) : Steven Claes v. Echo
(Mechlinia)
- Bezem Brussel (Peroket) : Marnix Daneels v. Cheval
- Lovania (Vagant) : Dieter Mertens v. Suivi
- Mechlinia-Reynaert (Vagant) : Joeri Leppens v. Vassi
- Noord-Brabant (Ambiorix) : Stefan Van de Weyer v.
Fanta
- Ons Hageland (Vagant) : Gert Vandegaer v. Petös
- Payottenland (Boule) : Carl Van Mol v. Mutt’n
Limburgse Gilde (Ambiorix) : Ralph Neven v. Ambras
(Maaslandia)
- Hasseleta : geen werking
- Heidebloem (Boule) : Bruno Cleeren v. Brogno
- Hesbania (Rodin’s / Ambiorix) : Frederick Vandeput v.
Hype
- Klamme Hand (Rodin’s) : Thomas De Peuter v. Bami
- Maaslandia (Ambiorix) : Gerd Jacobs v. Beemer
- Mijnlamp (Ambiorix) : Peter Segers v. Junior

(1) In oktober 2001 trad Thomas Verbeeck af en Dieter
Vanovertveldt nam het preseslint over.
(2) In september 2001 is Paul Ghysbrecht afgetreden en
Kenneth Van Hecke nam het preseslint over.
(3) Wegens meningsverschillen trad Steven de Vroede af
en Jef Dierckxsens nam het preseslint over.
(4) In oktober 2001 is Karolien Van Holder vrijwillig
afgetreden en Julie Leus nam het preseslint over.
(5) Na het eerste semester trad Sylvie Van Overstijns af
om persoonlijke redenen en Caroline Vandoninck
nam het preseslint over.

Oost-Vlaamse Gilde (Boule) : Sebastien Vanhoucke v.
Naf-Naf (ZOV)
- Meetjesland (Boule) : Thomas Verbeeck v. Spouw /
Dieter Vanovertveldt v. Chicken Dick (1)
- Moeder Oilsjterse (Boule) : Olivier Le Compte v.
Fiskadeng

De Generale Repetitie
Het was op een vrijdagavond, net zoals er
zoveel zijn binnen een kerkelijk jaar, maar
toch. Het was alsof heel Leuven voelde dat er
die avond iets speciaals op til was : het tijdstip
was gekomen voor het ontgroeningsexamen
van Lovania.

Met het angstzweet in onze handen stapten
mijn medeschacht en ik het strijdtoneel
binnen : de achterste ruimte van ons
clubcafaat, de Vagant. Daar werden we
opgewacht door een schachtenmeester (die
misschien wel meer zenuwen had dan wij twee
samen want het welslagen van zijn jaar werd
hoofdzakelijk bepaald door onze prestaties
aldaar) en een barbaarse examencommissie,
waar zelfs de Hertog van Alva voor zou
terugdeinzen.

Een examen, dat na een stresserende paasexamenreeks viel, waar eigenlijk niet veel voor
geblokt dient te worden. Het was eerder een
zelfvervolmakingstest.
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We werden al gauw met de neus op de feiten
gedrukt, dit door middel van enkele ad
fundums en een paar boude uitspraken, die
ervoor moesten zorgen dat zelfs het best
geconditioneerde laboratoriumratje niet meer
wist van welk hout pijlen maken. Toch kreeg
ik een teken vanuit hogere sferen dat alles wel
in kannen en kruiken zou komen, zolang wij,
de twee schachten, één blok bleven vormen
tegen het machiavellistisch bestuur.

neerpennen op de legendarische Lovaniaexamens. En wat bleek ? Indien we tijdens de
speelkwartiertjes (wat de schachtenconventen
van Thibaut eigenlijk wel waren) goed (nvdr :
versta “beter”) hadden opgelet én over een
gezonde dosis inventiviteit en levenswijsheid
beschikten, deze test eigenlijk een formaliteit
was.
Na nog wat geïntimideerd te zijn geweest door
de notoire examencommissie, onder leiding
van een flamboyante, alles relativerende Yeti
en een immer op sexy wijze aan zijn sigaar
lurkende Pinky, werden nog enkel onze
codexkennis én ons opofferingsgevoel op
listige manier getest. Dit laatste was, de
volgende dag met een nuchtere kijk
overschouwend, hoogst waarschijnlijk hét doel
van ons samenzijn.

Een ander gunstig teken aan de wand was de
komst van “wat” oudere Lovanen. Bieweg en
VVT dachten er goed aan te doen nog wat zout
in de gapende wonde te strooien door stoute
herinneringen op te halen in de vorm van : “in
mijnen tijd, toen de varkens nog met de
kabouterkes konden spreken, ...”. Dit had
eerder een berustend effect op ons gemoed
dan hetgeen zij voor ogen hadden.

Hoc scripsit Marnix Daneels v. Cheval.

Na veel vijven en zessen, vele pintjes en
sigaren, mochten we eindelijk onze kennis

Uit het Galabalboekje van 10 november 2001.

Moeder Geelse
(foto Peter Verboven)

Vooraan : (1) Tom Willems [barman van Artmania], (2) Peter Verboven, (3) Thierry De Quick [patron van
Artmania], midden : (4) Thomas Henckens, (5) Bart Vanroye, (6) Stijn Jespers, (7) Michael Jespers, (8) Nick Van
Gestel, achteraan : (9) Dieter Boesmans, (10) Koen Vansant, (11) Werner Verhulst, (12) Gert Hannes, (13) Tim
Vangronsveld.
- 67 -

Chronologisch overzicht per clubjaar

Gaia aan ’t kanon
De praesidiumverkiezing is bij Moeder Meense
tijdens het clubjaar 2000-2001 op een heel
bijzondere wijze verlopen en zorgde zo voor
een primeur in de geschiedenis van de
Leuvense studentenclubs. Voor het eerst werd
er een senior verkozen via het internet en dit
omdat er toen een aantal van de commilitones
in het buitenland verbleven.

verkiezing omdat ik de dag na de kiescantus
een presentatie had in de FH-Osnabrück.
Maar blijkbaar was dit geen bezwaar voor het
praesidium en moest ik iemand aanstellen die
mijn speech zou voordragen, toelichten, en bij
eventuele vragen of tegenwerpingen me zou
verdedigen. Dus, enkele dagen voor de
kiescantus had ik Chico aangesteld als mijn
vertegenwoordiger en advocaat. Via e-mail had
ik
hem
mijn
speech
en
instructies
doorgestuurd.

U weet allen wel dat we vorig jaar het 20ste
lustrum of het 100-jarig bestaan van Moeder
Meense gevierd hebben met een heus
eeuwfeest. Het eeuwfeest was ook een ideale
gelegenheid opdat de Erasmus-commilitones
nog eens zouden afzakken naar België om dit
grandioze feest bij te wonen. Tussen pot en
pint werd er al eens polshoogte genomen bij
de verschillende Erasmus-commilitones of ze
eventueel
wilden
opkomen
voor
een
praesidiumfunctie of zelfs als senior. Van de
toenmalige
praesidiumleden
studeerden
immers enkelen af en den Bweurgh! wou zichzelf niet opvolgen als senior.

Terwijl de praesidiumverkiezing aan de gang
was moest ik nog wat voorbereiden voor mijn
presentatie en toen ik bijna gedaan had,
rinkelde mijn gsm en hoorde ik Derby
verklaren dat ik verkozen was tot senior. In de
achtergrond waren de andere leden van de
club al “Gaia aan ’t kanon” aan het roepen in
den Donatus.
Hoc scripsit Dries Ide v. Gaia.
Uit “Die Excellente Cronicke van de Mannen
van Belang”.

Ik voelde me wel geroepen om me kandidaat te
stellen als senior, maar er kwam één probleem
opduiken : ik kon niet aanwezig zijn bij de

Studentenleven anno 2000-2001
- Mechlinia-Reynaert (Vagant) : Jeroen Roothoofds v.
Springer
- Noord-Brabant (Vagant) : Kristof Dereeper v. Toewt /
Filip De Cauwer v. Kuikentje (2)
- Ons Hageland (Olifant (1) / Vagant) : Barry Kolenaar v.
Gonzo
- Payottenland (Boule) : Piet Vandegehuchte v. Zjaar

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Laurens Dumont v. Pinky (Lovania /
Ons Hageland)
- vice-senior seniorum : Anthony Beckers v. Oezo
(Klamme Hand)
- scriptor : Kristof Debecker v. Bleu (Lovania / Ons
Hageland)
- penningmeester : Ben Vanden Berghen v. Agricol
(Bezem Brussel)
- sportführer : Alex Cardinael v. Swardi (Fanfare / Tieltse)
- zedenmeester : niet verkozen
- cantor : Jelle Stassijns v. Koeper (Moeder Oilsjterse)

Limburgse Gilde (Ambiorix / Rodin’s) : Vincent Jadoul v.
Boskakker (Heidebloem)
- Hasseleta (Rodin’s) : Roel Molenaers
- Heidebloem (Boule) : Bruno Cleeren v. Brogno
- Hesbania (Rodin’s) : Steven Willems v. 124
- Klamme Hand (Rodin’s) : Thomas De Peuter v. Bami
- Maaslandia (Ambiorix) : Ralph Neven v. Ambras
- Mijnlamp (Ambiorix) : Nico Jaeken v. Staak

- prins carnaval : geen verkiezing
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

Oost-Vlaamse Gilde (Rodin’s) : Michaël De Schrijver v.
Junior (Waasse)
- Meetjesland (Boule) : Manu Lagast v. Avuvum
- Moeder Oilsjterse (Boule) : Thomas Depuydt v. Lozano
- Ros Beyaert (Vagant) : Koen De Vylder v. Nest
- Waasse (Rodin’s) : Jef Dierckxsens v. Isolatie
- ZOV (Boule) : François Van Damme v. Kenner

Fanfare (Donatus) : Alex Cardinael v. Swardi (Tieltse)
Hollandia (Rector) : Peter Van den Boezem v. Adidas
Antwerpse Gilde (Rodin’s) : Hans Vanattenhoven v.
Gizmo (Reuzegom)
- Geelse (Olifant (1) / Artmania) : Kristof Van Doninck v.
Tabasko
- Hewes (Boule) : Jille Absil v. Barbie
- Lange Wapper : geen werking
- Mastentop (Ambiorix) : Ruben Cools v. Borstel
- Reuzegom (Rodin’s) : David Martens v. Goliath
- Semini : geen werking
- Sinjoria (Artmania) : Kristof Van de Loock v. Webber

West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Chris Pierens v. Crisis
(Brugse)
- Brugse (Confrater) : Chris Pierens v. Crisis
- Izegemse (Donatus) : Nic Bal v. Stylo
- Kortrijkse (Confrater) : Joseph Lano v. Juliano
- Meense (Donatus) : Lode Moens v. Bweurgh!
- Oostendse (Confrater) : Jan Vlieghe v. Viagra
- Tieltse (Donatus) : David Defever v. Fever
- Waregemse (Peroket) : Thomas Claeys v. Bèrnie
- Westland (Peroket) : Karel Franchois v. Trompette

Brabantse Gilde (Vagant) : Michaël Kestemont v. Arro
(Bezem Brussel)
- Bezem Brussel (Vagant) : David Daneels v. Oboe
- Lovania (Vagant) : Björn Stessel v. Yeti
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- Mandel (Rodin’s) : Caroline Van Mol v. Missy
- Omnia (Rodin’s) : Annelies Butaye v. Vliesje
- Verboden Vrucht (Rector) : Nathalie De Mulder v.
Boerin
- Witloofconvent (Vagant) : Lien Loonbeek v. Vespa
- KVHV (Confrater) : Frederik Tirez v. Fredolf
- Verbondswacht : Filip De Cauwer v. Einbahn (NoordBrabant)
- Ons Leven : Maarten Dupont v. Mulle (Westland)

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Maria Daen v. Marraine (uitbaatster van het frituur
Europa aan de Oude Markt)
- Eric Beels v. GI Joe (Reuzegom)
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- MSK (Ambiorix) : Marie Salonikidis v. Waarom
(Fortuna)
- Ad Libitum (Donatus) : Katrien De Clerck
- Aphrodite (Boule) : Quirine Winne v. Rigolle
- Artemis (Artmania) : Lee-Ming Njoo v. Chinees
- Brugse (Donatus) : Katrin Van Looveren
- Canard (Boule) : Laurence Cuypers v. Baywatch
- Caravan (Vagant) : Liesbet Demeulemeester v. Secret
- Fortuna (Ambiorix) : Inne Goossens v. Furie
- Goedeleconvent (Vagant) : Lara Hendrickx v. Arafat

(1) In februari 2001 ging de Olifant failliet en werd
gesloten. De beide clubs zochten een ander
onderkomen.
(2) In oktober 2000 trad Kristof Dereeper vrijwillig af en
Filip De Cauwer nam het preseslint over.

Moeder Reuzegom
(foto Xavier Van Reeth)

Vooraan : (1) Pieter Christiaensen, (2) Hans Naudts, (3) Olivier Van Rillaer, (4) Jan Thibau, (5) Benjamin
Anguille, midden : (6) Guy Van Puyenbroeck, (7) Koen Rochtus, (8) Anthony Leclair, (9) Dieter De Jongh,
(10) Michaël De Meyere, (11) Thomas Vertriest, (12) Stephan Van der Veeken, achteraan : (13) Hans Matthijsen,
(14) Cedric Vergauwen, (15) Philippe Ghysen, (16) Xavier Van Reeth, (17) Pieter Hansen, (18) Alexander MañasFernandez, (19) Tim Buysse, (20) Patrick Van Looveren, (21) Jan Janssens, (22) David Martens, (23) Stephane
Hoste, (24) Eric Beels, (25) Michel Vanfleteren, (26) Eddy Beckers.

Een scharniermoment van de Waasse Club
Aan het begin van de 21ste eeuw maakt de
mensheid zich klaar nieuwe uitdagingen aan
te gaan. Het is duidelijk dat de wereld zich in
een scharniermoment bevindt. Met de Waasse
Club is het niet anders. In Leuven zijn wij
waarschijnlijk de enige club die meer brede
linten telt dan andere. Aan het einde van dit

jaar zullen er enkele commilitones zwanen.
Maar net voor wij ons echt zorgen begonnen te
maken over de toekomst van de ons zo zeer
aan het hart liggende club, verschenen daar
aan de horizon ... twee schachtjes klein en
fijn. Een was er zelfs van het Waasland, meer
bepaald Sint-Niklaas. Twee vliegen in een klap
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zeg maar.

meester er zelfs jaloers op is ... soms.

Mijn taak bestaat er dit jaar in deze twee
groentjes het jaar van hun leven te bezorgen,
het object van welig tierende frustratie te
maken en de leden te laten dienen. Ware het
niet dat in dit nieuwe millennium ook de
schachten zijn veranderd ... Ze laten zich
allerminst zo licht behandelen als wij in onze
tijd. Schachten die commilito’s, ja zelfs
senioren toedrinken is geen uitzondering.
Zelfs ik als schachtenmeester heb soms
moeite de beide heerschappen onder controle
te houden. Misschien heeft het ook te maken
met hun opleiding : allebei burgi’s ... zoiets
zijn we bij de Waasse niet echt gewoon. Een
had vorig jaar zelfs een grote onderscheiding.

Het andere exemplaar heeft een achternaam
om U tegen te zeggen : Vandemosselaer. Hem
hebben we dan ook heel origineel Mossel
gedoopt, de spotnaam waarmee hij vroeger
zwaar gepest werd tussen de kleuters. Daar
heeft hij echter niet veel van over gehouden,
hij blijft altijd lachen (zelfs op de doop) en is,
nu Gonzo’s verleidingslicentie werd ingetrokken, de grote versierder in de club.
Breedbelinte vrouwen weet hij zonder veel
problemen voor zich te winnen ... tot grote
ergernis van Moustafa die op dat gebied iets
minder succes heeft. Dat compenseert hij dan
maar met het toedrinken van de ex van Incest.
Zo zie je maar dat de Waasse weer eens twee
gevallen in huis gehaald heeft. We wensen
jullie nog veel plezier dit jaar en de volgende
jaren zeker als onze generatie stilletjes de
duivelse, Leuvense establissementen zal
verlaten en het lot van de club in jullie handen
ligt.

Het ene exemplaar hebben we Moustafa
gedoopt. Na ettelijke nachten stappen gaan
met de “verkeerde” mensen van de club (dank
aan Incest) aanbad hij de schachtenmeester
van drie jaar geleden, op de knieën. Moustafa
is een zeer geveinsde telg. Zijn scoutstotem is
Gewiektste Zwaan. En dit klopt volledig : voor
geen haar te vertrouwen, als hij eenmaal zat is
niet meer te houden, een ongelofelijke grote
mond, in die mate zelfs dat de schachten-

Alexis Hallemans v. Joekels,
Schachtenmeester Waasse Club.
Uit het Galabalboekje van 3 februari 2001.

Studentenleven anno 1999-2000
- Noord-Brabant (Olifant) : Filip De Cauwer v. Kuikentje /
Kristof Dereeper v. Toewt (2)
- Ons Hageland (Olifant) : Kristof Debecker v. Bleu
- Payottenland (Boule) : Stijn Dhondt v. Beuzak

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (14de lustrum)
- senior seniorum : Benjamin Verpoort v. Benji (Meense)
- vice-senior seniorum : Stijn Van Vugt v. Geiser
(Payottenland)
- scriptor : Kristof Debecker v. Bleu (Lovania / Ons
Hageland)
- penningmeester : Laurens Dumont v. Pinky (Lovania /
Ons Hageland)
- sportführer : Dominique Geenens v. Geenste (Fanfare)
- zedenmeester : Anthony Beckers v. Oezo (Klamme
Hand)
- cantor : Gert Reekmans v. Maai (Mijnlamp)

Limburgse Gilde (Ambiorix / Rodin’s) : Anthony Beckers
v. Oezo (Klamme Hand)
- Boves Luci : geen werking
- Hasseleta (Rodin’s) : Koen Fissette v. Bompa
- Heidebloem (Boule) : Philippe Benijts v. Beun
- Hesbania (Rodin’s) : Martijn Verhoeven v. Tinus
- Klamme Hand (Rector / Rodin’s) : Thomas De Peuter v.
Bami
- Maaslandia (Ambiorix) : Karel Erven v. Sweet 16
- Mijnlamp (Ambiorix) : Jan Nijs v. Kabila

- prins carnaval : Xavier Woot de Trixhe v. Adèle
(Reuzegom)

Oost-Vlaamse Gilde (Boule) : Jelle Stassijns v. Koeper
(Moeder Oilsjterse)
- Meetjesland (Boule) : Niek Van der Straeten v.
Brommie
- Moeder Oilsjterse (Boule) : Jan Vandevelde v. Sponzie
- Ros Beyaert (Ad Fundum) : Guy Schelfhout v. Tsjilp /
Yves Van Heddegem v. Peroesj (3)
- Waasse (Rodin’s) : Michaël De Schrijver v. Junior
- ZOV (Boule) : Peter Ottevaere v. Kikker

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Donatus) : Dominique Geenens v. Geenste
Hollandia (Ambiorix) : Ulas Biter v. Bulk
Antwerpse Gilde (Boule) : Pieter Berger v. Buffalo
(Reuzegom)
- Geelse (Artmania / Olifant) : Hans Verboven v. Panzer
- Hewes (Boule) : Evert Hardeman v. Fronske
- Lange Wapper (Boule) : Karl Huts v. Pooser
- Mastentop (Ambiorix) : Ruben Cools v. Borstel
- Reuzegom (Rodin’s) : Joost Peeters v. Ghandi
- Semini (Ravage) : Olivier Marichal v. Mohikaan (1)
- Sinjoria (Artmania) : Freek Jansen v. James

West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Stefaan De Baene v.
Binky (Tieltse)
- Brugse (Confrater) : Chris Pierens v. Crisis
- Izegemse (Donatus) : Bruno D’Haeyere v. GB
- Kortrijkse (Confrater) : Christophe Pelckmans v. Sloef
- Mandel : geen werking
- Meense (Donatus) : Maarten Nuytten v. Hulkie
- Oostendse (Confrater) : Karl Odent v. Hespe
- Tieltse (Donatus) : Stefaan Buylaert v. Bulex
- Waregemse (Peroket) : Lode Provost v. Poale
- Westland (Peroket) : Thomas Bailleul v. Schamarie (4)

Brabantse Gilde (Vagant) : Lieven Poulin v. Picolo (Bezem
Brussel)
- Bezem Brussel (Vagant) : Ben Vanden Berghen v.
Agricol
- Lovania (Vagant) : Laurens Dumont v. Pinky
- Mechlinia-Reynaert (Ad Fundum) : Steven Claes v.
Echo
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- KVHV (Confrater) : Tom Peeters v. Virtu (Ons Hageland /
Noord-Brabant) / Karolien Baeyens v. Dumbo (NoordBrabant) / Jochen van Aalst (5)
- Verbondswacht : Maarten Dupont v. Mulle (Westland)
- Ons Leven : Michael Vandamme v. Gorbi

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Dominique Lenaerts v. UZ (Mijnlamp)
- André Oosterlinck (rector van de KUL en commilito
honoris causa van de Fanfare)
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS

(1) Olivier Marichal was toen de laatste preses van een
club zonder commilitones.
(2) In november 1999 trad Filip De Cauwer om
persoonlijke redenen af en Kristof Dereeper nam het
preseslint over.
(3) Guy Schelfhout zette zijn studies tijdelijk verder in
Namen en Yves Van Heddegem nam het preseslint
over.
(4) Na het galabal wou Thomas Bailleul aftreden maar
niemand was bereid om het preseslint over te nemen.
(5) Op 13 oktober 1999 is Tom Peeters vrijwillig
afgetreden, op 19 oktober 1999 nam Jochen van
Aalst het preseslint over en tussendoor was Karolien
Baeyens statutair preses.

- MSK (Rector / Ambiorix) : Isabelle Van Mieghem v.
Cachot (Verboden Vrucht)
- Ad Libitum (Donatus) : Hannelore Cappelle
- Aphrodite (Boule) : Katrien Goris
- Brugse (Donatus) : Janneke Hennekam
- Canard (Boule) : Annick Heeren v. Sali
- Fortuna (Ambiorix) : Marie Salonikidis v. Waarom
- Goedeleconvent (Vagant) : Els Van Hecke v. Excel
- Mandel (Donatus) : Céline Castelli v. Sjapo
- Omnia (Rodin’s) : Gitte Bel v. Klitty
- Verboden Vrucht (Rector) : Anne Grysolle v. Bonaparte
- Witloofconvent (Olifant) : Evelien Caimo v. Pasta

Het SeniorenKonvent en de Studentenfanfare op het Rectoraat
(foto Kristof Debecker)

(1) Alex Cardinael, (2) Renaat Huysmans, (3) Bram Stragier, (4) Arend Lauwers, (5) Koen Windey, (6) Raf Toté,
(7) Tim Schyvens, (8) David Defever, (9) Jeroen De Bock, (10) NN, (11) NN, (12) Daan Van Tassel, (13) Stefaan
Buylaert, (14) Christophe Pelckmans, (15) NN, (16) NN, (17) Evert Hardeman, (18) NN, (19) Kristof Debecker,
(20) Laurens Dumont, (21) Gert Reekmans, (22) Jan Nijs, (23) Benjamin Verpoort, (24) Anthony Beckers,
(25) Jochen van Aalst, (26) Paul Ghysbrecht, (27) Kristof Dereeper, (28) Kenneth van Hecke, (29) Piet
Destrooper, (30) Dominique Geenens, (31) Luc De Busschere, (32) Xavier Vanwynsberghe, (33) Luc Gheysens,
(34) Jan Huys.
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Lustrumweek van het SeniorenKonvent
De kern van het SK-praesidium - de recente
dood van Mon De Goeyse (het jaar voordien)
indachtig en serieus aangespoord door Luc
Gheysens en kompanen - besliste het
veertiende lustrum van het SK te vieren door
een heuse lustrumweek op poten te zetten.
Wanneer ik zeg “de kern van het praesidium”
dan bedoel ik eigenlijk het actieve gedeelte
ervan. Het is namelijk zo dat een
SK-praesidium
traditioneel
samengesteld
wordt als één groot compromis, liefst met een
evenwichtig verdeeld aantal leden per gilde.
Nu, op dit punt had de West-Vlaamse Gilde
zich serieus onderscheiden aangezien ikzelf,
na Berre en Ice (beiden van Moeder Westland),
de derde West-Vlaamse senior seniorum op rij
werd. Dit maar om duidelijk te maken dat
bepaalde functies in zo’n bestuur soms met
heel wat laksheid en afwezigheid bekleed
worden. Gelukkig konden we toen met een
man of drie-vier een aantal ideeën sprokkelen
om ze vervolgens tijdens een wat grotere
vergadering voor te stellen en te verbeteren.
Een goede methode om enerzijds toch
doeltreffend te kunnen werken - want te grote
vergaderingen lopen bijna altijd op principes
vast - maar anderzijds ook om op de
goedkeuring te kunnen rekenen van een
ruimere groep betrokkenen.

het SK Ghendt. Het was eens tijd om onze
homologen te ontmoeten in Gent en te peilen
naar de sfeer in de “andere” Vlaamse
studentenstad en een toffe nacht door te
brengen in de beruchte Overpoortstraat. Het
verschil tussen beide SK’s was duidelijk
merkbaar in mentaliteit, tradities en (zo heeft
mijn later curriculum als student te Gent me
geleerd) reputatie. Het meest flagrante
voorbeeld ervan is dat mijn homoloog (ik durf
het woord bijna niet te gebruiken) een soort
hawaïhemd aanhad en ooit “iets had gehad”
met zijn prosenior (en dit is geen grap). Na
deze waarneming hebben we ons een beetje
gedistantieerd
van
onze
Oost-Vlaamse
collega’s maar er al bij al een toffe avond van
gemaakt ... tot de eerste trein klaarstond om
ons naar Leuven te brengen.
De nacht was kort want vanaf een uur of drie
’s namiddags hebben we het genoegen gehad
om een prima begeleide toer te krijgen in het
Studentenmuseum, gevestigd in de centrale
bibliotheek op het Ladeuzeplein. Vele min of
meer kitscherige bierpotten, petten en
vaandels, foto’s van serieuze mannen met
baarden, verhalen over degengevechten en
andere folklore passeerden er de revue. Het
bezoek was voornamelijk waardevol om het
unieke Leuvense clubgebeuren te situeren in
tijd en ruimte. Het bezoek was dan ook de
gelegenheid voor onze PR-man en woordvoerder Bleu om de pers op de hoogte te brengen
van onze lustrumweek en een paar kiekjes te
nemen voor de gazet (editie Leuven ...
uiteraard). Na het bezoek werd nog een pint
gedronken in den Donatus en de avond stond
opnieuw voor de deur met een activiteit van de
eigen club.

Zoals altijd hielden we vergadering in de
Ambiorix en waren we gewapend met een hele
boel plannen voor een paar dagen onvervalst
studentikoos clubplezier. Wat bleek ? Ongeveer al onze plannen konden op enthousiasme
rekenen zodat wat ik oorspronkelijk als een
driedaagse gepland had uiteindelijk van
zondagavond tot en met donderdagavond zou
duren. Uiteraard met een avondje “vrij”
ertussen, kwestie van op de eigen clubavond
aanwezig te kunnen zijn.

Op woensdagnamiddag werd het SK samen
met de Studentenfanfare ontvangen bij rector
Oosterlinck. Dit had alles te maken met het
aandringen van Luc Gheysens om een receptie
los te peuteren bij deze academische
hoogheid. Het was meteen de gelegenheid om
te ontdekken dat de brave man niet wist wie
we waren en wat we zoal deden, wat
natuurlijk een minder aangename vaststelling
was. Vooral in zijn speech kwam tot uiting dat
hij dacht dat we een soort knapenkoor (of zo)
waren. Doch geen reden om onbeleefd te zijn :
de rector kreeg een mooi erelint van de
fanfare. Het SK, iets minder stijlvol, bood hem
een codex aan, door alle aanwezige senioren
getekend op de pagina van hun club.
Misschien was het een goed gedacht geweest
om het boekje preventief te scannen op
vunzigheid alvorens het te overhandigen,

De week moest beginnen met een gewone
rolling in onze mooie clubcafés te Leuven.
Niets bijzonders of origineels, maar dit mocht
principieel niet ontbreken. Bovendien konden
we rekenen op redelijk wat sponsoring in
natura van de cafés. Dit was nogal
uitzonderlijk : korting kreeg het SK altijd,
maar echt gratis pinten waren zeldzaam
geworden. Het feit dat ik opnieuw één “van
boven” was (naam voor de clubmensen meestal West-Vlamingen - met café in de
Tiensestraat, bovenaan de stad gelegen, in
tegenstelling tot de andere cafés op de Grote
Markt, de Oude Markt en de Vismarkt)
verbeterde de zaak er niet op.
De tweede avond hadden we een afspraak met
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maar daar was geen tijd meer voor. Na wat
muziek, een paar foto’s, opnieuw een bezoekje
van de krant en een paar Stella’s werd nog een
bezoekje gebracht aan de Ad Fundum alwaar
we nog met de speciaal voor de gelegenheid
naar
Leuven
afgezakte
“anciens”
Luc
Gheysens,
Piet
Destrooper
en
Xavier
Vanwynsberghe konden keuvelen.

moesten we hem ook begeleiden bij zijn ene
grote hobby : shooters drinken. De avond zelf
was niet bepaald een dikke fuif en financieel
kan ik me moeilijk inbeelden dat het erg
positief kon zijn. Maar op dit moment was dit
niet meer zo belangrijk : na zo’n zware week
waren we eerder uit op een goeie babbel met
bijbehorend pintje. Dat we daarbij onze
smoking aanhadden, dat was maar handig
meegenomen.

De afsluiter van deze week was een feestelijke
Gala-Cocktailavond in “Salons Artmania” op
donderdagavond. De voorbereiding van het
gebeuren hield een paar sessies serieus
aangebrande zever in met Kwikke, de
marginale cafébaas van dit etablissement. De
eigenaardige cowboy maakte telkens van de
gelegenheid gebruik om zijn commercieel
talent ten toon te spreiden rond een aantal
krachtlijnen : “Horeca, dat bestao niet. Het is
hoereca ! Alles draait rond seks. Zoude geen
escortes vragen op ullen avond ?” etc. Daarbij

Compleet uitgeteld ben ik dan na een
goedverdiende pitta met looksaus op kot
gesukkeld “een beetje moe maar voldaan” : de
lustrumweek was namelijk op geslaagde wijze
verlopen.
Benjamin Verpoort v. Benji
Senior Seniorum 1999-2000
Uit “Die Excellente Cronicke van de Mannen
van Belang”.

Studentenleven anno 1998-1999
- Klamme Hand (Rector) : Anthony Beckers v. Oezo
- Maaslandia (Ambiorix) : Steven Keulers v. Adje
- Mijnlamp (Ambiorix) : Gert Reekmans v. Maai

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Alexander Olivier v. Ice (Westland)
- vice-senior seniorum : Peter Dirix v. Kosmos (NoordBrabant)
- scriptor : Benjamin Verpoort v. Benji (Meense)
- penningmeester : Janklaas Gillis v. Professor (Lovania)
- sportführer : Mathias Tobback v. Bambi (Lange
Wapper)
- zedenmeester : Steven Balis v. Hengst (Waasse) / Kris
De Geyter v. Lastpost (Ros Beyaert / Fanfare) (1)
- cantor : Paul Monden v. Polle (Fanfare)

Oost-Vlaamse Gilde (Boule) : Thomas Vande Vyvere v.
Jexcuus (ZOV)
- Meetjesland (Boule) : Wim Hernaut v. Tabasco
- Moeder Oilsjterse (Confrater) : Reinout Van
Vaerenbergh v. Mem
- Ros Beyaert (Ad Fundum) : Kris De Geyter v. Lastpost
- Waasse (Rodin’s) : Alexander Roose v. Gonzo
- ZOV (Boule) : Cédric De Quinnemar v. Janker
West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Vincent Lambrecht v.
Jimmie (Westland)
- Brugse (Confrater) : Gregory Verhoeven v. Mussel
- Izegemse (Donatus) : Bruno D’Haeyere v. GB
- Kortrijkse (Vagant) : Michaël Dequae v. Choko
- Mandel (Peroket) : Kristof Blomme v. Tanga (2)
- Meense (Donatus) : Thierry Demuynck v. Tetje
- Oostendse (Confrater) : Stijn Dejaegher v. Lampe
- Tieltse (Donatus) : Stefaan De Baene v. Binky
- Waregemse (Peroket) : Willem Gheysens v. Tolkie
- Westland (Peroket) : Pieter Bailleul v. Vatje

- prins carnaval : Evert Hardeman v. Fronske (Hewes)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Donatus) : Paul Monden v. Polle
Hollandia (Ambiorix) : Bob Meijboom v. Die Nase
Antwerpse Gilde (Boule) : Hans Ceulemans v. Handjes
(Hewes)
- Geelse (Artmania) : Tom Valckx v. Grizzly
- Hewes (Boule) : Patrick Block v. Damn
- Lange Wapper (Boule) : Mathias Tobback v. Bambi
- Mastentop (Ambiorix) : Ruben Cools v. Borstel
- Reuzegom (Rodin’s) : Patrick Van Looveren v. Pegel
- Semini (Ravage) : Toon Putzeys v. Tam-Tam
- Sinjoria (Wink) : Ken Roelands v. Vatje

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Yves Vangheluwe v. Alcool (barman van de Peroket, de
Olifant, enz.)
- Pieter Geens (patron van de Donatus)

Brabantse Gilde (Ad Fundum) : Kristof Debecker v. Bleu
(Lovania / Ons Hageland)
- Bezem Brussel (Vagant) : David Lenaerts v. Risky
- Lovania (Vagant) : Maarten Leenaerts v. Spritz
- Mechlinia-Reynaert (Ad Fundum) : Philip Van den
Eynde v. Ghyl
- Noord-Brabant (Confrater) : Peter Dirix v. Kosmos
- Ons Hageland (Ad Fundum) : Johan Van Eylen v.
Contra
- Payottenland (Boule) : Stijn Van Vugt v. Geiser

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- MSK (Ambiorix) : Isabelle Van Mieghem v. Cachot
(Verboden Vrucht)
- Ad Libitum (Donatus) : Magali Segers
- Aphrodite (Boule) : Katleen Cordens / Stephanie Reiter (3)
- Brugse (Donatus) : Veerle Verschuere
- Canard (Boule) : Mieke Hesemans v. Migmee
- Fortuna (Ambiorix) : Vanessa Vloeberghs v. Totem /
Marie Salonikidis v. Waarom (4)
- Goedeleconvent (Vagant) : Katleen Van Roy v. Silence
- Mandel (Donatus) : Joke Beeuwsaert v. Vino
- Verboden Vrucht (Rector) : Stephanie Cael v. Fundi
- Witloofconvent (Confrater) : Evelien Caimo v. Pasta
- KVHV (Confrater) : Vic Mortelmans v. Decibel

Limburgse Gilde (Ambiorix / Rodin’s) : Koen Fissette v.
Bompa (Hasseleta)
- Boves Luci (Ambiorix) : Tom Sterckx v. Cartouche
- Hasseleta (Rodin’s) : Luc Kelles v. Gebbel
- Heidebloem (Boule) : Harold François v. Harry
- Hesbania (Rodin’s) : Pieter Kempeneers v. Curre
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- Verbondswacht : Joost Bosquet v. Havanna (Bezem
Brusssel) / Peter De Cauwer v. Kol (Noord-Brabant) (5)
- Ons Leven : Filip De Cauwer v. Einbahn (NoordBrabant)

(3) Na het eerste semester trad Katleen Cordens af
wegens interne strubbelingen en Stephanie Reiter
nam het preseslint over.
(4) In november 1998 trad Vanessa Vloeberghs af en
Marie Salonikidis nam het preseslint over.
(5) Uit onvrede met het beleid trad Joost Bosquet in
december 1998 af en Peter De Cauwer nam het
preseslint over.

(1) Wegens permanente afwezigheid trad Steven Balis
vrijwillig af en Kris De Geyter nam zijn functie over.
(2) Kristof Blomme was preses van een club zonder
commilitones (en zat zijn Erasmusjaar in Spanje uit).

Moeder Westland
(foto Marc Leeman)

Gehurkt : (1) Pieter Wyckmans, (2) Denny Lanssens, (3) David Lam, (4) Maarten Dupont, staand : (5) Francis
Deblauwe, (6) Martin Devos, (7) Maarten Dewaele, (8) Vincent Lambrecht, (9) Henk Vandewalle, (10) Pieter
Bailleul, (11) Alexander Olivier, (12) Steven Meulemeester, (13) Kobe Martin, (14) Dries Martin, (15) Anthony
Qvick, (16) Filip Vanhevel, (17) Benoit Coigné.

Een ware metastase van Hasseleta
Beste bonafide imposante Senior,
pro-Senior, oud-Senioren en Commilitones.

Hasseleta-lid verkozen als senior van de
Limburgse Gilde. En entre parenthèses, voor
de tweede maal werd de Mijnlamp verslagen,
dit diene vermeld om hun huidige rancune
onzes aanziens te begrijpen. Heren, dit is nog
nooit eerder gebeurd. Heren, proficiat aan
allen, en vooral aan Senior Bompa in het
bijzonder. Goe gedaan !! Excellent. En het
getuige van doordacht leiderschap meteen in
de studentikoze primaire behoeften te
voorzien, door er op een niet lichtzinnige wijze

En wee u zelve, uw lief en uw zuster beste
fictieve schachten ... Ideaal, i-dé-ààl, ... yô,
yieèèu, ... zalig, zâa-lig. Totdaar de bijdrage
van Senior Bompa aan ons sociaal leven
(afgezien zijn onafgebroken inzet als quaestor).
Heren, dàt zal veranderen. En hoe ! Heren,
gisterenavond geschiedde het ondenkbare :
een ware metastase van Hasseleta ! Voor de
tweede keer achter elkander werd een
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een vat tegen aan te gooien. Wat overigens
hard is aangekomen : tegenwoordig dartelen
er al baby-zus-vrouw-van bouletjes rond
(gisteren nog één meter en vijf en vandaag aan
de drank). Tijd, heren, tijd is iets ongrijpbaars,
vraag dat maar eens aan Simpele, die dat zelf
ook is (wat dan wel weer niet opgaat voor zijn
basket-compagnons en juffrouw Plessers). Dat
dat vat goed is terechtgekomen blijke ook nog
uit de volgende ankedote : wat begon als een
grap, begint groteske vormen aan te nemen.
Britt, heren, wist namelijk te melden dat haar
hartje wel degelijk sneller begint te slaan als
pro-Senior Kleine passeert (en dat is echt geen
larie, doch de vraag is wel of het zijn fysische
aanwezigheid is, of zijn aura, of de wodka, of
zijn haarstukjes, waar haar hart sneller van
gaat slaan ?). Liefde, heren, is ook zoiets
ongrijpbaars, iets onwezenlijks. En over
onwezen gesproken : Piering alias Tutter, wat
is uw beleid ? Geen flauw idee waarschijnlijk.
Logisch. Mogen wij u via dit medium het
volgende suggereren ? Illegalen. Clubs, neem
eens een illegaal in uw midden. Zo helpt u
mee aan het humane asiel- en vooral

integratiebeleid onzer overheid en zo helpt u
uw eigen, noodlijdende club. Onnozele
generatie jonge Hasselaars. By the way,
Hasseleta is going online. Ten behoeve van het
werkende ende zwoegende thuisfront gaat
men naar het schijnt een heuse website
oprichten. Yes, kunnen we een beetje chatten,
mekaar downloaden en veel inloggen. Maarre,
heren, vergeet de scriptor niet : indien men
van zinnens is zijn brieven de digitale ruimte
in te gooien, moet men wel zijn zegen
wegdragen ... Die “r”, weet u wel. Hasseleta,
laat de kaas vloeien en de wijn u smaken.
Ut vivat, crescat et floreat Hasseleta !!!
Hoc scripsit Rémi.
Noot : langs deze weg wilden wij graag onze
oprechte excuses aanbieden aan Maai, senior
van de Mijnlamp. Wij hadden met name de
incompetente, demotiverende vraag gesteld of
ze hun joker hadden ingezet ... ? Whoehaahàààhaa !
In illo tempore van het internet geplukt.

Studentenleven anno 1997-1998
- Semini (Ravage) : Toon Putzeys v. Tam-Tam
- Sinjoria (Wink) : Guy Pauwels v. Speedy

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
Bestuur tijdens het eerste semester

(1)

:

Brabantse Gilde (Ad Fundum) : Philippe De Heyder v.
Enkie / Stijn Van Vugt v. Geiser (Payottenland) (2)
- Bezem Brussel (Ad Fundum) : Stijn Calle v. Obelix
- Lovania (Ad Fundum) : Laurens Dumont v. Pinky
- Mechlinia-Reynaert (Ad Fundum) : Wouter Pinxten v.
Puree / Bart Meysmans v. Zeke (3)
- Noord-Brabant (Ad Fundum) : Peter Dirix v. Kosmos
- Ons Hageland (Ad Fundum) : Geert Palmaerts v.
Eenzaad
- Payottenland (Boule) : Laurent De Meester v.
Borsthaar / Philippe De Heyder v. Enkie (4)

- senior seniorum : Tim Buysse v. Intro (Reuzegom)
- vice-senior seniorum : Steven Balis v. Hengst (Waasse)
- scriptor : Günther Mattheussens v. Amaretto (NoordBrabant / Ros Beyaert)
- penningmeester : Ward Breesch v. Bleiter (Hesbania)
- sportführer : Gert Bijnens v. Obelix (Hasseleta)
- zedenmeester : Frederic Pexsters v. Pekkie (Hasseleta)
- cantor : Peter Dirix v. Kosmos (Noord-Brabant)
Bestuur tijdens het tweede semester :
- senior seniorum : Hans Beerlandt v. Berre (Westland)
- vice-senior seniorum : Stijn Van Vugt v. Geiser
(Payottenland)
- scriptor : Günther Mattheussens v. Amaretto (NoordBrabant / Ros Beyaert)
- penningmeester : Janklaas Gillis v. Professor (Lovania)
- sportführer : Stijn Calle v. Obelix (Bezem Brussel /
Meetjesland)
- zedenmeester : Peter De Wit v. Witje (Fanfare)
- cantor : Peter Dirix v. Kosmos (Noord-Brabant)
- tolk : Dirk Coelmont v. Libido (Noord-Brabant /
Fanfare)

Limburgse Gilde (Ambiorix / Rodin’s) : Frederik Michils
v. Kikker (Hasseleta)
- Boves Luci (Ambiorix) : Karl Putzeys v. Bumper
- Hasseleta (Rodin’s) : Christian Warson v. Kleine
- Heidebloem (Boule) : Jan Cools v. Putje 17
- Hesbania (Rodin’s) : Alain Schutjes v. Aladin
- Klamme Hand (Rector) : Yoeri Van Dyck v. Boke
- Maaslandia (Ambiorix) : Philippe Plaghki v. Sneeuwbal
- Mijnlamp (Ambiorix) : Joeri Hoornaert v. Elvis
Oost-Vlaamse Gilde (Rodin’s) : Steven Balis v. Hengst
(Waasse)
- Domper : geen werking
- Meetjesland (Boule) : Wim Hernaut v. Tabasco / Koen
Van der Straeten v. Mobil (5)
- Moeder Oilsjterse (Confrater) : Stijn Stassijns v. Oizer
- Ros Beyaert (Ad Fundum) : Günther Mattheussens v.
Amaretto
- Waasse (Rodin’s) : Bernard Bynens v. Grizzly
- ZOV (Boule) : Bart Van den Daele v. Iodium

- prins carnaval : geen verkiezing
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Donatus) : Peter De Wit v. Witje
Hollandia (Ambiorix) : Joost Colaris v. Arie
Antwerpse Gilde (Wink) : Johan De Wachter v. Musti
(Hewes)
- Hewes (Wink) : Stijn De Ceuster v. Melrose
- Lange Wapper (Boule) : Mathias Tobback v. Bambi
- Mastentop (Ambiorix) : Tom Coppens v. Coma
- Reuzegom (Boule / Rodin’s) : Pieter Hansen v.
Cartouche

West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Stefaan Roobroeck v.
Poedel (Waregemse)
- Brugse (Confrater) : Lieven Vermeire v. Bettie
- Izegemse (Donatus) : Benedict Van Iseghem v. Benny
- Kortrijkse (Vagant) : Anton Vanzieleghem
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Mandel (Peroket) : Niki Serruys v. Haantje
Meense (Donatus) : Benjamin Verpoort v. Benji
Oostendse (Confrater) : Stijn Delboo v. Chip
Tieltse (Donatus) : David Defever v. Fever
Waregemse (Peroket) : Thomas Verhamme v. Scarter
Westland (Peroket) : Alexander Olivier v. Ice

(1) Begin januari 1998 zorgde het aftreden (om familiale
redenen) van Tim Buysse voor een volledige
bestuurswissel.
(2) In oktober 1997 werd Philippe De Heyder preses van
Payottenland en Stijn Van Vugt nam het preseslint
over.
(3) Na een mislukt galabal in februari 1998 trad Wouter
Pinxten af en Bart Meysmans nam het preseslint
over.
(4) Wegens tegenvallende examenresultaten trad Laurent
De Meester af en Philip De Heyder nam het preseslint
over.
(5) Omwille van zijn Erasmusjaar trad Wim Hernaut af
en Koen Van der Straeten nam het preseslint over.
(6) Na het eerste semester trad Evi Martens omwille van
interne strubbelingen af en Karen Jansen nam het
preseslint over.

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Marc Leeman v. Erpel (Westland)
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- MSK (Ambiorix) : Ruth Neirinck v. Echtwaar (Fortuna)
- Aalsterse : geen werking
- Ad Libitum (Donatus) : Saskia De Jonge
- Aphrodite (Boule) : Evi Martens / Karen Jansen (6)
- Brugse (Donatus) : Sofie Beuls
- Canard (Boule) : Inne Hesemans
- Fortuna (Ambiorix) : Ruth Neirinck v. Echtwaar
- Goedeleconvent (Ad Fundum) : Sofie Van Lent v.
Control
- Mandel (Donatus) : Stefanie Timmerman v. Nageltje
- Verboden Vrucht (Confrater) : Isabelle Van Mieghem v.
Cachot
- Witloofconvent (Ad Fundum) : Evelien Caimo v. Pasta
- KVHV (Ad Fundum) : Frederik Pieters v. Jos (Sinjoria)
- Verbondswacht : Frederik Pas v. Fré (Ros Beyaert)
- Ons Leven : Frank Judo v. Hark

Moeder Z.O.V.
(foto Bart Van den Daele)

Vooraan : (1) Felix Vande Vyvere, (2) Lode Roman, (3) Peter Ottevaere, (4) Stefaan Verhaeghe, (5) Philippe De
Somere, achteraan : (6) Frédéric Van Den Weghe, (7) Cédric De Quinnemar, (8) Geert Vyls, (9) Rudo T’Kint,
(10) Bart Van den Daele, (11) Franck Debue, (12) Carlo Roman, (13) François Van Damme.

Een vergiftigd geschenkje
S.K.-verkiezingscantus. Aangezien ik de
volgende dag moest werken, zou ik gewoon
eventjes meegaan om een pint te pakken en
een liedje te kwelen. De cantus ging door
boven de Ambiorix en ik zat toch op de Oude
Markt op kot.

In mijn laatste (semi)studentenjaar overkwam
het mij tijdens een onbewaakt moment …
Rustig en niets vermoedend liep ik in de
Tiensestraat voorbij de etalage van de Peroket.
Dat ik Ice daar aan de toog zag blinken was
niet echt een verrassing maar wel dat hij daar
zat zat (jawel) in plenis coloribus op een grijze
donderdagavond.

Eigenlijk was het een triestige S.K.-cantus.
Den Intro was eerder tot Senior Seniorum
verkozen maar wou om familiale redenen zijn
lint aan de haak hangen. Bij gebrek aan een

Hij kon me overhalen om mee te gaan naar de
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treffelijke haak en een tegenkandidaat met
enige inhoud werd ik een pint of twintig later
tot kersverse Senior Seniorum gebombardeerd.

nog hier en daar enkel vaten beloofd omdat we
van het S.K. terug een deftige organisatie
zouden maken waar men trots kon op zijn.
Naast de traditionele activiteiten zoals de
cafébazenrolling en een fuif in de Rumba
slaagden we er in om één méga-activiteit op
poten te zetten.

Ik die mijn studentencarrière rustig wou
uitbollen, besefte de namiddag nadien pas dat
ik mezelf nog maar eens serieus in de zak
gezet had.

Na een diner in de Confrater met een Stellatopman kregen we maar liefst zestien vaten
extra sponsoring en de baas van Lovakart wou
ons nog een kans geven … Alle clubs konden
van zes uur tot middernacht à volonté karten
en Bob was ver te zoeken.

In onze roemrijke Westlandgeschiedenis
gingen slechts enkele kleppers van Westlanders mij voor in de galerij der Seniores
Seniorum was ik het hen verplicht er nog wat
van te maken.
Ik kreeg een vergiftigd geschenkje van mijn
voorganger mee : een schuldenberg van ruim
50.000 frank ! Bovendien hadden de meeste
cafébazen liever niets meer te maken met die
dikke nekken van het S.K.

Met het leeggoed van de vaten en enkele
andere boekhoudkundige kunstgrepen konden we het jaar afronden met een financieel
overschot. Een must, zeker toen bleek dat Ice
mij zou opvolgen … Het S.K. werd voor even
terug een Westlandbastion.

Samen met mijn Praesidium slaagden we in
een charme-offensief dat ons bloed, zweet en
massa’s pinten kostte. Na twee weken stonden
we quitte met de cafébazen en kregen we zelfs

Berre vulgo Hans Beerlandt.
Uit een authentiek archiefdocument.

Studentenleven anno 1996-1997
Limburgse Gilde (Ambiorix / Boule) : Vincent Vroninks v.
Befke (Heidebloem - Hesbania)
- Boves Luci (Ambiorix) : Luc Brouns v. Clinton
- Hasseleta (Rodin’s) : Gert Bijnens v. Obelix
- Heidebloem (Boule) : Luc Soers v. Vette Pad
- Hesbania (Rodin’s) : Wim Moors v. Ozon
- Klamme Hand (Rector) : Johan Creemers v. Dworv
- Maaslandia (Ambiorix) : Filip Colson v. Cartouche
- Mijnlamp (Ambiorix) : Kris Foesters v. Oester

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Koen Keirse v. Fles (Heidebloem) /
Jürgen Vandervelden v. Stille (Mastentop) (1)
- vice-senior seniorum : Jürgen Vandervelden v. Stille
(Mastentop) / Koen Keirse v. Fles (Heidebloem) (1)
- scriptor : Hans Gelok v. Kojak (Hollandia)
- penningmeester : Kris De Geyter v. Lastpost (Fanfare /
Ros Beyaert)
- sportführer : Alexander Severyns v. Beustel (Bezem
Brussel) / Jan Kengen v. Sandy (Reuzegom) (1)
- zedenmeester : Tom Vleugels v. Don Juan (Hewes)
- cantor : Dirk Coelmont v. Libido (Noord-Brabant /
Fanfare)

Oost-Vlaamse Gilde (Boule) : Steven Van Mol v. Marginal
(Domper / Payottenland)
- Domper (Boule) : Bart Renaer v. Doesj / Bart Van
Melckebeke v. Beenhouwer (3)
- Meetjesland (Boule) : Gwijde Versele v. Bosbeer
- Ros Beyaert (Ad Fundum) : Tom De Block v. Drama
- Waasse (Rodin’s) : Steven Balis v. Hengst
- ZOV (Boule) : Rudo T’Kindt v. Foef

- prins carnaval : geen verkiezing
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Donatus) : Erlend Mazereel v. Tuba (Westland)
Hollandia (Tijl) : Nico Mollet v. Sly

West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Wim Demeester v.
Linksen (Brugse)
- Brugse (Confrater) : Pieter Weyts v. Weyts
- Izegemse (Donatus) : Simon Devos v. Lotus
- Kortrijkse (Ravage) : Vincent Haelvoet v. Tente
- Mandel (Donatus) : Tomas Vermeire v. Johannes
- Meense (Ravage) : Karl Raes v. Piske / Christoph
Vandaele v. Baguetje (4)
- Oostendse (Confrater) : Bertrand Deroisy v. Pino
- Tieltse (Donatus) : Jürgen Serruys v. Joeri
- Waregemse (Peroket) : Bart Vanhoutteghem v. Compot
- Westland (Ravage) : Patrick Pauwels v. Djesus

Antwerpse Gilde (Wink) : Guy De Cat v. Switel (Lange
Wapper)
- Hewes (Wink) : Tom Van Loy v. Rugby
- Lange Wapper (Boule) : Patrik De Cat v. Lotti
- Mastentop (Ambiorix) : Steven Meuldermans v. Drum
- Reuzegom (Boule) : Tim Buysse v. Intro
- Semini (Ravage) : David Vercauteren v. Schoef
- Sinjoria (Boule / Ambiorix) : Jan Leens v. Bluts
Brabantse Gilde (Ad Fundum) : David Lenaerts v. Risky
(Mechlinia / Bezem Brussel)
- Bezem Brussel (Ad Fundum) : Steven Vangerven v.
Bles
- Lovania (Ad Fundum) : Stefan Colpaert v. Padre
- Mechlinia-Reynaert (Ad Fundum) : Bas Lansbergen v.
Merrie
- Noord-Brabant (Ad Fundum) : Dirk Coelmont v. Libido /
Jorgen Colsoul v. Viper (2)
- Ons Hageland (Ad Fundum) : Koen Cuppens v. Paulus
- Payottenland (Boule) : Steven Fermon v. Toebak

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Vincent Van Quickenborne v. Gargamel (Payottenland)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Moeder Oilsjterse (Confrater) : Ralfi Vanlaethem v. Elfi /
Tom Heeremans v. Pansj (5)
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- MSK : geen werking
- Aalsterse (Confrater) : Katleen De Geyter
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Ad Libitum (Ravage) : Inge Boets
Aphrodite (Boule) : Elke Blyweert
Brugse (Donatus) : ...
Canard (Boule) : Karen Blereau v. Check
Fortuna (Ambiorix) : Ruth Neirinck v. Echtwaar
Goedeleconvent (Ad Fundum) : An Selderslaghs v.
Pedal
Mandel (Donatus) : Nele Deburghgraeve v. Chloortje
Verboden Vrucht (Confrater) : Veerle Leemans v.
Chuckie
Witloofconvent (Ad Fundum) : Evelien Caimo v. Pasta
KVHV (Ad Fundum) : Hans Michiels v. Mizzoo (Ros
Beyaert / Fanfare)
Verbondswacht : Fons Duchateau / Joris
Vandermeulen v. Volvo (Mechlinia) (6)
Ons Leven : Geert Palmaerts v. Eenzaad (Ons
Hageland)

(1) In oktober 1996 trad Koen Keirse vrijwillig af
waardoor ook het hele bestuur werd veranderd.
(2) In januari 1997 trad Dirk Coelmont af om
persoonlijke redenen en Jorgen Colsoul nam het
preseslint over.
(3) Onder druk van het presidium trad Bart Renaer af en
Bart Van Melckebeke nam het preseslint over.
(4) Wegens echtelijke verplichtingen trad Karl Raes af en
Christoph Vandaele nam het preseslint over.
(5) Om onbekende redenen trad Ralfi Vanlaethem af en
Tom Heeremans nam het preseslint over.
(6) Uit onvrede met het beleid trad Fons Duchateau in
december 1996 af en Joris Vandermeulen nam het
preseslint over.

Moeder Meense
(foto Peter Spyns)

Vooraan : (1) Lukas Mattelaer, (2) Thierry Demuynck, (3) Steven Vandendriessche, (4) Koen Vandamme,
(5) Jérémy Provost, (6) Dieter Saelens, (7) Jan Monserez, midden : (8) Karel Ghesquière, (9) Karl Raes,
(10) Christoph Vandaele, (11) Filip Vannoote, (12) Lode Langedock, (13) Frederik Staelens, (14) Lieven
Gheysens, achteraan : (15) Benjamin Verpoort, (16) Dieter Vandenberghe, (17) Peter De Leyn, (18) Jeroen
Wyseur, (19) Koen Vermandere, (20) Lorenzo Feys, (21) Vincent Gesquière.

Gepast afscheid van Wettel
Onze weekendactiviteit begon omstreeks vier
uur in het Ninoofs stamcafé van de scouts en
de brandweer, genaamd Den Blompot. We
mochten enkele notabelen uit onze studentenstad verwelkomen, waaronder senior
seniorum Stille, de King, Panty, Lukske van
den Boule, Pietje van de Frère, enkele
Bokkerijders en de zaakvoerder van de betere
stofzuiger.

Om de nacht heelhuids door te krabbelen,
gingen we in de elegantste zaak van de
Denderstreek
onze
spijsverteringsorganen
vullen. Beenhouwer, of is het Bart, hield de
meute op gepaste manier in toom, Safir
verkende enkele van de toiletten op het
gelijkvloers en de immer aanwezige plastieken
bloemen stonden er nog even stralend bij als
vijftien jaar geleden. Kortom het werd hoog
tijd om terug naar de stamkroeg van onze
nieuwbakken “leider” Doesj te trekken.

Na kordaat het woord gevraagd te hebben,
besloot Doesj samen met wie dat wensten een
groet te brengen aan onze Wettel, zodat vele
van de vrienden en kennissen van de Wettel
toch nog een gepast afscheid konden nemen.

Want vergeet niet, waarde drinkebroeders, we
gingen ook nog enkele schachten en
schachtinnen (?) strikken. Van een echte
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verbroedering met de lokale jeugd was er nog
niet echt sprake, maar toch hopen we dat er
enkele Ninovieters zich zullen transformeren
in echte Domperbroeders !
De harde en
halfzachte jongvolwassenen van Moeder
Domper vonden omstreeks twaalf uur dat het
vijf voor twaalf geworden was om de beentjes
te gaan strekken en naar het centrum van de
wereld, genaamd Aalst, te trekken. Onder het
goedkeurend oog van Adolf Daens kwamen we
in alle bescheidenheid wat gerstennat
nuttigen in de Vriendschap (niet te verwarren
met een ander clubcafé van Moeder
Oilsjterse).

venten, muilend, mekaars bril met de betere
neusresten besmeurend, grote sier makend in
een café waar zich toch de betere jeugd
bevindt (“we serve”).

A peu près tienduizend pinten later, één
T-shirt minder per persoon en een ongelooflijk
mooi bovenlijf etalerend, verklapte Safirken
mij in alle vertrouwen : “doi keet is ier van
ons”, waarvan akte.

Ut vivat, crescat et floreat Moeder Domper !

Wel, beste vertrouwelingen, den Domper-sfeer,
den Domper-klap, den Domper-dest kon
eindelijk nog eens uit onze ledematen
exploderen !
Daarmee Wettel, hoop ik dat we jou op een
gepaste manier herdacht hebben. Zonder jou
zal het nooit meer hetzelfde zijn, maar jouw
gedachten en streken zullen voor altijd een
meerwaarde aan onze club geven.

Dirty
Scriptor Domper 1996-1997
en zaterdagavond zelfs aangenaam
bevonden door enkele drinkebroeders.

Hoe waren wij, in godsnaam, nu weer ontaard
in een superpopulaire club met “echte”

Uit de SK Gazet van 10 december 1996.

Studentenleven anno 1995-1996
Limburgse Gilde (Ambiorix / Rodin’s) : Harald Callebert
v. Zeik (Hesbania)
- Boves Luci (Ambiorix) : Luc Brouns v. Clinton
- Hasseleta (Rodin’s) : Frederic Pexsters v. Pekkie
- Heidebloem (Boule) : Koen Keirse v. Fles
- Hesbania (Rodin’s) : Ward Breesch v. Bleiter
- Klamme Hand (Bel) : Johan Creemers v. Dworv
- Maaslandia (Ambiorix) : Tom Devries v. Oscaar
- Mijnlamp (Ambiorix) : Joeri Hoornaert v. Elvis

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Sven Bols v. Koekie (Hesbania)
- vice-senior seniorum : Alain Nijs v. Dynamo (Bezem
Brussel) / Jürgen Vandervelden v. Stille (Mastentop) (1)
- scriptor : Jürgen Vandervelden v. Stille (Mastentop) /
Erwin Bex v. Wave (Mechlinia) (1)
- penningmeester : Pieter Marx v. Panty (Hewes)
- sportführer : Ortwin De Witte v. Strop (Reuzegom)
- zedenmeester : Johan Raedemaeker v. Kingkong (Ros
Beyaert) / Alain Nijs v. Dynamo (Bezem Brussel) (1)
- cantor : Dirk Coelmont v. Libido (Noord-Brabant /
Fanfare)
- bestuurslid : Luc De Roeck v. Wettel (Domper)

Oost-Vlaamse Gilde (Boule) : Johan Raedemaeker v.
Kingkong (Ros Beyaert)
- Domper (Confrater) : Alex De Lathauwer v. Safir
- Meetjesland (Ad Fundum) : Karl Iserbyt v. Ghekko
- Ros Beyaert (Confrater) : Stephen Walckiers v. Bifi
- Waasse (Boule) : Bert Verstraete v. Calimero
- ZOV (Boule) : Nicolas Gevaert v. Flodder

- prins carnaval : Davis Lanssens v. Beavis (Tieltse)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Kenneth Vermeire v.
Junior (Oostendse / Fanfare)
- Brugse (Peroket) : Geert Keunen v. Keun
- Izegemse (Donatus) : Karel Puype v. Kawee
- Kortrijkse (Ravage) : Mathieu Mottrie
- Mandel (Donatus) : Frederik Rosseel v. Fros
- Meense (Ravage) : Filip Vannoote v. Verviers
- Oostendse (Confrater) : Karel Vandecappelle v. Nero /
Michaël Loontiens v. Deure (2)
- Tieltse (Donatus) : Lode Verkinderen v. Ludo
- Waregemse (Peroket) : Peter De Veene v. Pristie
- Westland (Ravage) : Hans Beerlandt v. Berre

Fanfare (Bel) : Kris De Geyter v. Lastpost (Ros Beyaert)
Hollandia (Raadskelders) : Hans Gelok v. Kojak
Antwerpse Gilde (Wink) : Tom Vleugels v. Don Juan
(Hewes)
- Geelse : geen werking
- Hewes (Wink) : Jeroen Van Hees v. Anorexia
- Lange Wapper (Boule) : Patrik Mermans v. Inporno
- Mastentop (Ambiorix) : Jan De Roeck v. Birdy
- Reuzegom (Boule) : Ortwin De Witte v. Strop
- Semini (Ravage) : Tom Verrept v. Bekker
- Sinjoria (Boule) : Luc Van den Abbeele v. Rocky

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Eddy Beckers (patron van de Rodin’s)
- Jozef Van den Eynde v. Jef (gerant van de Ad Fundum)

Brabantse Gilde (Ad Fundum) : Geert Mijten v. Koekoek
(Noord-Brabant / Ons Hageland)
- Bezem Brussel (Ad Fundum) : Alexander Severyns v.
Beustel
- Lovania (Ad Fundum) : Stefan Colpaert v. Padre
- Mechlinia-Reynaert (Ad Fundum) : Erwin Bex v. Wave
- Noord-Brabant (Ad Fundum) : Günther Mattheussens
v. Amaretto
- Ons Hageland (Ad Fundum) : Stefaan Van Baelen v.
Prim
- Payottenland (Boule) : Bert Wauters v. Sjas

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Moeder Oilsjterse (Confrater) : Zeger Van Neck v.
Ziggie
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- MSK : geen werking
- Aalsterse (Confrater) : Catherine Gilot
- Ad Libitum (Ravage) : Bieke Gepts
- Aphrodite (Boule) : Katrijn Marx
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(1) In oktober 1995 zorgt het aftreden van Alain Nijs als
vice-senior seniorum voor een kettingreactie van
bestuurswissels.
(2) Wegens tegenvallende examenresultaten trad Karel
Vandecappelle omstreeks nieuwjaar af en Michaël
Loontiens nam het preseslint over.
(3) In oktober 1995 zette Goedele Calle haar studies in
Gent verder en Nele De Boeck nam haar functie over.

- Brugse (Donatus) : ...
- Goedeleconvent (Ad Fundum) : Goedele Calle v. Maxi /
Nele De Boeck v. Baxter (3)
- Sjalot : geen werking
- Verboden Vrucht (Confrater) : Elke Janssens v. Necro
- KVHV (Ad Fundum) : Joris Fonteyn
- Verbondswacht : Hans Michiels v. Mizzoo (Ros Beyaert /
Fanfare)
- Ons Leven : Erik Stoffelen v. Tabi

De Brabantse Gilde
(foto Laurens Dumont)

Vooraan : (1) Stefan Colpaert, (2) Koen Cuppens, midden : (3) Geert Palmaerts, (4) Koen Janssens, (5) Steven
Pauwels, (6) David Lenaerts, (7) Joris Vandermeulen, (8) Maarten Leenaerts, (9) Stijn Calle, achteraan :
(10) Steven Poulin, (11) Laurens Dumont, (12) Wouter Pinxten, (13) Kurt Duerinckx.

Stadsparkcantus van Lovania : kroniek van een aangekondigd zatsel
Hoe dom was het van mij om op deze dag bij
Padre aan te kloppen ! Zodra hij me zag
vergat hij het oneindige respekt dat hij mij als
oud-senior en peter verschuldigd is en sloeg
hij mijn godenlijf aan om zoiets vulgairs te
doen als werken !

dag oude vrouwtjes onder een auto kan doen
lopen, hielp ik onze helmboswuivende senior
met het versjouwen van de 1001 dingen die
benodigd zijn bij een woestijncantus.
Een eeuwigheid later kon de cantus beginnen
onder een stralend zonlicht, in aanwezigheid
van de internationale pers van Leuven en
ettelijke
prominente
clochards,
groene

Een geluk dat ik mijn goede daad van de dag
nog niet had volbracht en daar men niet elke
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grasvijvers en oude wijvekens. De Lovaniae
waren niet met zoveel : de neo-commilitones
waren op vakantie of aan de blok voor een
tweede zit, de anciens hadden waarschijnlijk
schrik om in verlichte status door bekenden te
worden gezien.

door hun luid protesterende gades. Een live
voorstelling van de kikker op de kiosk van het
park ontaarde voor Agressor in een
verwezenlijking van zijn geilste droom als hij
tegen de goedgevulde boezem van Foefie
mocht
aanliggen.
Obelix
en
Kalson
vermaakten het publiek met straffe moppen
vanuit
de
speakerscorner
tussen
de
clubvlaggen.

Padre, Mengistu, Touché, Misenplis, Mopke,
Kalson, Agressor, Plafon en schacht Tom
verdedigden onze kleuren en door de sterke
delegaties van bevriende clubs (zoals daar zijn
K.S.C., Noord-Brabant met de Brabantse
Gildesenior en het K.V.H.V.) kwamen we aan
een veertigtal deelnemers. Voor een beginner
had Padre de zaak stevig in de hand, het bier
en de straffen vlogen in het rond maar alles
bleef plezierig en stijlvol, ondanks de
aanwezigheid van zware jongens als Koekoek,
zijn vriend Dynamo, Amaretto en Agressor.

Een estafette moest afgebroken worden daar
Mopke en Tom een kwasi geslaagde
verkrachtingspoging op Kanimero waagden en
dit voor een katholieke club niet kon. Tegen
zeven uur vond Padre dat iedereen zat genoeg
was, de honderd liter bier waren op en de
cantus werd beëindigd. Dit was echter het
sein om tesamen met de parkwachter in de Ad
Fundum een bacchanaal aan te richten.

Gretig misbruik makend van zijn macht,
mochten goedelkes Kanimero en Donaat de
rest van het meubilair aanslepen, geholpen

Hoc scripsit Touché.
Uit de Olijke Brabander van oktober 1995.

Studentenleven anno 1994-1995
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (13de lustrum)

-

- senior seniorum : Johan Grutman v. Jozzy Wozzy
(Heidebloem)
- vice-senior seniorum : Luc De Roeck v. Wettel
(Domper)
- scriptor : Michaël Loontiens v. Deure (Oostendse)
- penningmeester : Pieter Marx v. Panty (Hewes)
- sportführer : Thijs Sprangers v. Schedel (Hollandia)
- zedenmeester : Thierry Devos v. Bosbeer (Kortrijkse)
- cantor : Kenneth Vermeire v. Junior (Oostendse /
Fanfare)
- lustrumcoordinator : Geert Vastiau v. Kassei (Hewes)

Hesbania (Rodin’s) : Sven Bols v. Koekie
Klamme Hand (Bel) : Geert Zanders v. Schoov
Maaslandia (Ambiorix) : Tom Van Mierlo v. Milo
Mijnlamp (Ambiorix) : Luc Meers v. Smeerkaas

Oost-Vlaamse Gilde (Boule) : Bruno Raemdonck (Waasse)
- Domper (Confrater) : Kristof Sallet v. Brochette
- Ros Beyaert (Confrater) : Tom De Smet v. Gubbels /
Bart Van den Eede v. Bakkes (3)
- Waasse (Boule) : Raf Rollier v. Druiper
- ZOV (Vagant) : Tom Ottevaere v. Frigo
West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Koen Brysbaert v. Take
(Brugse)
- Brugse (Peroket) : Francis Chlarie v. Houtman / Xavier
Deschilder v. Scholdere (4)
- Izegemse (Donatus) : Koen D’Haeyere v. Grus
- Kortrijkse (Ravage) : Emmanuel Naert / Thierry Devos
v. Bosbeer (5)
- Mandel (Donatus) : Pascal Lapere v. Amadeus
- Meense (Ravage) : Karl Raes v. Piske
- Oostendse (Confrater) : Steve Desmet v. Buck
- Tieltse (Donatus) : Benoit Vanhove v. Ludwig
- Waregemse (Peroket) : Koen Vanhoutteghem v. Lenzie
- Westland (Peroket) : Tony Leeuwerck v. Tonnie

- prins carnaval : Guy De Cat v. Switel (Lange Wapper)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Bel) : Kenneth Vermeire v. Junior (Oostendse)
Hollandia (Raadskelders) : Rob De Mandt v. Muh
Antwerpse Gilde (Wink) : Geert Vastiau v. Kassei (Hewes)
- Geelse (Boule) : Bert Vermeulen v. Blackie
- Hewes (Wink) : Pieter Marx v. Panty
- Lange Wapper (Boule) : Tomas Minnen v. Melker
- Mastentop (Ambiorix) : Jürgen Vandervelden v. Stille
- Reuzegom (Boule) : Jan Kengen v. Sandy
- Semini (Ravage) : Gerald De Causemaeker v. Kuiken
- Sinjoria (Vagant) : Jan Van Leuven v. Ringo

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Kris Declercq v. Nul (Mandel)
- Johan Verwilst v. Joint (uitbater van de Peroket en
commilito honoris causa van Moeder Waregemse)

Brabantse Gilde (Ad Fundum) : Luc Van Assche v.
Psycho (Mechlinia / Noord-Brabant)
- Bezem Brussel (Ad Fundum) : Alain Nijs v. Dynamo
- Lovania (Ad Fundum) : Koen De Loof v. Mengistu
- Mechlinia-Reynaert (Ad Fundum) : Frank Iwens v.
Duracel / Jurgen Berckmans v. Souffleur (1)
- Noord-Brabant (Ad Fundum) : Geert Cannoot v. Gat (2)
- Ons Hageland (Ad Fundum) : Gert Aerts v. Bröd
- Payottenland (Boule) : Bénédict Wauters v. Kaka

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Carpe Diem : geen werking
- Moeder Oilsjterse (Confrater) : Bruno De Lathauwer v.
Zjeloi
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- MSK : Nathalie Bekaert (Aphrodite)
- Aalsterse (Confrater) : Catherine Gilot
- Ad Libitum (Vagant) : Inge Nollet
- Aphrodite (Boule) : Nathalie Bekaert
- Brugse (Donatus) : Sylvie Blaton
- Goedeleconvent (Ad Fundum) : Katleen Louis v. Pintje
- Sjalot (Vagant) : ...

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Piet Hermans v. Nicht
(Hesbania)
- Boves Luci (Ambiorix) : Tom Sterckx v. Cartouche
- Hasseleta (Rodin’s) : Frank Lambrechts v. Anaal
- Heidebloem (Boule) : Vincent Vroninks v. Befke

- 81 -

Chronologisch overzicht per clubjaar
(1) In oktober brak Frank Iwens zijn studies af en Jurgen
Berckmans nam het preseslint over.
(2) Geert Cannoot werd steevast Antoine(ke) genoemd.
Zijn clubnaam werd nooit gebruikt.
(3) Tom De Smet vertrok voor een postgraduaat naar
Gent en Bart Van den Eede nam het preseslint over.
(4) Na het galabal trad Francis Chlarie om persoonlijke
redenen af en Xavier Deschilder nam het preseslint
over.
(5) Om onbekende redenen trad Emmanuel Naert af en
Thierry Devos nam het preseslint over.

- Verboden Vrucht (Confrater) : Katia De Wilde v.
Sjakosj
- KVHV (Bel / Ad Fundum) : Janklaas Gillis v. Professor
(Lovania)
- Verbondswacht : Dirk Coelmont v. Brilsmurf (NoordBrabant / Fanfare)
- Ons Leven : Alain Mouton

XIIe Lustrum van de Limburgse Gilde
Nog nakreunend van de comateuze lustrumweek kan ik niet zonder enige fierheid het
XIIe Lustrum als geslaagd noemen.

provincie van Vlaanderen : Limburg.

Het begon allemaal op maandag 6 februari
toen iedereeen om twaalf uur ’s middags al
aan het sjotten moest zijn. Maar dat was wel
wat vroeg voor sommigen. De Maaslanders
kwamen zelfs met het excuus dat ze de weg
niet vonden. Jaja, alles overstroomd zeker ?
Uiteindelijk heeft mijn aller club den Hengst
alles gewonnen. ’s Avonds was het Limburgse
Dag in den Ambi. Sommige clubs waren beter
vertegenwoordigd dan andere en zelfs
Maaslandia was daar met zes man. De weg
naar den Ambi bleek voldoende beschermd te
zijn met zandzakjes. Iedereen min of meer in
trance gerakend door ofwel den drank ofwel
Droppie, bleef lang hangen zodat de tent pas
om acht uur ’s morgens dicht was. Gevolg :
iedereen apezat.

12 uur : stipt vertrek
Senioren te laat waren

11 uur : ontbijt aangeboden door Jaco in den
Ambi.
waardoor

er

drie

13 uur : ontvangst en receptie op het
stadhuis van Sint-Truiden. De schepen van
Feest en de secretaris van de stad stonden
met knikkende knieën op de bus varkens van
Leuven te wachten. En niet zonder reden.
Anaal, die te laat in Sint-Truiden arriveerde,
nam prompt de micro uit de handen van de
secretaris die aan het speechen was en stak
die in een glas bier. Gevolg : twee minuten
later zaten we wijselijk terug op de bus.
14 uur : ontvangst en receptie op het
stadhuis van Bilzen waar waarnemend
burgemeester Bruno Steegen (oud-commilito
van Hasseleta) een speech ten beste gaf en
deze waardig afsloot met een salamander. De
officiële fotograaf van de stad werd door
sommige clubleden angstvallig vermeden. Zou
het misschien iets te maken hebben met het
feit dat de foto’s misschien in het Belang
zouden komen ?

Dinsdag 7 februari. Klammepolie. Dit bekende
monopoliespel werd op geniale wijze in elkaar
gestoken door Klamme Hand. De bedoeling
was oorspronkelijk om zoveel mogelijk cafés te
kopen en er de voorziene sponsoring op te
zuipen. Maar nadat het spel om acht uur
’s avonds op volle toeren zat, werd duidelijk
dat de voorziene pinten niet op te krijgen
waren. Toen werd er beslist om alles om te
zetten in sterke drank. Met weeral het gevolg
dat iedereen een uur na middernacht al
apezat was en daarom werden we allemaal als
winnaar uitgeroepen.

15 uur : brouwerijbezoek van Cristal Alken.
Eerst mochten we niet binnen omdat we al
goed
gedronken
hadden.
Na
even
onderhandelen zouden we toch binnen mogen,
maar we kregen wel geen rondleiding meer.
Wie vond dat erg ? Een film van vijf minuten
en daarna een geïmproviseerde cantus op
’t Zolderke. Zo zouden ze overal brouwerijbezoeken moeten hebben.

Woensdag Karnavalcantus. Hier moest een
prins gezocht worden om de Limburgse Gilde
te vertegenwoordigen op de SK-cantus.
Iedereen was op het einde van de door de
zedenmeester wonderbaarlijk goed in de hand
gehouden cantus eens dat Dumbo van de
Mijnlamp onze Prins moest zijn. Al vond ik
persoonlijk dat Mouche ook in aanmerking
had moeten komen voor deze functie. Na de
cantus vat in den Ambi en vat in de Rodin’s.
Met het bekende gevolg.

18 uur : eten in ’t Rood Kasteel in Guigoven.
Iedereen was opmerkelijk kalm in deze toch
wel chique tent. Echte boerenkost is dan ook
wel iets om stil van te worden.
20 uur : Villicus
in
Diepenbeek.
Nadat
iedereen zijn edele delen had laten masseren
door de mechanische stier, was iedereen blij
dat ze zich konden verdiepen in een aantal
caféspellekes. Anderen gingen dan op één of
andere manier en in zeer merkwaardige
omstandigheden (ze kwamen juist van tafel)

Donderdag was het dan eindelijk zover. De
Limburgers gingen op reis naar de chiqueste
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aan het frietkot staan dat zich binnen de
Villicus bevond.

waar mottige Mouche één fles gin voor ons
twee had besteld (de gilde viert, de gilde
juicht).

22 uur : richting Leuven waar we eerst vijf
flessen sterke in de Rodin’s gingen kraken en
daarna nog eens vijf in den Boule. Diegenen
die toen nog konden staan zijn nog mee naar
de Peroket gegaan waar we ook nog in de
sterke gevlogen zijn. Daarna is zowat iedereen
die nog kon kruipen naar zijn clubhol
gesukkeld. Kom ik terug de Rodin’s binnen

Met voor iedereen het alom bekende gevolg.
Hoc scripsit Nicht.
PS : was Jozzy Wozzy nu eigenlijk mee of niet ?
Uit een soortement lustrumbrochure van de
Limburgse Gilde.

Studentenleven anno 1993-1994
West-Vlaamse Gilde (Donatus) : Philippe Vanhove v.
Herwig (Tieltse)
- Brugse (Peroket) : Bart Crispyn v. Barry
- Izegemse (Donatus) : Hans Kluge v. Kruger / Dimitry
Christiaens v. Mbuyu (4)
- Kortrijkse (Ravage / Peroket) : Thierry Devos v.
Bosbeer
- Mandel (Donatus) : Dominic Duthoit v. Fabry
- Meense (Peylkoker) : Peter Spyns v. Piere
- Oostendse (Bel (1) / Confrater) : Michaël Loontiens v.
Deure
- Tieltse (Donatus) : Tom Stockman v. Stok
- Waregemse (Peroket) : Olivier Brunfaut v. Idie
- Westland (Peroket) : Geert Clarebout v. Tourtelli /
Martin Pattyn v. Martini (5)

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Bruno Van Caelenberg v. Animal
(Domper)
- vice-senior seniorum : Peter Caset v. Kasset (Fanfare)
- scriptor : Ives Claes v. Gewoon (Mastentop)
- penningmeester : Geert Landmeters v. Poeperke
(Heidebloem)
- sportführer : Erlend Scheers v. Contrair (Ros Beyaert)
- zedenmeester : Pieter Marx v. Panty (Hewes)
- cantor : Luc Mathé v. Tik (Lange Wapper)
- prins carnaval : Hans Jacobs v. Coach (Reuzegom)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Bel (1)) : Peter Caset v. Kasset
Hollandia (Bel (1) / Raadskelders) : Thijs Sprangers v.
Schedel

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Hans Van Wesemael v. Palmke (Ros Beyaert)
- Koen Jacobs v. Jaco (Mijnlamp)

Antwerpse Gilde (Wink) : Pieter Marx v. Panty (Hewes)
- Geelse (Bel (1) / Boule) : Bert Vermeulen v. Blackie
- Hewes (Wink) : Joris Ceulemans v. Kodak
- Lange Wapper (Boule) : Luc Mathé v. Tik
- Mastentop (Ambiorix) : Filip Keppens v. Sumo (2)
- Reuzegom (Boule) : Francis Binst v. Carbon
- Semini (Bel (1) / Ravage) : Koen Depaemelaere v. Barbie
- Sinjoria (Bel (1) / Vagant) : Joeri Arts v. Mapje

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Carpe Diem : Lieven Van Wijk v. Herk (6)
- Moeder Oilsjterse (Confrater) : Bruno De Lathauwer v.
Zjeloi
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Ad Libitum (Vagant) : ...
- Aphrodite (Boule) : Isabelle Bayon
- Brugse (Donatus) : ...
- Goedeleconvent (Bel (1) / Ad Fundum) : Anik Martens
v. Blow
- Sjalot (Ambiorix) : ...
- Verboden Vrucht (Confrater) : Katrien De Lathauwer v.
Make
- KVHV (Bel (1)) : Janklaas Gillis v. Professor (Lovania)
- Verbondswacht : Patrick Leclair v. Magnum (Sinjoria)
- Ons Leven : Bart De Wever

Brabantse Gilde (Bel (1) / Ad Fundum) : Bert Vermeire v.
Kermit (Lovania / Bezem Brussel)
- Bezem Brussel (Bel (1) / Ad Fundum) : Sven Loopmans
v. Hagar
- Lovania (Vagant / Ad Fundum) : Koen Janssens v.
Touché
- Mechlinia-Reynaert (Bel (1) / Ad Fundum) : Ruud
Stroobants v. Panty
- Noord-Brabant (Vagant) : Jan Dons v. Wannes
- Ons Hageland (Vagant) : Dominique Somers v. Emmer
- Payottenland (Bel (1) / Boule) : Steven Spittaels v.
Kajubereir

(1) Rond Pasen 1994 ging den Bel failliet. Alle clubs
(behalve de Fanfare en het KVHV) zochten een ander
onderkomen.
(2) De geruchten dat Filip Keppens geen volledig jaar
preses was, zijn volledig uit de lucht gegrepen.
(3) Begin 1994 brandde de Delirium uit en sloot de
deuren.
(4) In oktober 1993 trad Hans Kluge af en Dimitry
Christiaens nam het preseslint over.
(5) Wegens tegenvallende examens trad Geert Clarebout
af en Martin Pattyn nam het preseslint over.
(6) Carpe Diem was actief binnen de Limburgse Gilde
maar niet erkend door het SeniorenKonvent.

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Luc Debruyne v. Zwijn
(Mijnlamp)
- Boves Luci (Bel (1) / Ambiorix) : Michel Roggen v. Baby
- Hasseleta (Rodin’s) : Roel Hendrickx v. Woef
- Heidebloem (Boule) : Johan Grutman v. Jozzy Wozzy
- Hesbania (Rodin’s) : Johan Schoofs v. Dolf
- Klamme Hand (Confrater) : Geert Van Asten v. Okee
- Maaslandia (Vagant) : Stijn Schouwenaars v. Vandaal
- Mijnlamp (Ambiorix) : Luc Meers v. Smeerkaas
Oost-Vlaamse Gilde (Delirium (3) / Confrater) : Luc De
Roeck v. Wettel (Domper)
- Domper (Delirium (3) / Confrater) : Kris De Pelsmaeker
v. Pelsj
- Ros Beyaert (Bel (1) / Confrater) : Johan Raedemaeker
v. Kingkong
- Waasse (Boule) : Serge Van Eyck v. Boksbal
- ZOV (Vagant) : Matthieu Herbert v. Elégance
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Moeder Westland
(foto Marc Leeman)

Vooraan : (1) Patrick Pauwels, (2) Jan Deruytter, (3) Pieter Mahieu, (4) Antony Depoorter, (5) Xavier Depauw,
(6) Hans Beerlandt, achteraan : (7) Stijn Debruyne, (8) Johan Dehem, (9) Luk Vanneste, (10) Jan Augustyns,
(11) Martin Pattyn, (12) Tony Leeuwerck, (13) Johan Deryckere, (14) Frank Picquart.

Wijziging van de S.K.-statuten
binnen de regeling die geldig was voor
12 januri 1994.

1. Vanaf 12 januari 1994 mogen er geen
nieuwe clubs meer tot het SK worden
toegelaten. Van dit toetredingsverbod kan
slechts in het volgende geval worden
afgeweken, namelijk : als een club, die niet
meer bestaat maar nog wel in de codex
vermeld staat, heropgericht wordt mogen
zij slechts tot het SK worden toegelaten als
zij aan de voorwaarden voldoen die geldig
waren voor 12 januari 1994.
Opmerking : deze regel is niet van
toepassing op Moeder Ajuin, zij vallen nog

2. Als een club tijdens een bepaald jaar, om
de één of andere reden, voor 1 januari van
het desbetreffende clubjaar geen lidgeld
aan het S.K. heeft betaald, wordt deze club
voor 1 jaar uit het S.K. geschorst. Het
volgende jaar moet de nieuwe Senior van de
desbetreffende club alle vorige nietbetaalde lidgelden, het nieuwe lidgeld plus
een boete van 2.000 frank betalen.
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3. Vanaf 12 januari 1994 mogen de statuten
van het S.K. niet meer gewijzigd worden,
zonder
dat
drie
vierden
van
de
stemgerechtigden daarmee instemt (wat
impliceert dat er uiteraard drie vierden van
de stemgerechtigden moeten aanwezig zijn).

- Senior Seniorum : 2 stemmen
- S.K.-bestuurslid : 1 stem
- oud-Senior Seniorum : 1 stem
- elke club heeft 1 stem, die moet
uitgeoefend worden door de Senior van
het betreffende jaar
- elke gilde heeft 1 stem, die moet
uitgeoefend worden door de gilde-Senior
van het betreffende jaar
- er kunnen geen volmachten gegeven
worden (afwezig zijn op een vergadering is
gelijkwaardig aan neen stemmen)
- cumul van stemmen is niet toegelaten

Voorbeeld : als er in een bepaald jaar 40
stemgerechtigden zijn en men wil op een
vergadering tot een statutenwijziging
overgaan moeten er 30 stemgerechtigden
op deze vergadering aanwezig zijn en
moeten
er
30
stemgerechtigden
ja
stemmen.

Opmerking : deze statutenwijziging werd goedgekeurd met 37 ja-stemmen tegen 1 neenstem.

4. Vanaf 12 januari 1994 geldt de volgende
regeling in verband met het aantal
stemmen per persoon op vergaderingen en
cantussen van het SeniorenKonvent :

Uit de SK Gazet van 28 februari 1994.

S.K.-bierbowling
Omdat de conditie van de meeste Senioren
van een lamentabel niveau is besloot S.K.sportführer Contrair om hier wat aan te gaan
doen. Inderdaad, het S.K. zou aan sport (of
toch ongeveer) gaan doen !

barman kon niet volgen met tappen en Animal
veranderde om de vijf minuten de spelregels
zodat we nog meer ad fundums aan ons broek
kregen. Maar het waren niet alleen brede
linten die zich lieten gaan. Er waren immers
ook nog enkele café-bazen gearriveerd, zoals
Jaak van de Vagant, Smalle vroeger van de
Ambiorix, Jaco van den Ambi (kwam te laat
aan en gooide onmiddellijk een strike) en
Olifant van de Peroket die zoals gezegd onder
de zonnebank verdween.

Maandag 29 november 1993 was het dan
zover en tegen een uur of negen zaten de
meeste al te wachten in de Ambiorix om hun
spieren los te maken : Okee (Klamme Hand),
Schedel (Hollandia), Wettel (Senior OostVlaamse Gilde), Spitje (Payottenland), Stok
(Tieltse), Deure (Oostendse), Cloethe (Brugse),
Kermit (Senior Brabantse Gilde), Kodak
(Hewes), Panty (Senior Antwerpse Gilde),
Herwig (Senior West-Vlaamse Gilde), Contrair
(Ros Beyaert), Frankie (Brugse), Pizjema (Ros
Beyaert), Kassei (Hewes), Keppi (Mastentop),
Bert (Geelse), Kingkong (Ros Beyaert), Axel
Leys (Brugse), Carbon (Reuzegom), Para
(Tieltse), Gewoon (Mastentop) en last but not
least “de eeuwige student” Mauve (Mastentop).
Animal bekeek ons en was gelukkig, want hij
had heel het Life-Style-Center in de
Mechelsestraat afgehuurd om te bierbowlen.
En ik kan u verzekeren : onze life-style is
totaal veranderd, maar onze conditie is nog
altijd even slecht.

Spijtig genoeg kregen we na een tijdje last van
onze armspieren en besloten we ermee te
kappen, ’t is te zeggen met de bowlingballen
want de pinten gingen nog altijd vlotjes
binnen. De rolling kon van start gaan, eerst
nog onze schoenen terugvinden (wat voor
Animal zeer moeilijk was). Jaak gooide ons
allemaal vanachter in de truck, Kassei pikte
nog enkele flessen jenever voor onderweg,
Mauve ontfermde zich over een biljartkeu en
Axel Leys vergezelde een marionet naar
buiten. Het eerste café dat we met een bezoek
vereerden was de Vagant, alwaar Jaak ons
nog maar eens trakteerde. Vervolgens vielen
we binnen in de Boule waar de flessen BouleShit ons helemaal in de kerstsfeer brachten.
In het Schrijnmakersstraatje vonden we een
bed waarmee we de grote smurf vervoerden
naar de Rodin’s (Eddy vond het helemaal niet
plezant dat we met zijn bloembakken
dansten). Voor we dan naar de Confrater
gingen dumpten we Animal op een telefooncel
(’t schijnt dat een telefooncel wreed hoog is als
ge veel gedronken hebt). In de Confrater sloten
we de cantus van een pseudo Aalsters clubje
af en maakten we Pietje gelukkig door een
pintje te betalen. Over de rest van de rolling
kan ik spijtig genoeg niets zeggen, want in de

De ballen rolden en de pinten stroomden uit
de kraan als nooit tevoren. Kingkong
presteerde het om zijn bal altijd in de goot te
doen belanden en mocht bijgevolg de ene na
de andere ad fundum drinken. Keppi - de
marginaal bij uitstek - ging altijd samen met
zijn bal op de grond. Para verwenste Gewoon
omdat hij meer geluk had met strikes te
gooien. Olifant van de Peroket kroop onder de
zonnebank, Carbon verloor zijn broek, de
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Confrater zat een verschrikkelijk schoon
vrouwtje dat mij overtuigde om bij haar te
blijven. ’t Schijnt dat de rest van het S.K. nog
naar de Ambiorix, den Bel en de Peroket is
geweest, maar zeker ben ik daar niet van. Het

enigste dat ik met zekerheid kan zeggen, is dat
het een formidastische avond en morgen was.
Gewoon,
Scriptor S.K. 1993-1994.
Uit de SK Gazet van 1 februari 1994.

Studentenleven anno 1992-1993
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Johan Van Hooreweghe v.
Cloethe (Brugse)
- Brugse (Peroket) : Wouter Bossuyt v. Basiel
- Izegemse (Donatus) : Luc Pattyn v. Patini
- Kortrijkse (Confrater) : Kristof Haentjens v. Pipo
- Mandel (Donatus) : Filip Demey v. Reddy / Johannes
Vermeire v. ’t Zeur (1)
- Meense (Peylkoker) : Dominique Dejonghe v. Floppy
- Oostendse (Bel) : Mike Deschildre v. Wibra / Vincent
Vandenbussche v. Walibi (2)
- Tieltse (Donatus) : Alain Vereenooghe v. Para
- Waregemse (Peroket) : Luc Vandermarliere v. Trekkertje
- Westland (Peroket) : Stijn Debruyne v. Bruuntje

- senior seniorum : Franky Baert v. Frankie (Brugse)
- vice-senior seniorum : Geert Landmeters v. Poeperke
(Heidebloem)
- scriptor : Pieter De Schouwer v. Spinosj (Bezem
Brussel / Mechlinia / Noord-Brabant)
- penningmeester : Geert Landmeters v. Poeperke
(Heidebloem)
- sportführer : Thomas Hendrix v. Pizjema (Ros Beyaert)
- zedenmeester : niet verkozen
- cantor : Wilfried Weets v. Vlam (Ons Hageland / NoordBrabant)
- bestuurslid : Wim Hendrickx v. Scherf (Mechlinia)

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Bernard De Bever v. Taxi (Ons Hageland)
- Terence Harvey v. Terry (commilito honoris causa van
Moeder Meense en patron van de Peylkoker)

- prins carnaval : Koen Brysbaert v. Take (Brugse)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Bel) : Peter Caset v. Kasset
Hollandia (Bel) : Tjeerd Stevens v. Keutel

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hewes (Wink) : Wim Verheyen v. Training (3)
- Carpe Diem : Koen Sijsmans v. Hoss (3)
- Klamme Hand (Confrater) : Jo Vanoorbeek v. Reun (3)

Antwerpse Gilde (Wink) : Geert Vastiau v. Kassei (Hewes)
- Geelse (Bel) : Stijn Geboers
- Lange Wapper (Boule) : Steven Heselmans v. Vor
- Mastentop (Kraakske) : Ives Claes v. Gewoon
- Reuzegom (Boule) : Louis Steenackers v. Doewie
- Semini (Bel) : Rafaël Deroo v. Poeptzal
- Sinjoria (Bel) : Carl Onghena v. Fallus

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Ad Libitum : ...
- Aphrodite (Boule) : Elisabeth Steenackers v. Babette
- Brugse (Donatus) : ...
- Goedeleconvent (Bel) : Cynthia Joossens v. GrandEcart
- Sjalot (Ambiorix) : ...
- Verboden Vrucht (Confrater) : Katrien De Lathauwer v.
Make
- KVHV (Bel) : Koen Lenssens
- Verbondswacht : Daan Quaghebeur / Patrick Leclair v.
Magnum (Sinjoria) (4)
- Ons Leven : Tom Priem v. Snuff

Brabantse Gilde (Bel) : Koen Kempenaers v. VVT
(Mechlinia / Lovania)
- Bezem Brussel (Bel) : Carl Dotremont v. Broske
- Lovania (Vagant) : Werner Poot v. Nilfisk
- Mechlinia-Reynaert (Bel) : Luc Van Assche v. Psycho
- Noord-Brabant (Vagant) : Johan Bruyninckx v. Messias
- Ons Hageland (Vagant) : Wim Wiercx v. Egel
- Payottenland (Bel) : Olivier Petit v. Zizi
Limburgse Gilde (Ambiorix) : Johan Gors v. Toebak
(Boves Luci)
- Boves Luci (Ambiorix) : Guy Teuwen v. Saddam
- Hasseleta (Boule / Rodin’s) : Wim Ilsbroux v. Dinges
- Heidebloem (Boule) : Geert Landmeters v. Poeperke
- Hesbania (Boule / Ambiorix) : Domien Rodiers v.
Scheet
- Maaslandia (Vagant) : Gerry Toninato v. 100 Meter
- Mijnlamp (Ambiorix) : Johan Roels v. Roelske

(1) Wegens verplichtingen in het buitenland trad Filip
Demey af en Johannes Vermeire nam het preseslint
over.
(2) In november 1992 trad Mike Deschildre af om zich op
zijn studies te concentreren en Vincent Vandenbussche nam het preseslint over.
(3) Hewes, Carpe Diem en Klamme Hand waren actief
binnen de Gilde maar niet erkend door het
SeniorenKonvent.
(4) Wegens verplichtingen in het buitenland trad Daan
Quaghebeur in december 1992 af en Patrick Leclair
nam het preseslint over.

Oost-Vlaamse Gilde (Confrater) : Thomas Vankelecom v.
Dirtie (Domper)
- Domper (Confrater) : Bruno Van Caelenberg v. Animal
- Ros Beyaert (Bel) : Erlend Scheers v. Contrair
- Waasse (Boule) : Peter Van Landeghem v. Christus
- ZOV (Vagant) : Serge Vermeersch v. Eros

Openluchtcantus
Dinsdag 20 oktober was
het zover : de
jaarlijkse openluchtcantus van het SeniorenKonvent. Iets na tweeën verzamelden Senior
Seniorum Frankie en enkele getrouwen, leden
van het illustere SK-Praesidium reeds in het

Limburgse gildecafaat Ambiorix. Want ook dit
jaar zou het esbattement op het terras van
vernoemde drankgelegenheid plaats hebben.
Dat was alleszins de bedoeling. Bezorgde
blikken staarden echter naar de grijze van
- 86 -

Chronologisch overzicht per clubjaar

regenwolken zwangere hemel. Tot eensklaps
de zon voorzichtig het grauwe gordijn opzij
schoof en ze haar heldere najaarsstralen over
de Lovense stede uitstortte. Het feest kon
beginnen.

stonden met sympathie (en wie weet : heimwee) de cantus te aanschouwen. Weldra werden zij door enige senioren voorzien van pet en
praeseslint waarop Frankie hen verwelkomde
als oud-praesides van het West-Vlaamse anno
1930. Eén van de aanwezigen merkte op,
wijzend naar een hoogbejaarde grootmoeder
die voorbijslofte, dat ook de ex-praesida van
Aphrodite niet mocht vergeten worden.

Geleidelijk aan kwamen van her en der de
eerste clubs aangeslenterd. Zij vlijden zich
neer op de belendende terrasjes van de Oude
Markt en letten angstvallig op, niet te dicht in
de buurt van de Ambiorix te komen. Er viel
immers nog te werken ! De tafels en stoelen
moesten nog gezet worden. Dan maar enkele
aanwezige Verbonders opgetrommeld en
samen met het SK-Praesidium werd alles
klaar gezet. De cantus kon beginnen.

Plots weerklonk trompetgeschal en trommelgeroffel uit één der bekende zijstraatjes : de
enige echte Leuvense studentenfanfare ! De
cantus bereikte zijn hoogtepunt. Ook verscheidene cafébazen kwamen de zingende
menigte met hun bezoek vereren. Ieder van
hen diende natuurlijk een speech af te steken.
Paul, de nieuwe Ierse uitbater van Café den
Bel, kwam verklaren dat hij reeds heel wat
woorden en uitdrukkingen uit de Nederlandse
taal had geleerd, zoals het gezegde “een pint
achterover kappen”. Dit laatste demonstreerde
hij nogal letterlijk. De corona volgde en een
biervlaag stortte zich uit over het plein.

Nu kwamen ze van alle kanten toegesneld om
de beste plaatsen in te nemen : de stoere
Westvlaanders, de zangerige Limburgers, de
zelfbewuste Sinjoren, de boertige Payotten, de
koppige Kempenzonen, ... Silentium triplex !
Senior Seniorum Frankie startte de cantus.
Reeds weerklonk de krachtige stem van procantor Vlam over de Oude Markt : “De gilde
viert, de gilde juicht”. De gehele corona was
nu veranderd in een geestdriftige en joelende
menigte. Her en der bleven jonge kereltjes het
tafereel geboeid gadeslaan. En op hun
blozende schachtenkoppen stond de eerbied
en het ontzag voor deze uitbundige vertegenwoordigers van het aloud studentenras te
lezen. Ook enkele bejaarde Petermannen

Er begon stilaan sleet te komen op de stem
van de Senior Seniorum. De cantus liep naar
zijn einde. Oude Roldersklacht, Vlaamse
Leeuw. Cantus Ex. Het was goed geweest.
Spinosj,
Scriptor SK 1992-1993.
Uit het Galabalboekje van 20 januari 1993.

Het SeniorenKonvent op maandag 25 januari 1993 in Kleine Brogel
(foto Bruno Van Caelenberg)

Zittend : (1) Jo Daris, (2) Bruno Van Caelenberg, (3) Peter Van Landeghem, (4) Kristof Haentjens, (5) Kim
Scheerlinck, gehurkt : (6) Wim Hendrickx, (7) Carl Dotremont, (8) Thomas Hendrickx, (9) Koen Kempenaers,
staand : (10) Erlend Scheers, (11) NN, (12) Jo Vanoorbeek, (13) NN, (14) Franky Baert, (15) Ives Claes,
(16) Rafaël Deroo, (17) Stijn Debruyne, (18) Piet Thienpont, (19) Luc Pattyn, (20) Koen Jacobs, (21) David
Germis, (22) Lou Wolfs.
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Studentenleven anno 1991-1992
Oost-Vlaamse Gilde (Confrater) : Erik Van den Brempt v.
Grüber (Ros Beyaert)
- Domper (Confrater) : Thomas De Cock v. Blondie
- Ros Beyaert (Bel) : Thomas Hendrix v. Pizjema
- Waasse (Boule) : Christophe De Schrijver v. Asperge
- ZOV (Vagant) : Emmanuel Bruynooghe v. Canard

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Jo Daris v. Kapot (Payottenland /
Bezem Brussel / Noord-Brabant)
- vice-senior seniorum : Johan Gors v. Toebak (Boves
Luci)
- scriptor : Dirk Abbeloos v. Lotus (Ros Beyaert)
- penningmeester : Luc Van Ishoven v. Porno (Sinjoria)
- sportführer : niet verkozen
- zedenmeester : Jan Heyvaert v. Bambi (Ros Beyaert)
- cantor : Filip Van Kerckhoven v. Blauwvoet (Semini)

West-Vlaamse Gilde (Peroket) : Frank Stockx v. Spock
(Oostendse)
- Brugse (Peroket) : Franky Baert v. Frankie
- Izegemse (Donatus) : Dimitry Christiaens v. Mbuyu
- Kortrijkse (Confrater) : Dirk Van Collie v. Groothoofd
- Mandel (Donatus) : Wouter Collette v. Colletje
- Meense (Bel) : Philip D’huyvetter v. Stanne
- Oostendse (Club 51) : Karl Neyrinck v. Bus
- Tieltse (Donatus) : Bart Bracke v. Brakke
- Waregemse (Peroket) : Kris D’Hondt v. Dontie
- Westland (Peroket) : Geert Barbry v. Barbie

- prins carnaval : Stefaan Bergé v. Blaas (Boves Luci)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Bel) : Alain Van Geel v. Bavet (Hasseleta)
Hollandia (Bel) : Tommy Drixler v. Diepgang
Antwerpse Gilde (Boule) : Jef Van In v. Sopper
(Reuzegom)
- Geelse (Bel) : Bart Ceustermans v. Keust
- Lange Wapper (Boule) : Casper Van Rhijn v. Texan Tea
- Mastentop (Kraakske) : Gunther Geerts v. Mauve
- Reuzegom (Boule) : Xavier Lesseliers v. Toogvlieg
- Semini (Bel) : Bert Jagers v. Beach Boy
- Sinjoria (Bel) : Kris Van de Kerckhove v. Beppe

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Luc Daglinckx v. de Smalle (commilito honoris causa
van het SeniorenKonvent / patron van den Ambiorix)
- Guus Meeuwis v. Peerke (Hollandia Lovaniensis)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hewes (Wink) : Steven Peeters v. Sopraan (2)
- Carpe Diem : Jan Eelen v. Boeba (2)
- Klamme Hand (Confrater) : ... (2)

Brabantse Gilde (Bel) : Erwin Raets v. Pick Up (Mechlinia)
- Bezem Brussel (Bel) : Koen Vranken v. Stoefkaroot
- Lovania (Vagant) : Jan Sempels v. Agressor
- Mechlinia-Reynaert (Bel) : Marc Dielissen v. Delver /
Karl Mortelmans v. Kloof (1)
- Noord-Brabant (Vagant) : Louis van Hoye v. Sidonie
- Ons Hageland (Bel) : Jan Degeest v. Beaufort
- Payottenland (Bel) : Geert Uyttersprot v. Sprot

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Ad Libitum : ...
- Aphrodite (Boule) : Olivia Natens v. Ohlijf
- Brugse (Donatus) : ...
- Goedeleconvent (Bel) : Katleen Louis v. Pintje
- KVHV (Bel) : Koen Kennis v. Koen
- Verbondswacht : Patrick Leclair v. Magnum (Sinjoria)
- Ons Leven : Koen Lenssens

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Bart Colson v. Lift
(Mijnlamp)
- Boves Luci (Kraakske) : Pieter Bergé v. Boemerang
- Hasseleta (Boule) : Frank Lambrechts v. Anaal
- Heidebloem (Kraakske) : Geert Landmeters v. Poeperke
- Hesbania (Boule) : Jan Cleeren v. Kingkong
- Maaslandia (Vagant) : Yves Vannerum v. Brabander
- Mijnlamp (Ambiorix) : Bernard Blanckaert v. Bèr

(1) In oktober 1991 brak Marc Dielissen zijn studies af
en Karl Mortelmans nam het preseslint over.
(2) Hewes, Carpe Diem en Klamme Hand waren actief
binnen de Gilde maar niet erkend door het
SeniorenKonvent.

Taxi den Eerste
Tien jaar geleden, toen ik praeses was voor
Studentenclub Ons Hageland (1991-1992),
had ik nooit gedacht dat ooit een zekere Echo,
senior van de Brabantse Gilde (2001-2002),
mij zou vragen eens een artikel te schrijven
voor de Olijke Brabander. Hoewel ik wel trouw
mijn lidgeld betaal en her en der nog een
activiteit meepik, lijkt het alsof mijn
studentengeneratie ver afstaat van de huidige.
Ik zoek u langs mijn wegen weer en vind uw
sporen nimmer meer …

Hageland ongeveer 15 leden. Ons clubcafé
was The Pipe. Het jaar voordien, dat van Pens,
was zeer succesvol geweest. We hadden het
oude jaar met verve afgesloten toen enkele
weken later ons clubhuis instortte. Ons aller
commilito Egel stormde naar buiten met een
glas in de ene en een kruk in de andere hand,
om zich zittend te vermeien in het wonderlijke
uitzicht van een neerstortende achtergevel.
Alle clubschilden werden onder het puin
bedolven, behalve dat van Ons Hageland, dat
wonder boven wonder (ongetwijfeld te danken
aan
onze
jaarlijkse
bedevaart
naar
Scherpenheuvel) boven de brokstukken
uitstak. De oudste club had weer eens
gezegevierd.

Ik wens van de gelegenheid gebruik te maken
om de leden van de Brabantse Gilde kennis te
laten maken met een jaarlijks terugkerend
ritueel binnen Ons Hageland, namelijk de
Taxi-dag.

Al gauw had onze cafébaas “Jean-Toog, uw
claude beweegt” (*) een akkoord gesloten met

Toen ik praeses geworden was, op het einde
van het academiejaar 1990-1991, had Ons
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Moeder Waregemse
(foto Koen Chanterie)

Liggend : (1) Olivier Brunfaut, gehurkt : (2) Wim De Somere, (3) Kris Lefebvre, (4) Edouard Michiels, (5) Piet
Callens, (6) Koen Vanhoutteghem, (7) Jan Beyens, (8) Peter De Veene, staand : (9) Luc Vandermarliere,
(10) Bruno Dedeyne, (11) Joop Verelzen, (12) Lieven Amez, (13) Filip Luwaert, (14) Didier Van Parys, (15) Peter
Van Heeke, (16) Kris D’Hondt, (17) Frederic Coorevits, (18) Koen Chanterie, (19) Benedikt De Bouvrie,
(20) Emmanuel Van Parys, (21) Steven Vanderhaegen, (22) Dimitri Duffeleer, (23) Koichi Hobo, (24) Bernard
Fourneau.

Witte Jos van café den Bel in de Tiensestraat.
Stormenderhand namen de Brabantse clubs
aldus den Bel in, alwaar zij stootten op horden
Antwerpenaren en Hollanders. Meer dan
twintig
clubs
met
een
verschillende
mentaliteit, en bijgevolg elke avond feest…

meer gewicht in de schaal kon leggen dan de
meesten van ons.
Een levendig beeld dat mij steeds zal bijblijven
is de disco-night in den Bel. Op de tonen van
John Travolta’s Grease komt Taxi, gekleed in
helwit glitterkostuum, den Bel binnengestormd. Wij wisten niet wat we zagen : daar
waar Taxi meestal een gezapige, rustige
indruk liet, scheen hij nu de kilo’s van zich af
te werpen en licht als een veertje zijn danspasjes te zetten. Een welgemeend applaus was
zijn deel. Dit was een man voor de toekomst,
een nieuwe senior van Ons Hageland ! Hij zou
de lelijkste club van ’t land overtuigend
vertegenwoordigen !

In deze moeilijke omstandigheden begonnen
we het academiejaar met een vijftal nieuwe
schachten, waaronder Taxi. Hij was student
aan Groep T en een Groot-Hagelander,
namelijk afkomstig van Leuven. De GrootHagelandse gedachte was uitgedacht en
gepromoot door Grootinquisiteur Vlam I, die
met Rijksappel en Rijkskroon elk jaar streed
voor de (her)verovering van het voorzitterschap
van onze moeder. Elk jaar won zijn
gedachtengoed aan aanhang, vooral bij
diegenen die niet het geluk hadden afkomstig
te zijn van ’t oude Brabant ’t liefste deel.

Ook als commilito en schachtenmeester bleef
hij zich inzetten voor de club. Persoonlijk
sleepte hij nieuwe leden naar de club, vooral
dan vanuit zijn eigen richting in Groep
T(oerist). Ons ledenaantal steeg en bleef
stijgen.

Maar we dwalen af : al gauw ontpopte Taxi
zich als één van diegenen die alles deed voor
de club. Toen kwam er de dag dat hij groot
werd, hij ging voor ’t eerst naar de club … Het
traditionele studentenleven was zijn leven, hij
droeg met gemak dronken commilitones en
seniores naar huis en hield daaraan naast
onze eeuwige dankbaarheid ook zijn clubnaam
over. Hij dorstte niet naar roem, maar naar de
bodem van zijn glas. Als eeuwige optimist was
het vat steeds halfvol : de andere helft zat dan
toch al in zijn en onze buik, hoewel ik
eerlijkheidshalve moet bekennen dat Taxi

Onder het seniorschap van Egel werd Taxi, na
een hevige strijd binnen de Brabantse Gilde,
aangeduid als onze nieuwe kandidaat-Prins
Carnaval. “Taxi den Eerste, prins carnaval !”,
weergalmde het door de clubcafés van het
Leuvense en ver daarbuiten. Zijn ongelooflijke
stunt had hem dan ook massa’s publiciteit en
populariteit opgeleverd, zij het dan niet bij de
lokale politici en flikken, die in hem een
opruier van het studentenras zagen.
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In de eerste maanden van 1993 had een
lumineus idee van de burgemeester van
Leuven de studentenwereld in rep en roer
gezet.
Het
sluitingsuur
zou
in
de
studentenstad
ingevoerd
worden.
Cafés
zouden moeten sluiten om 2 uur, het tijdstip
dat echte commilitones zich juist goed
begonnen te voelen. Hij had waarschijnlijk
gedacht dat het mooie lied “Iedereen slaapt,
het is rustig, het is nacht…” de nieuwe
realiteit was voor elke rechtgeaarde student.
Hij had echter de rest van de tekst niet goed
gelezen : “Plots weerklinkt het roepen van de
rolder in de nacht”. De rolder had de
goedgemeente genoeg opgeschrikt met zijn
nachtelijk gebral, aldus de burgemeester. De
goede man had echter zonder onze club en
Taxi gerekend, die zijn kans schoon zag. Hij
zou
het
studentenprotest
tegen
deze
barbaarse maatregel kanaliseren, bekendheid
verwerven en de nieuwe Prins Carnaval
worden. Op de tonen van de beslissingen van
de Leuvense gemeenteraad zou eeuwige roem
(en de zotskap) zijn deel worden.

bezoek geweest bij Rodenbach, en kwam
relatief beschonken toe in het station. De
flikken dachten dat ze langs achteren
aangevallen werden en keerden zich tegen elke
kleurdragende student die bewoog. Een ware
veldslag
ontwikkelde
zich
op
de
Bondgenotenlaan : het was de grootste
studentenbetoging sinds jaren. Voor een goed
begrip : in het begin van de jaren negentig
waren er ongeveer 1500 erkende clubstudenten te Leuven. Vuilniszakken vlogen in
het rond én in brand, studenten vluchtten via
Super City naar veiliger oorden. Uren later
werd het weer stil in Leuven. Over het
sluitingsuur werd nooit meer gesproken, en
het is nu nog altijd niet ingevoerd.
Met zo’n stunt moest Taxi wel winnen,
dachten wij. Achter de vlag van de Brabantse
Gilde trokken we gezamenlijk op naar zaal
Thierbräu op de Tervuursevest, waar wij als
levende buffer tussen de West-Vlaamse en de
Limburgse ingezet werden. De intrede van de
Prins der Brabantse Gilde was grandioos :
verkleed als Eddy Merckx in zijn betere dagen
donderden Taxi’s 120 kilo op een kinderfiets
met gebogen stuur de trappen van de
Thierbaü af. Na een zware valpartij (Casartelli
waardig) werd onze Prins met een enorm
gejuich opgewacht door de Brabantse
gelederen. Hij was geen kandidaat-Prins, voor
ons was hij al de Prins ! Er volgden allerlei
proeven : die Taxi stuk voor stuk goed deed. In
één wedstrijdonderdeel, het heffen van een
bierton, stak hij echter alle anderen de loef af.
De armen van onze Prins waren te kort (of was
zijn buik te dik ?), waardoor het vat, dat met
gestrekte armen omhoog gehouden werd, op
zijn buik rustte ? Taxi venit, vidit et vicit.

Vergezeld van enkele commilitones ging Taxi
dan ook een betoging aanvragen op het
politiebureau. Onder de rubriek “reden van de
betoging” vulde hij in : “tegen het sluitingsuur
en voor de alcoholisering van het onderwijs”,
een eerbiedwaardig idee waar men zeker niet
tegen kon zijn. Vaderlijk vroeg oom agent :
“En hoeveel volk verwacht gij op uw betoging,
manneke ?” Waarop Taxi : “Wij hangen enkel
affiches
in
de
clubcafés,
meer
dan
tweehonderd zullen het er zeker niet zijn.”
Waarvan de agenten akte namen en het
dossier geklasseerd werd.
Enkele weken later, op een woensdag, was het
dan zover. De grote Taxi-betoging tegen het
sluitingsuur was een feit. Vergezeld van
enkele politieagenten vertrokken ongeveer 250
commilitones van op het Hogeschoolplein voor
een mars door Leuven. Toen gebeurde het
echter : uit de cafés en koten waar we
langsliepen kwamen honderden tooghangers
de betoging vervoegen om het goede doel te
steunen, zodat de agenten al gauw hun
collega’s ter versterking moesten roepen. Met
z’n duizend kwamen we aan op het
stationsplein, waar een rijkswachteskadron
ons opwachtte : enkele heethoofden waren van
het parcours afgeweken en wilden de sporen
bezetten, om het land duidelijk te maken dat
de Leuvense student geen sluitingsuur wilde.

Zijn succes was echter een doorn in het oog
van de andere gilden. Dankzij een snood
samenwerkingsverband tussen de Antwerpse
en de West-Vlaamse commilitones verloor hij
uiteindelijk de eindstemming. Een of andere
schacht werd Prins : dat was het eerste en het
laatste wat we van deze man vernomen
hebben. Moeder West-Vlaamse was gedaan …
Ook Hagelanders moeten echter studeren, dus
kort na deze exploten vertrok onze Groep
Toeristfractie op “studiereis” naar het
buitenland. Taxi ging met zijn jaar mee naar
Moskou, Egel en Emmer gingen naar Amerika.
Vlam I wreef zich in de handen : het GrootHageland zegevierde. De rust keerde weer in
het Hagelandse kamp, waar de nederlaag van
onze Prins nog maar net verteerd was.

Na enkele charges was het duidelijk dat een
belegering van het station geen zin had, zodat
de massa van de betoging wat begon te
verwateren. Een geluk bij een ongeluk echter :
het KVHV, onder leiding van verbondswachtpraeses Magnum, was die dag op brouwerij-

In datzelfde jaar was ik beheerder van de
Fakbar van W&L. Het was daar dat op een
koude avond twee commilitones binnenvielen.
“Beaufort, meekomen, er is iets gebeurd.” Wij
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trokken
naar
ons
clubcafé.
In
een
onwezenlijke koude sfeer werd ons daar
meegedeeld dat Taxi te Moskou, voor zijn hotel
vermoord was. We waren er stil van. Kon aan
dit leven, dat zo mooi en veelbelovend was,
een einde gemaakt worden voor slechts enkele
roebels ? Waarom juist Taxi, onze Taxi ? Het
zijn vragen, levensvragen die nu, tien jaar
later, nog steeds onopgelost zijn. Ook voor
onze club heeft zijn dood een grote invloed
gehad. In die dagen kreeg het begrip
“studentenclub” voor mij een rijkere inhoud :
vriendschapsbanden, nu bezegeld en versterkt
door clubkleuren. En Ons Hageland gaat nooit
verloren …
Ik heb zijn gedenkprentje nog altijd : Bernard
De Bever, student aan Groep T, schachtenmeester van Ons Hageland. Zo staat het er,
eenvoudig en duidelijk. Hij leefde voor de club.
Daarom herdenken wij elk jaar, tijdens onze
Taxi-dag, dit te vroeg gestorven leven.

Ut vivat, crescat floreatque Ons Hageland en
Brabantse Gilde.
Hoc scripsit Beaufort,
Senior Ons Hageland 1991-1992.
(*) Verbastering van “Jean-Claude, uw toog
beweegt” op z’n Koekoekiaans. Na een
avondje de kaart afgedronken te hebben
beweerde Koekoek, later senior van NoordBrabant en notoir Hagelander, dat niet
Jean-Claude, maar de toog pootjes had
gekregen. Deze stelling gesteld hebbende,
was het voor Koekoek een kleine moeite
tussen toog en barkrukken in elkaar te
zakken en de slaap der rechtvaardigen uit
te beelden.
Uit de Olijke Brabander van maart 2002.

Studentenleven anno 1990-1991
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

Oost-Vlaamse Gilde (Confrater) : Patrick Van Haudt v.
Patatje (Ros Beyaert)
- Domper (Confrater) : Koen De Loose v. Schwein
- Ros Beyaert (Pipe (2)) : Jan Heyvaert v. Bambi
- Waasse (Boule) : Marc Kips v. Antiroest
- ZOV (Confrater) : Bart Van Essche v. Tricolor

- senior seniorum : Guy Geens v. Streaker (Mastentop)
- vice-senior seniorum : Jo Daris v. Kapot (Payottenland / Bezem Brussel / Noord-Brabant)
- scriptor : Yves Panneels v. Kleine (Noord-Brabant)
- penningmeester : Luc Machon v. Paulus (Maaslandia)
- sportführer : ...
- zedenmeester : ...
- cantor : Hans De Neef v. Albert (ZOV)
- public relations : David Germis v. Herpes (Mijnlamp)

West-Vlaamse Gilde (Club 51) : Luc Boret v. Jumbo
(Westland)
- Brugse (Peroket) : Axel Leys v. Lies
- Izegemse (Donatus) : Dirk Declercq v. DDC
- Kortrijkse (Confrater) : Jean-Felix Billiet
- Mandel (Donatus) : Jim Van Hecke v. Vim
- Meense (Bel) : Philip D’huyvetter v. Stanne
- Oostendse (Club 51) : Frank Stockx v. Spock
- Tieltse (Donatus) : Hans Verhelst v. Spock
- Waregemse (Peroket) : Bernard Fourneau v. Mozes
- Westland (Club 51) : Steven Vanhoutte v. Uri

- prins carnaval : Guy Teuwen v. Saddam (Boves Luci)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Bel) : Marc Innegraeve v. Bokal (Westland /
Oostendse)
Hollandia (Bel) : Ruud Teeuwen v. Decibel
Antwerpse Gilde (Bel) : Eric Wyffels v. Fundum (Semini)
- Geelse (Bel) : Ward Schoonejans
- Lange Wapper (Boule) : Filip Legein v. LP
- Mastentop (Kraakske) : Jean-Charles Verwaest v.
Chacha
- Reuzegom (Boule) : Jef Van In v. Sopper
- Semini (Bel) : Filip Van Kerckhoven v. Blauwvoet
- Sinjoria (Bel) : Luc Van Ishoven v. Porno

(1)

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Stefanos Spanos v. Griekske (Maaslandia)
- Armand Boddez (commilito honoris causa van
Mastentop)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hewes (Wink) : Geert Vastiau v. Kassei (4)
- Klamme Hand (Confrater) : ... (4)

Brabantse Gilde (Pipe (2)) : Jo Daris v. Kapot (Payottenland / Bezem Brussel / Noord-Brabant)
- Bezem Brussel (Pipe (2)) : Stefan Blaton v. Fluut
- Lovania (Pipe (2)) : Bert Vandeborne v. Natte
- Mechlinia-Reynaert (Pipe (2)) : Wim Hendrickx v. Scherf
- Noord-Brabant (Pipe (2)) : Geert Mijten v. Koekoek /
Louis van Hoye v. Sidonie (3)
- Ons Hageland (Pipe (2)) : Patrick Claeys v. Pens
- Payottenland (Pipe (2)) : Ben Devroye v. Yannol

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Ad Libitum : ...
- Aphrodite (Kraakske) : Kristin Steenackers
- Brugse (Donatus) : ...
- Goedeleconvent (Pipe (2)) : Danielle Van de Vijver v.
Komsjeemwa
- KVHV (Bel) : Wim Van der Donckt
- Verbondswacht : Yves Vannerum v. Brabander
(Maaslandia) / Hans Kluge v. Kruger (Izegemse /
Fanfare) (5)
- Ons Leven : Wilfried Weets v. Vlam (Ons Hageland /
Noord-Brabant)

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Geert Landmeters v.
Poeperke (Heidebloem)
- Boves Luci (Kraakske) : Raf Rombaut v. Tracteur
- Hasseleta (Boule) : Tom Raskin
- Heidebloem (Kraakske) : Gert-Jan Wolters v. Hollander
- Hesbania (Boule) : Jan Cleeren v. Kingkong
- Maaslandia (Vagant) : Ludo Schildermans v. Schilly
- Mijnlamp (Ambiorix) : Piet Thienpont v. Pietje

(1) Volgens een lustrumboek van Moeder Geelse zou
Servaas
Hendrickx
omstreeks
deze
periode
zomerpreses geweest zijn. Een bevestiging hiervan
werd evenwel nergens teruggevonden.
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(5) Hans Kluge was preses ad interim in januari en
februari 1991 toen Yves Vannerum geplaagd werd
door examens.

(2) Zondag 26 mei 1991 stortte de Pipe in zodat alle
clubs het volgende jaar een ander clubcafé zochten.
(3) Na een desastreus bal trad Geert Mijten in januari
1991 af en Louis van Hoye nam het preseslint over.
(4) Hewes en Klamme Hand waren actief binnen de Gilde
maar niet erkend door het SeniorenKonvent.

Van het Zwanezingen
“O tempora, O mores”
Cicero, commilito honoris causa

die ons daar samen met Yoes had uitgenodigd
(met boksbal !). Vijf pintjes en twee gebroken
handen later vonden we het ook daar welletjes
en keerden we al lichtelijk beneveld, Lastige
en Uw sufferd met een van pijn vertrokken
gezicht, terug naar het centrum.

Beste lezer,
in Les Misérables, het onovertroffen meesterwerk van Victor Hugo, wordt de hoofdfiguur
Jean Valjean, een plichtsbewust en Godsvrezend burger, zijn leven lang achtervolgd
door zijn verleden als dronkaard en galeiboef.
De geachte lezer zal begrijpen dat Uw dienaar,
een respectabel werknemer van een belangrijke bankinstelling, gehuwd en weldra vader
van een hopelijk blozende nakomeling, zich
sterk met deze romanfiguur verwant voelde
toen de hoofdredactur van dit snertblaadje
hem verzocht de gebeurtenissen van een
nacht ergens begin mei 1990 te beschrijven.
Een half jaar kan soms een eeuwigheid zijn ...

Het zou ons te ver leiden hier een uitvoerige
beschrijving te geven van onze rolling : we
beperken ons dan ook tot een beknopte
samenvatting van de verschillende stops ...
Paul : was de eerste die eraan gedacht had dat
wij niet alleen bier en jenever lustten. De
cocktail die hij had gebrouwen gaf aanleiding
tot allerlei weddenschappen over de samenstelling ervan. De juiste oplossing was :
99 p.c. Cointreau en 1 p.c. citroensap. Moet U
ab-so-luut eens proberen !

Op de vooravond van onze zwanezang hadden
wij - d.w.z. Bavet, Bobby, Kak, Lastige, Neut,
Jucheidi, Poepkonijn, Poulidor, Stouwer en
Uw reporter - onszelf uitgenodigd bij alle nietzwanende commilitonen die ons een laatste
drupken wilden aanbieden, voor ’t sterven ...
’s Middags reeds werd residentie Poot vereerd
met het verzoek van Willem de Zwijger en
Pardon, die zich ervoor verontschuldigden ons
niet op kot te kunnen ontvangen, maar wel
een fles jenever hadden meegenomen als
bijdrage tot onze galgerolling : “Dank U voor
deze fles jenever. Dank U, ze was er snel
geweest ...”

Ratko : hoewel hij ons - enthousiast als
steeds - zelf had uitgenodigd was hij
natuurlijk stomverbaasd over ons bezoek aan
zijn kot. Het feit dat wij hem kwamen storen
in zijn studies, verheugde hem echter ten
zeerste, en hij heette ons dan ook hartelijk
welkom.
Personalis : beschikte over meer lectuur dan
drank. De aard van het op zijn kot
circulerende kijk- en leesvoer maakte dat vele
aanwezigen meer van het zoete lief droomden
dan van een stevige zuippartij. Aangezien dit
natuurlijk niet de bedoeling was, bleven we er
niet lang.

De route van onze rolling was ongeveer als
volgt voorzien : afspraak in ’t Kraakske,
vervolgens naar de meest verafgelegen koten
(per scheurbak, terwijl we nog nuchter waren),
om daarna te voet verder te zwalpen. Deze
“glaasje op, laat je rijden”-planning werd al
meteen in het honderd gestuurd door
Bazepoeper en Blauwvoet, allebei “running for
president” en niet onbemiddeld, die ons reeds
bij onze samenkomst op het terras van de
Kraak op ettelijke bessies vergastten.

Derby : verdient ongetwijfeld de humorprijs
van die avond. Op zijn voordeur hing namelijk
een briefje geplakt met de mededeling : “sorry
jongens, ben al gaan slapen, volgende keer
beter”. Nadat dit bericht was voorgelezen aan
de andere zwaners, duurde het ongeveer
twintig
seconden
voor
de
hele
Van
Arenbergstraat wakker was, nog twintig
vooraleer een lichtelijk panikerende Derby de
deur opende en ongeveer vijfentwintig
vooraleer wij juichend zijn ijskast ontdekten.
Van je vrienden moet je het hebben, dacht
Derby, maar bekeek de situatie zoals steeds
door een rozige bril. Weliswaar was zijn kot
een varkensstal, en de ganse straat woedend
op hem, maar hij kleedde zich terug aan om
met ons verder mede te rollen (zoals Fundum,
Kalium en Personalis al enige tijd deden).

Nochtans waren we allemaal nog tamelijk
nuchter toen we aanbelden bij onze eerste
gastheren, Batman en Tom, die om de rust in
de Residentie Karthuizer te bewaren, de
voorzorg hadden genomen om reeds om zeven
uur te inviteren. Vandaar reden we richting
Heverlee, naar het driesterrenkot van Peter,
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Helaas, naast grapjas was Derby ook pechvogel van de avond, want het zwanerscommiteit had net besloten de avond in alle
intimiteit, morituri onder elkaar, te beëindigen. En zo geschiedde : we brachten een
laatste bezoek aan enkele gekende Leuvense
kafaten, dronken nog duuzend vazen, werden
zo stoned als een monkey, kropen spouwend
in onze knorbak, kortom, ’t was duuzend geni
eigenlijk ... (U merkt, beste lezer, dat Uw
verteller de Semini-language nog machtig is).

spelen : we onthouden vooral het intermezzo
met de Hollandse politie-agent en het
ijzesterke liedje (Kooyman, Van Haeren en
Katastroof kunnen wel inpakken) van Kak.
De apotheose van de avond was natuurlijk het
tellen van de stemmen : handen begonnen te
trillen, stemmen stokten in kelen, haren rezen
ten berge. De spannendste stemronde in de
Seminigeschiedenis eindigde op staking van
stemmen : zestien voor Bazepoeper en zestien
voor Blauwvoet. Nadat iedereen een beetje van
de emoties was bekomen en er eindeloos was
gepalaverd over hoe we uit deze impasse
moesten komen, werd besloten om toch maar
eens een tweede stembeurt te proberen : met
succes (als is dat een relatief begrip,
natuurlijk). Blauwvoet werd de nieuwe senior,
Bazepoeper moest er zich mee troosten de
meest nipte verliezer ooit te zijn.

De volgende morgen omstreeks zestien uur
begaf uw correspondent zich naar het C.C.
Oratoriënhof, om te informeren of alles in orde
was voor de plechtigheden van ’s avonds. Dit
bleek niet het geval te zijn : de uitbater van dit
cultureel centrum met sterk socialistische
achtergrond,
die
zich
bovendien
“een
persoonlijke vriend” van minister Louis
Tobback mocht noemen, was niet te spreken
over de affiches met “Blauwvoet” erop die
overal tegen de muur hingen.

Ondertussen was het al behoorlijk laat
geworden en hadden we al klachten gehad van
de uitbater, die - volkomen onterecht, de
clubavond verliep uiterst correct - vond dat we
er een boeltje van maakten (de arme man had
nog nooit van een cantus gehoord), dus
besloot de nieuwbakken senior er geen gras
over te laten groeien en meteen over te gaan
tot de zwanezang.

Niet
zonder
enige
moeite
kon
Uw
onderhandelaar hem diets - oei, ongelukkige
woordkeuze - maken dat Semini niets te
maken heeft met het N.S.V., dat er zelfs rood
in onze clubkleuren voorkomt en dat wij
iedere cantus eindigen met het zingen van de
Internationale. Hierdoor gerustgesteld gaf de
brave man alsnog zijn fiat voor de festiviteiten.

De sfeer van wat dan volgde is met geen pen
te beschrijven en de inhoud van de tien
afscheidstoespraken zou hier - zes maand
later, terwijl het vertier en plezier in Leuven op
volle toeren draait met jonge krachten aan het
bewind voor wie zwanezang verre toekomstmuziek is - slechts belachelijk klinken. Emotionele ontboezemingen zoals die bij zo een
aangelegenheid worden geuit, horen immers
enkel in de intieme ambiance thuis. We
hebben die avond ons ultieme zegje gehad :
rest ons nog bij deze de wens uit te drukken
dat Semini moge blijven groeien en bloeien
zoals het de laatste jaren deed, zodat wij over
dertig of veertig jaar nog fier kunnen
rechtstaan op de Dies Natalis als er wordt
gezongen “Waar zijn zij die voor ’t Werchters
bier hun laatste cent verdronken ...”

Het eerste punt op de drukke agenda was die
avond de ontgroening van een laatste
schacht : hiervan onthouden we vooral dat
deze geen bevredigende verklaring kon geven
voor het obseen opschrift “Lul” op de rand van
zijn codex. “Gaudeamus Igitur ...”
Wat de hoofdaangelegenheid van de bijeenkomst betreft, de verkiezingen, gelieve het
uw prosenior niet kwalijk te nemen dat hij er
zich nog slechts de hoofdlijnen van herinnert.
Bij de kandidaten een aantal opvallende
afwezigen : Derby (wegens te veel werk dit jaar
en reeds bezig aan een campagne voor volgend
jaar), Fundum (wegens AG-seniorschap),
Voltaire (wegens voldoende kans om verkozen
te worden zonder zijn kandidatuur te stellen
of zelfs maar aanwezig te zijn). Lastige (wegens
“als iedereen verwacht dat je lastig gaat doen,
is het juist lastiger niet lastig te doen” of
zoiets ...). Wel kandidaat waren Lul (wegens
“ge moet het ijzer smeden als het heet is”),
Beach Boy (wegens dorst), Paul (wegens dan
veel het woord te mogen voeren) en natuurlijk
Blauwvoet en Bazepoeper.

Ut valeat, crescat, floreat Papa Semini !
Uw fossiel,
Larousse.
Uit het Galabalboekje van 23 november 1990.

De verschillende fases van de stemprocedure
en de proeven ertussen verliepen tamelijk
rustig en gedisciplineerd, waarschijnlijk
omdat de spanning te snijden was, zodat
niemand de behoefte voelde de lolbroek te
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Galabal van Moeder Lovania
(foto Paul Haers)

Gehurkt : (1) Paul Haers, (2) Victor Dons, (3) Hugo Geeraerts, (4) Geert Demin, (5) NN, (6) Louis Pauwels, (7) Yvo
Stroobants, (8) Bert Vandenbroeck, zittend : (9) Jef Vleminckx, (10) Peter Poot, (11) Jan Sempels, (12) Constant
Merckx, (13) Bert Vanderborne, (14) Werner Poot, (15) Ivo Mercelis, staand : (16) Philippe Van der Keilen sr.,
(17) NN, (18) NN, (19) NN, (20) Philippe Van der Keilen jr., (21) Daniel Vanden Eynde, (22) NN, (23) Geert
Knapen, (24) Luc Merckx, (25) NN, (26) NN, (27) Patrick Feyaerts, (28) Jos Oleo, (29) Leo Vleminckx, (30) Karel
Van Heukelen, (31) Willy Geeraerts, (32) Valère Oversteyns, (33) Herman Puelinckx, (34) Jean Niclaes, (35) Ivo
Puelinckx, achteraan : (36) Philippe Carton, (37) Francis Davidts, (38) Koen Janssens, (39) Alfred Davidts,
(40) Koen Kempenaers, (41) Johny Hermans.

Studentenleven anno 1989-1990
- Reuzegom (Boule) : Hans Wils v. Vod
- Semini (Kraakske) : Steven de Foer v. Larousse
- Sinjoria (Bel) : Febian Aps v. Zwijn

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (12de lustrum)
- senior seniorum : Bart De Prest v. Prestje (Brugse) /
Jan Bode v. Facteur (Meense) (1)
- vice-senior seniorum : Jan Dumez v. Kak (Semini)
- scriptor : Yves Paermentier v. Spermastier (Westland)
- penningmeester : Luc Leroy v. Jucheidi (Semini /
Fanfare)
- sportführer : ...
- zedenmeester : ...
- cantor : Jan Van de Heijning v. Paal (Mijnlamp)

Brabantse Gilde (Pipe) : Koen Janssens v. Touché
(Lovania) / Patrick Claeys v. Pens (Ons Hageland /
Noord-Brabant) (2)
- Bezem Brussel (Pipe) : Paul Struys v. Illeseinkeur
- Lovania (Pipe) : Philippe Van der Keilen v. Beauty
- Mechlinia-Reynaert (Pipe) : Kris De Meester v. Stoker
- Noord-Brabant (Pipe) : Pieter De Schouwer v. Spinosj
- Ons Hageland (Pipe) : Bart Scheerlinck v. Skaat
- Payottenland (Pipe) : Jo Daris v. Kapot

- prins carnaval : Wim Hendrickx v. Scherf (Mechlinia)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Koen Roux v. Put
(Mijnlamp)
- Boves Luci (Kraakske) : Johan Gors v. Toebak
- Hasseleta (Boule) : Kris Gruyters
- Heidebloem (Kraakske) : Raf Hendrickx
- Hesbania (Boule) : Erwin Delvaux
- Maaslandia (Drie Schepen) : Marcel Zoons v. Celle /
Luc Machon v. Paulus (3)
- Mijnlamp (Ambiorix) : David Germis v. Herpes

Fanfare (Kraakske) : Alain Ide v. Boula (Ros Beyaert)
Hollandia (Kraakske) : Sven Van Helden v. Hagar
Antwerpse Gilde (Kraakske) : Dirk Van Himbeeck v.
Bobby (Semini)
- Geelse (Pipe) : Bert Nevelsteen v. Rooie
- Lange Wapper (Boule) : Hans De Loore v. Hakke
- Mastentop (Ambiorix) : Guy Geens v. Streaker
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Oost-Vlaamse Gilde (Confrater) : Hans De Neef v. Albert
(ZOV)
- Domper (Mercuur) : Tom Van Medegael v. Oebel
- Ros Beyaert (Pipe) : Dirk Abbeloos v. Lotus
- Waasse (Boule) : Raph De Schrijver v. Asshole
- ZOV (Confrater) : Geert Van Passel v. Waarom?

- KVHV : Johan Bruyninckx v. Messias (Ons Hageland /
Noord-Brabant) / Triumviraat (5)
- Verbondswacht : Wim Van der Donckt / Bart Garmyn
v. Odie (6)
- Ons Leven : André Vandecandelaere & Pascal D’Hoore
v. Caligula (Bezem Brussel)

West-Vlaamse Gilde (Donatus) : Dirk Declercq v. DDC
(Izegemse)
- Brugse (Peroket) : Filip Ducheyne v. Cheyne
- Izegemse (Donatus) : Hans Puype v. Kawa
- Kortrijkse (Casteleyn) : Thomas Demeyere
- Mandel (Donatus) : Gerdy Vandenbroucke v. Jerry
- Meense (Bel) : Christophe Hoste v. Beasty
- Oostendse (Confrater) : Koen Hutsebaut v. Verre
- Tieltse (Donatus) : Francis Vuylsteke v. Cisse
- Waregemse (Peroket) : Peter Craeymeersch v. Pino
- Westland (Club 51) : Patrick Ghesquière v. Jomme

(1) Wegens tegenvallende examenresultaten trad Bart De
Prest af en Jan Bode nam het preseslint over.
(2) Omwille van de pettenkwestie trad Koen Janssens na
nieuwjaar 1990 af en Patrick Claeys nam het
preseslint over.
(3) Omwille van zijn legerdienst trad Marcel Zoons af en
Luc Machon nam het preseslint over.
(4) Hewes en Klamme Hand waren actief binnen de Gilde
maar niet erkend door het SeniorenKonvent.
(5) Vanaf november 1989 was Johan Bruyninckx de jure
preses maar een triumviraat nam het bestuur over.
(6) Na strubbelingen binnen het bestuur trad Wim Van
der Donckt af in november 1989 en Bart Garmyn
nam het preseslint over.

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Alexander De Loose v. Loozen (Oostendse)
- Kristof Vanhaelewijn v. Zugger (Mandel)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hewes (Wink) : Jurgen Van Looy v. Jumbo (4)
- Klamme Hand (Kraaske) : Jo Vanoorbeek v. Reun

(4)

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Ad Libitum : ...
- Aphrodite (Kraakske) : Cathy Van Mullem
- Brugse (Donatus) : Sophie Huys
- Goedeleconvent (Pipe) : Katleen Louis v. Pintje

Een heerlijk huiveringwekkende schachtendoop
De schachten zullen hun zware doop bij Ons
Hageland zeker niet gauw vergeten. Het was
erg : heerlijk huiveringwekkend. De zaal boven
de Pipe werd voor de gelegenheid een
angstaanjagend
spooktafereel. De
koele
duisternis werd enkel doorbroken met
spokerig kaarslicht. Tussen de kaarsen lag de
onheilspellende schedel van Pee Dierckx. De
doopmeester werd aangepast getooid. Het was
een kleurenspel van wit en zwart. Vlam en
Pens hadden witte (lees : Ku Klux Klan)
gewaden aan. Enkel hun obsessionele blik die
uit de beide kappen kwam deed nog geloven
dat het levende wezens waren. Kemel - hoe
kan het ook anders - was werkelijk een
zombie. Zijn bleke wezen stak opvallend af op
zijn zwarte pak. Zijn onveranderde kapsel was
die avond werkelijk onheilspellend.

eerder een hoop puisten, knobbels, rotte
tanden en vettig haar dan mensjes.
Ongelooflijk. Het strafste van al is nog dat één
van die schachten naar het schijnt met één
van die lelijke wijven is gaan verkeren.
Ook heel interessant was de ruilproef. Twee
schachten moesten voorzien van een appel en
eieren hun goederen zodanig ruilen dat ze
konden terugkomen met waardevolle artikels.
En inderdaad, op een half uurtje tijd waren ze
erin geslaagd om vier pakken sigaretten mee
te brengen, twee sigaren en één fles wijn. Zij
hebben daar natuurlijk niets meer van gezien.
De overige schachten werden ingezet in een
alcoholiseringscampagne.
Een uur
lang
moesten zij Leuven ervan overtuigen dat er
meer bier gedronken moest worden ... en zij
zouden het voorbeeld geven. Of hun campagne
geslaagd is, blijft een vraag. Maar in ieder
geval kwamen zij tenminste terug met een
hoog opgelopen alcoholgehalte : verbeter de
wereld en begin met jezelf.

De overige commilitones waren van elkaar niet
meer te onderscheiden. In deze morbiede
bedoening stonden de schachten er niet
gemakkelijk bij, klaar om in zwijm te vallen.
Rauwe,
krakende
stemmen
gaven
de
bibberende schachten hun opdracht. Neen, ze
moesten zich niet naar het kerkhof begeven
om aldaar een of ander iets uit te halen. Het
was erger. Twee schachten moesten vijf
verschrikkelijke porren verzamelen om er de
“lelijkste wijvenclub” mee op te richten. Je
mag er zeker van zijn, hun opdracht was
afgrijselijk goed volbracht. Zo’n gedrochten
heb ik me nooit durven voorstellen. Het waren

Na de buitendopen volgen de klassieke
binnenproeven die eerder een vermaak zijn
voor de corona dan voor de schachten zelf. Na
dit alles werden Jan, Frank, Geert, Erik en
Glen plechtig gedoopt met de gepaste
ingetogenheid.
Hoc scripsit Pens.
Uit de Olijke Brabander van januari 1990.
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Galabal van Moeder Brugse
(foto Filip Ducheyne)

Vooraan : (1) Koen Verhoeven, (2) Peter Lanckriet, (3) Xavier Deschilder, (4) Hans Deblauwe, (5) Stefan
Lanckriet, (6) Filip Ducheyne, (7) Jan Van de Heijning, (8) Paul Cardoen, (9) Paul Depuyt, achteraan : (10) Piet
Gobert, (11) Carl Mourisse, (12) Koen Cloet, (13) Dominique Depondt, (14) Pierre Molhant, (15) Luc Daglinckx,
(16) Koen Roelens, (17) Bart De Prest, (18) Christophe Vermeulen, (19) Guy Deblaere, (20) Stefan Himpe,
(21) Hans D’Hoore, (22) Koen Verbeke.

Studentenleven anno 1988-1989
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

Brabantse Gilde (Pipe) : Marc Vermylen v. Pluto
(Mechlinia)
- Bezem Brussel (Clijne Taefel) : Paul Van Genechten v.
Bifi
- Lovania (Pipe) : Philippe Van der Keilen v. Beauty
- Mechlinia (Pipe) : Gunnar Michielssen v. Balachus
- Noord-Brabant : geen werking (1)
- Ons Hageland (Pipe) : Dominik Arits v. Prostaat
- Payottenland (Pipe) : Zeger Evenepoel v. Zouff

- senior seniorum : Jan Van de Heijning v. Paal
(Mijnlamp)
- vice-senior seniorum : Guy Pas v. Idi (Mastentop)
- scriptor : Frank Preud’homme v. Dankuwel ( Semini)
- penningmeester : Luc Boret v. Jumbo (Westland)
- sportführer : Martijn Van Ewijk v. Tijn (Hollandia)
- zedenmeester : Marc Vermylen v. Pluto (Mechlinia)
- cantor : Francis Maselis v. Masse (Mandel / Tieltse)
- public relations : Johan Mees v. Djoe (Fanfare /
Sinjoria)

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Philippe Rosias
(Heidebloem)
- Boves Luci (Kraakske) : Piet Denaegel v. Potje
- Hasseleta (Boule) : Luc Joosten / Kris Gruyters (2)
- Heidebloem (Kraakske) : Frits Guisson
- Hesbania (Boule) : Wim Steegmans v. Félicé
- Maaslandia (Drie Schepen) : Luc Machon v. Paulus
- Mijnlamp (Ambiorix) : Gert Lismont v. Gertjemedat

- prins carnaval : Pim Van Kerckhoven v. Kerk
(Mijnlamp)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Kraakske) : Luc Leroy v. Jucheidi (Semini)
Hollandia (Kraakske) : Wouter Lansink v. Ego

Oost-Vlaamse Gilde (Confrater) : Bruno De Donder v.
Toeter (Ros Beyaert)
- Domper (Mercuur) : Bart De Boever v. Slasj
- Ros Beyaert (Pipe) : Patrick Van Haudt v. Patatje
- Waasse (Boule) : Raph De Schrijver v. Asshole
- ZOV (Confrater) : Jean De Brabander v. Zakspeed

Antwerpse Gilde (Kraakske) : Jean Hendrickx v. Bavet
(Semini)
- Geelse (Pipe) : Bert Nevelsteen v. Rooie
- Lange Wapper (Boule) : Luc Neefs v. Rusti
- Mastentop : Karl Engels v. Klit
- Reuzegom (Boule) : Michel De Coninck v. Jamel
- Semini (Kraakske) : Jan Dumez v. Kak
- Sinjoria (Bel) : Karl Verlinden v. Fifi
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- Goedeleconvent (Clijne Taefel) : Katharina Meulemans
v. Poet-Poet / Katleen Louis v. Pintje (4)
- KVHV : Steven Vandeput v. Flor
- Verbondswacht : Pascal D’Hoore v. Caligula (Bezem
Brussel)
- Ons Leven : Yves Paermentier v. Spermastier
(Westland)

West-Vlaamse Gilde (Donatus) : Koen Chanterie v.
Koenie (Waregemse)
- Brugse (Vagant) : Bart De Prest v. Prestje
- Izegemse (Donatus) : Gino Coffez v. Irish
- Kortrijkse : Eric Bourdeau (Wiel’s Ton)
- Mandel (Donatus) : Bart Penninck v. Penninckx
- Meense (Bel) : Jan Bode v. Facteur
- Oostendse (Confrater) : Paul Blomme v. Dolf
- Tieltse (Donatus) : Piet Verkinderen v. Herman
- Waregemse (Mercuur) : Harold Van Parys v. Harrie
- Westland (Bel) : Stefaan Vandaele v. Bollie

(1) Valère Oversteyns heeft zichzelf tussen 1982 en 1989
zeven jaar lang als preses aangesteld van een club
zonder commilitones.
(2) Wegens tegenvallende examenresultaten trad Luc
Joosten af en Kris Gruyters nam het preseslint over.
(3) Hewes en Klamme Hand waren actief binnen de Gilde
maar niet erkend door het SeniorenKonvent.
(4) Omwille van haar nadrukkelijke afwezigheidspolitiek
werd Katharina Meulemans afgezet en Katleen Louis
nam haar functie over.

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Martin Onderdonck v. Tin-Tin (Westland / Fanfare)
- Ward Vertommen v. Snok (Brugse)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hewes (Wink) : Jacques Arnauts v. Placenta (3)
- Klamme Hand (Kraaske) : ... (3)
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Ad Libitum : ...
- Aphrodite (Kraakske) : Karin Van Damme

De Vlierbeekfeesten
ieders ontgoocheling geen pauze voorzien om
onze vermoeide ledematen even te laten
rusten en onze uitgedroogde kelen te
bevochtigen. Dan maar verdergestapt, onder
de brug, langs de markt, richting abdij van
Vlierbeek.

Op woensdag 19 april was het eindelijk zover,
pet en lint dragend Leuven stond te popelen
van ongeduld voor de meest uitbundige
festiviteit van 100 jaar Ons Leven, nl. de
Vlierbeekfeesten. Terug na vier jaar uitblijven,
wegens het overlijden van de uitbaters van het
café “In de Rozenkrans”, Janneke en Bertha.
Ook nu zou het een onvergetelijke activiteit
worden.

Honderd meter voor de ingang van de abdij
was de dorst de commilitones van Ons
Hageland
te
machtig
geworden.
Een
drankgelegenheid werd onmiddellijk aangedaan. De goden waren ons niet goed gezind,
het begon plots te regenen. Dan maar vlug
naar de abdij gehold.

Om vier uur begon het roldersvolkje toe te
stromen in de Krakenstraat. Al ontbeten of
niet, onmiddellijk werd een frisse pint getapt,
wat de sfeer alleen maar kon aanwakkeren.
Twee pandoeren zouden ons richting Vlierbeek
begeleiden. Studenten zouden geen studenten
zijn indien stipt om vier uur zou vertrokken
worden. Een half uur later waren de pandoeren het wachten moe geworden, zodat de
stoet zich in gang zette. Een jolige bende zette
zich in beweging, met wapperende vlaggen en
natuurlijk ook de studentenfanfare, voor de
gelegenheid een keertje zonder blazers. Dit
schoonheidsfoutje kon de pret evenwel niet
onderdrukken.

Intussen was de stoet de abdij binnengestroomd. Twee tenten zagen we voor ons, bij
de tap lachten de versgetapte stella’s ons toe.
De honden van Pavlov reageerden prompt.
Terwijl de aanwezige journalisten vertrokken,
kwam oud-senior Jos Mees “In de Rozenkrans” uitgewandeld, trouw aanwezig waar
geschiedenis geschreven wordt. Iedereen met
het gezicht naar het dakvenster gewend,
Verbondspraeses Steven Vandeput zou terug
met de beroemde dakvenster-speechtraditie
aanknopen. Hij verwelkomde ons allemaal in
Vlierbeek. Naast Jef Vanden Eynde, die er
begraven ligt, kwam ook het café “In de
Rozenkrans” in zijn toespraak aan bod. Het
heet immers zo sinds “De heren van Zichem”
er werd opgenomen. Daarnaast had hij het
over volksspelen die er jaarlijks plaatsgrepen.
Ook deze traditie zou verdergezet worden. Tot
slot wenste hij ons veel plezier toe voor de rest
van de dag.

Onder aanvoering van de Senior Seniorum
Paal, werden de eerste liedjes ingezet. Zijn
megafoon schetterde doorheen de Leuvense
straten : “Lore, Lore, Lore, schön sind die
Mädchen von siebzehn, achtzehn Jahr ...”
Voor het huis van Marraine werd een korte
slagwerk-serenade gegeven, doch de moeder
der Leuvense studenten bleek niet thuis te
zijn. Het wachten begon de pandoeren op hun
zenuwen te werken. In het “sappig” Leuvens
dialect begonnen zij moeilijk te doen over het
verkeer om vijf uur in de Bondgenotenlaan.

Helaas regende het nog lichtjes. Geen paniek !
Waarom niet meteen met de cantus beginnen
en de volksspelen laten wachten tot het niet
meer regent ?

Na enig dralen zette de bonte stoet zich terug
in beweging, richting station. Daar bleek tot
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Moeder Meense met ereleden tijdens het galabal
(foto Peter Spyns)

Gehurkt : (1) Christ D’haeveloose, (2) Pierre Roussel, (3) Jean-Pierre Lemaire, (4) Philippe Bardyn, (5) Gilbert
Soenen, (6) Bernd Dhoop, (7) Piet Pison, (8) Eddy Van Gelder, (9) Philip D’huyvetter, (10) Frank Bamelis,
staand : (11) Philippe Riem, (12) Dirk Deceuninck, (13) Jan Lietaert, (14) Christophe Robbe, (15) Koen Lagae,
(16) Philippe Couvreur, (17) Stefaan Van Eeckhoutte, (18) Jan Bode, (19) Alain Vanfleteren, (20) Francis Piette,
(21) Marc Stepman, (22) Christophe Hoste, (23) Bart Dejonckheere, (24) Curd Vandecasteele, (25) Jozef Maes.

Zo gezegd, zo gedaan. De verbondscommilitones sloegen keihard aan het tappen om de
grote corona van liquiditeiten te voorzien.
Intussen had Senior Seniorum Paal al plaats
genomen om de cantus te kunnen beginnen.
De bulderend gezongen liedjes werden
afgewisseld met een frisse ad fundum.

Volgend volksspel was het touwtrekken. Twee
ploegen van Ons Hageland beten de spits af.
De Verbondsploeg haalde het net niet. Daarna
volgden de gildes. Alleen de Oost-Vlaamse
prestatie was minder overdonderend. De
West-Vlamingen deden het schitterend. Het
voorstel ook een damesploeg te laten
aantreden, werd onthaald met hoongelach en
dissonante hoge tonen. Niettemin dient de
moed van de aanwezige dames te worden
geprezen. Anderen hielden de aanwezigheid
onder dit typisch SK-mannengezelschap wel
wat minder lang uit.

En, wat was intussen geschied ? In de hoek
van de tent was een schuchtere zonnestraal
binnengevallen. Tijd voor de volksspelen, meer
bepaald het zaklopen. Het gerucht als zou de
fysieke conditie van de clubstudent niet
honderd procent zijn, werd meteen naar het
rijk der fabeltjes verwezen.

Onderwijl kon de Senior Seniorum de
afwezigheid van de praeseshamer niet langer
torsen. Een volgend stukje cantus zou ingezet
worden. Met uiteraard de traditionele
gildeliederen en andere plechtigheden. De
commilitones van Mechlinia waren ons komen
vervoegen, volgens sommigen kwamen ze de
nederlaag van hun favoriete voetbalploeg
verdrinken en trachtten ze wat opgewekt te
worden door de gezellige sfeer.

De verschillende gildes sprongen tegen elkaar,
als hazen haastten ze zich naar het
schuimende glaasje dat moest geledigd
worden, alvorens de terugtocht aan te vatten.
Een officiële rangschikking zou bijgehouden
worden, doch dit ging volledig de mist in. Ook
voor het SeniorenKonvent geldt immers dat
“deelnemen belangrijker is dan winnen”, wat
in de praktijk neerkomt op “liever één pint in
de hand dan tien op de toog”. Te onthouden
viel de prestatie die Willy neerplantte,
alhoewel hij die te danken had aan het feit dat
hij zijn pintje zo goed als volledig naast zijn
mond kapte, waardoor hij heel wat tijd kon
winnen.

Het was er ook aan te merken dat de
verkiezing van de nieuwe Senior Seniorum op
komst was. De praeses van Ons Hageland was
met een hele supportersploeg de stemming
komen polsen. Praeses Beauty ging er met
harde middelen tegenaan. Met een auto,
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volgeplakt met affiches waarin hij zichzelf
aanprees, maakte hij, in de bagageruimte
staande, propogandaritjes op het binnenplein
van de abdij.

geen probleem vormde, hoeft het “deelnemen
is belangrijker dan winnen” indachtig, niet
meer gezegd.
Het was stilaan tijd geworden voor het laatste
deel van de cantus, die ontaardde in een
sublieme Vlaamse pot-pourrie, afgewisseld
door reclame-boodschappen. De verwarring
deed het ook niet meer zo goed. Na het
afsluiten van de cantus werd nog wat verder
gevierd in Leuven.

Honger was onze volgende zorg. De voorraden
werden in massa’s verslonden. Hiermee was
het volgende volksspel voorbereid : een spurtad fundum proef. Behoorlijk sensationeel op
gladde kasseien. Wie dit uiteindelijk won, was
vrij onduidelijk, daarbij, niemand wist nog hoe
het met het algemeen klassement zat. Dat dit

Uit Ons Leven van augustus 1989.

Studentenleven anno 1987-1988
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

- Maaslandia (Kraakske) : Frank Warson v. Fats
- Mijnlamp (Ambiorix) : Jan Roex v. Legume

- senior seniorum : Jo De Meester v. Peli (Lange Wapper /
Fanfare / Semini / Hasseleta)
- vice-senior seniorum : Peter Roelens v. Sakoche (ZOV)
- scriptor : Bart Coppens (Heidebloem)
- penningmeester : Paul Van Genechten v. Bifi (Bezem
Brussel)
- sportführer : Johan Mees v. Djoe (Fanfare / Sinjoria)
- zedenmeester : Guy Pas v. Idi (Mastentop)
- cantor : Francis Maselis v. Masse (Mandel / Tieltse)
- public relations : Alain Ide v. Boula (Ros Beyaert /
Fanfare)

Oost-Vlaamse Gilde (Confrater) : Rik Heymans v.
Pilchard (ZOV / Fanfare)
- Domper (Mercuur) : Bart De Boever v. Slasj
- Ros Beyaert (Pipe) : Alain Ide v. Boula
- ZOV (Confrater) : Bart Vandewalle v. Vogelei
West-Vlaamse Gilde (Donatus) : Paul Dereere v. Polle
(Mandel)
- Brugse (Vagant) : Paul Cardoen v. Cardoen
- Izegemse (Donatus) : Filip Vanlerberghe v. Plaaster
- Kortrijkse : Didier Pillaert v. Pillie (Wiel’s Ton)
- Mandel (Donatus) : Peter Vanderstichele v. Zezé /
Frederic Gallant v. Free (4)
- Meense (Mercuur) : Jean-Pierre Lemaire v. Jempie
- Oostendse (Confrater) : Piet Hemschoote v. Tino
- Tieltse (Donatus) : Xavier Verstraete v. Xavier
- Waregemse (Mercuur) : Bernard Vercaemst v. Narrie
- Westland (Wiel’s Ton / Bel) : Luc Boret v. Jumbo

- prins carnaval : Johan Gors v. Toebak (Boves Luci)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Kraakske) : Filip Mees v. Fik (Sinjoria)
Hollandia (Kraakske) : Martijn Van Ewijk v. Tijn
Antwerpse Gilde (Kraakske) : Guy Pas v. Idi (Mastentop)
- Geelse (Pipe) : Gorik Goris
- Lange Wapper (Boule) : Jo De Meester v. Peli
- Mastentop (Kraakske) : Gert De Vos v. Per Total / Jan
Eysermans v. Roest (1)
- Reuzegom (Boule) : Peter Van Vooren v. Boelie
- Semini (Kraakske) : Frank Preud’homme v. Dankuwel
- Sinjoria (Bel) : Johan Mees v. Djoe

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Klamme Hand (Kraaske) : ... (5)
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Ad Libitum : ...
- Aphrodite (Kraakske) : Katrin Goderis
- Goedeleconvent (Clijne Taefel) : Karin Haelvoet v.
Sjikita
- KVHV : Luc Van Louwe (Westland)
- Verbondswacht : Steven Vandeput v. Flor
- Ons Leven : Johan Vandenbossche

Brabantse Gilde (Pipe) : Pieter De Schouwer v. Spinosj
(Bezem Brussel / Mechlinia)
- Bezem Brussel (Clijne Taefel) : Pol De Boe v. Kartasj
- Lovania (Pipe) : Luc Merckx v. Pissel
- Mechlinia-Reynaert (Pipe) : Jean-Paul Van Dam v.
Toerist
- Ons Hageland (Pipe) : Jan Honinckx v. Tackle /
Wilfried Weets v. Vlam (2)
- Payottenland (Pipe) : Maarten Van Eeckhoudt v. AaFront

(1) In oktober 1987 trad Gert De Vos af en Jan
Eysermans nam het preseslint over.
(2) Na interne strubbelingen trad Jan Honinckx in
november 1987 af en Wilfried Weets nam het
preseslint over.
(3) Volgens sommige bronnen zou Daniel De Hooghe
tijdelijk preses van de Limburgse Gilde geweest zijn.
(4) Na een mislukt galabal werd Peter Vanderstichele in
december 1987 afgezet en Frederic Gallant nam het
preseslint over.
(5) Klamme Hand was actief binnen de Gilde maar niet
erkend door het SeniorenKonvent.

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Daniel De Hooghe v. Doege
(Hasseleta) / Jan Van de Heijning v. Paal (Mijnlamp) (3)
- Boves Luci (Kraakske) : Dirk Boes v. Vod
- Hasseleta (Boule) : Frank Stulens v. Yeti
- Heidebloem (Kraakske) : Jan Martens
- Hesbania (Boule) : Johan Brees v. Brees

13de Studentenzangfeest
Woensdagavond, iets voor achten, Grote Aula,
Leuven. Ze zijn er weer, clubstudenten
allerhande, afkomstig uit alle hoeken van
Vlaanderen, voor het dertiende Studenten-

zangfeest, georganiseerd door het KVHV. De
opkomst was groot en ook de sfeer mocht er
wezen : het Zangfeest blijft voor de clubs een
van de hoogtepunten van het werkingsjaar.
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En ze waren er, de clubs. Met hun leden,
lieven, vrienden en kennissen. De Grote Aula
was dan ook veel te klein om iedereen een
plaatsje te geven. (Volgend jaar in Aula De
Somer ? Daar zijn duizend plaatsen !) De
Verbondswacht (en dat was in dit geval al wie
een Verbondspet droeg) werd dan ook ingezet
om stoelen te gaan zoeken. Wat zij deed met
zoveel efficiëntie dat een weinig later het hele
gebouw was binnenste buiten gekeerd, en alle
stoelen naar de Aula waren gesleept. En dan
waren er nog geen zitplaatsen genoeg.

Het is dan ook een bijzonder sfeervol
Zangfeest geworden, zonder al te veel
provincialisme en zonder moeilijkheden,
integendeel.

optreden van Nonkel Bob, die door het
Verbond was gevraagd om dit Zangfeest wat
“pit” te geven. Hetgeen precies is wat de man
gedaan heeft. Toen hij binnenkwam werd hij
onthaald op een daverend “Vrolijke, vrolijke
vrienden” wat hem ertoe aanzette te vragen
alsjeblieft niet meer in zijn repertoire te zitten !
Openingsnummer
was
natuurlijk
het
overbekende Tip-Top thema, uit onze ver
vervlogen kinderjaren nog wel bekend. Ik hoef
hier niet bij te vertellen dat de Aula daverde
op haar grondvesten. En toen dan na een paar
liedjes het optreden van Nonkel Bob werd
besloten met nogmaals “Vrolijke, Vrolijke
Vrienden” was het helemaal niet meer te doen.
Toen Nonkel Bob daarna vertelde dat hij - die
dan toch van verschillende steden ereburger is
- nergens zo warm is ontvangen als op ons
Zangfeest, brak een applaus los als nooit
tevoren. Het was dan ook maar normaal dat
de man die ons als kind allemaal heeft leren
zingen op een passende manier zou geëerd
worden. Daarom werd Nonkel Bob benoemd
tot ere-kantor van het SK-KVHV. Een eer die
niemand anders toekwam dan hem. Proficiat.

We konden genieten van een optreden van het
Katholiek Mannenkoor uit Nijmegen, dat ons
(uit het hoofd !) een aantal liedjes bracht zoals
“Bobbejaan” en “Clementine”.

Proficiat ook aan zij die de leiding van het
Zangfeest hadden, voor het stijlvolle verloop
ervan. En laat ik de organisator niet vergeten :
proficiat Flor !

Hét absolute hoogtepunt van de avond was
echter zonder de minste betwisting het

Erik De Schrijver

De Verbondspraeses had dan ook overschot
van gelijk toen hij uit de Panorama-uitzending
van de BRT citeerde : “Het gaat goed met het
traditionele studentenleven !” Inderdaad, het
gaat goed. Zoals het goed gaat wat de
samenwerking tussen het KVHV en het SK
betreft. Luc Van Louwe en Jo De Meester
verdienen daarvoor alle lof.

Uit de Verbondsberichten van december 1987.

Het SeniorenKonvent
(foto Luc Daglinckx)

Gehurkt : (1) NN, (2) Luc Boret, (3) NN, (4) Paul Van Genechten, (5) NN, (6) Jan Honinckx, Staand : (7) Dirk
Boes, (8) NN, (9) Jan Van de Heijning, (10) NN, (11) Marc Vermylen, (12) NN, (13) Jan Lambrecht, (14) Bartel
Puelinckx, (15) NN, (16) NN, (17) Alain Ide, (18) NN, (19) NN, (20) NN, (21) Kurt Moons, (22) NN, (23) Jo De
Meester, (24) NN, (25) Francis Maselis, (26) NN, (27) Luc Daglinckx, (28) NN, (29) Guy Pas, (30) NN, (31) NN,
(32) Pol De Boe, (33) Marc Vanstraelen, (34) NN, (35) Jan Martens, (36) Johan Brees, (37) Filip Rosias [?],
(38) NN.
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Studentenleven anno 1986-1987
- Maaslandia (Kraakske) : Louis Christoffels v. Luigi
- Mijnlamp (Ambiorix) : Mathieu Cilissen

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Kurt Moons v. Kurt (Ros Beyaert)
- vice-senior seniorum : Peter Vanden Eynde v. Pikke
Zot (Brugse)
- scriptor : Pol De Boe v. Kartasj (Bezem Brussel)
- penningmeester : Bert Liekens v. Beir (Geelse)
- sportführer : Jan Swennen v. Gonzo (Boves Luci /
Fanfare)
- cantor : Alain Ide v. Boula (Ros Beyaert / Fanfare)

(1)

Oost-Vlaamse Gilde (Confrater) : Rik Heymans v.
Pilchard (ZOV / Fanfare)
- Ros Beyaert (Pipe) : Jan Lambrecht v. Toto
- ZOV (Confrater) : Peter Roelens v. Sakoche
West-Vlaamse Gilde (Donatus) : Francis Maselis v. Masse
(Mandel / Tieltse)
- Brugse (Wiel’s Ton) : Marc Vanfleteren v. Fletten
- Izegemse (Kraakske) : Peter Vanneste v. Peten
- Kortrijkse (Wink) : Francis Mottrie
- Mandel (Donatus) : Frank Dhooghe
- Meense (Mercuur) : Alain Vanfleteren v. Gel
- Oostendse (Confrater) : Jacques Traens
- Tieltse (Donatus) : Jan Buyse v. Buze
- Waregemse (Mercuur) : Koen Chanterie v. Koenie
- Westland (Wiel’s Ton) : Siegfried Debaeke v. Jerom

- prins carnaval : Johan Declercq v. Slip (Oostendse)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Fanfare (Kraakske) : Johan Mees v. Djoe (2)
Antwerpse Gilde (Boule) : Jo De Meester v. Peli (Lange
Wapper / Fanfare / Semini / Hasseleta)
- Geelse (Pipe) : Gorik Goris
- Lange Wapper (Boule) : Jo De Meester v. Peli
- Mastentop (Kraakske) : Guy Pas v. Idi
- Reuzegom (Boule) : Erik Bogaerts v. Zeug
- Semini (Kraakske) : Marco Schoups v. Scheet

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Lisette Thys v. Marraine
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Kraakske) : Bert Strikkers
- Klamme Hand (Kraakske) : ... (3)

Brabantse Gilde (Clijne Taefel) : Patrick De Greef v.
Volondat (Mechlinia)
- Bezem Brussel (Clijne Taefel) : Erik Loosveldt v.
Kwatch
- Lovania (Clijne Taefel) : Bert Vandenbroeck v. Missing
Link
- Mechlinia-Reynaert (Clijne Taefel) : Marc Vermylen v.
Pluto
- Ons Hageland (Clijne Taefel) : Hans Brasseler v. Lenin
- Payottenland (Clijne Taefel) : Erik De Keersmaeker v.
Stroop

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Ad Libitum : Nathalie Beernaert
- Aphrodite (Kraakske) : Katrin Goderis
- Goedeleconvent (Clijne Taefel) : Mieke Steyaert v.
Kwiekie
- KVHV : Walter Vits v. Lorre (Ons Hageland)
- Verbondswacht : Hans Punter v. Pik (Ons Hageland)
- Ons Leven : Johan Vandenbossche
(1) Enkele figuranten probeerden een clubnaam op te
dringen aan Kurt Moons maar ze gingen zelf af.
(2) De fanfare schaft de verbondspet af en voert
clubpetjes in.
(3) Klamme Hand was actief binnen de Gilde maar niet
erkend door het SeniorenKonvent.

Limburgse Gilde (Kraakske) : Jan Swennen v. Gonzo
(Boves Luci)
- Boves Luci (Kraakske) : Werner Camps v. Smegma
- Hasseleta (Ambiorix) : Guido Houben v. Guillaume
- Heidebloem (Kraakske) : Wim De Gendt
- Hesbania (Boule) : S... Robijns

Ontgroening, kiezing en zwanezang van Moeder Meense
De commilitonen, gelijk altijd fel en ongeremd
En de schachten door ’t bier en de vrouwen getemd,
Waren nu, aan ’t eind gekomen, in alle staten,
Want ze gingen ’t voorbije jaar achter under laten.
Jempie en Facteur waren verwikkeld in nen zwaren strijd.
Door wie ging de club ’t naaste jaar worden geleid ?
Wat dat Jempie niet wist, was dat de Meense, onbeschaamd,
Al van den dag tevoren een plan tegen hem had beraamd.
Zo gezegd, zo gedaan, traden we in de cantuszale.
Senior Gel was voor de gelegenheid streng van tale.
Na ’t clublied en “de Gilde Viert” te hebben gezongen,
Werd bij de schachten op de oude clubdeugden aangedrongen.
Alzo sprak Gel : “Schachten, nu wordt ge enfin ontgroend.
De regels van de club zijn dat ge op tijd en stond
Uw Pasen houdt, maar elkeen weet : dat is niet genoeg.
Veel beter dan het altaar is den toog van onze kroeg !”
Toen kwam de speech van de schachten hunder peter,
Den enen deed dat slecht, den anderen wat beter.
D’ontgroeninge van elkeen werd rap toegestaan :
De tijd voor belangrijker zaken ving nu aan.
Tot sportführer werd, zonder blikken of blozen,
- 101 -

Chronologisch overzicht per clubjaar

De nieuwbakken commilito Spelonk verkozen.
’t Was welgeteld op dat moment dat Steppie binnentrad.
Als vers erelid werd hij begroet met nen “Io Vivat !”.
Op de functie van ab-actis was er niemand uit :
Daarom werd Fifi door de senior aangeduid.
Le Pen verloor de strijd, zwaar tegen zijn wil,
Voor ’t zedenmeesterschap tegen Abdel.
Uiteindelijk werd hem de post van cantor toebedeeld.
’t Is te hopen dat hij schone (en Vlaamse) liedjes kweelt.
Abdel waagde een tweede kans en werd tot quaestor verkozen.
Daardoor werden een aantal posten weg en were geschoven,
Zodanig dat niemand meer wist wie welke functie had.
Den dag derachter werd toen alles opgeschreven op een blad.
De senior was zodanig nerveus van goed op te letten
Dat hij vergat hem kandidaat voor een functie te zetten.
’t Moment brak aan : de nieuwe senior zijn verkiezinge !
Maar toch ging Gel eerst over tot de “chant du cygne”.
Voor Raepe en voor Tintin was ’t nu de zwanezang.
Gel wenste hen geluk, een traan blonk op zijn wang.
Vier kandidaten zeiden : “Ik senior ? Daar zit wat in !”
Te weten : Facteur en Jempie, Abdel, alsook Le Pen.
Met unanimiteit min één van stemmen werd Facteur benoemd.
Jempie zijn hoofd hing van bitterheid tegen de grond.
Dat was natuurlijk onderdeel van ons komplot.
Facteur kreeg ’t lint. We bulderden ons zot :
“Gaudeamus igitur”, en ’t was nog niet genoeg,
Totdat Facteur aan de corona om stilte vroeg.

Het SeniorenKonvent voor ’t Kraakske
(foto Hans Punter)

Vooraan : (1) Mathieu Cilissen, (2) Wim De Gendt, (3) Johan Mees, (4) Guido Houben, (5) Marco Schoups,
(6) Peter Vanden Eynde, (7) Louis Christoffels, (8) Eric Bohner, (9) Hans Punter, (10) Frank Dhooghe, (11) Gorik
Goris, achteraan : (12) Patrick De Greef, (13) Bartel Puelinckx, (14) Alain Ide, (15) Marc Vermylen, (16) Pol De
Boe, (17) Jan Lambrecht, (18) Francis Maselis, (19) Kurt Moons, (20) Jan Swennen, (21) Jan Bode, (22) Hans
Brasseler, (23) Guy Pas, (24) Erik Loosveldt, (25) Johan Van Bragt, (26) Walter Vits, (27) Francis Mottrie,
(28) Peter Vanneste, (29) Alain Vanfleteren, (30) Jo De Meester.
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Hij stelde voren een derde ronde door te voeren,
Om hem toe te laten Jempie rechtstreeks te vloeren.
En Jempie werd, “O Thaumazzia !”, in de ultieme kanse
Unaniem verkozen. Wel wel Jempie, welk een chance.
Alzo zongen we ’t Gaudeamus voor de tweede keer
En de moed van onze senior keerde weer :
Wel twintig ad fundums waren ’t dat hij rond hem gaf,
Nog nooit hebben we zo gekotst : was dat nu onze straf ?
Christophe Robbe v. Le Pen.

Studentenleven anno 1985-1986
Oost-Vlaamse Gilde (Confrater) : Geert De Neef v. Marcel
(ZOV)
- Ros Beyaert (Nele) : Kurt Moons v. Kurt (2)
- ZOV (Confrater) : Jan Bruwier v. Patat

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Johan Van Bragt v. Drapeau (Semini)
- vice-senior seniorum : Ivo Van den Nest v. Kommisj
(Payottenland)
- scriptor : niet verkozen
- penningmeester : Piet Lombaerts v. Puist (Semini)
- sportführer : Jan Swennen v. Gonzo (Boves Luci /
Fanfare)
- cantor : Geert Monserez v. Mon (Fanfare / Izegemse)

West-Vlaamse Gilde (Bierhalle) : Renaat Celens v. Celens
(Oostendse)
- Brugse (Confrater) : Stefan Himpe v. Fanus
- Izegemse (Kraakske) : Johan Cottignies v. Cotje
- Kortrijkse (Wink) : Dominique Ottevaere v. Otto
- Mandel (Donatus) : Paul Dereere v. Polle
- Meense (Mercuur) : Jan Bode v. Facteur
- Oostendse (Bierhalle) : Olivier Drabs v. Ollie
- Tieltse (Bierhalle) : Bart Boone v. Boontje
- Waregemse (Mercuur) : Koen Chanterie v. Koenie
- Westland (Bierhalle) : Siegfried Debaeke v. Jerom

- prins carnaval : Guido Houben v. Guillaume
(Hasseleta / Fanfare)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde (Boule) : Jo De Meester v. Peli (Lange
Wapper / Fanfare / Semini / Hasseleta)
- Geelse (Hopveld) : Bert Liekens v. Beir
- Lange Wapper (Boule) : Frank Fleerackers v. Poëper (1)
- Mastentop (Kraakske) : Yves Leysen v. Lözie
- Omnia : geen werking
- Reuzegom (Boule) : Eric Bohner v. Smalle
- Semini (Kraakske) : Peter Lampers v. Tepeltjoep

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Rudy De Backer (ZOV / patron van de Confrater)
- Roger Dillemans (rector van de KUL en commilito
honoris causa van de Brabantse Gilde en de Fanfare)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Kraakske) : Mirjam Van Loon v. Pootje
- Klamme Hand (Kraakske) : ... (3)

Brabantse Gilde (Clijne Taefel) : Jan Huys v. Buffalo!!
(Bezem Brussel / Payottenland / Ons Hageland)
- Bezem Brussel (Clijne Taefel) : Jos Leyssens v. Weuttel
- Lovania (Clijne Taefel) : Francis Davidts v. Kwak
- Mechlinia-Reynaert (Clijne Taefel) : Gauthier Clerens
v. Brutus
- Ons Hageland (Clijne Taefel) : Walter Vits v. Lorre
- Payottenland (Clijne Taefel) : Dirk Martens v. Voenk

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Clijne Taefel) : Odile de Ras v.
Krokdort
- Status Nascendi : ...
- KVHV : Filip Martens v. Vake Jozef (Bezem Brussel)
- Fanfare (Kraakske) : Bart Schepens v. Klet
(Payottenland)
- Verbondswacht : Pieter Leemans v. Rapzat (Ons
Hageland)
- Ons Leven : Dirk Vanhegen

Limburgse Gilde (Kraakske) : Michel Vanbockrijck v.
Slappe (Boves Luci)
- Boves Luci (Kraakske) : Jeff Hoeyberghs v. Shampoo
- Hasseleta (Boule) : Michel Demot v. Mickey
- Heidebloem (Kraakske) : Lode Essers
- Hesbania (Ambiorix) : Michel Libens v. Libi
- Maaslandia (Kraakske) : Luc Claessens v. Kromme
- Mijnlamp (Ambiorix) : Marc Vanstraelen v. Billie

(1) Op dinsdag 12 november 1985 werd Lange Wapper
tijdelijk uit het SK gezet.
(2) Enkele figuranten probeerden een clubnaam op te
dringen aan Kurt Moons maar ze gingen zelf af.
(3) Klamme Hand was actief binnen de Gilde maar niet
erkend door het SeniorenKonvent.

Reuzegom bezoekt de Brouwerij Moortgat
Vooreerst zou ik de vader van schacht Delier
willen verzoeken dit verslag niet te lezen.
Dank bij voorbaat.

voor een dergelijke expeditie. We vroegen ons
ook af waarom de chauffeur een lege emmer
had gedeponeerd in het interieur naast hem.

Zoals het een senior betaamt, lag de Smalle op
donderdag 5 december 1985 nog vergezeld
van het bekende huisdier te roezen in zijn bed,
toen we dus vertrokken naar de Brouwerij
Moortgat. De bus met zachte hydrofiele
zeteltjes was in ieder geval veel te luxueus

Op de brouwerij aangekomen, werden we
voorgesteld aan onze gids Fons, chef van de
chemische afdeling waar hij zo te zien in het
verleden al slechte ervaringen had opgedaan.
Terwijl we kennismaken met Fons, zweefde
plots een spookachtige verschijning kreunend
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Kiescantus van de Brabantse Gilde in mei 1986
(foto Jan Huys)

Vooraan : (1) Jan Honinckx, (2) Gauthier Clerens, (3) Erik De Keersmaeker, (4) Jos Leyssens, (5) Hans
Brasseler, (6) Walter Vits, midden : (7) Dirk Martens, (8) Lieven Stassijns, (9) Patrick De Greef, (10) Jan Huys,
(11) Johan Houben, (12) Francis Heymans, (13) Odile de Ras, achteraan : (14) Erik Doms, (15) Filip Huygens,
(16) Bartel Puelinckx, (17) Kris Callaert, (18) Marc Vermylen, (19) NN, (20) Ivo Van den Nest, (21) Joris Van den
Cruyce, (22) Johan Van Bragt, (23) Bert Vandenbroeck, (24) NN, (25) Jeroen Lettens, (26) Maarten Van
Eeckhoudt, (27) Dirk De Waele, (28) Pieter Leemans, (29) Dominique Suttels.

voorbij met een glazen willoze blik in de
ingevallen holle oogkassen. Fons beweerde dat
de man directeur was van het bedrijf en hij
fluisterde ons toe dat, toen de arme
verschijning nog leefde, hij meer dan vijftien
duvels per dag verzwolg.

fundum Duvel. De druk liep in elke maag
hoog op, doch werd gelukkig niemand fataal,
tenminste toch niet meteen hé Delier. We
verlieten vervolgens het dranklokaal dat op de
tweede verdieping lag zeer voorzichtig. Fons
had ons immers verteld dat een betreurde
vroegere brouwerijbezoeker geïnspireerd werd
door de heerlijke drank om de kortste en
snelste weg naar beneden te kiezen. Het werd
de stakker fataal.

Na deze heerlijke anekdote kregen we de
gebruikelijke lulkoek over het brouwproces en
de bijhorende interessante vragen. Zoals toen
Blackout graag van Fons vernam hoeveel
spanning er op één of andere bout stond. Toen
Fons echter onze drogen kelen bekeek in onze
geeuwende mond, zag hij dat het tijd werd
voor het aangename deel van dit bezoek.
Zuipen dus !

Na nog een rondje buiten de brouwerij op
kosten van de Fons kregen sommige
schachten plots sterke slaapneigingen en
legden zich prompt op de straatstenen. Delier
gaat er een belletje rinkelen ?

Fons warmde ons eerst op met enkele rondjes
Moortgat
pils.
En
uiteindelijk,
toen
ondergetekende zich al begon af te vragen of
Moortgat ook nog Duvel brouwde, trok hij de
eerste Duvels af. Na de gebruikelijke discussie
hoe een Duvel dan wel juist ingeschonken
moet worden, pompten we dit heerlijke eiwitlooizuur-complex in onze maag.

We zagen de chauffeur met een rothumeur in
de bus zitten. Was die man slechtgezind ! Hoe
konden wij nu weten dat we drie uur later dan
afgesproken bij zijn nog steeds mooie bus
zouden terugzijn. In ieder geval, we zaten nog
niet in de bus of daar begonnen de eerste
schachten al verstek te geven.
Den Delier begon zijn clubnaam te verdienen
met een voorspel op een echte Delirium
Tremens. We begrepen nu ook waarom de
chauffeur een emmer bijhad. Terwijl de

Na enkele rondjes Duvel begon de sfeer er al
in te komen. De schachten kregen dus een
maagwandbreukspanningstest oftewel een ad
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schachten zo één voor één aan het sterven
waren begonnen enkele commilitones hier en
daar een zetel te hydrateren. De Kotser vond
de weg tussen hem en de emmer te lang en
deponeerde zijn maaginhoud dan maar in een
plots spasme op de haardos voor hem. Zeug,
Blackout en Hondje bestudeerden in een soort
contest de invloed van Duvel op de mannelijke
potentie. (Voor de dames : de uitslag kan
persoonlijk bekomen worden bij deze illustere
figuren.)

gesleept (nietwaar Delier !). Inderdaad, de
arme Delier werd stuiptrekkend afgevoerd
naar zijn kot. Wij, de commilitones, waren
daarentegen precies in de goede stemming om
ons in de Leuvense nacht te storten. Van de
busmaatschappij hebben we nooit meer iets
gehoord ...
Zeug, schachtenmeester.
PS : onvolledigheden of andere fouten zijn te
wijten aan de ondertussen afgestorven
hersencellen van ondergetekende.

De zichtbaarheid in de bus werd ondertussen
al danig beperkt door het zich uit de zetels, de
emmer, de contest en de haardos gevormde
gasmengsel. Gelukkig voor de bus waren we
ondertussen aangekomen in Leuven waar de
schachten zich uit de bus sleepten of werden

Uit het Galabalboekje van Reuzegom.

Studentenleven anno 1984-1985
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (11de lustrum)

Oost-Vlaamse Gilde (Nele) : Jan Vander Stichele v.
Snoopy (ZOV)
- Ros Beyaert (Nele) : Laurent Verhelst v. Kostuum
- ZOV (Nele) : Christophe Vander Stichele v. Smos

- senior seniorum : Johan Goemaere v. de Noeden Belg
(Westland) (1)
- vice-senior seniorum : Jan Huys v. Buffalo!! (Bezem
Brussel / Payottenland / Ons Hageland)
- scriptor : Jean De Saeger v. Callisj (Ros Beyaert)
- penningmeester : Johan Van Bragt v. Drapeau
(Semini)
- cantor : Dirk De Waele v. Spokth (Payottenland)

West-Vlaamse Gilde (Bierhalle) : Ivan Devolder v. Voldrio
(Tieltse)
- Brugse (Confrater) : Koenraad Verbeke v. Lippe
- Izegemse (Tijl) : Dirk Ghekiere v. Kiere
- Kortrijkse (Wink) : Tony Van Eeckhout v. Toone
- Mandel (Bierhalle) : Francis Maselis v. Masse
- Meense (Mercuur) : Marc Lambert v. Raoul
- Oostendse (Bierhalle) : Luigi Vervaele
- Tieltse (Bierhalle) : Joost Claeys v. Klois
- Waregemse : geen werking
- Westland (Bierhalle) : Philippe Comeyne v. Khommeinie

- prins carnaval : Patrick Massagé v. Tarzan (ZOV)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde (Kraakske) : Jacques Hendrickx v.
Pissijn (Semini)
- Geelse (Hopveld) : Andreas de Troy
- Lange Wapper (Boule) : Christian Van Thillo v. Dildo
- Mastentop (Kraakske) : Jo Leysen v. Sloef
- Omnia (Wink) : Paul Neutjens v. Biergoot (2)
- Reuzegom (Tijl) : Luc Van Weert v. Blackout
- Semini (Kraakske) : Stefan Van Tricht v. Idefix

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Pieter De Crem v. Krem (ZOV)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Kraakske) : Bert Houben v. Bert
- Klamme Hand : Jan Geivers v. Sprot (3)

Brabantse Gilde (Clijne Taefel) : Lieven Stassijns v.
Rammeleir (Payottenland / Bezem Brussel)
- Bezem Brussel (Clijne Taefel) : Karel Van Eeckhout v.
Salami
- Lovania (Clijne Taefel) : Francis Davidts v. Kwak
- Mechlinia-Reynaert (Clijne Taefel) : Filip Huygens v.
Rochel
- Ons Hageland (Clijne Taefel) : Walter Vits v. Lorre
- Payottenland (Clijne Taefel) : Ivo Van den Nest v.
Kommisj

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Clijne Taefel) : Annemie Diegenant v.
Snoes
- Status Nascendi : ...
- KVHV : Filip Martens v. Vake Jozef (Bezem Brussel)
- Verbondswacht : Walter Vits v. Lorre (Ons Hageland)
- Fanfare (Kraakske) : Geert Monserez v. Mon (Izegemse)
- Ons Leven : Dirk Vanhegen
(1) De clubnaam van Johan Goemaere werd zelden
gebruikt want hij werd steevast aangesproken met
zijn familienaam. Een latere poging om hem de naam
Puree aan te smeren (vanwege zijn culinaire voorkeur
als kok van de Bierhalle) is niet gelukt.
(2) Paul Neutjens was de laatste commilito in Leuven en
werd aldus de facto preses.
(3) Klamme Hand was actief binnen de Limburgse Gilde
maar niet erkend door het SeniorenKonvent.

Limburgse Gilde (Kraakske) : Eric Verhoeven v. Blackie
(Boves Luci)
- Boves Luci (Kraakske) : Lieven Smet v. Porei
- Hasseleta (Ambiorix) : Eric Ignoul
- Heidebloem (Ambiorix) : Lode Essers
- Hesbania (Ambiorix) : Johan Van Baelen v. Bal
- Maaslandia (Ambiorix) : Karel Verschelde v. Nagelke
- Mijnlamp (Ambiorix) : Yves Daenen

55 jaar S.K.
Dit jaar viert het SeniorenKonvent van
Leuven, dit is het overkoepelend orgaan van

regionale studentenclubs zoals Mechlinia,
haar elfde lustrum. Een unieke gelegenheid
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Het SeniorenKonvent
(foto Jan Huys)

Vooraan : (1) Jean De Saeger, (2) Johan Van De Winkel, (3) Marc Dierick, midden : (4) Stefan Van Tricht,
(5) Jan Huys, (6) Johan Goemaere, (7) Christophe De Landtsheer, (8) Filip Martens, (9) Ivan Devolder,
achteraan : (10) Johan Van Bragt, (11) Jacques Hendrickx, (12) Lieven Stassijns, (13) Geert Monserez, (14) Jan
Vander Stichele, (15) Filip Huygens, (16) Christophe Vander Stichele, (17) Dirk De Waele, (18) Renaat Celens,
(19) Laurent Verhelst, (20) NN, (21) Piet Lannoo, (22) Joost Claeys.

die uitgebreid gevierd moet worden. Dat
hebben we dit jaar dan ook al gedaan, met als
hoogtepunt de S.K.-week die liep van zondag
13 januari tot en met vrijdag 18 januari. Het
werd een fantastische week, waarvan nu
enkele herinneringen volgen.

beleven valt. Een beetje vermoeid, waarschijnlijk door de lange wandelingen naar de
verschillende café’s, keerden we naar onze
koten terug.
Dinsdag stond er een voetbalmatch op het
programma, die echter door het winterweer
moest afgelast worden. Niet getreurd,
’s avonds konden we onze harten ophalen op
de massa-cantus. Enkel Brutus en Volondat
waren er om onze kleuren te verdedigen.
Senior Rochel was afwezig, daar hij met
Galabal-perikelen zat.

De festiviteiten begonnen ’s zondags in den
Universum met twee vaten Vieux Temps. Het
werd een zeer rustige avond, stilte voor de
storm zo zou later blijken. Het zou een week
worden waar we ruim de gelegenheid krijgen
om onze “ischelaaiksen” dorst te lessen, om
het met de woorden van Senior Seniorum
Goemaere te zeggen.

De volgende dag stond de bus klaar om ons
naar brouwerij Vieux Temps te brengen. Daar
Mechlinia deze brouwerij de week voordien
reeds
bezocht
had
en
de
daaraan
overgehouden kater indachtig, vertrok de bus
zonder Mechlinia. Dat onze vrees niet
ongegrond was, bleek toen we ’s avonds
enkele wrakken tegenkwamen. De simpele
vraag : “hoe was het bezoek ?” scheen voor
velen te moeilijk om in verstaanbaar
Nederlands uit te leggen.

De volgende dag begon met een receptie voor
alle senioren, gevolgd door een uitgebreide
rolling. Werden we tijdens de receptie rijkelijk
volgegoten met schuimwijn, dan bleek dit nog
niets te zijn in vergelijking met het biervolume
dat we later op de dag voorgeschoteld kregen.
Mechlinia, tot nu toe slechts vertegenwoordigd
door de Senior, werd nu vergroot door Brutus
en Volondat, die dit festijn niet aan zich
wilden laten voorbijgaan.

Het gevolg was een uitgedunde groep op
donderdag.
Met
enkelen
werd
het
studentenmuseum bezocht en later aan de
kaartcompetitie
deelgenomen.
Om
zijn
afwezigheid van de voorbije twee dagen
enigszins goed te maken won Rochel het
hartenjagen en uit fierheid voor deze

De Studentenfanfare bracht den ambiance tot
een hoogtepunt in de Confrater en den Boule.
Deze geweldige rolling, voortreffelijk geleid
door Goemaere, behoort zeker tot de
hoogtepunten van wat er in het clubleven te
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overwinning nam hij een te groot deel van het
vat Stella tot zich.

den Tijl.
De week werd afgesloten in den Boule, het
eindpunt van deze week, maar hopelijk niet
voor het S.K. dat we nog een heerlijke
toekomst wensen.

De volgende dag werd dus nogal pijnlijk voor
de schrijver dezes en dat is dus niet de
geschikte conditie om de Dies Natalis te
vieren. Gelukkig begon deze activiteit pas
’s avonds, zodat de Senior en Volondat zich
toch ietwat uitgerust naar ’t Kraakske konden
begeven. Daar dronken we een aperitief,
gevolgd door een etentje en mini-cantus in

Ad multos annos,
Filip Huygens v. Rochel,
Senior Mechlinia 1984-1985.
Uit het Sponske van januari 1985.

Studentenleven anno 1983-1984
West-Vlaamse Gilde (Bierhalle) : Philippe Couvreur v.
Leegaard (Meense)
- Brugse (Bandung) : Tom Janssens
- Izegemse (Tijl) : Rik Vandemoortele
- Kortrijkse (Wink) : Bart Devriese
- Mandel (Bierhalle) : Luc Penninck
- Meense (Mercuur) : Stefaan Volckaert v. Faone
- Oostendse (Bandung) : Renaat Celens v. Celens
- Tieltse (Bierhalle) : Piet Lannoo v. Pietje
- Waregemse (Bandung) : Luc Stammen v. Stanny
- Westland (Bandung) : Johan Goemaere v. de Noeden
Belg (4)

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Jos Goubert v. Legum (Bezem
Brussel / Mechlinia)
- vice-senior seniorum : Pierre Feys v. Pirre (Westland)
- scriptor : Filip Tanghe v. Raffal (Bezem Brussel)
- penningmeester : Marc Dierick v. Profoit
(Payottenland)
- sportführer : Alex Van Lieshout v. Jail (Semini)
- public relations : Luc Heylands v. Lucas (Hesbania)
- prins carnaval : Werner Camps v. Smegma (Boves Luci)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Jacques Gielens (barman van den Boule)

Antwerpse Gilde (Wink) : Patrick Haazen v. Al Capone
(Omnia)
- Geelse (Hopveld) : Stef Keersmaekers
- Lange Wapper (Boule) : Chris De Boeck v. Joe Bacardi
- Omnia (Wink) : Jef Meylemans v. Meesterke
- Reuzegom (Tijl) : Jan Christiaenssens v. Christi / Wim
Callaerts v. Hondje (1)
- Semini (Kraakske) : Frank Verhaegen v. Peuk

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Kraakske) : Erik Eijrond
- Carpe Diem : geen werking
- Klamme Hand : Bart Van den Bosch v. Nachtuil (5)
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Clijne Taefel) : Odile de Ras v.
Krokdort
- Status Nascendi : Annemie Adriaenssens v. Schroenkel
- KVHV : Luc Collet v. Kodak
- Fanfare (Kraakske) : Stefan Himpe v. Fanus (Brugse)
- Verbondswacht : Dirk Vranken v. Dee
- Ons Leven : Filip Martens v. Vake Jozef (Bezem
Brussel)

Brabantse Gilde (Clijne Taefel) : Herman Van Eeckhout v.
Klimop (Payottenland)
- Bezem Brussel (Clijne Taefel) : Jan Huys v. Buffalo!!
- Lovania (Clijne Taefel) : Chris Schroeders v. Plongeur
- Mechlinia-Reynaert (Clijne Taefel) : Erik Doms v. Frut
- Ons Hageland : geen werking (2)
- Payottenland (Clijne Taefel) : Iwein Van Driessche v.
Bordel

(1) In oktober 1983 werd Jan Christiaenssens afgezet en
Wim Callaerts nam het preseslint over.
(2) Valère Oversteyns heeft zichzelf als preses aangesteld
van een club zonder commilitones.
(3) In oktober 1983 trad Joost Verkeyn af en Christophe
De Landtsheer nam het preseslint over.
(4) De clubnaam van Johan Goemaere werd zelden
gebruikt want hij werd steevast aangesproken met
zijn familienaam. Een latere poging om hem de naam
Puree aan te smeren (vanwege zijn culinaire voorkeur
als kok van de Bierhalle) is niet gelukt.
(5) Klamme Hand was actief binnen de Limburgse Gilde
maar niet erkend door het SeniorenKonvent.

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Luc Geebelen v. Göbels
(Mijnlamp)
- Boves Luci (Kraakske) : Eric Tubbax v. Tubifex
- Hasseleta (Ambiorix) : Marc De Rudder v. Marc
- Heidebloem (Ambiorix) : Patrick Van de Velde v. Witte
- Hesbania (Ambiorix) : Stef Goris v. Miel
- Maaslandia (Ambiorix) : Johan Dehaese
- Mijnlamp (Ambiorix) : Geert Geerkens v. Gigi
Oost-Vlaamse Gilde (Nele) : Geert De Brabandere v. Grete
(ZOV)
- Ros Beyaert (Nele) : Jean De Saeger v. Callisj
- ZOV (Nele) : Joost Verkeyn / Christophe De Landtsheer
v. Prins (3)

Z.O.V.-Verslag anno 1983
Wat is er beter dan een gevulde oktobermaand
om de vakantiesfeer te doen vergeten en om
ons terug student te doen voelen ?

waren er ook een zestal aspirant-schachten
present, bij wie dit zo goed meeviel dat ze later
smeekten gedoopt te worden.

Met dit in het achterhoofd werd de eerste
woensdag van het academiejaar al meteen
cantusavond. Benevens al de commilitones

Deze cantus was dan uiteindelijk ook de
laatste onder seniorschap van Welle, bij
verstek van Joost die aftrad wegens
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Inhuldiging van het SK-schild op de gevel van den Boule
(foto Jan Huys)

Vooraan : (1) Jan Huys, (2) Jos Goubert, (3) Axel Willems, (4) Christophe De Landtsheer, (5) Jan Larivière,
(6) Luc Geebelen, (7) Marc Dierick, (8) Stef Goris, (9) Johan Goemaere, achteraan : (10) Tom Janssens,
(11) Frederic Caudron, (12) Stefan Himpe, (13) Filip Tanghe, (14) NN, (15) Eric Degadt, (16) NN, (17) Luc
Heylands, (18) NN, (19) NN, (20) Renaat Celens, (21) NN.
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professionele redenen, zodat het ook meteen
een
kiescantus
werd.
Als
onbetwiste
overwinnaar kwam Prins uit de bus. Dit ook
dankzij zijn isomo-programma, maar vooral
wegens zijn verdiensten voor ons aller
dierbaarste, de Z.O.V. dus. Zijn eerste daad
als senior was het benamen van de schachten,
vijf van de zes clubnamen begonnen
merkwaardigerwijze met een T. Na de cantus
werd
er
nog
een
overwinningsvaatje
leeggeslurpt op de tonen van onze Z.O.V.hittip, door gans Leuven nu wel gekend.

Country Club, zodat Moeder Z.O.V. nu weer
centjes had om te koken !
De donderdag na Zoffing werd dan ook een
rolling ingelast, die de meeste delen van
Leuven onveilig heeft gemaakt om dan haar
finale te vinden in den Ambi met de dan nog
overlevende Zoffers. Deze drukke periode werd
dan besloten met het dopen der schachten.
Hierbij kwamen er acht snoodaards vrijwillig
naar de slachtbank om er hun domheid op
zeer overtuigende wijze te demonstreren. Het
was nu wel overduidelijk dat ze nog zeer, zeer
veel zullen moeten leren ! Vermelden wij ook
nog dat zij stonken.

Na deze cantus kwam dan de beruchte
“24 uur van de Z.O.V.”, de week nadien, die
weliswaar een ietsje later begonnen was, doch
vanaf dan ging het steeds maar in crescendo
tot de Nele één ziedende massa was ook
weeral op de tonen van de Z.O.V.-hittip die
nog vaak te beluisteren was.

Woensdag 9 november was er dan nog een
fitnesstraining om de leuze “mens sana in
corpore sano” in ere te houden. Tijdens deze
fitnesstraining en het daaropvolgende vat
bleek nog eens overduidelijk in welk een fitte,
parate, gezonde toestand alle commilitones
verkeren zodat alle gewone burgers ervan
verstomd stonden !

Zoals ook op de studentenfeesten van
19 oktober waar onze stand - ondanks de
slechte ligging - toch uitgroeide tot het meest
bezochte bierkraam wat zich dan ook uitte in
zowel overvloedige bierverkoop als in uitbundige ambiance.

Dit was het dan voor onze eerste maand aan
ons aller Alma Mater ! Voor het vervolg : come
and see next time !

Doch hiermee was het nog niet afgelopen !
Immers, Zoffing stond voor de deur ! Dankzij
de inzet aller commilitones werd dit een waar
succes, weerom in de Oudenaardse Golf- en

Uw Z.O.V.-Scriptor, Pilchard.
Naar een authentiek archiefdocument.

Studentenleven anno 1982-1983
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Jos Vanhoof v. Joske
(Heidebloem)
- Boves Luci (Kraakske) : Christian Van de Velde v. Feut
- Hasseleta (Ambiorix) : Luc Favoreel v. Faf
- Heidebloem (Ambiorix) : Pierre Houben
- Hesbania (Ambiorix) : Jos Vandevenne
- Maaslandia (Ambiorix) : Paul Van Elst
- Mijnlamp (Ambiorix) : Luc Geebelen v. Göbels

- senior seniorum : Christophe De Landtsheer v. Prins
(ZOV / Payottenland)
- vice-senior seniorum : Patrick Van de Velde v. Witte
(Boves Luci / Heidebloem) / Piet Vanderhaegen v. VDH
(Waregemse) (1)
- scriptor : Johan Verschueren v. Neus (Semini)
- penningmeester : Frederic Caudron v. Manillo (ZOV)
- sportführer : Patrick Van de Walle v. Patje (Hasseleta)
- cantor : Johan Van De Winkel v. Ploimke (Payottenland / ZOV / Fanfare)
- public relations : Jos Goubert v. Legum (Bezem
Brussel / Mechlinia)

Oost-Vlaamse Gilde (Nele) : Pieter Vander Stichele v.
CLO2 (ZOV / Kortrijkse)
- Ros Beyaert (Nele) : Patrick Van Lembergen
- Waasse : geen werking
- ZOV (Nele) : Peter Coucke v. Koekie / Geert Welleman v.
Welle (2)

- prins carnaval : Bart Boone v. Boontje (Tieltse)

West-Vlaamse Gilde (Bandung) : Erik Degadt v. Gatje
(Westland)
- Brugse (Bandung) : Pascal Leys v. Lurpe
- Izegemse (Tijl) : Koen Vanoutryve
- Kortrijkse (Bandung) : Dominique Vanbesien
- Mandel (Bierhalle) : Roger Casteleyn
- Meense (Bierhalle) : Philippe Couvreur v. Leegaard
- Oostendse (Bandung) : Bart Soenen v. Bambi
- Tieltse (Bierhalle) : Marc Wittevrongel v. Witten
- Waregemse (Bandung) : Paul Roelens v. Roelie
- Westland (Bandung) : Pierre Feys v. Pirre

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Marc Van Dongen v. Simpele (Omnia)
- Geelse (Bacchus) : Marc Carlier v. Kalle
- Lange Wapper (Boule) : Johan Dirickx v. Gigi
- Omnia (Wiel’s Ton) : Jef Meylemans v. Meesterke
- Reuzegom (Bierhalle / Tijl) : Jan Ickroth v. Pigmee
- Semini (Kraakske) : Dennis Vertommen v. Vieze Lozer
Brabantse Gilde (Clijne Taefel) : Ward Hens v. Kleerkast
(Mechlinia)
- Bezem Brussel (Clijne Taefel) : Filip Tanghe v. Raffal
- Lovania (Clijne Taefel) : Yves Marteau v. Pralin
- Mechlinia-Reynaert (Clijne Taefel) : Dirk Perdieus v.
Swa
- Payottenland (Clijne Taefel) : Lieven Stassijns v.
Rammeleir

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Hans van Ham v. Faro (Bezem Brussel)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Kraakske) : Ernest Luiten
- Swaene : Willy Thijs v. Sinti (3)
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(1) Omwille van zijn verplichtingen als stage-arts trad
Patrick Van De Velde in oktober 1982 af en Piet
Vanderhagen nam zijn functie over.
(2) In oktober 1982 trad Peter Coucke af en Geert
Welleman nam het preseslint over.
(3) Moeder Swaene en Carpe Diem waren actief binnen
de Gilde maar niet erkend door het SeniorenKonvent.

- Carpe Diem : Ronny Hanet (3)
- Klamme Hand : geen werking
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Clijne Taefel) : Myriam Haelvoet v.
Piep
- Status Nascendi : Els Peeters v. Els
- KVHV : Mark Van Vaeck v. Tejero
- Fanfare (Kraakske) : Geert Deckers (Westland)
- Verbondswacht : Bart Schepens v. Klet (Payottenland /
Fanfare)
- Ons Leven : Luc Collet v. Kodak

Dies Natalisviering van het SeniorenKonvent
(foto Jan Huys)

(1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) Geert Monserez, (5) Iwein Van Driessche, (6) NN, (7) NN, (8) NN, (9) NN, (10) NN,
(11) NN, (12) Stefan Himpe, (13) Dennis Vertommen, (14) Jan Ickroth, (15) NN, (16) Yvo Stroobants, (17) NN,
(18) NN, (19) NN, (20) Marc Van Dongen, (21) Luc Favoreel, (22) Lieven Stassijns, (23) NN, (24) Lode Verhaert,
(25) NN, (26) NN, (27) Johan Van De Winkel, (28) NN, (29) NN, (30) NN, (31) NN, (32) Frederic Caudron, (33) NN,
(34) NN, (35) NN, (36) NN, (37) Wim Truyens, (38) Bruno Nackaerts, (39) Christophe De Landtsheer, (40) NN,
(41) Johan Verschueren, (42) Geert Welleman, (43) NN, (44) Jos Goubert, (45) NN, (46) Patrick Van de Walle,
(47) NN, (48) NN, (49) NN, (50) NN, (51) NN, (52) NN, (53) NN, (54) NN, (55) NN, (56) Yves Marteau, (57) NN,
(58) NN, (59) Luc Doms, (60) NN.

Half-Time Examencantus op vrijdag 24 juni 1983
van ettelijke senioren en commilito’s op gang.
Prins was immers direct op zijn stokpaardje
gevallen en Buffalo!! behoefde enkel een stuk
krijt om de Half-Time Examencantus in
ware SK-traditie op het Bezem-bord aan te
kondigen.

Een surrealistische zwoele zomerse zondagavond in de Clijne Taefel. Met platonische
argumenten tracht Prins zichzelf en Bloaske
ervan te overtuigen dat blokken toch maar
verloren tijd is. Ploim, die enkele uren tevoren
sigaretten
kwam
kopen,
mompelde
instemmend iets van “ne cantus is toch veel
plezanter” en bracht daarmee de ondergang

Vijf dagen later in de zaal van Franske was het
cantusminnende gezelschap nog aangegroeid
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met Welle, Bordel, Simpele en de pas
ontgroende
schachten Locht, Beikes en
Tintin. Aangezien Prins het echter vertikte als
pro-senior seniorum aan de bestuurstafel te
zitten en zich ostentatief tooide met zijn
commilitolinten van de ZOV en van
Payottenland, was het meer dan welkom dat
Legum
toevallig
passeerde.
De
senior
seniorum helemaal zonder lint, pet of codex
maar met een stevige buis op de lever en dus
goed in form. Om de elf aanwezigen te laven
werd dan snel een vijftig-liter vatje gestoken.

slaagde erin één voldongen feit aan te halen
alvorens Ploim oordeelde dat andere het beter
kunnen en Simpele voor de rest van de cantus
het zwijgen oplegde. Tijd dus voor een
bladzijde uit de codex en op aandringen van
Fred werd dat “F F F valete studia”. Zijn
daaropvolgende speech was kort maar
realistisch : “ik vraag een F, godsdienst telt
toch niet mee”. Ook Buffalo!! kreeg voor zijn
poging F points with the joker.
Tijdens de tempus - uitzonderlijk niet aangekondigd door een afwezige Poldergeist kwamen Swa, Stoef en Kleerkast nog binnen.
Juist op tijd voor een beestig speechke van
Bordel. Ingevolge zijn tien-varkenstheorie over
knorrende koeien, loeiende kippen met
krulstaarten en varkensbrood wordende
boeren, werd het iedereen duidelijk hoe
onduidelijk het er in de rechten aan toe gaat.
Bordel ad fundum rondde de uitleg af. Doch
Welle en Prins zetten de zaak verder met hun
duetversie van “wij zijn de jongens van de
verkensmet”.

De gilde viert, prosit corona, omnes ad fundum en bier her maakten de eerste minuten
van de cantus rond en gooiden de ambiance er
direct goed in. Ploim deed dan uit de doeken
dat de bedoeling van deze avond niet anders
was dan van eenzame en gebuisde senioren
van de straat te plukken. Legum voorvoelde al
wat komen zou en gelastte Beikes een lading
bier te laten aanrukken, zodat Ploim zweeg en
Sabbe tijdens een opgemerkt binnenvallen, de
kans kreeg zijn fanfarelint en Kortrijkse pet te
laten aanschouwen. Prins stikte prompt in
zijn gelach.

Nadat Rudder eerst zijn lint achterstevoren,
dan over de linkerschouder en tenslotte toch
nog op de voorgeschreven wijze aandeed,
ondernam Prins verwoede pogingen om met
een stoel het plafond naar beneden te halen.
Het zingevend waarom van deze hoge graad
van activiteit is mij ontgaan, maar dient
wellicht gezocht in bepaalde eigenschappen
van bier en aanverwante dranken.

Na de nodige allusies op de examens en het
kostuum van Legum tijdens het zwart-bruine
bier, stak Prins van wal met de eerste
examenspeech. Het werd een historische
achtergrondschets van Thomas van Aquino,
Abelaar Kastree, nen despoet, een fiene en
Bordel. Een salamander liet Fred vele minuten
aan de deur wachten, zodat hij ruimschoots
tijd had een verhaal over de loodgieter, zijn
moeder en zijn zuster ineen te draaien. De
Simpele gaf daarop met zijn veelbetekenend
stilzwijgen blijk van een geïnspireerde speech.
Zo kreeg Bordel de kans relaties (uit) te maken
vanuit het venster. Beter geslaagd was het
verhaal van een Brabander die Westfluuts
brabbelt, ’t is te zeggen Tintin. Hij had het
over Columbus, een ei, nen bloten in nen
cursus en ene Polle die ze pakt in hun holle.

Ter afleiding mochten Sabbe en Bordel ave
confreren, doch Prins was niet te stuiten en
Ploim zag zich genoodzaakt “te luisteren naar
iemand die vroeger ook nog iets belangrijks
moet geweest zijn in Leuven”. Prins stelde dan
een katholiek liedje voor, Onze-Lieve-Vrouw,
edoch Ploim zette “Du du ...” in. Volgens hem
gaat dat toch ook over dezelfde vrouw. Nadat
Plongeur en Yvo al lang genoeg op hun Io
Vivat gewacht hadden, kwamen ze toch nog
binnen en verwelkomden wij “nog twee keer
twee-honderd frankskes”. De concentratie was
evenwel gebroken en de oerduitse sentimentele kraker Du werd ingetogen gekweeld. De
beurt nu aan Stoef om zich tijdens zijn speech
aan wishful thinking te bezondigen en uit het
verhaal van Rudder viel weinig concreets te
halen, behalve een uitspraak in een huis aan
den Oude Markt : “du mag mich heet maar du
poep mich toch nie”. Verbum non habes
Rudder en het beloofde katholieke liedje kwam
er toch nog aan, op den toon van die die alle
weken naar de kerk gaan, ’t is te zeggen
Ploim.

Ter illustratie kwam Rammeleir plat in de
tweede salamander binnengewaaid. Onderwijl
waren Bloaske en Bordel druk doende een
vrouwelijke Jeanne d’Arm met gebarentaal en
andere onduidelijke tekens duidelijk te maken
dat Legum perte totale was en verder wachten
dus zinloos geworden was. Reden genoeg voor
Legum om de macht aan Ploim over te dragen
en het vrouwspersoon in kwestie door een
confrontatie met de realiteit van zijn integriteit
te overtuigen. Intussen was Kleerkast aan zijn
zevende rondje op het Hooverplein toe, om
tenslotte toch maar vlak voor Prins zijn
schroot te parkeren.

Na nog een salamander werd Sabbe gelast een
speechke te plegen en Prins zou de simultaan
verdraaiing op zich nemen. Sabbe roddelde

Student Van Dongen werd dan verzocht zijn
september-poging tot een speech te wagen. Hij
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gezapig over professoren terwijl Prins het leven
van varkens uit de doeken deed. Na ettelijke
minuten maakte Rammeleir aan de zaak een
einde door te vragen de radio af te zetten, “we
verstaan d’er toch niets van”. Om onduidelijke
redenen gooide Prins dan maar zijn pint over
Fred en Welle.

Rammeleir werd dit niet keer niet over het
hoofd gezien. Een utopisch beeld met spiralen
borsten en iets als intra-urine-device was het
resultaat.
Terwijl Prins zwamde over de existentiële
status van een stront verklaarde Tintin het vat
voor leeg, zodat Ploim wanhopig zijn geld
telde, in afwachting van nog driehonderd
frank.

De reeks speechkes werd verder gezet door
Plongeur, doch een black-out weerhield hem
en Bloaske had het par erreur en voor de
verandering nergens over. Hij trok dan maar
prompt een gordijn naar beneden en Alfa de
Blaas werd Yasser Sabbe. Aldus declareerde
hij nog gauw de betekenis van de letters S.S. :
Sabbe Silentium. Ploim klaarde dan tijdig de
zaken op : “Sabbe ze zijn over u bezig, niet
met u, S.S.”

In de salamander zagen verschillende senioren
hun vuile was nog eens buitengehangen
worden, zodat de Oude Roldersklacht en den
Blauwvoet de doortocht naar den Donatus en
de Clijne Taefel mogelijk maakten. Daar
werden Fanus, Gatje, Miele en Pirre duchtig
afgunstig gemaakt met de meest onwaarschijnlijke verhalen van wat er gebeurd was.

Dit leverde Bordel een zeventiende ad fundum
op, zodat hij daarna zijn zin voor statistiek
nogmaals kon bewijzen. Nadat Ploim hiermee
orde op zaken stelde, hield Welle een deskundige uiteenzetting over aspirine, captagon,
seresta, trancobiscopan en Sabbe. Ook

Hoc scripsit Buffalo!!
Uit de Mini-Egmont van november 1983.

Studentenleven anno 1981-1982
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

- Maaslandia (Ambiorix) : Paul Van Elst
- Mijnlamp (Ambiorix) : Ivo Vrancken

- senior seniorum : Wim Truyens v. Kla Berreke (Lange
Wapper)
- vice-senior seniorum : Jos Vanhoof v. Joske (Heidebloem)
- scriptor : Eric Claeys v. Yplon Major (Izegemse /
Fanfare)
- penningmeester : Marc Van Dongen v. Simpele (Omnia)
- sportführer : Luc Claeys v. Yplon Junior (Izegemse /
Fanfare)
- cantor : Johan Van De Winkel v. Ploimke (Payottenland / ZOV / Fanfare)
- public relations : Luc Lambrechts v. Penis (Hesbania)

Oost-Vlaamse Gilde (Nele) : Christophe De Landtsheer v.
Prins (ZOV)
- Waasse (Bandung) : Marc Samson v. Sam
- ZOV (Nele) : Jan Myncke v. Zanne
West-Vlaamse Gilde (Bandung) : Luc De Broe v. Broesse
(Oostendse)
- Brugse (Bandung) : Johan Devriendt
- Izegemse (Bierhalle) : Carlos De Ryckere
- Kortrijkse (Bandung) : Thierry Vlegels v. Vlegels
- Mandel (Bierhalle) : Stefano Petralia v. Petrol
- Meense (Bierhalle) : Francis Develter v. Cisse
- Oostendse (Bandung) : Pierre Ryckewaert v. Piëtte
- Tieltse (Bierhalle) : Mark De Backer v. Bakker
- Waregemse (Bandung) : Wim Janssens
- Westland (Bierhalle) : Erik Degadt v. Gatje

- prins carnaval : Stefan Himpe v. Fanus (Brugse /
Fanfare)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde (Harvest) : Frank Spiessens v. Vruuge
(Semini)
- Geelse (Bacchus) : Erik Craps
- Lange Wapper (Boule) : Johan Dirickx v. Gigi
- Omnia (Wiel’s Ton) : Herman Verschraegen v. Vlieg
- Reuzegom (Bierhalle) : Marc Spotbeen v. Keutel
- Semini (Munt) : Alex Van Lieshout v. Jail

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Jean-Claude Vercruysse v. Tutu (barman van de Clijne
Taefel / commilito honoris causa Brabantse Gilde)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Kraakske) : Hessel de Jong
- Swaene : Jean-Paul Serneels v. Jempi (2)
- Carpe Diem : Bruno Van Iersel v. Blotte (2)
- Klamme Hand : Patrick Claes v. Stienus (2)

Brabantse Gilde (Clijne Taefel) : Peter Doms v. Poldergeist
(Mechlinia)
- Bezem Brussel (Clijne Taefel) : Jos Goubert v. Legum
- Lovania (Clijne Taefel) : Paul Ruyts v. Rosbif
- Mechlinia-Reynaert (Clijne Taefel) : Marc Coen v.
Curre / Ward Hens v. Kleerkast (1)
- Payottenland (Clijne Taefel) : Bert De Keersmaeker v.
Stopsel

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Clijne Taefel) : Martine Boelens
- Status Nascendi : ...
- KVHV : Erik Nobels v. Stapper (Mechlinia / Geelse)
- Fanfare (Kraakske) : Jan Goethals v. Janot
- Verbondswacht : Wim Impens
- Ons Leven : Mark Behets

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Jos Raets v. JR (Hasseleta /
Hesbania)
- Boves Luci (Kraakske) : Fons Diels v. Fuck
- Hasseleta (Ambiorix) : Marc Stevens
- Heidebloem (Ambiorix) : Jean Flemings
- Hesbania (Ambiorix) : Staf Nickmans

(1) In oktober 1981 onderbrak Marc Coen tijdelijk zijn
studies en Ward Hens nam het preseslint over.
(2) Moeder Swaene, Carpe Diem en Klamme Hand waren
actief binnen de Gilde maar niet erkend door het
SeniorenKonvent.
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De schachtentafel van Bezem Brussel in de kelder van den Bandung
(foto Jan Huys)

Vlnr : (1) Filip Tanghe, (2) Karel De Leener, (3) Danny Pieters, (4) Jan Huys, (5) Steven van Eeden, (6) Hans van
Ham, (7) Philippe Rooseleer.

Het definitieve verslag van de carnavalviering
Voor Bezem-Brussel was de verkiezingscantus
van de Brabantse Gilde een belangrijk
evenement in 1982. Niemand kan zich in zijn
stoffig brein een prins carnaval herinneren
die, na een overtuigde overwinning binnen
Bezem Brussel, ook nog eens de gilde wist te
overtuigen van zijn - al dan niet geveinsde kwaliteiten. Dit jaar was Pirre den Eerste
evenwel een niet te versmaden ernstige
kandidaat. Als dan bleek dat de andere clubs
in de gilde proef na proef faalden tegen het
meesterschap van onze toekomstige senior
Raffal, was reeds na de eerste tempus voor
iedereen duidelijk dat Pirre onverbeterlijk was.

enige afspanningsborden staan en samen met
Pirre, alias Raffal, werd een loodzwaar en vele
meters lang vehikel op de kop gepikt en van
het Hogeschoolplein naar de Clijne Taefel
verplaatst. Daar aangekomen had senior
Legum postgevat om de argeloze autobestuurders om te leiden. Als eerste rijdend
wrak kwam een blauw-wit gekleurde camionette aan. Pandoeren ! De snuggere blik van
Buffalo!! rook al snel onraad en handen in
onschuld wassend ging hij quasi-beleefd op
het trottoir staan.
Senior Legum was als een op hol geslagen
paard in de kelders van het clubkafaat
verdwenen terwijl Loesj - die dit keer in regel
was met de wet - meende er goed aan te doen
al fluitend weg te stappen. Natuurlijk niet
naar de zin van de twee pandoeren die na veel
fluiten en roepen de zoveelste flater begingen
door Loesj in de bandietenkar te draaien. Daar
trof hij Klink en Pirre, vrolijk wachtend op
verder kaart-gezelschap.

Meteen aan de slag dus voor de stunt van de
gilde. Met enige - uiterst povere - steun van
de andere gilde-clubs werd al snel een
spitsvondig idee ter Clijne Taefel geworpen, nl.
een nieuw verkeersbord boven de doopvont
houden en daarna in de straten verspreiden.
Een zwalpend en waggelend student met pet
en lint om en codex en pint in de hand waarschuwt de onwetende Leuvense automobilist
voor de reële gevaren in de carnavalsdagen.
Als aanvulling van deze nieuwigheid introduceerde pro-senior seniorum Klink een
tweede aanpassing van het verkeersreglement.
Een zebrapad geschilderd met gebluste kalk
zou een krom spoor maken tussen het cluben gildekafaat de Clijne Taefel en het
uitgangsoord bij uitstek : de Leuvense Oude
Markt.

Een verslagen gilde-afvaardiging wist niet zo
gauw wat gedaan, doch snuggere Poldergeist
bracht - na veel wikken en weinig wegen - de
oplossing : op naar de pandoerenkeet. Aldaar
troffen we Pirre hevig gesticulerend in het
kantoor van de commissaris met een
platgedrukte blauwe kepie op het hoofd. Klink
wachte op een schamel bankje op het onverbiddelijke vonnis, terwijl Loesj nog beneden in
een van de vochtige - door al het doorgespoelde bier ? - cellen zijn geweten raadpleegde.

Deze zware openbare werken zouden om drie
uur des nachts ten uitvoer gebracht worden
en vereisten dus enige bescherming voor de
“schilders”
Klink
en
Poldergeist,
de
gildesenior. Geen nood, Buffalo!! wist wel

Na veel gezever en weinig geargumenteer mochten de drie opgepikten weer op
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vrije(rs)voet, maar ze moesten alle tekenen die
nog aan de ordeverstoring herinneren
verwijderen. Alzo geschiedde en alzo eindigde
een hoogtepunt van onze club. Ter afsluiting

werd tot een stevige rolling op de Oude Markt
besloten.
Uit de Mini-Egmont van oktober 1982.

Studentenleven anno 1980-1981
- Waasse (Bandung) : Yves Vandevijvere v. Stavros
- ZOV (Nele) : Bart Van Steenberge v. Ayatollah

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Yves Vancaillie v. Monster (Brugse) /
Valère Oversteyns v. Klink (Lovania / Bezem Brussel) (1)
- vice-senior seniorum : Patrick Eyben v. Patje
(Heidebloem)
- scriptor : Jos Raets v. JR (Hasseleta / Hesbania)
- penningmeester : Marc Van Dongen v. Simpele (Omnia)
- sportführer : Thierry De Heyn v. Pitou (Semini)
- cantor : Emile Anseel v. Miele (Westland / Fanfare)
- public relations : Luc Linders (Hasseleta)

West-Vlaamse Gilde (Klokke Roeland) : Patrick Schreurs
v. Patje Serieus (Mandel / Fanfare)
- Brugse (Klokke Roeland) : Paul Vyncke v. Polle / Marc
Lemahieu v. Matje (2)
- Izegemse (Klokke Roeland) : Joris Claeys v. Djoren
- Kortrijkse (Bandung) : Frank Crombez v. Krombas
- Mandel (Bierhalle) : Stefano Petralia v. Petrol
- Meense (Klokke Roeland) : Philippe Verraes
- Oostendse (Bandung) : Hendrik Vandenbussche v. Teo
- Tieltse (Klokke Roeland) : Luc Abeele v. Bele
- Waregemse (Bandung) : Piet Vanderhaegen v. VDH
- Westland (Klokke Roeland) : Hugo Ghesquière v.
Bounke

- prins carnaval : Guy Sols v. Beest (Geelse)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Wim Truyens v. Kla Berreke (Lange
Wapper)
- Geelse (Bacchus) : Willy Neys v. Detektief
- Lange Wapper : Patrick Van Der Straten v. Stroet
- Omnia (Wiel’s Ton) : Peter Stappaerts v. Napoleon
- Reuzegom (Bierhalle) : Stany Laenen v. Brats
- Semini (Harvest) : Frank Spiessens v. Vruuge

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Danny Pieters v. Punk (Bezem Brussel)
- Matthias Storme v. Triple A (ZOV)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Salco Herschberg / Henk ten Berg (3)
- Swaene : Guy Van Holsbeek v. Albino (4)
- Klamme Hand : Dirk Vanderhoydonck v. Kerkuil (4)

Brabantse Gilde (Bandung) : Marc Jegers v. Trombong
(Payottenland)
- Bezem Brussel (Moorinneken) : Kris Dekelver v. Tisj
- Lovania (Pallieter) : Paul Haers v. Aschpot
- Mechlinia-Reynaert (Kraakske) : Eric Van Den Bon v.
Burps
- Payottenland (Bandung) : Johan Van De Winkel v.
Ploimke

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Clijne Taefel) : Ingrid Haelvoet v. Toeti
- Status Nascendi : ...
- KVHV : Erik Nobels v. Stapper (Mechlinia / Geelse)
- Fanfare (Kraakske) : Geert Deckers (Westland)
- Verbondswacht : ...
- Ons Leven : Rudi Bollaerts v. Viteske (Payottenland)

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Jos Jans (Hasseleta)
- Boves Luci (Kraakske) : Alex Van Decraen v. Sexy-Lexy
- Hasseleta (Ambiorix) : Stephan Vaninbroukx
- Heidebloem (Ambiorix) : Jos Vanhoof v. Joske
- Hesbania (Ambiorix) : André Gerkens v. Dré
- Maaslandia (Ambiorix) : Jos Verschelde
- Mijnlamp (Ambiorix) : Johan Debruyn

(1) Wegens tegenvallende examens vertrok Yves Vancaillie en Valère Oversteyns nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad Paul Vyncke af en Marc
Lemahieu nam het preseslint over.
(3) Salco Herschberg vertrok met de noorderzon en Henk
ten Berg nam het preseslint over.
(4) Moeder Swaene en Klamme Hand waren actief binnen
de Gilde maar niet erkend door het SeniorenKonvent.

Oost-Vlaamse Gilde : Jan Myncke v. Zanne (ZOV)
- Meetjesland : geen werking

Twintig-Kafatentocht van de West-Vlaamse Gilde
Inderdaad, maandag 27 oktober trok het
hoogbestuur van de West-Vlaamse Gilde op
afficherolling voor het bal van zaterdag
8 november. Patje, Skip, Broesse, Petrol en
Pietje waren op post. Kuman, vice van de
Mandel, ging mee om de prentkaarten te
dragen. Eerst liepen we even langs bij de
barkeepers van de Klokke, den Boule, den
Bandung, de Lavoor, de Lips, den Ambiorix,
de Pallieter, ’t Kraakske, de Sandwichbar, de
Munt en de Nele. Daar verlieten Skip en Pietje
het gezelschap want ze hadden ’s avonds nog
cantus. In ’t Universum werd een nieuwe
thuisclub opgericht : Moeder Ebbe, voor alle
studenten van de Westkust tot Oostende.
Kuman werd direct tot senior benoemd,

Broesse tot vice en de garçon van
’t Universum betaalde het eerste erelidgeld.
Erelidkaarten zijn te verkrijgen bij Kuman aan
de prijs van 500 frank. Dit ter attentie van
Marcie Dispersyn en alle seniores. We
dartelden dan verder via het Huis der Rechten
en den Erasmus naar de Sedes, waar we onze
hongerige magen het knorren beletten. Kuman
kreeg daar boel met een Filippino, die op zijn
plaats was gaan zitten en gooide de geelbruine
met plateau en heel de santeboetiek tegen de
mayonnaise- en ketchuptafel, waarop de
gekleurde met schelle neusstem vroeg : “is tat
stoedintikossieteit ?” We trokken er ons niks
van aan en tjoolden verden naar de
Cambridge en de Bierkar. In ’t Handelskot
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deed Patje erg nerveus en vroeg ons kalm te
blijven. Niks voor Kuman, die dag erg in
vorm : een prof diende zijn les te onderbreken
wegens zijn gekeel en de arme kerels die de
lokalen aan het kuisen waren, werden zes liter
detergent afhandig gemaakt, die gedeeltelijk in
de wasbak van de Mercuur werden uitgegoten.
De rest van het spel werd voor acht pinten
verkocht aan Pol van den Donatus. Hier
speelden we Patje kwijt. Petrol, Broesse en
Kuman wilden echter van geen wijken weten
en versierden de wanden van de Bologna, de
Bobo-Europasnack, de Bierhalle en de Wink
met een affiche en geraakten van langsom

meer gearroseerd. Kuman werd na de Wink
als vermist opgegeven. Petrol en Broesse
zochten ijverig voort naar gildesenior Patje en
vonden hem, half onder tafel liggend, terug op
een fanfarerepititie waar nog menig pint
geadfundeerd werd. Wat Patje, Petrol en
Broesse nadien, die nacht, nog hebben
uitgespookt weet geen van allen meer, wegens
black-out general. Petrol rekende uit dat er
minimum dertig pinten de man werden
geledigd : de reclamecampagne was geslaagd.
N.N.
Uit de SK Krant van november 1980.

De Studentenfanfare en Marraine te gast op het Rectoraat
(foto AMVS)

Vooraan : (1) Frank Sabbe, (2) Jan Dewit, (3) Jaak Monbaliu, (4) Jan Goethals, (5) Filip Walleyn, (6) Filip
Defoerdt, (7) Roger Casteleyn, (8) Pierre Ryckewaert, (9) Bart D’Herde, achteraan : (10) Harald De Beuf,
(11) Bart Soenen, (12) Erik Nobels, (13) Luc Claeys, (14) Marc Van Can, (15) Valère Oversteyns, (16) Jan Darius,
(17) Lisette Thys, (18) Fons Theerens, (19) Piet De Somer, (20) NN, (21) Geert Deckers, (22) Patrick Schreurs,
(23) Patrick Van Der Straten, (24) Jan Deltour, (25) Eric Claeys.

Een echt gebeurd verhaaltje
Aan Hare Majesteit de Koningin Fabiola.

grondige aanpak nodig. Woensdag 29 oktober
1980 was het dan ook zover : een ploeg van de
reinigingsdienst uit Gent arriveerde rond acht
uur in de Klokke. Uitgerust met eieren, choco
en andere reinigingsmiddelen zouden ze tien
kersverse, vuile en domme schachten
opkalefateren. Zodoende zouden deze zeker

Ziehier ons antwoord op Uw verzoek een echt
gebeurd verhaaltje te schrijven voor Uw
wellicht nooit tot het Westland toetredend lief
manneke. Doe hem alvast de groeten.
Zoals bij elk bedrijf, had het Westland een
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een jaartje of meer in dienst kunnen staan
van Moeder Westland.

gekregen had van de vloeistof die hij vroeger
innam, hefte zijn basstem op ...

Vanuit de Klokke vertrokken de werklui naar
het Kraakske, waar in de kelder het werk zou
verricht worden. Daar, onder het geschuifel
van enkele deuntjes en het wegwerken van de
gele vloeistof, duidde de chef, het Bounke, de
werkleider, de Civiel, aan. In tegenstelling tot
alle staatsambtenaren, stak de werkleider
direct van wal. Niet te verletten nam hij een
plateau en duwde tien witte of bruine eieren in
moes. Met nog wat yoghourt en gele vloeistof
was de smeerolie klaar. Onze verse schachten,
die zo bang waren als de kikkers in de Dijle,
legden één voor één hun kop erbij neer, in de
plateau.

Het eerste paar schachten was daar echter al
terug met zes sloten. Vlug werden enkele
nummers op één zijn poep genoteerd en toen
werd hij geparkeerd aan een parkeermeter.
Hoelang hij daar geparkeerd stond, weet ik
niet, maar naar ’t schijnt waren alle nummers
verkeerd. Ondertussen kipten andere schachten het traditionele zand in de kelder ener
café. Nog een ander stel had twee porren
geschaakt. Vlug, onder toezicht, wisselden de
schachten met de porren van kleren. Vervolgens - steeds voor ontspanning zorgende werd een boksmatch ingericht waarbij de ene
de met eieren gevulde soutien van de andere
zo vlug mogelijk moest plat kloppen. Wat een
show ! Een schacht werd na dit alles nog niet
soepel genoeg bevonden. Met een fles yoghourt
salamander, vijf potjes met tussenin een situp en een liedje was hij reeds heel wat
soepelder geworden.

Ondanks de kwaliteit van de smeerolie gaf het
niet het verwachte resultaat. Om het proces te
bevorderen, werden ze dan maar van choco
voorzien op het gelaat. Maar zoals bij alles
moet het niet alleen buiten maar ook binnen
gesmeerd lopen. Daarom werd in de plateau
nog een pot mosterd, een bus peper en andere
detergenten
toegevoegd.
Brokken,
zoals
eierschalen, werden er door een handdoek
uitgefilterd. De schachten dronken het
heerlijke sapje onder veel gekw(br)aak.

De reinigingsploeg zag dat op het zevende uur
hun taak volbracht was. Daarom werden de
schachten goedgekeurd en de reinigingsploeg
scheurde haar of beter zijn puuste ...
Hoogachtend en in de hoop van Uw man ook
eens te kunnen dopen,

Toen werden ze voor een eerste toetsing de
stad ingestuurd. Het was tijd geworden voor
de commilitones om het avondmaal in te
nemen. Miele, de cantor, die dezelfde kleur

Uw nederige Westland-secretaris, Gatje.
Uit de SK Krant van november 1980.

Studentenleven anno 1979-1980
Limburgse Gilde (Ambiorix) : Patrick Eyben v. Patje
(Heidebloem)
- Boves Luci (Kraakske) : Jean-Pierre Kreemers v. Jipi
- Hasseleta (Ambiorix) : Luc Linders
- Heidebloem (Ambiorix) : Guy Eerdekens v. Maître
- Hesbania (Ambiorix) : Luc Vroninks / Luc
Vandenbosch v. Kleine Beer (1)
- Maaslandia (Ambiorix) : Marc Leenders
- Mijnlamp (Ambiorix) : Bernard Busselen

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (10de lustrum)
- senior seniorum : Axel Willems v. Toc-Toc (Oostendse)
- vice-senior seniorum : Luc Schoups v. Kotser (Semini)
- scriptor : Patrick Schreurs v. Patje Serieus (Mandel /
Fanfare)
- penningmeester : Yves Vancaillie v. Monster (Brugse)
- sportführer : Gaby Vanparys v. Gabieten (Izegemse)
- cantor : Luc Ghysen (Hasseleta)
- lustrumcoordinator : Jos Raets v. JR (Hasseleta /
Hesbania)

Oost-Vlaamse Gilde (Bandung) : Bart Van Steenberge v.
Ayatollah (ZOV)
- Meetjesland (Lavoor) : Dirk Van Assche
- Waasse (Bandung) : Philip Vandervreken v. Bolle
- ZOV (Nele) : Peter De Brabandere

- prins carnaval : Emmanuel Dox v. Mannu (Geelse)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde (Bandung) : François Van Gehuchten v.
Swa (Geelse)
- Geelse (Bacchus) : Willy Neys v. Detektief
- Lange Wapper (Bandung) : Patrick Van Der Straten v.
Stroet
- Omnia (Wiel’s Ton) : Theo Germeys v. Faroek
- Reuzegom (Lavoor) : Koen Ickroth v. Zaad
- Semini (Lavoor) : Thierry De Heyn v. Pitou

West-Vlaamse Gilde (Klokke Roeland) : Gaby Vanparys v.
Gabieten (Izegemse)
- Brugse (Klokke Roeland) : Marc Lemahieu v. Matje
- Izegemse (Klokke Roeland) : Marc Soenen v. Soentje
- Kortrijkse (Bandung) : Edwin Vanthournout v. Skip
- Mandel (Donatus) : Geert Straetemans
- Meense (Klokke Roeland) : Rik Vandamme
- Oostendse (Bandung) : Luc De Broe v. Broesse
- Tieltse (Bierkelder) : Dirk Lannoo v. Noote
- Waregemse (Klokke Roeland) : Pierre Vansteenkiste v.
Piere
- Westland (Klokke Roeland) : Emile Anseel v. Miele

Brabantse Gilde (Bandung) : Henri Van Eeckhoudt v.
Waainbees (Payottenland)
- Bezem Brussel (Moorinneken) : Kris Houben v. Peèj
- Lovania (Pallieter) : Valère Oversteyns v. Klink
- Mechlinia-Reynaert (Kraakske) : Pascal Peeters v. Pasja
- Payottenland (Bandung) : Herman Colpin v. Karruur
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- Fanfare (Kraakske) : Luc Deckers (Oostendse)
- Verbondswacht : Rudi Bollaers v. Viteske
(Payottenland)
- Ons Leven : Erik Jorissen

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Georges Hanot v. King Kong (Hesbania)
- Rob Debaer (patron van ’t Kraakske en de Clijne Taefel)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Salco Herschberg
- Swaene : Guy Van Holsbeek v. Albino (2)
- Klamme Hand : Bart Van den Bosch v. Nachtuil (2)

(1) Wegens tegenvallende examenresultaten trad Luc
Vroninks af en Luc Vandenbosch nam het preseslint
over.
(2) Moeder Swaene en Klamme Hand waren actief binnen
de Gilde maar niet erkend door het SeniorenKonvent.

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Moorinneken) : Linda De Vriendt
- KVHV : Jo Celis

SK Kiesclub van woensdag 7 mei 1980
Nauwelijks zijn de laatste tonen van Big Bill
uitgestorven, of daar huppelen wij weer ter
aktiviteit. Een intelligent uitziende jongeman
hanteert eerst even heel deskundig een
appareil photographique en vereeuwigt zodoende een meute die weer eens (bijna) een
denderend jaar achter de brede rug heeft.

Bounke, wat dacht je ?) te gniffelen en te
glunderen. Hij heeft blijkbaar weer een of
andere spiritualiteit bedacht. Ik hou me
gedeisd want gewoonlijk deel ik in de brokken.
Na nog wat muzikaal gedoe braakt Kotser de
kandidaat senior seniorum’s uit : Broesse van
de Oostendse en Patje Eyben van de
Limburgse Gilde hebben hun kandidatuur
ingeleverd. Geroezemoes in de barak. Monster
kijkt verwilderd om zich heen. Zijn blik is
wanhopig. Wat ! Hoe ? Kandidatuur ...
schriftelijk ... Het wordt hem zichtbaar zwart
voor de ogen. “Ziedaar”, mompelt hij binnensmonds, “de grandioze toekomst van een
briljante en ambitieuze jongeman in de grijze
afgrond verdwijnen.” Wanneer hij op het punt
staat de geest (zo hij die bezit) te geven, braakt
Kotser net op tijd vlug de verlossende
woorden : “indien er nog kandidaturen zijn,
dan verwacht ik die na het volgend liedje.
Monster komt langzaam tot bedaren. Maar al
zijn problemen zijn nog niet opgelost. Binnen
enkele luttele minuten moet die etterbuil van
een Kotser met al zijn rare reglementen in het
bezit zijn van een schriftelijke kandidatuur.
En Monster kan niet schrijven. Opnieuw komt
de paniek opsteken. Gelukkig ben ik er. Ik
knik Monster vaderlijk-geruststellend toe, op
mijn typisch vriendelijke manier en vlecht
gauw een kandidatuur ineen. Daar het zo
supersonisch vlug moet gaan is de sollicitatiebrief niet direct een die je naar huis zou
schrijven, maar alla, de essentie staat er.

De jonge Ghysen laat zijn slaperige blik een
ogenblikje uitrusten op de overvolle korona en
zet dan zijn laatste kantus als prokantor in op
de hem eigen originele wijze : de Gilde viert.
Axel die duidelijk de sporen van gisteren
draagt blijkt desalniettemin (woordje dat de
laatste tijd nogal eens tussen de lippen
genomen wordt) toch nog 100.000 volt in zijn
tank te hebben. De spanning hangt in de
lucht en vermengt zich met de rookslierten. Er
is sfeer. Er is spanning. Komt er bitterheid ?
Na een salamander om los te komen
verwijdert Gaby zijn nogal eigenaardig gebouwd achterwerk van de stoel om het
jaaroverzicht van de sportieve aktiviteiten
kond te doen. Hij beperkt zich tot het strikte
minimum, nl. het afroepen van de winnende
ploegen, waarvoor we hem van hieruit danken.
Na de gevleugelde winnaars vergast Jos Raets
zijn kliënteel op het overzicht van de
Lustrumvieringen. Ook Jos blijkt deze avond
een man van weinig woorden. We onthouden
eruit dat de Lustrumweek achter de rug is en
dat hij iedereen daarvoor dankbaar is. We zijn
dus dringend aan wat gezang toe. Tijdens het
gezang valt me op dat niet alleen Swa van de
Geelse alles uit het hoofd zingt, maar ook
Bounke, de stoere Senior van het Westland.
Bounke zit (nogal uitgebreid) naast mij.

Bierhalle, nu.
SS, geacht gezelschap, kameraden,
Hierbij ben ik, Monster, zo vriendelijk U
allen mijn hartelijke kandidatuur toe te
wensen. Hierbij wil ik wel aanstippen dat
ik dit gebaar volledig voor het SK stel,
waarbij ik zo vrij ben mezelf volledig te
vergeten.

Na het kwelen mag Monster het kasverslag
aan de openbaarheid prijsgeven. Ik noteer
zeventien maal “dus”, vijf maal “desalniettemin”, achtenenveertig keer “eu” en tussendoor dat we over een slordige vijftigduizend
pingels beschikken, “desalniettemin dus
niettegenstaande de eu, dus de dinges,
commilitones, de Lustrumweek”. Monster is
duidelijk in vorm vanavond, kenners zien dat
zo. Senior Vinckaert van de Brugse zit naast
mij (ja, natuurlijk aan de andere kant van

Zonder Dank
Monster
Kotser ontvangt het dokument op het
nippertje en voegt aldus het Monster bij de
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twee andere kandidaten. Maar nu is het Axel
die weer een nieuwe bom in de korona gooit :
binnen enkele minuten moeten de kandidaten
hun programma en hun eigen persoontje
voorstellen. Patje scharrelt zenuwachtig in wat
eigenlijk zijn haar zou moeten zijn, Broesse
verminkt de nagel van zijn rechterwijsvinger
en Monster krijgt een lichte hartaandoening.
De anderen zingen. Op de hem eigen
pittoreske wijze duidt de jonge Ghysen de
volgorde van de kandidaten aan : eerst
nummer één, dan nummer twee en tenslotte,
hier wacht hij even om de spanning ten top te
doen stijgen, ... nummer drie.

de manne die de gas doen branne. Weer
maant Axel tot stilte.
De derde kandidaat, Broesse, is heel wat beter
van de tongriem gesneden dan zijn beide
voorgangers. Hij belooft geen kantus in
Reykjavik of een verbroederingsmatch met
Moeder Singapore. Hij wil alleen de tradities
op een waardige manier in ere houden. “Je
moet der mor opkommen”, fluistert Vinckaert
naast mij. Broesse belooft ook Studentenfeesten die ’s morgens vroeg beginnen met een
kantus. Algemene hilariteit. Zijn speech slaat
aan.
Er wordt gestemd, gezongen en gedronken. De
stemmen worden voorgelezen en opgetekend.
Broesse 7 stemmen, Patje 13 en Monster 10.
In de vrolijke wetenschap dat Monster en Patje
dus overblijven, gaan we pissen.

Patje springt gezwind in de korona en begint
zijn kampanje. Naast mij zit Vinckaert nu
onafgebroken listige blikken in het rond te
werpen. Enkele daarvan komen op mij terecht.
Er komt iets, ik voel het. Patje stelt zichzelf
heel eerlijk voor als zijnde Patje. Gejuich van
de Limburgers. Dat heeft hij weer eens goed
“gezeg had”. Dan doet hij voor onze verbaasde
oren zijn programma uit de doeken.

Kotser : Blijven in de running : Monster en
Patje Eyben. Vereist zijn ...
Kalle : Een rijbewijs !!!
Kotser : ... de 2/3 meerderheid der stemmen,
t.t.z. 22 stemmen.
Swa : Senior, mogen er twee schachten
aangeduid worden om bier rond te dragen ?
Axel : Ja, twee van de Geelse.

Ten eerste : een reis voor heel het SK naar
Walibi. Hilariteit bij de Limburgers. Ten
tweede : een galabal van gans het SK niet ver
van Leuven. Vele cafébazen staan er, volgens
de spreker, achter. Dit wordt enkele malen
herhaald, om werkelijk iedere twijfel hieromtrent weg te vagen. Dan wil hij dat de Gilde
vooruit komt (wat dit dan ook moge
betekenen). Ook vindt hij dat er meer
verbroederd moet worden. Tenslotte stelt hij
voor om de sportkompetitie uit te breiden met
de
waterpolosport.
Vinckaert
murmelt
zachtjes “ne genevermatch”.

Monster neemt Faroek tot advokaat wat later
een goede keuze bleek te zijn. Patje neemt Jos
Jans, de dulle werker van de Limburgse Gilde
tot advokaat. Intussen krijgt Noote een ad
fundum en mijmert Patje Serieus over de
afwezigheid van de pro SS Lenssen, de Prins
Karnaval Mannu, de fanfaresenior, Reuzegom,
Mechlinia, de Meense, Waregemse, Waasse, de
ZOV, de Meten en Mijnlamp.
Serieus doet nu een uiteenzetting van de
serieuze taak van de SK-krant. Indien er geen
serieuze kandidaten zijn voor secretaris, stem
dan serieus Serieus, zo besluit hij. Kotser
vraagt enkele minuten respijt voor zijn
jaarverslag.

Tenslotte dankt Patje ons omdat we geluisterd
hebben. Geen dank Patje. Terwijl de spreker
naar zijn plaats schuifelt barst Vinckaert
naast mij los : “Wijlie zijn de manne die de gas
doen branne”. Onmiddellijk weergalmt dit
populaire kleinkunstlied door de hele zaal.
Axel geniet even maar werpt de stilte er weer
tussen. Vinckaert gaat zitten, moe maar
gelukkig. Zijn taak is volbracht. Zijn steentje
is bijgedragen.

Zonder zijn geduld te verliezen zet Axel zijn
derde salamander in. Plots horen we het Io
Vivat voor de Senior Seniorum van het SK
Ghendt, Paster, pro Senior Seniorum Hector
Hectorum en de Senior van Westland-Gent.
Na de speech van Faroek (proficiat Theo !)
reikt Kotser een prijs uit aan Axel, waarna
Axel medolles uitdeelt aan de SK-bestuursleden.

Nu verschijnt Monster in het midden. Hij
begint met de spirituele opmerking dat de
sportaktiviteiten zouden moeten gesublimeerd
worden. Ongelooflijk. Het publiek lacht.
Monster begint goed. Zijn eerste zin is al raak.
Was hij toen maar terug gaan zitten. Maar
nee, lieve lezers en lezeresjes, Monster vindt
het absoluut nodig om eens uitvoerig aan
iedereen te tonen dat hij niet alleen lelijk is,
maar dat hij niet kan speechen ook. Hij
belooft dat hij zijn best zal doen. Ook hij vindt
dat de Gildes meer aan bod moeten komen.
En daarmee is het zowat gezegd. Weer zijn we

We tellen de stemmen : Monster 15 en
Eyben 17. Eyben heeft de 2/3 niet gehaald.
Nu moeten beide kandidaten voor de derde
ronde zelf een speech voorbereiden. Patje
zevert over pastoors terwijl Monster meent en
besluit dat de SK-kas in het begin van het jaar
dik was en nu mager is, dus werd er volgens
hem veel gezopen, dus was het goed, dus zal
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het volgend jaar ook zo wezen. We tellen de
stemmen van de derde ronde waar de helft der
stemmen telt die geldig uitgebracht werden
(+1).

-

Monster 16, Patje 15, blanco 1.
Io Vivat, Io Vivat, Io Vivat voor Monster SS
1980-1981.
Monster : “Ik ben mijn vrouwe verloren !!!”

De Brabantse Gilde zit er weer niet in. Ze
worden toch echt in de hoek geduwd, niet ?

penningmeester
public relations
cantor
sportführer

Simpele
Luc Linders
Miel Anseel
Pitoe

Tot volgend jaar aan allen !!!
Patje Serieus,
Secretaris 1979-1980.

Vlug zet ik hier nog even het nieuwbakken
SK-bestuur op een rij :
- senior seniorum
Monster
- vice senior seniorum Patje Eyben
- secretaris
Jos Raets

Uit de SK Krant van mei 1980.

Het SeniorenKonvent tijdens het Gouden Lustrumjaar
(foto François Van Gehuchten)

Vooraan : (1) Luc Lampaert, (2) Luc Deckers, (3) NN, (4) Henri Lamiroy, (5) Gaby Vanparys, (6) P... De Bellefroid,
(7) Jean Flemings, (8) Luc Schoups, (9) Fons Martens, (10) Axel Willems, (11) Jos Vanhoof, (12) Patrick
Schreurs, (13) Marc Dewaelheyns, (14) Dirk Lannoo, (15) NN, (16) Jos Raets, (17) Luc De Broe, (18) Luc
Ghysen, (19) Peter Stappaerts, (20) Chris Thielens, (21) Chris Vanlommel, (22) Denis Van Der Staey,
(23) François Van Gehuchten, (24) Mannu Dox, achteraan : (25) Herman Colpin, (26) NN, (27) NN, (28) NN,
(29) NN, (30) NN, (31) NN, (32) Patrick Eyben, (33) NN, (34) Marc Soenen, (35) NN, (36) Luc Vandenbosch,
(37) Patrick Van Der Straten, (38) Marc Stevens, (39) Thierry De Heyn, (40) NN, (41) Theo Germeys, (42) Dirk
Van Mechelen, (43) Koen Ickroth.

Studentenleven anno 1978-1979
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

- senior seniorum : Georges Lenssen (Maaslandia)
- vice-senior seniorum : Tom Versompel v. Sompie
(Mandel)
- scriptor : Luc Lampaert v. Lucsje (Meetjesland)
- penningmeester : Jean-Pierre Gheyle v. Pirre
(Westland)
- sportführer : Marnix Viaene v. de Bieste (Izegemse)
- cantor : Henri Lamiroy v. Wiwi (Brugse)
- public relations : Luc Schoups v. Kotser (Semini)

Antwerpse Gilde (Bierkelder) : Luc Schoups v. Kotser
(Semini)
- Geelse (Bacchus) : François Van Gehuchten v. Swa /
Denis Van Der Staey v. Staay (1)
- Lange Wapper (Bandung) : Dirk Cavens
- Omnia (Wiel’s Ton) : Frank Op De Beeck v. Biertrap
- Reuzegom (Bierkelder) : Walter Heylen v. Schuppezot
- Rupelgalm : geen werking
- Semini (Bierkelder) : Dirk Van Putten v. Rochel

- prins carnaval : François Van Gehuchten v. Swa
(Geelse)

Brabantse Gilde (Bandung) : Chris Cockmartin v.
Pezzewolle (Payottenland)
- Bezem Brussel (Moorinneken) : Marc Raport v. Conto
- Lovania (Pallieter) : Patrick Feyaerts v. Misenplis
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- Mechlinia-Reynaert (Boemel) : Peter Hornsby v. Balzac
- Payottenland (Bandung) : Henri Van Eeckhoudt v.
Waainbees
Limburgse Gilde (Ambiorix) : Carl Spaas (Hasseleta)
- Boves Luci (Kraakske) : Marc Knevels v. Felle
- Hasseleta (Ambiorix) : Luc Ghysen
- Heidebloem (Ambiorix) : Guy Eerdekens v. Maître
- Hesbania (Ambiorix) : Jos Raets v. JR
- Maaslandia (Ambiorix) : Paul Lenssen
- Mijnlamp (Ambiorix) : Pol Daniels

Oostendse (Bandung) : Axel Willems v. Toc-Toc
Tieltse (Bierkelder) : Luc Vandewiele
Waregemse (Boemel) : Piet Vanderhaegen v. VDH
Westland (El Rincon) : Jean-Pierre Gheyle v. Pirre

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Luc Doms (patron van den Boule)
- Dirk Van Mechelen v. Hannibal (Omnia)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : Jacques de Milliano
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent : geen werking
- KVHV : Ludo Vanoppen
- Fanfare : Wilfried Sels
- Verbondswacht : Jan Blomme (Waasse)
- Ons Leven : Erik Jorissen

Oost-Vlaamse Gilde (Bandung) : Eric Meersschaert
(Waasse)
- Meetjesland (Bierkelder) : Luc Lampaert v. Lucsje
- Waasse (Bandung) : Wim Van Peteghem v. Peet
- ZOV (Nele) : Leo Van Steenberge v. Stichter
West-Vlaamse Gilde (El Rincon) : Henri Lamiroy v. Wiwi
(Brugse)
- Brugse (El Rincon) : Yves Vancaillie v. Monster
- Izegemse (El Rincon) : Gaby Vanparys v. Gabieten
- Kortrijkse (Bandung) : Francis Vlegels
- Mandel (Donatus) : Tom Versompel v. Sompie
- Meense (El Rincon) : Michel Ponseele v. Selle

(1) In oktober 1978 treed François Van Gehuchten af na
een meningsverschil over het schachtenbeleid en
Denis Van Der Staey neemt het preseslint over.

Een groots jaar voor Limburg
Naast drie TD’s in de Eagles, organiseerden we
een echte kienavond naast een klokkenwedstrijd. We dachten echter ook aan vertier
en zo bezochten we onze eeuwige Maecenas,
de brouwerij van Alken, gevolgd door een
rolling
over
Hasselt
en
Sint-Truiden.
Geïnteresseerd
als
we
waren
in
hoogtechnologische chemische industrieën,
bezochten we ook de vermaarde Gueuzebrouwerij Vandenstock en leerden nadien
Brussel wat beter kennen ... ?

Geachte ereleden, oud-leden, senioren,
Beste commilitones.
Ik herinner me nog goed die fameuze dinsdag
24 oktober 1978, dag die in de annalen van
menig
Noordlimburgse
notabele
staat
ingeschreven met het devies : “En Carl Spaas
wordt het NIE !”
Niettemin had Maître Guy Eerdekens die dag
wellicht de lever en de ingewanden van een
verkeerde vogel ingekeken, want na mijn
praesesjaar bij Moeder Hasseleta, werd ik
verkozen tot Senior van de Limburgse Gilde
1978-1979. Trouwens, naderhand heb ik
gelukkig mogen rekenen op de steun van alle
clubs en praesides van onze machtige
Limburgse Clan.

Een innovatie in de zich toen reeds
aankondigende crisis was ons cafaat in het
zaaltje boven de Ambi : tegen de spotprijs van
13 frank de pint baatten we iedere woensdag
een café uit voor alle Limburgse clubleden
waar steeds een gezellige en studentikoze
hutjie-poetsjie (?) sfeer heerstte die toen al
scherp
constrasteerde
met
de
discomentaliteit die het Leuvense uitgangsleven in
zijn greep begon te krijgen.

Onze eerste kommer ging toen echter uit naar
het boekhoudkundige mali van circa 24.000
frank, dat het resultaat was van een prachtig
en overvloedig overgoten jaar onder mijn
voorganger Dirk Van Vuchelen.

Natuurlijk waren er de klassiekers in het
Gildejaar : het studentenzangfeest van het
KVHV, Kerstgilde met een kerstspel in regie
van King Kong, bierrally, optreden van een
hypnotiseur die erin slaagde enkele porren te
laten verstijven op de rugleuning van twee
caféstoelen en de carnavaluitstap naar
Maastricht.

Gelukkig waren er in deze tijd echter nog
“echte” studentencafébazen en Tienne van den
Ambiorix stelde me onmiddellijk en zonder de
minste formaliteiten een overbruggingskrediet
voor (deze vlotte en handige financieringsvorm
heb ik in mijn huidig beroep in de banksector
steeds vermeden !). Maar enfin, met de hulp
van het voltallig bestuur en vooral van mijn
quaestor, Patje Eyben, werd de financiële
situatie na vele “wroetactiviteiten” rechtgezet
en kon, spijts een vrij beladen kalender, het
Gildejaar worden afgesloten met een boni, dat
een heus startgeld betekende voor de
lustrerende Gilde.

Een van de hoogtepunten was echter de
verkiezing van onze Limburgse Prins Carnaval
King Kong (Georges Hanot, een fiere Hengst)
die op een clubavond van Hasseleta zelfs
duelleerde met de krachtpatser John Massis.
Dat King Kong tesamen met Marie Henriette
na “Paradise by the dashboard light” niet tot
Prins Carnaval van het SK werd verkozen, is

Wat bracht 1978-1979 ons zoal ?
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enkel te wijten aan een schalkse combine
tussen de in studentenmiddens niet altijd
even neutrale juryleden. Niettemin had de
Limburgse Gilde die avond in Ons Huis
definitief de sympathie van het hele
SeniorenKonvent verworven.

evenement dat ons bovendien geen windeieren
legde.
Toen ik op woensdag 9 mei 1979 het
praeseslint mocht overdragen aan mijn
opvolger Patrick Eyben, was ik dan ook een
gelukkig man : de Limburgse clubs draaiden
allen op volle toeren (de lustrerende Vader
Hesbania had zich immers onder Jos Raets
weer
volledig
herpakt
en
Heidebloem
jouisseerde weer na enkele jaren windstilte),
de Gilde floreerde en het SK blaakte van
gezondheid.

1978-1979 was trouwens een groots jaar voor
Limburg : voor het eerst sedert lang werd het
SeniorenKonvent immers een Limburger
geleid, Georges Lenssen, oud-praeses van
Maaslandia, tilde met zijn bekende werkkracht en studentikoziteit het SK naar
ongekende hoogten en het SK werd weer een
respectabele organisatie aan onze Alma Mater.
De uitgifte van een heuse SK-Krant en vooral
de organisatie van de eerste studentenfeesten
op het Hogeschoolplein (een herneming van de
oude traditie van de Vlierbeekfeesten) kende
een overrompelend succes. De stands en
volksspelen van de diversen Gilden (waaronder ons kassucces van fietsen op rollen), de
stratenloop en het openlucht-optreden van
Raymond Van het Groenewoud, zorgden
ervoor dat het vanouds gekende Leuvense
clubleven
met
dit
initiatief
algemene
belangstelling kende, ook bij de niet
aangesloten studenten. Voorwaar een prachtig

Moge het Limburgse studentenleven, ondanks
de veranderende tijden met andere uitdrukkingsvormen, blijven bloeien in dezelfde
warme kameraadschap, studentikositeit en
streekgebondenheid.
Dat is mijn warme wens voor deze - nu
honderdjarige - Limburgse Gilde. Ad multos
annos.
Carl Spaas,
Senior Hasseleta 1977-1978,
Senior Limburgse Gilde 1978-1979.
Uit “De student is vrolijk man”.

Carnavalstunt van de Antwerpse Gilde
(foto François Van Gehuchten)

Vlnr : (1) Patrick Van Der Straten, (2) François “Swayatollah” Van Gehuchten, (3) Guy Sols, (4) Alfred Vansina,
(5) NN, (6) Theo Germeys, (7) Frank Op De Beeck.

Studentenleven anno 1977-1978
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

- senior seniorum : Theo Boel v. Kaketoe (Reuzegom)
- vice-senior seniorum : Marnix Viaene v. de Bieste
(Izegemse)
- scriptor : ...
- penningmeester : ...
- sportführer : Bernard Dermauw v. Nougatientje
(Waregemse)
- cantor : ...

Antwerpse Gilde : Ward Van Rompay v. Hydrex (Omnia)
- Geelse (Bacchus) : Denis Van Der Staey v. Staay
- Lange Wapper (Bandung) : Philippe de Vicq de
Cumptich v. Baron
- Mechlinia (Boemel) : Erik Nobels v. Stapper
- Omnia (Boule) : Jan-Lodewijk Mertens v. Metteco
- Reuzegom (Bierkelder) : Jos Hellemans v. Nonkeltje
- Rupelgalm (Aquarius) : Guy Michiels
- Semini (Pallieter) : Luc Schoups v. Kotser

- prins carnaval : Luc De Broe v. Broesse (Oostendse)
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Brabantse Gilde (Pallieter) : Yvo Stroobants v. Stropke
(Lovania)
- Bezem Brussel (Munt) : Filip Van Essche v. Sjas
- Lovania (Pallieter) : Patrick Feyaerts v. Misenplis
- Payottenland (Bandung) : Rik Weverbergh v. Bizje
Limburgse Gilde (Ambiorix) : Dirk Van Vuchelen
(Maaslandia)
- Boves Luci (Ambiorix) : Jan Gommers v. Platte
- Hasseleta (Ambiorix) : Carl Spaas
- Heidebloem : geen werking
- Hesbania (Ambiorix) : Patrick Beckers
- Maaslandia (Ambiorix) : Etienne Stouten
- Mijnlamp (Ambiorix) : Ludo Fissette

Izegemse (El Rincon) : Luc Monserez v. Mong
Kortrijkse (Bandung) : Paul Bauwens
Mandel (Bierkelder) : Tom Versompel v. Sompie
Meense (El Rincon) : Geert Verdru
Oostendse (Bandung) : Filip Landrieux
Tieltse (Bierkelder) : Joris Schepens
Waregemse (Boemel) : Geert Lavens v. Stolly
Westland (El Rincon) : José Lemahieu v. Jeet’n

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Etienne Beckers v. den Tienne (patron van het café
Ambiorix)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : Harry Spoelstra

Oost-Vlaamse Gilde : ...
- Meetjesland (Bierkelder) : Luc Lampaert v. Lucsje
- Waasse (Bierkelder) : Luc De Vos v. Tuur

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Munt) : Dora Van Elslande
- KVHV : Ludo Vanoppen
- Fanfare : Marc Casselman
- Verbondswacht : ...
- Ons Leven : Piet Schepens

West-Vlaamse Gilde (El Rincon) : Marnix Viaene v. de
Bieste (Izegemse)
- Brugse (El Rincon) : Henri Lamiroy v. Wiwi

Doop van Moeder Tieltse
(foto AMVS)

Vlnr : (1) Joris Schepens, (2) Lieven Wostyn, (3) Marnix Viaene, (4) Bernard Dermauw, (5) Marc Van Rompaey,
(6) NN, (7) NN, (8) NN, (9) Sandra Van Cauwenberghe, (10) NN.

De Bacchus : een verhaal appart
De Bacchus op de Oude Markt was een
verhaal appart. Julien en Tinneke begonnen
veelbelovend met een café voor burgers van
Leuven. Studenten hadden ze niet op het oog
toen ze startten. Tien jaar later konden ze hen
niet meer missen. Het was een merkwaardige
haat-liefde verhouding. Was de Bacchus een
“rovershol” op de Oude Markt ? De Bacchus
was vooral een nachtcafé waar cafébazen met
hun laatste tooghangers binnenkwamen om
de nacht te besluiten.

Op de Oude Markt was het de laatste cafaat
die openbleef tot het ochtendgloren en zelfs
nog verder, soms tot de middagzon aan de
hoogste kim stond. Dan had Tinneke Julien
weer afgelost in een immer durende estafette,
een eeuwige cirkelgang om te voldoen in de
werken van barmhartigheid : de dorstigen
laven en de hongerigen spijzigen (en soms ook
de naakten kleden). Dat gebeurde met Jupiler
uit
lang-niet-meer-gekuiste
kranen
en
leidingen en met goulash of hamburgervlees
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van soms mysterieuze origine.

De Bacchus werd bevolkt door de room van de
Leuvense studentikoze wereld maar ook door
burgers want die bleven komen. Waar in
andere cafés òf studenten òf burgers kwamen
maar niet samen, was dat in de Bacchus wel
het geval : taxichauffeur Sylvain, Jeaninneke,
Maurice de Waal ... Ook de oud-leden van de
Geelse brachten soms een bezoek en ook oudleden van vele andere clubs die moesten
vaststellen dat hun stamcafé was verdwenen
en de Bacchus nog als enige studentencafé uit
hun tijd was overeind gebleven. De ereleden
op bezoek, vervulden hun taak van sponsor
met veel overtuiging en zij werden goed
opgevangen door de mannen van de Geelse
want aan sponsors en ereleden moet men de
honneurs geven die hen toekomen ...

Alle hoeken en kanten van de Bacchus werden
benut : de keuken voor zelfbereiding, de
balken van het plafond voor turnoefeningen
en imponerende staaltjes, de plaats onder de
tafels of flipperkast voor een welverdiende
rust, de trappen om zich weg te stoppen als
bekende figuren het café naderden op zoek
naar ..., het praesesbed boven ... En er was
die juke-box met krakers van Bécaud,
Aznavour, Boudewijn De Groot, alsof de tijd
tien jaar had stilgestaan en er nadien niks
meer was geproduceerd. Er was zelfs
bombastische orgelmuziek van Bach ... Het
waren platen die men na honderd keer te
hebben
gehoord
eindelijk
begon
te
appreciëren, die nostalgische herinneringen
losweekten en nu nog altijd bij het horen
ervan, weemoed doen opborrelen bij veertigers
en vijftigers die hun jeugd verloren achten.

Uit “Hoogstudentenclub Moeder Geelse”.

Studentenleven anno 1976-1977
-

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Marc Van Rompaey v. Sjampetter
(Reuzegom / Lange Wapper)
- vice-senior seniorum : Frank Van Wolvelaer v. Woelfs
(Waasse)
- scriptor : Marnix Viaene v. de Bieste (Izegemse) & Geert
Blyweert v. Geertje Tippel (Semini) (1)
- penningmeester : Luc De Bruyne (Tieltse)
- sportführer : Jacques Cailliau v. Jakke (Westland)
- cantor : niet verkozen

Heidebloem : geen werking
Hesbania (Ambiorix) : Lode Paques
Maaslandia (Ambiorix) : Lode De Cock
Mijnlamp (Ambiorix) : Ivo Coninx v. Ivorix

Oost-Vlaamse Gilde : Marc Pieters v. Pie (Waasse)
- Domper : geen werking
- Meetjesland (Bierkelder) : Luc Lampaert v. Lucsje
- Waasse (Bierhalle) : Marc Seghers v. Sea
West-Vlaamse Gilde (Klokke Roeland) : Bertin Dussourd
(Brugse)
- Brugse (Klokke Roeland) : Luc Delacourt
- Izegemse (El Rincon) : Marnix Viaene v. de Bieste
- Kortrijkse (Bandung) : Philippe Werbrouck
- Mandel (Bierhalle) : Jan Bouten
- Meense (Klokke Roeland) : Frank Laperre v. Frans
- Oostendse (Bandung) : Filip Landrieux
- Tieltse (Bierhalle) : Luc De Bruyne
- Waregemse (Boemel) : Geert Van Compernolle v. Compi
- Westland (El Rincon) : Mark Dewilde v. Eustache

- prins carnaval : Jan Bruneel v. Velo (Omnia)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Theo Boel v. Kaketoe (Reuzegom)
- Geelse (Bacchus) : Emmanuel Dox v. Mannu
- Lange Wapper (Bandung) : Paul van Leemput v.
Zweetpoep
- Mastentop : geen werking
- Omnia (Munt) : Walter Vermeulen v. Cervela
- Reuzegom (Bierhalle) : Werner Peeters v. Smosser
- Rupelgalm (Aquarius) : Filip Van Looy v. Slipzak
- Semini (Pallieter) : Ivo Vereycken v. Souffleur

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : Harry Spoelstra

Brabantse Gilde (Bandung) : Rik Weverbergh v. Bizje
(Payottenland)
- Bezem Brussel (Munt) : Herman Van der Weeën v. Petit
- Lovania (Pallieter) : Johan Briké
- Payottenland (Bandung) : Lucas Deckmyn v. Snoif

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Munt) : Paula Zelderloo v. Patsy
- KVHV : Jan Dederen
- Fanfare : Rik Mondelaers (Heidebloem)
- Verbondswacht : Johan Peeters
- Ons Leven : Frans Daems v. Sooi (Geelse)

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Erik Vandenbosch v. Grote
Beer (Hesbania)
- Boves Luci (Munt) : Ivo Vermeylen v. Lambik
- Hasseleta (Ambiorix) : Carl Smeets

(1) Vanwege een voortdurend ex aequo werden Marnix
Viaene en Geert Blyweert allebei scriptor.

De arrestatie van de Senior Seniorum
“Gelieve
ons
onmiddellijk
naar
het
kommissariaat te volgen.” Met deze woorden
werd tijdens de massacantus de Senior
Seniorum van het Leuvense SeniorenKonvent
door de stedelijke politie in de boeien geslagen

en weggevoerd terwijl hij zong alsof zijn
zaligverklaring ervan afhing. Bij zijn vrijlating
later op de avond bleek het geheel een
verkiezingsstunt te zijn van de West-Vlaamse
Gilde ter gelegenheid van de nakende
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karnavalesbattementen.

Vlaamse Gilde student Sjampetter aangehouden tijdens de massakantus die hij voorzat
in een Bierstube langs de Vaartstraat.

Volgende week dinsdag wordt onder de 24
studentenklubs in de Leuvense zaal Ons Huis
de nieuwe studentenprins karnaval gekozen.
Vooraleer deze plechtigheid plaatsgrijpt,
moeten de respektievelijke kandidaten echter
nog heel wat proeven afleggen.

Sjampetter - in het burgerleven heet hij Mark
Van Rompaey - werd voorgeleid wegens het
voeren van subversieve baldadigheden zoals
het verwoesten van parkeermeters, het
beschadigen van voertuigen en nog andere
misdrijven. De ware toedracht werd enkele
uurtjes later bekend toen Sjampetter weer
door de Leuvense agenten in vrijheid werd
gesteld.

Na de voorverkiezingen blijven er nog vijf
kandidaten voor de kroon over. Elke gilde
heeft een vertegenwoordiger. De kandidaat
van de West-Vlaamse Gilde heet Mandataris,
in het meer dagelijkse leven Marc Faict, 1ste
lic. Rechten en hij is lid van Moeder
Oostendse. Van verkiezingen weet hij wel meer
af : hij blijkt niet alleen in Bredene maar zelfs
over
het
hele
land
het
jongste
gemeenteraadslid te zijn.

Dankzij het stilzwijgen van een tiental
personen was de West-Vlaamse Gilde er in
geslaagd niet alleen de “misdadiger” maar ook
de meer dan driehonderd aanwezige studenten in het ootje te nemen.

Om ook deze wedstrijd te winnen volstaan
echter niet alleen goede speeches, een kwis en
een zware fysische proef. Naast de voorstelling
van kandidaat, heeft de jury ook iedere gilde
een stunt opgelegd. Punten staan op
originaliteit en sukses.

Of het ze zal helpen volgende dinsdag hun
kandidaat Mandataris op de karnavalstroon te
krijgen, moet worden afgewacht. Niet twijfelen,
zeggen de West-Vlamingen. Wacht op onze
beurt, zeggen de anderen. Leuven heeft weer
kennis gemaakt met het studentenkarnaval :
de inwoners zijn verwittigd.
PSK.

Onder luid gejoel - dat even nadien aanzwol
tot een aandoenlijk afscheidslied - werd dan
als gewaagde en geslaagde stunt van de West-

Uit Het Nieuwsblad van 11 februari 1977.

De arrestatie van de Senior Seniorum
(foto Marc Van Rompaey)

Vlnr : (1) Jacques Cailliau, (2) NN, (3) Frank Van Wolvelaer, (4) Marc Van Rompaey, (5) Marnix Viaene, (6) NN.

Studentenleven anno 1975-1976
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

- senior seniorum : Xavier Vanwynsberghe v. Xavier
Xaviorum (1) (Kortrijkse)
- vice-senior seniorum : Marc Pieters v. Pie (Waasse) [?]
- scriptor : Dirk Daelemans (Domper)
- penningmeester : ...
- sportführer : ... v. Ajoin (Payottenland) [?]

Antwerpse Gilde (Pallieter) : Marc Van Rompaey v.
Sjampetter (Reuzegom / Lange Wapper)
- Geelse (Bacchus) : Guy Bylemans
- Lange Wapper (Wink) : Peter Van Lishout v. Populier
- Mastentop : Hans Von Arx
- Omnia (Munt) : Ward Van Rompay v. Hydrex
- Reuzegom (Pallieter) : Theo Boel v. Kaketoe
- Rupelgalm (Aquarius) : Jos Van Reeth v. Filee
- Semini (Pallieter) : Geert Blyweert v. Geertje Tippel

- prins carnaval : Piet De Brouwer v. Penis (Domper /
Waasse)
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Brabantse Gilde (Bandung) : Luc Lemmens v. Matris
(Payottenland)
- Bezem Brussel (Munt) : Filip Van Essche v. Sjas
- Lovania (Pallieter) : Willy Verheyden
- Payottenland (Bandung) : Jan Verhavert v. Kwaisjen

-

Meense (Klokke Roeland) : Willy Vanraes v. Wiete
Tieltse (Bierhalle) : Luc De Bruyne
Waregemse (Boemel) : Jacques Vervaecke
Westland (Klokke Roeland / El Rincon) : Jacques
Cailliau v. Jakke

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Marc Theunissen
(Hasseleta)
- Hasseleta (Ambiorix) : Carl Smeets
- Heidebloem : geen werking
- Hesbania (Ambiorix) : Fernand Honinx v. Nand
- Maaslandia (Ambiorix) : Georges Lenssen
- Mijnlamp (Ambiorix) : Danny Vercammen

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Désiré Fonteyne v. Dizzer (patron van de Bierhalle)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : geen werking

Oost-Vlaamse Gilde : Koen Bracquené (Waasse)
- Domper (Lavoor) : Dirk Daelemans
- Meetjesland (Bierkelder) : Luc Lampaert v. Lucsje
- Ros Beyaert : geen werking
- Waasse (Bierhalle) : Frank Van Wolvelaer v. Woelfs

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Munt) : Ann Eraly
- KVHV : Jozef Roelants v. Jo
- Fanfare (Cambridge) : Paul Verhaeghe
- Verbondswacht : Emmanuel Dox v. Mannu (Geelse) /
Johan Peeters (2)
- Ons Leven : Frans Daems v. Sooi (Geelse)

West-Vlaamse Gilde : Fritz Verhaeghe v. Fritze (Izegemse)
- Brugse (Klokke Roeland) : Geert Verscheure
- Izegemse : José Vanlerberghe v. Sete
- Kortrijkse (Bandung) : Paul Rapsaet
- Mandel (Klokke Roeland) : Frans Sercu v. Sus

(1) De clubnaam Xavier Xaviorum werd eerder gebruikt
voor Xavier Van de Poel (senior seniorum 1972-1973).
(2) In oktober 1975 trad Emmanuel Dox na een
meningsverschil af en Johan Peeters nam het
preseslint over.

Xavier is dood, leve de Sjampo
Het SK-praesidium 1975-1976 heeft in glorie
afscheid genomen met een fabuleuze Rodenbach-kiesclub. De meeste gildes waren vertegenwoordigd maar vooral de West-Vlaamse
en Antwerpse. Senior Seniorum Xavier gaf
onmiddellijk het goede tempo aan met enkele
salamanders. De Filee, een fervente Rodenbach-hater, protesteerde heftig en kreeg
onmiddellijk drie vingers. Met plezier dronk hij
drie vingers ... PILS (binnengesmokkeld door
den Trage). Ongelukkiglijk voor Filee kwam
iets later de Rodenbachvertegenwoordiger,
Mister Diamond, binnen en hij kon niet meer
aan de verdere salamanders ontsnappen.

Al vlug werd Woelfs tot vice-senior verkozen.
Jacques voelde zich geroepen om sportführer
te worden en Luc (Tieltse) werd tot quaestor
verkozen. Voor de functie van secretaris
kwamen Kaketoe (Reuzegom), Mannu (Geelse),
Geertje Tippel en Marnix de Beeste (Izegemse)
op. Tot algemene consternatie werd het weer
een ex aequo (9/9) tussen Geertje en Marnix.
Door de ervaring van het vorige jaar, stelde
het aftredende bestuur toen maar beiden
aan als secretaris. Na de installatie van
“Sjampo-Sjamporum” en zijn praesidium en
een hulde aan het aftredende bestuur, klonk
rond drie uur het “cantus ex, rolling in”,
waarna er inderdaad gerold werd tot in de
vroege morgen !

Na het optreden van de SK-fanfare en het SKkoor barstte de heroïsche strijd los. Er waren
liefst vijf “serieuze” kandidaten : Filee (Rupelgalm), Tippel (Semini), Jacques (Westland),
Woelfs (Waasse) en Sjampetter (Lange
Wapper). Filee en Tippel vielen er al rap af.
Advocaten Luc, Penis en Filee probeerden met
de redenaarskunst stemmen te ronselen voor
hun cliënten. Tijdens de tweede ronde werden
er al twee blokken gevormd : Woelfs (10),
Sjampetter (10) en Jacques (2). Na de
traditionele onderhandelingen in de “wandelgangen” van de Bierhalle en het vragen stellen
aan de kandidaten werd de Titanenstrijd
verder gezet.

Het nieuwe SK-bestuur :
- Senior Seniorum : Sjampo-Sjamporum (Marc
Van Rompaey)
- Vice : Woelfs (Frank Van Wolvelaer)
- Quaestor : Luc De Bruyne
- Sportführer : Jacques Cailliau
- Scriptores : Marnix Viaene de Beeste en
Geertje Tippel Blyweert
Deze members houden eraan hun voorgangers
te huldigen voor hun inzet voor het SK en
hopen er een voorbeeld aan te nemen. Begin
volgend jaar hopen we ons programma bekend
te maken waarvoor we natuurlijk voor de
uitwerking op uw steun en medewerking
rekenen.

De twee overblijvende kandidaten streden zij
aan zij en bleken elkaar evenwaardig. Tot
tweemaal toe was de uitslag 11/11. Na een
half uur “tempus pisendi” zou de beslissing
toch vallen. Een onverlaat stapte over naar het
andere kamp en zo werd het dan 12/10 in het
voordeel van Sjampetter.

Vivat Crescat, Floreat SK,
Geertje scriptor & Marnix typtor.
Uit onbekende bron in het studentenarchief.
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Ontgroeningscantus van Omnia in april 1976
(foto Marc Van Rompaey)

Vlnr : (1) Ward Van Rompay, (2) Xavier Vanwynsberghe, (3) Marc Van Rompaey, (4) Jos Van Reeth.

Studentenleven anno 1974-1975
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (9de lustrum)

Oost-Vlaamse Gilde : ...
- Domper (Rembrandt) : Dirk Daelemans
- Ros Beyaert (Pallieter) : Luc Goossens v. Rammeleir
- Waasse (Bandung) : Erwin De Bruycker v. Tsjoep

- senior seniorum : Rik De Doncker v. Tsjip-Tsjip
(Payottenland)
- vice-senior seniorum : Frank Ghys v. Kriekske
(Kortrijkse)
- scriptor : Jef Grieten v. Ketaat (Reuzegom)
- penningmeester : Dirk Moelans v. Trage (Semini)
- sportführer : ...

West-Vlaamse Gilde (Klokke Roeland) : Jacques
D’Hooghe v. Fisher (Westland)
- Brugse (Klokke Roeland) : Michel Himpe v. Impe
- Izegemse (Klokke Roeland) : Rik Baert
- Kortrijkse (Bandung) : Xavier Vanwynsberghe
- Mandel (Klokke Roeland) : Jan Van Haute
- Meense (Klokke Roeland) : Johan Onraet v.
Oerentraepe
- Tieltse : Geert De Vriese
- Waregemse (Bierkelder) : Geert Van Compernolle v.
Compi
- Westland (Klokke Roeland) : Luc Desomer v. Bromer

- prins carnaval : Theo Boel v. Kaketoe (Reuzegom)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde (Aquarius) : Jos Van Reeth v. Filee
(Rupelgalm)
- Geelse (Bacchus) : Emmanuel Dox v. Mannu
- Lange Wapper (Wink) : Marc Van Rompaey v.
Sjampetter
- Mastentop (Reynaert) : Herman Bosmans
- Reuzegom (Pallieter) : Jan Huys v. Flosj
- Rupelgalm (Aquarius) : Wim Boon v. Luis
- Semini (Pallieter) : Edwig Mangeleer v. Schaamlip

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Pieter Appels (patron van den Bandung)
- Kurt Waldheim (secretaris-generaal van de UNO en
commilito humoris causa van de Brabantse Gilde)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : G... Vliegen

Brabantse Gilde (Bandung) : Johan Geleyns v. Spinnekop
(Payottenland)
- Bezem Brussel (Munt) : Kris Van Saene v. Van Zwam (1)
- Lovania (Pallieter) : Victor Dons v. Bieweg
- Payottenland (Bandung) : Roland De Schutter v.
Cornisj

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Munt) : Myriam Pierloot
- KVHV : Luc Ghesquière (Meense / Fanfare)
- Fanfare (Cambridge) : Willem Priem v. Spriet (Westland)
- Verbondswacht : Jozef Roelants v. Jo
- Ons Leven : Filip Landrieux (Oostendse)

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Guido Swerts (Hasseleta)
- Hasseleta (Ambiorix) : Jan Spaas
- Heidebloem (Ambiorix) : Martin Gabriëls
- Hesbania (Ambiorix) : Jean Delva
- Maaslandia (Ambiorix) : Mathy Slechten
- Mijnlamp (Ambiorix) : Henri De Leger v. Harry

(1) Halverwege het jaar is Kris Van Saene afgetreden en
na een paar weken op zijn beslissing teruggekomen.
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Cantus van den Bezem in Vlierbeek
Met veel lawaai en geroemel
Gingen wij te Vlierbeek op de boemel
Volk was er zeker wel genoeg
En de meesten waren zelfs veel te vroeg
De zatten die er zaten kuisten af hun schup
Want dit hoort niet thuis in een salonclub
De tafels en de stoelen in orde gezet
En daar begonnen we met de pret
Met een stemmetje hoog en fijn
Kweelde Van Zwam het eerste liedekijn
Hij kwam er alras niet meer bij te pas
Na de opening van Tobias z’n keelsas
Jan en Bertha tapten maar lustig door
En schachten droegen pinten naar het koor
Want zuipen en zuipen was onze leus
En thuiskomen was nog niet voor fleus
Drakul en Sjas waren van de partij
Want als ’t voor ’t zuipen is zijn zij erbij
Onze vriend Petit en de vice Zowiet
Verveelden zich doodstierlijk niet
Caruso had het wat te droog
En had liever dat het bier in het rond vloog
Tot groot ongenoegen van collega Gazelle
Want lopen en drinken kan ie even snel
Hete Wolf was weer bronstig als een stier
En deed de schachten knorren in een plas bier
De boel werd voor één keer niet ondergekotst
Want Peip had voor deze kantus gebrost
Minibus nam fier als een gieter het woord
Maar de orde werd door applaus verstoord

Het was zoals steeds met ex-senior Gaga
Als hij er niet is, is er veel blabla
Dat vond ook Yolande, zijn lieve vriendin
Samen met de goedelkes vloog zij er nogal in
Toen werd een tempus commune ingeluid
We ledigden onze blaas langs onze fluit
Na deze onderbreking kwam Van Zwam klaar
Met de zelftucht en dat gaf nogal commentaar
Een pint water werd door Bertha geschonken
En door Bosaar lustig naar binnen geklonken
Het was er eentje zonder kol
En Bosaar riep : doe ze nog eens vol
Polle en Dju vloekten als een gekeeld veulen
Zo erg dat men het hoorde donderen in Keulen
Minibus greep nog eenmaal naar het woord
Maar zijn poging werd in de kiem gesmoord
Van Zwam vond het stilaan welletjes
Iedereen verlangde naar andere spelletjes
Na een grootse hulde aan Bertha en Jan
Dronken wij de laatste druppel uit de kan
Na deze fantastische kantus naar ieders zin
Besloot Van Zwam met : kantus ex, rolling in
De daad werd bij het woord gevoegd
En vele cafaten werden nog doorploegd
Hoc jejuni scripserunt, vino ommisso
Deus sit propitius, huic potatori
Sjas, Bosaar en Hete Wolf.
Uit de Mini-Egmont van december 1974.

Lustrumfoto van het SeniorenKonvent
(foto AMVS)

Vooraan : (1) NN, (2) Xavier Van De Poel, (3) Piet De Somer, (4) Rik De Doncker, (5) Dirk Moelans, (6) Jef
Grieten, (7) Luc Ghesquière, achteraan : (8) Kris Van Saene, (9) NN, (10) NN, (11) Roland De Schutter, (12) NN,
(13) NN, (14) NN, (15) Jos Van Reeth, (16) Mannu Dox, (17) Xavier Vanwynsberghe, (18) Jacques D’Hooghe,
(19) Jan Huys, (20) Geert Van Compernolle, (21) Eric Adriaenssens, (22) NN, (23) NN, (24) NN.
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Studentenleven anno 1973-1974
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

West-Vlaamse Gilde (Bierhalle) : Luk Geldof v. Lucky
Luke (Mandel)
- Brugse (Klokke Roeland) : Jos Santy v. Sanyboy
- Izegemse (Klokke Roeland) : Paul Vermeersch
- Kortrijkse (Bandung) : Jaak Debusseré
- Mandel (Bierhalle) : Herwig Carbonez
- Meense (Klokke Roeland) : Luc Jansen / Johan Onraet
v. Oerentraepe (1)
- Tieltse : Geert De Vriese
- Waregemse (Bierkelder) : Jan Fonteyne
- Westland (Klokke Roeland) : Jean Verstraete

- senior seniorum : Frank De Ketelaere v. Klietoor
(Westland)
- vice-senior seniorum : Ivo Mercelis v. Poweet (Lovania)
- scriptor : José Brien (Hesbania)
- penningmeester : Hugo Vanderveken v. Poepekas
(Semini)
- sportführer : Luk Geldof v. Lucky Luke (Mandel) &
Xavier Vanwijnsberghe (Kortrijkse)
- cantor : Frank Van der Schueren v. Plekker
(Payottenland)

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Jacques De Krok v. Krok (patron van de Klokke
Roeland)
- Jaak Pijpen (Bezem Brussel)

- prins carnaval : Luc Desomer v. Bromer (Westland)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Luc Matheve (Geelse)
- Geelse (Bacchus) : Frans Daems v. Sooi
- Mastentop (Mater) : Jan Spaepen
- Reuzegom (Pallieter) : Karel Sysmans v. Sjarel Tout
Court
- Rupelgalm (Aquarius) : Jos Van Reeth v. Filee
- Semini (Pallieter) : Dirk Moelans v. Trage

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : P... Kemps
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Munt) : Mieke De Bie / Anne Deleu (2)
- KSC (Munt) : Eric Vandenbussche v. Minibus
- KVHV (Bierkelder) : Herman D’Espallier
- Fanfare (Cambridge) : Luc Ghesquière (Meense) (3)
- Verbondswacht : Luc Ghesquière (Meense / Fanfare)
- Ons Leven : Mark Deweerdt (Izegemse)

Brabantse Gilde (Bandung) : Dirk Bourguignon v. Pistong
(Payottenland)
- Bezem Brussel (Munt) : Yves Coenen v. Tobias
- Lovania (Pallieter) : Karel Vanheukelen v. Frizeur
- Payottenland (Bandung) : Rik De Doncker v. Tsjip-Tsjip

(1) Om onbekende redenen trad Luc Jansen af en Johan
Onraet nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad Mieke De Bie af en Anne
Deleu nam haar functie over.
(3) De Verbondsfanfare wordt de Leuvense Studentenfanfare.

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Tony Geusens (Maaslandia)
- Hasseleta (Ambiorix) : Guido Swerts v. Guy
- Heidebloem (Ambiorix) : Mark Indesteghe
- Hesbania (Ambiorix) : Roger Thijs
- Maaslandia (Ambiorix) : Roger Houben v. Rog
- Mijnlamp (Ambiorix) : Renato Donadeo v. Donna
Oost-Vlaamse Gilde : ...
- Domper : ...
- Ros Beyaert (Pallieter) : Johan Vercammen v. Kilo
- Waasse : Paul Liekens v. Poele

Heropleving van het studentenleven
Het studentenleven dat enkele jaren heeft
geslabbakt heeft dit jaar een teken getoond
van heropleving. Dit valt vooral te danken aan
de senior seniorum van vorig jaar, Xavier Van
de Poel, welke erin kon slagen alle
klubstudenten nader tot elkaar te brengen en
alle vetes definitief te begraven. Het SKbestuur 1973-1974 heeft zich dan meer
toegelegd op de relaties van de klubs in blok,
zijnde het SK, met de buitenwereld, dit met
het oog op het komende lustrum, dat normaal
een nieuwe en hopelijk definitieve doorbraak
zal zijn van - zij het wel een enigszins
vernieuwd - traditionele studentenleven.

wilde houden met onze wensen en de finale
plaatste de week vóór de examens, de periode
waarin elke rechtgeaarde klubmens de studieschade dubbel en dik moet inhalen.
Verder heb ik mijn functie van vice-praeses
van het KVHV (normaal ex officio) ter harte
genomen en het SK opnieuw in het Verbond
geïntegreerd, zodanig dat Mark Deweerdt van
Moeder Izegemse hoofdredacteur werd van
Ons Leven en dat Luc Ghesquière van Moeder
Meense volgend jaar praeses zal zijn van het
KVHV.
Ook werden interviews afgenomen van diverse
weekbladen en kwamen we dankzij Moeder
Mijnlamp als eregasten in het programma
“Binnen en Buiten” van de Vlaamse Televisie.

Zo werd voor het eerst deelgenomen aan de
sportkompetitie van de Sportraad, waar het
SK het opnam tegen de fakulteit-blokbeesten.
In voetbal haalden we een elfde plaats, in
basket werden we uitgeschakeld in de
voorronde, maar in volleybal kwamen we in de
finale, waar we jammer genoeg forfait dienden
te geven daar de Sportraad geen rekening

Het hoofdbestuur van het SK 1973-1974 zag
er uit als volgt :
- senior seniorum : Frank De Ketelaere,
Moeder Westland, laatste jaar tandheelkunde,
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- vice : Ief Mercelis, Moeder Lovania, laatste
jaar rechten,
- quaestor : Hugo Vanderveken, Moeder
Semini, specialisatie burgerlijk ingenieur,
- secretaris : José Brien, Vader Hengst,
laatste jaar burgerlijk ingenieur,
- sportführer : Xavier Vanwijnsberghe, Moeder
Kortrijkse, derde jaar economie.

Jammer genoeg heeft de secretaris zoals
achteraf bleek, zijn taak niet erg ter harte
genomen, zodat ik me achteraf verplicht zag
om zoveel mogelijk op te frissen, wilden we
nog iets achterlaten voor het nageslacht.
Frank De Ketelaere
Naar een authentiek archiefdocument.

Moeder Meense
(foto Peter Spyns)

Vooraan : (1) Jacques Leperre, (2) Hugo Depoortere, (3) Jacques De Krok, (4) Claude Clais, (5) Albert Rosseel,
(6) Francis Den Dauw, zittend : (7) Luc Ghesquière, (8) Joris Degroote, (9) Jozef Vanraes, (10) Luk Vanfleteren,
(11) Paul Lodewyck, (12) Johan Onraet, midden : (13) Guido Decaestekker, (14) Maurice Lemay, (15) Jacques
Josson, (16) Joseph Gryspeert, (17) Freddy Verbrugghe, achteraan : (18) Luc Josson, (19) Freddy Raes,
(20) Bernard Defraye, (21) Dirk Debaes, (22) Willy Vanraes, (23) Jean-Pierre Victor, (24) Marc Dever.

Studentenleven anno 1972-1973
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

-

- senior seniorum : Xavier Van de Poel v. Hemmekes ofte
Xavier Xaviorum (1) (Sinjoria / Reuzegom / Semini)
- vice-senior seniorum : Joris Putzeys v. Boer (Semini)
- scriptor : Joris Degroote (Meense)
- penningmeester : Jozef Vanraes v. Jef (Meense)
- sportführer : José Brien (Hesbania)

Mastentop (Mater) : Roger Vanhaeren
Reuzegom (Pallieter) : Walter Van den Broeck v. Frit
Rupelgalm (Pipe) : Wim Lauriks
Semini (Pallieter) : Hugo Vanderveken v. Poepekas

Brabantse Gilde : Leon Laeremans v. Boerin (Lovania)
- Bezem Brussel (Munt) : Gabriel Van Waeyenberge v.
Gaga
- Lovania (Pallieter) : Ivo Mercelis v. Poweet
- Noord-Brabant : geen werking
- Ons Hageland : geen werking
- Payottenland (Bandung) : Frank Van der Schueren v.
Plekker

- prins carnaval : Ludo Frederix (Hasseleta)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Frans Daems v. Sooi (Geelse)
- Geelse (Bacchus) : Guy Van Looy
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Limburgse Gilde (Ambiorix) : Roger Thijs (Hesbania)
- Hasseleta (Ambiorix) : Guido Swerts v. Guy
- Heidebloem (Ambiorix) : Jan Vandenbroek
- Hesbania (Ambiorix) : Rudi Robijns
- Maaslandia (Ambiorix) : Jozef Penders v. Jef
- Mijnlamp (Ambiorix) : Stephan Lijnen

- Waregemse (Bierkelder) : Marc Lannoo
- Westland (Kempenland) : Geert Bovyn

Oost-Vlaamse Gilde : Johan Vercammen v. Kilo (Ros
Beyaert)
- Domper : ...
- Ros Beyaert (Pallieter) : Karel Tirez v. Allei
- Waasse (Brabo) : Paul Liekens v. Poele

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : bestuur vervangen door
een kerngroep o.l.v. Geerte Athmer v. Geerteke

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Julien Abels en Celestine Vanden Eynde v. Tineke
(uitbaters van den Bacchus)

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Munt) : Erna De Grieck
- KVHV : Jan Coch
- Fanfare (Opera) : Francis Den Dauw v. Cissen (Meense)
- Verbondswacht : ...
- Ons Leven : Tony Janssens

West-Vlaamse Gilde (Klokke Roeland) : Joris Degroote
(Meense)
- Brugse (Klokke Roeland) : Pierre Serruys v. Pietjie
- Izegemse (Klokke Roeland) : Bernard Sintobin
- Kortrijkse (Bandung) : Paul Geldhof v. Polke
- Mandel (Kempenland) : Johan Holvoet
- Meense (Klokke Roeland) : Luk Vanfleteren v. Florre
- Tieltse (Klokke Roeland) : Geert De Vriese

(1) De roepnaam Xavier Xaviorum werd naderhand ook
nog gebruikt voor Xavier Vanwynsberghe (senior
seniorum 1975-1976).

Brief gericht aan de ouders van Marc Lannoo
Mijnheer,

Willebroek, 8 november 1972.

grote moeite.
Als alles weg was en mijn Café gesloten
ontdekte ik dat er nog van mijn was dat op de
koer hing al de spelden waar het mee vasthing
alles losgetrokken was en er is een soutien
van mij gestolen van 245 frank alsook zijn wij
zo een bar stoeltje enfin een buffetstoeltje van
400 frank kwijt.

Gisteren, de 7de november dinsdag avond,
bijna nacht, heb ik bezoek gekregen van een
groep jonge mannen van Uwe afdeling.
Ja Mijnheer, ik heb er klacht voor ingediend
bij de politie. Als uitbaatster van het Café de
Vlaamse Leeuw hier te Willebroek, zetel der
Cristelijke Volkspartij, dus een serieuse café.

Zoodus Mijnheer als daar geen gevolg aan
gegeven wordt, de politie is verwittigd, dit is
een aardige manier om plezier te maken. U
kunt zo gauw mogelijk storten op mijn naam
op Spaar en lijfrentekas (Rosa Bouvier p.r.
001-0094750-57) Café Vlaamse Leeuw, 78 A.
Van Landeghemstraat in Willebroek.

Die mannen waren erg beschonken en lieten
de dames die hier met hun echtgenoot
aanwezig waren niet met rust overal pakken
en knijpen waar het niet moest zijn, de
meesten van mijn klanten gingen weg, het had
hier repetitie en tombola geweest van onze
Harmonie Deugd en Vlijt, ze namen zelfs de
instrumenten van die heren uit hun valiesje
en begonnen er op te blazen. Enfin, het was
hier een echte warreboel, neem het gerust
aan, dat had hier een echte vechtpartij
kunnen worden maar de mensen hier hebben
hun kalm kunnen houden, ik heb zelfs
gedreigd de politie op te bellen en dan nog een
hele zever en ambras, als het op betalen
aankwam, dan hebben ze een chèque gegeven
betaalbaar aan toonder, van 160 frank met

Aanvaardt intussen Mijne Heren onze Beleefde
Groeten, ik hoop dat ik hierover zo gauw
mogelijk iets verneem mijn telefoonnummer is
86.85.57.
P.S. Die chèque is getekend Lannoo Marc Fonteyne Jan.
Dus Mijnheer de som bedraagt 645 frank
denk eraan.
Naar een authentiek document.

Studentenleven anno 1971-1972
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

- prins carnaval : Michel Himpe v. Impe (Brugse)

- senior seniorum : Willy De Ceulaer v. Dikke Willy
(Geelse)
- vice-senior seniorum : Jozef Vanraes v. Jef (Meense)
- scriptor : Luk Vanfleteren v. Florre (Meense)
- ab-actis : Geert Van Keer v. Pion (Ros Beyaert / Bezem
Brussel)
- penningmeester : Joris Putzeys v. Boer (Semini)
- sportführer : José Brien (Hesbania) / Luc De Smedt
(Noord-Brabant) (1)
- cantor : Joris Degroote (Meense)

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Martin Michiels (Rupelgalm)
- Geelse (Bacchus) : Jozef De Krock v. Jef
- Mastentop (Mater) : Frans Lievens
- Mechlinia-Reynaert : Luc Charlier
- Reuzegom (Pallieter) : Bert Aerts v. Doeaan
- Rupelgalm (Pipe) : Wim Lauriks
- Semini (Pallieter) : Joris Putzeys v. Boer
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Brabantse Gilde : Jo De Meirsman v. Vat (Bezem Brussel)
- Bezem Brussel (Munt) : Yves Coenen v. Tobias
- Lovania (Pallieter) : Willy Geeraerts v. Moos
- Noord-Brabant (Pallieter) : Luc De Smedt
- Ons Hageland : Johan Corthouts
- Payottenland (Bandung) : Jean Vanderhasselt v.
Leubben

-

Mandel (Klokke Roeland) : Geert Depondt v. Girre
Meense (Klokke Roeland) : Paul Lodewyck
Oostendse : geen werking
Tieltse (Klokke Roeland) : Geert De Vriese
Waregemse (Bierkelder) : Pierre Callu
Westland (Kempenland) : Dirk Ooghe v. Koetjie

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : Willem Snieders

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Johny Cardinaels
(Heidebloem)
- Hasseleta (Ambiorix) : Ludo Frederix
- Heidebloem (Ambiorix) : Paul Helsen
- Hesbania (Ambiorix) : Willy Parent
- Maaslandia (Ambiorix) : Jozef Penders v. Jef
- Mijnlamp (Ambiorix) : Jos Freson v. den Ouwe

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Munt) : Lutgart Van Waeyenberge
- KVHV : Fernand Huts
- Fanfare : Paul Geldhof v. Polke (Kortrijkse)
- Verbondswacht : ...
- Ons Leven : Lode Leysen

Oost-Vlaamse Gilde : Pieter D’Hollander v. Trippel (Ros
Beyaert)
- Domper : ...
- Ros Beyaert (Pallieter) : Johan Vercammen v. Kilo
- Waasse : ...

(1) Om onbekende redenen trad José Brien af en Luc De
Smedt nam zijn functie over.
(2) In december 1971 trad Mark Simoens af en Mark
Busschaert nam het preseslint over.

West-Vlaamse Gilde : Marc Lannoo (Waregemse)
- Brugse (Klokke Roeland) : Paul Baekeland
- Izegemse (Klokke Roeland) : Philippe Sintobin v. Fluppe
- Kortrijkse (Bandung) : Mark Simoens / Mark
Busschaert v. Ferre (2)

Moeder Mijnlamp
(foto Jos Freson)

Vooraan : (1) Jules Hendrix, (2) NN, (3) Francis Schellens, (4) NN, (5) Stefan Schepers, (6) Guy Goyens, tweede
rij : (7) Gustaaf Roncada, (8) Laurens Lemmens, (9) Luc Ryckalts, (10) Georges Boesmans, (11) Jos Freson,
(12) Martin Fiddelaers, (13) André Remans, (14) Johny Cardinaels, derde rij : (15) NN, (16) NN, (17) Renato
Donadeo, (18) Michel Dirckx, (19) Patrick Duwel, (20) Marc Niesten, (21) Jos Coninx, (22) NN, (23) Paul
Degroeve, achteraan : (24) Henri De Leger, (25) Roger Thijs, (26) Johan Bronckaers, (27) Guy Daenen, (28) Peter
De Bruyn, (29) Pim Degroeve, (30) Herman Berrevoets, (31) Bernard Puissant, (32) NN, (33) Lambert Schippers.
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Brabantse kijk op de Prins Karnavalverkiezingen
Donderdag 3 februari 1972. Een grote menigte
Payotten vulde reeds het keldergewelf toen
den Bezem binnenviel. Het was duidelijk te
zien aan hun bekende tronies, of beter aan de
onbekende gezichten die zij ter versterking
hadden laten aanrukken, dat zij ambitie
hadden. Lovania, zwak vertegenwoordigd zoals
gewoonlijk, hield zich in tegenstelling
opmerkelijk stil. Hun mini-presentie op gildeen SK-aktiviteiten blijkt wellicht een chronische
kwaal
te
worden
wegens
de
thuisclubmentaliteit die ze willens nillens
verplicht waren aan te nemen.

Io Vivat, Io Vivat, Brabant had zijn
prinskandidaat. De clubs hadden weer een
cantus achter de rug en praeses Vat had de
cantus zonder gekwetsten kunnen beëindigen
en op zijn woord werd hij genomen : cantus
ex, rolling in !
En Brabant rolde en bolde. Het had in de
komende verkiezing niets te verliezen, maar
zou door zijn stunt duidelijk tonen dat
kinderen van Breughel niet aarzelen om tot de
daad over te gaan als ze daardoor hun
levensvreugde, hun openhartigheid en smaak
voor het hoppenat kunnen verkondigen aan
de andere gilden.

Vat zette de club in en dadelijk laaide de strijd
tussen de verdeelde corona-helften op.
Payottenland herhaalde zijn heilig “Heil”
oneindig ter ere van hun officieuze kandidaat
Moor. Lovania riep van “Hela, ziet es, zoals
waale gebaad zen, zo zen er geen, vergeet het
moe” en beduidde daarmee duidelijk hun
kandidaat Boerin, de grootste karkas van de
kring.

Dinsdag 8 februari 1972. Nog voor het grote
spektakel in Alma II begon, werden de
gildeleden op de Oude Markt voor de Bandung
- officiële Payottenkroeg - samengeroepen om
een losprijs van de Orde van Jan Primus in
ontvangst te nemen. Zes kruiwagens met een
vatje stella vormden de prijs. Het lossen betrof
de prins de Peetermannen, listig ontvoerd
twee dagen voordien en die op kosten van
onze gildepresident Vat een gastronomisch
week-end te Durbuy mocht genieten. Plezante
ontvoering vonden de aanwezige persmensen.

De Bezem juichte niet. Wij wisten maar al te
best dat Brabant dit jaar geen prins te
verwachten had en riskeerden daarom ook
onze centen niet in een avontuur dat geen
einde zou kennen op financieëel gebied. Dit
was althans de mening van onze quaestor. Wij
lanceerden daarom een schacht, nu commilito
Peip, en zoals het schachten past dus tot de
ondergang gedoemd.

De avond was dus schitterend gestart. In stoet
trokken de diverse provincies naar Alma II, om
het luidst hun kandidaat ondersteunend met
een geïmproviseerde schlager :
Leubben wordt Prins Karnaval
In Brabant is ’t deze avond bal
Hij is de beste van de hoop
De anderen zijn te goedekoop

De strijd was hard. Hard voor een Payottenhoofd waarop opeens een asbak terecht
kwam. Hard voor de bestuurstafel van het
KSC waarop het pinten regende, gulle gift der
onbekenden uit de Payottenschaar. Er was
geen harde strijd aan de Lovaniaanse kant, zij
deden niet mee, zoals verwacht.

Niettegenstaande de beste speech, de beste
bierproeverij, het schoonste prinseske, de
grootste kennis van studentenwetenswaardigheden, moest onze kandidaat juist onderdoen
voor de West-Vlaming Michiel I.

Het werd dus een intense kamp niettegenstaande noch onze kandidaat en
evenmin de anderen goed of beter waren. De
oplossing werd Leubben, praeses van het
Payottenland en om de kerk in het midden te
houden werd ons commilitoneske Simone Van
der Weeën de prinses.

De balans van gans dit verkiezingsgebeuren
was nochtans positief. Zes vaatjes zijn niet te
versmaden.
Yves Coenen v. Tobias.

Studentenleven anno 1970-1971
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

- penningmeester : Arie Abbeloos v. Aruba (Ros Beyaert
/ Payottenland)
- sportführer : Omer Bosman v. Brarij (Ros Beyaert)
- hulpsportführer : Jacques Sevens (Heidebloem)
- public relations : Dieudonné Horlait v. Hoebbel
(Payottenland)

- senior seniorum : Luc Gheysens (Meense / Fanfare)
- vice-senior seniorum : Xavier Van de Poel v.
Hemmekes (Sinjoria / Reuzegom / Semini)
- scriptor : Joris Putzeys v. Boer (Semini)
- ab-actis : Johny Cardinaels (Heidebloem)

- prins carnaval : Omer Bosman v. Brarij (Ros Beyaert)
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West-Vlaamse Gilde (Klokke Roeland) : Bernard Lafaut
(Tieltse)
- Brugse (Klokke Roeland) : Dirk Van De Voorde / Paul
Baekeland (1)
- Izegemse (El Rincon) : Philippe Sintobin v. Fluppe
- Kortrijkse (Bandung) : Johan Degrootte
- Mandel (Kempenland) : Jozef Verbrugghe v. Sef
- Meense (Klokke Roeland) : Jozef Vanraes v. Jef
- Oostendse (Klokke Roeland) : Dirk Van Buren
- Tieltse (Klokke Roeland) : Geert Devos
- Waregemse (Bierkelder) : Marc Lannoo
- Westland (Kempenland) : Frank De Ketelaere v. Klietoor

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Willy De Ceulaer v. Dikke Willy
(Geelse)
- Geelse (Bacchus) : Jef Paepen
- Mastentop (Mater) : Jaak Helsen
- Mechlinia-Reynaert : ...
- Reuzegom (Pallieter) : Walter Meeuws v. Drel
- Rupelgalm (Pipe) : Martin Michiels
- Semini (Pallieter) : Mark Switsers v. Swis
Brabantse Gilde : Jean Vanderhasselt v. Leubben
(Payottenland)
- Bezem Brussel (KSC-Huis) : August Gooris v. Bock
- Lovania (Pallieter) : Viktor Meulemans v. Appelsien
- Noord-Brabant (Pallieter) : Louis Van Schel v.
Sloikbedde
- Ons Hageland : Jaak Nijssens
- Payottenland (Bij Odile) : Freddy Evenepoel v. Bwat

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Marc Sticker v. Stienker (Westland)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : Cornelis Van den Heuvel v.
Kees

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Harry Sevens (Heidebloem)
- Hasseleta (Ambiorix) : Leo Donné
- Heidebloem (Ambiorix) : Johny Cardinaels
- Hesbania (Ambiorix) : Michel Vanbuul
- Maaslandia (Ambiorix) : Jos Henckens
- Mijnlamp (Ambiorix) : Ernie Jacquet

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent : geen werking
- KVHV : Paul Stulens
- Fanfare : Jean-Pierre Deryckere v. Pros (Kortrijkse)
- Verbondswacht : ...
- Ons Leven : Greet Thooft

Oost-Vlaamse Gilde : Geert Van Keer v. Pion (Ros
Beyaert / Bezem Brussel)
- Domper : ...
- Meetjesland : geen werking
- Oudenaardse : geen werking
- Ros Beyaert (Pallieter) : Arie Abbeloos v. Aruba
- Waasse : Jerry ...

(1) Dirk Van De Voorde was de vakantiepreses en Paul
Baekeland nam het preseslint over.

Massacantus op woensdag 4 februari 1970
(foto AMVS)

Stienker I
Ter gelegenheid van carnaval werd jaarlijks
onder de Leuvense studenten een prins
verkozen. Dit gebeurde op een massacantus,
georganiseerd door het SeniorenKonvent.
Medewerking werd verleend door de Orde van
Jan Primus, een vereniging van Leuvense
burgers die samen met Stella Artois de ganse
bedoening sponsorden.

Elke gilde mocht één kandidaat naar voren
schuiven. Deze dienden dan verschillende
proeven af te leggen. Ondermeer het
onvoorbereid speechen over een verplicht
onderwerp en het herkennen van diverse
biersoorten. Verder werd er ook gequoteerd op
de representativiteit van de kandidaat, op zijn
prinses, op een gelegenheidslied, op een
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krachtproef en op een stunt waarvoor elke
gilde diende te zorgen.

gevoelige plaat gelegd en de film werd op een
krantenredactie afgeleverd. Suggestie voor de
ondertitel : “Voormalige kunstschaatster verpandt haar hart aan oerdegelijke boerenzoon
uit ’t Westland”.

In het lustrumjaar 1970-1971 slaagde Moeder
Westland er in om haar vice-praeses te laten
uitroepen tot kandidaat prins carnaval van de
West-Vlaamse gilde. Dit onder de naam van
Stienker I. We hadden nog enkele dagen
ruimte om een goede campagne op touw te
zetten en de koppen werden duchtig bij elkaar
gestoken.

Achteraf bleek dat het de kiekjes aan
voldoende contrast ontbrak. Voor een krant
waren ze nutteloos. Kostbare tijd ging aldus
verloren. Het tijdstip binnen dewelke de stunt
diende te gebeuren verstreek zienderogen.
Onze grap zou noodgedwongen binnen Leuven
moeten plaatsgrijpen. Doch, als de nood het
hoogst is, dan is de redding nabij.

De prinses was geen probleem. Stienker
verkeerde juist met een frele freule van
Bachten de Kupe. Een zwartje dat in
studentenkringen overbekend en veelvuldig
geliefd was. Ze werd bovendien gesponsord
door een wereldvermaarde Franse bandenproducent.

Met een drogreden drongen we binnen in het
hoofdkwartier van de universiteit zelf. We
zouden de rector ontvoeren. Met een list was
zijn secretaresse reeds weggelokt. Enkele
vermetelen drongen binnen in het bureel van
professor De Somer. De vogel was wel gaan
vliegen, maar uit zijn kleerkast werden er
symbolen van waardigheid weggeritst.

Voor de representativiteit zou Stienker beslist
het maximum halen. Iedere clubstudent
kende hem. In elk café was hij een graag en
veelvuldig geziene gast. Stienker was een rijke
boerenzoon en had voor zijn public relations
een aardig sommetje over. Zo ook zijn vader,
die jaarlijks een hectare land verkocht om de
uitspattingen van zoonlief te bekostigen.
Althans naar het zeggen van Stienker himself.

In zeven haasten werd een faculteit voor
Bierkunde opgericht. Stienker was de decaan.
Zijn eerste cursus gaf hij in het openbaar. Op
de Oude Markt, boven op de stenen pomp.
Gehuld in toga en mét baret. Een grote groep
belangstellenden woonde de cursus bij.
Stienker doceerde als een ervaren professor.
Naast de theorie gaf hij zelfs demonstraties in
de praktijk. Binnen de kortste keren ontstond
een vervroegde massacantus. In het openbaar
en in de vrieskou. Cafébazen uit de omgeving
doken op als foeriers en deden gouden zaken.
Maar na ongeveer een uur kwamen de
pandoeren tussen. Het leeggoed diende
terstond te worden opgeruimd. Stienker kreeg
een proces-verbaal aan het been maar lapte
dit aan zijn laars. Toga en baret mocht hij
immers behouden.

Ten gevolge van zijn alcoholrijke nevenactiviteiten pronkte Stienker met een juweel
van een reukorgaan. Het wist zich permanent
in een paars ornaat te hullen. Toch wel het
symbool van de waardigheid. Ooit vroeg ik
mezelf af of Stienker nog wel enige gevoel had
in zijn typische extremiteit. Hij dronk in elk
geval nooit koffie zonder een druppel. Daar
zorgde die neus immers voor.
Een schlager van Dina Garcia, namelijk La
Felicidad, leverde ons de tonen voor een
carnavalslied. Binnen de
West-Vlaamse
gelederen kende onze creatie enige tijd succes.
Ik herinner mij enkel nog het refrein :

Verkleed als professor trok hij ’s avonds naar
de verkiezing. Voornaamste tegenkandidaat
was Omer I, beter gekend als Brarij. Een
“ridder” van ’t Ros Beyaert. De OostVlamingen staken ons echter de loef af met
hun stunt. De oorzaak van de rectors
afwezigheid kwam nu aan het licht. Net voor
ons bezoek hadden de vermetelen de
ontvoering reeds met succes uitgevoerd.
Tijdens de verkiezing zelf werd de rector ten
tonele gebracht. De brave man kreeg een
tweede “verrassing van zijn leven” toen hij
Stienker in zijn toga zag paraderen. Zijn eigen
toga nota bene ! Studentikoziteit was voor
Piet De Somer geen ijdel begrip. Hij gaf een
zeer gewaardeerde speech ten beste, alsook
een absolutie voor Brarij en Stienker.

En ken je gieder Stienker ?
Stienker ! Stienker ! Stienker !
Wuk een uul is dat ?
Wuk een tjoeten is dat ?
En ken je giender Stienker ?
Stienker ! Stienker ! Stienker !
Je zoed’em moeten zien,
G’et zeker pret voor tien.
Voor de stunt trokken Mansfield, Stienker en
ikzelf naar het Gentse Sportpaleis. Olympisch
kampioene Sjouke Dijkstra trad er op in
Holiday on Ice en onder de pauze drongen
we door tot in haar kleedkamer. Het arme
wicht verstijfde helemaal. Maar niet de vriestemperatuur was de reden. Stienkers
(spier-)ballen hadden ook ervaring met stoere
boerendochters. Onvervaard tilde hij de
schaatsdiva de hoogte in. Alles werd op de

De massacantus was een weergaloos succes.
Mede door de zeer briljante leiding van de
senior seniorum Luc Gheysens van Moeder
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Meense. Uiteindelijk bleek Brarij de beste.
Stienker, die nochtans een neus had voor
alles wat met alcohol te maken had, ging
onderuit in de bierproef. Duidelijk gehandicapt door de cursus die hij ’s namiddags
had moeten geven. Hij was finaal door zijn
neus geboord en geen knip voor zijn neus
meer waard. Het orgaan liet hem deze keer in
de steek. Een geluk dat het nog wel wist waar
het podium stond en dat Stienker er maar
achteraan diende te lopen. Gezien de voorbije
esbattementen aanzagen wij dat niet als een
blaam. Stienker sneuvelde met eer en de
West-Vlaamse gilde bleefde een heel amusante
avond.

in de studentenwereld kunnen vertoeven, dan
hadden bepaalde codexuitdrukkingen zeker
een aanpassing gekregen. Spiritueel als hij
was had Stienker voor bepaalde omstandigheden eigen zegswijzen gecreëerd. Ze
kenden schering en inslag. Een domme
schacht werd “geslegen steenezel” genoemd.
Een pint die te vlug leeg was zorgde voor een
“ijselijke verbittering”. Om silentium te
bekomen bulderde hij zijn geliefkoosd
letterwoord T.T.O.B., wat stond voor “trape toe
of buutn”.
Frank Deketelaere.
Uit “Van schachtendoop tot zwanezang”.

Later diende Stienker voortijdig Leuven te
verlaten. Voor de examens was zijn reukorgaan een al te ernstige hindernis geworden.
De proffen zagen onmiddellijk welk vlees ze in
de kuip hadden. Jammer. Had Stienker langer

Studentenleven anno 1969-1970
Oost-Vlaamse Gilde : Yves Ghysbrecht v. Slip (Ros
Beyaert)
- Domper (Kempenland) : Maurice Van der Haegen
- Meetjesland (Klokke Roeland) : Edwig Niville
- Oudenaardse (Schim) : ...
- Ros Beyaert (Pallieter) : Frans Van Rossem v. Coco
- Waasse (Klokke Roeland) : ...

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (8ste lustrum)
- senior seniorum : Arie Abbeloos v. Aruba (Ros Beyaert /
Payottenland)
- vice-senior seniorum : Luc Gheysens (Meense /
Fanfare)
- scriptor : Xavier Van de Poel v. Hemmekes (Sinjoria /
Reuzegom / Semini)
- penningmeester : Luc De Busschere v. Zat Lukske
(Izegemse)
- sportführer : Jozef Ackx v. Jef (Mastentop)
- hulpsportführer : Omer Bosman v. Brarij (Ros Beyaert)
- public relations : Gunther Van Dyck v. Flipke (Bezem
Brussel / Geelse)

West-Vlaamse Gilde (Brabo) : Johan Tahon v. John
(Westland)
- Brugse (Korenbloem) : Dirk Van De Voorde
- Izegemse (Schim) : Patrick Popelier v. Patje
- Kortrijkse (Bandung) : Ferdinand Van De Walle v.
Nand
- Mandel (Kempenland) : Geert Depondt v. Girre
- Meense (Klokke Roeland) : Jean-Pierre Desmedt v.
Smette Kaas
- Oostendse : Robert De Putter
- Tieltse (Klokke Roeland) : Bernard Lafaut
- Waregemse : Paul Van den Broucke
- Westland (Brabo) : Jean-Pierre Vanhecke v. Jempi

- prins carnaval : Antoon Depestele v. Tone (Kortrijkse)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde (Pallieter) : Chris Stockbroeckx v.
Zolderzeiker (Semini / Ros Beyaert)
- Geelse (Bacchus) : Willy De Ceulaer v. Dikke Willy
- Mastentop (Mater) : Willy Boeckx
- Mechlinia-Reynaert : ...
- Reuzegom (Pallieter) : Xavier Van de Poel v. Hemmekes
- Rupelgalm (Pipe) : Staf Pauwels
- Semini (Pallieter) : Paul Marichal v. Sexvoice
- Sinjoria : geen werking

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Firmin Maes v. Parrain (patron van spijshuis Firmin)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : Anton van den Hout v. Ton
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent : geen werking
- KSC (KSC-Huis) : Jan Convents v. Trinculo
- KVHV : Guido Ghekiere (Bezem Brussel) (2)
- Fanfare (Opera) : Jean-Pierre Deryckere v. Pros
(Kortrijkse)
- Verbondswacht : Renaat Huygen
- Ons Leven : Gerard Soete

Brabantse Gilde : Jean Vanderhasselt v. Leubben
(Payottenland)
- Bezem Brussel (KSC-Huis) : Gunther Van Dyck v.
Flipke
- Lovania (Pallieter) : Florent Stillaert v. Spruit
- Noord-Brabant (Pallieter) : René Groenez v. Groene /
Louis Van Schel v. Sloikbedde (1)
- Ons Hageland : Marc Van Kelekom
- Payottenland (Jack Op) : Dieudonné Horlait v. Hoebbel

(1) Om onbekende redenen trad René Groenez af en
Louis Van Schel nam het preseslint over.
(2) Uit onvrede omtrent het beleid werd Guido Ghekiere
op dinsdag 27 januari 1970 afgezet en een quadrumviraat nam het bestuur over.

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Hubert Engelen
(Maaslandia)
- Hasseleta (Ambiorix) : Marc Theunissen
- Heidebloem (Ambiorix) : Jacques Sevens
- Hesbania (Ambiorix) : Zeger Desmedt
- Maaslandia (Ambiorix) : Rik Segers
- Mijnlamp (Ambiorix) : Georges Boesmans v. Toke
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Massaclub van dinsdag 3 februari 1970
Geachte luisteraars van het mannelijke kunne
Hier het verslag van de machtige massaclub in de Thierbräu op de vest
Gehouden 1960 jaren na de besnijdenis van de Christ
Eerst kwamen ze langzaam binnen, alleen, met twee of met zessen
Maar even na acht kwam onder leiding van de fanfare, de grote trek
Zij waren gekomen zonder huif en kar, en toch kon je wat beleven
En dra zou het geheel beginnen terwijl nog enkelen zochten naar hun plek
Arie, die zichzelf respecteerde, en dit ook te berde bracht
Wist niet dat zijn moeder had zo’n grote dracht
Hij begon te hameren, te slagen en te roepen
En de andere presides waren er stil van aan ’t snoepen
Maar als potente kerel wist hij spoedig raad met de luidruchtigen
En begon dan met de voorstelling van de gewichtigen
Hollandia kwam daar met een ganse delegatie
Het bier was voor hen immers gratis
Uit Duitsland was er ook een struise kerel gekomen
De titel van Auslandreferens kon niet iedereen bekomen
Ook was er nog Europaprins Frans I met zijn Pietermannen
En de groothertogelijke raad met hun zakenmannen
Verder op de avond mochten we nog begroeten
Ons aller Parrain Firmin ditmaal zonder saignant of goed gebakken
En Marraine van Gent die Firmin eens goed mocht vastpakken
Van Gent was er ook nog een delegatie van het S-Konvent
En die waren weeral met enkele pinten kontent
En om de glorie te besluiten
Kwam Paul Degraeve en Jef Dauwe af
Deze laatste kende weer groots succes bij de massa
Hij zorgt immers ook voor onze kassa
Nadat de gildeliederen door de zaal waren gedreund en gedonderd
Kwam Johnny I aan ’t woord gesteund door zo’n honderd
Limburg vraagt nog steeds vijftien
Doch vele bourgeois wilden hem niet bezien
Het is af te wachten of er een bloemetje zal worden geplant
In ’t Limburgse heidezand
Pros van Vlaanderen Oost wist te vertellen
Dat Dendermonde het niet zonder sluis kan stellen
Hij stelde Johnny op plaats vijftien
Maar die van de Coca Cola heeft hem ook maar scheef bezien
Jan III liet er één vliegen door zijn spleet
Terwijl hij lag te vertellen over de scheet
Het moet zijn dat hij heel goed is gebouwd
Anders had hij er niet zoveel door gestouwd
Dan mochten ze om te veranderen
Even salamanderen
Vervolgens is het de beurt aan Antoon
Hij legde vooral op het dubbele de klemtoon
En kon hij weer zijn moeder er niet buiten laten
Hij weet ze toch telkens te bepraten
Staf van de Rupelgalm vond in de zaal geen weerschalm
Onder ’t geroezemoes vertelde hij over de Perodexactologie
En zonder Heidegger te vergeten voor de psyche
Kon hij de kennis van vrouwelijke anatomie niet liegen
Terwijl de hond is buiten gegaan
Bleven wij nog even voor een salamander staan
Samen met Prins President, Prins Leo en Prins Chris
Waarna we allen de Roldersklacht zongen zoals het hoort
Uit het verslagboek van het SeniorenKonvent.
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Het SeniorenKonvent
(foto Xavier Van de Poel)

Vooraan : (1) Hector Cosaert, (2) Jef Dauwe, (3) Jos Mees, (4) NN, (5) Arie Abbeloos, (6) Luc Gheysens,
(7) Antoon Depestele, (8) Xavier Van de Poel, (9) Omer Bosman, (10) Luc De Busschere, midden : (11) NN,
(12) Jean Vanderhasselt, (13) Jean-Pierre Deryckere, (14) Yves Ghysbrecht, (15) Johan Tahon, (16) NN,
(17) Firmin Maes, (18) NN, (19) Hubert Engelen, (20) Paul Marichal, (21) Staf Pauwels, (22) Willy De Ceulaer,
achteraan : (23) NN, (24) Paul Van den Broucke, (25) Jean-Pierre Vanhecke, (26) Geert Depondt, (27) NN,
(28) Jozef Van Raes, (29) Jean-Pierre Desmedt, (30) Marc Van Kelekom, (31) Paul Lodewyck, (32) Florent
Stillaert, (33) NN, (34) NN, (35) NN, (36) Ferdinand Van De Walle, (37) Georges Boesmans.

Studentenleven anno 1968-1969
- Semini (Pallieter) : Theo Putzeys v. Bambam
- Sinjoria (Schim) : Herman Van Vlimmeren (2)

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Arie Abbeloos v. Aruba (Ros Beyaert /
Payottenland)
- vice-senior seniorum : Gunther Van Dyck v. Flipke
(Bezem Brussel / Geelse)
- scriptor : Hubert Engelen (Maaslandia)
- penningmeester : niet verkozen
- sportführer : Jozef Ackx v. Jef (Mastentop)
- zedenmeester : Juul Luyckx (Geelse)
- cantor : Maurice Kerkhofs (Mijnlamp)
- public relations : Jan Maervoet v. Meutten
(Payottenland)

Brabantse Gilde (Pallieter) : John Descurieux (NoordBrabant / Ons Hageland)
- Bezem Brussel (KSC-Huis) : Wim Vlieghe v. Geus /
Herman Van Rompuy v. Raspoetin (3)
- Lovania (Pallieter) : Jef Vleminckx v. Mossel
- Noord-Brabant (Pallieter) : Jan Van Assche v. Tisj
- Ons Hageland : Eric Van Hoeck v. Keu
- Payottenland (Jack Op) : Luc Platteau v. Sjapper
Limburgse Gilde (Ambiorix) : Maurice Kerkhofs
(Mijnlamp)
- Hasseleta (Ambiorix) : Robert Berten / Jules Beuls
- Heidebloem (Ambiorix) : Jan Meewis
- Hesbania (Ambiorix) : Jos Verdin
- Maaslandia (Ambiorix) : Lode Beckers
- Mijnlamp (Ambiorix) : Willy Denier

- prins carnaval : Jan Convents v. Trinculo (Bezem
Brussel)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde (Pallieter) : Pierre Van Dyck (Reuzegom) /
Xavier Van de Poel v. Hemmekes (Sinjoria / Reuzegom /
Semini) (1)
- Geelse (Bacchus) : Stef Eyckmans
- Mastentop (Mater) : Gustaaf Carens v. Schnappske
- Mechlinia-Reynaert : ...
- Reuzegom (Pallieter) : Juul Van den Eede v. Jul Mijne
Lul
- Rupelgalm (Pipe) : Staf Pauwels

(4)

Oost-Vlaamse Gilde : Jaak Lenaerts (Waasse) / Didier
Vanderlinden (Waasse / Geelse) (5)
- Domper (Kempenland) : Remi Van Impe
- Meetjesland (Klokke Roeland) : Alfons Van Zele
- Oudenaardse (Schim) : ...
- Ros Beyaert (Reynaert) : Omer Bosman v. Brarij
- Waasse (Klokke Roeland) : Jaak Lenaerts
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West-Vlaamse Gilde (Schim) : Luc Gheysens (Meense)
- Brugse (Korenbloem) : Paul Verhelst / André Byl v.
Billie (6)
- Izegemse (Schim) : Urbain Boutelegier v. Bing
- Kortrijkse (Bandung) : Guido Camelbeke v. Tieter
- Mandel (Kempenland) : Lieven Vandekerckhove
- Meense (Schim) : Marc Hondeghem v. Keizer
- Oostendse (Klokke Roeland) : Raf De Boever
- Tieltse (Klokke Roeland) : Chris Vinckier
- Waregemse (Opera) : Piet Dheedene
- Westland (Kempenland) : Willy Verdonck v. Tiritumba

- Verbondswacht : ...
- Ons Leven : Henri Coenjaerts / Jaak Lenaerts
(Waasse) (7)
(1) Wegens tegenvallende examenresultaten trad Pierre
Van Dyck af en Xavier Van de Poel nam het preseslint
over.
(2) Herman Van Vlimmeren werd in mei 1968 verkozen
maar organiseerde daarna geen activiteiten meer.
(3) Wegens tijdsgebrek trad Wim Vlieghe in oktober 1968
af en Herman Van Rompuy nam het preseslint over.
(4) Om onbekende redenen trad Robert Berten af en
Jules Beuls nam het preseslint over.
(5) In oktober 1968 trad Jaak Lenaerts af om
lustrumpreses van de Waasse te worden en Didier
Vanderlinden werd gildepreses.
(6) Paul Verhelst was de vakantiepreses en André Byl
nam het preseslint over.
(7) Om onbekende redenen trad Henri Coenjaerts af en
Jaak Lenaerts nam zijn functie over.

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Eric Van Rompuy v. Pigge (Bezem Brussel)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : Paul Loewenthal
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (KSC-Huis) : Griet Lindemans
- KSC (KSC-Huis) : Jan Walraet v. Sextet
- KVHV : Guido Ghekiere (Bezem Brussel)
- Fanfare (Canterburry) : Jean-Pierre Deryckere v. Pros
(Kortrijkse)

Begrafenis van Marraine in 1968
(foto Paul Degraeve)

Gehurkt : (1) NN, (2) Hendrik De Wildeman, (3) NN, (4) Marraine van Gent, (5) Carlos Geens, (6) Jef Dauwe,
(7) Maurice Appelmans, (8) Willy De Ceulaer, (9) NN, (10) Jan Meewis, (11) Luc Platteau, staand : (12) Jos Mees,
(13) NN, (14) Karel De Ceulaer, (15) Dirk Lambrecht, (16) Omer Bosman, (17) NN, (18) NN, (19) NN, (20) Arie
Abbeloos, (21) Marc Moonen, (22) NN, (23) NN, (24) NN, (25) Lou Verhaert, (26) NN, (27) NN, (28) Paul Degraeve,
(29) Albert Giraud, (30) NN, (31) Julien Revijn.

Zo rolt Noord-Brabant
Zoals wij het van onze voorgangers leerden,
heeft Noord-Brabant het begin van dit nieuwe
clubjaar met grootse esbattementen ingezet.

Nuchter zijn is nooit hun sterkste kant
geweest en aan de ogen van Tisjken kon men
pronostikeren hoe de avond verder zou
verlopen. Ofwel onder invloed van den drank
of onder invloed van “de specht” waren beiden
reeds in losbandigen toestand.

Gewoontegetrouw zaten wij allen bij den
Smalle met de “kaate te speile”, toen daar
ineens onze gemotoriseerde kassier kwam
binnendraven. Onze Groene was niet alleen.
Hij was vergezeld van ons aller senior “Zat
Jangsken”. Beiden hadden zij onderweg de por
van het jaar opgevist, “de gelaarsde kat” dixit
Smalle.

Miss Noord-Brabant had met beide vingerige
jongens heel wat last, zelfs de andere leden
moesten dit uitzweten niettegenstaande
Pummy niet in de geburen vertoefde. Af en toe
nam Pigelotte de taak van Tisj over en
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ontpopte zich tot een specialist-masseur.

zijn soortgenoten want onze Renei es van
’t sportkot, zenne, aldus Wasj.

Toen “de specht” de bende, die op hun
hoogtepunt begon te geraken, ijlings verliet
bleef hun niets anders over dan zoals
gewoonlijk hun heil te zoeken bij het bier en
de wittekes.

Dan zijn we naar Irma, schoon maar mottig,
dixit Wasj, gestrompeld. Daar kwamen de
rolders in de nacht maar eerst in vorm en toen
de discussies overliepen in gebazel en
perseveraties probeerden ze hun kot op te
zoeken.

Daarna strompelde de bende verder naar de
Guy. Daar verliep de zaak ook niet al te best
want de Groene kreeg het aan de stok met de
zatterikken van Moeder Payottenland. En
vermits hij den Meutten op “zooine sjeit”
gestampt had, ging den Meutten dat groen
beest maar eens “booiten smooiten”. Gelukkig
was den illusteren Wasj er om de situatie
“recht” te zetten : best maar voor Meutten en

In die zin verliep het begin van het
akademisch jaar dat naar alle waarschijnlijkheid ook zo zal eindigen.
Kaspoussière.
Uit Acuut van oktober 1968.

Studentenleven anno 1967-1968
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

-

- senior seniorum : Jozef Dauwe v. Paap (Ros Beyaert /
Payottenland / Bezem Brussel) / Paul Degraeve
(Mijnlamp / Bezem Brussel)
- vice-senior seniorum : Ferdinand Van De Walle v.
Nand (Kortrijkse)
- scriptor : Paul Verhelst (Brugse)
- ab-actis : Jozef Verhaeren v. Jef (Mastentop)
- penningmeester : Eric Van Hoeck v. Keu (NoordBrabant / Payottenland / Bezem Brussel / Ons
Hageland)
- sportführer : Stef Eyckmans (Geelse)
- zedenmeester : Leo Feyaerts v. Boze Wolf (Geelse)
- cantor : Christiaan Walraet (Oudenaardse)
- public relations : Jan Meewis (Heidebloem)
(1)

Meetjesland (Klokke Roeland) : Raf De Clercq
Oudenaardse (Schim) : Christiaan Walraet
Ros Beyaert (Pallieter) : Carlos Geens v. Knol
Waasse (Boule d’Or) : Egide Van Eyck

West-Vlaamse Gilde (Jack Op) : Marc D’Hulst v. Zoetje
(Kortrijkse)
- Brugse (Korenbloem) : Paul Verhelst
- Izegemse (Schim) : Bart Decoopman
- Kortrijkse (Jack Op) : Antoon Depestele v. Tone
- Mandel (Kempenland) : Paul Verstraete
- Meense (Schim) : Luc Gheysens
- Oostendse (Kabouterke) : Willy Lesage
- Tieltse (Korenbloem) : Roland Stroobandt v. Strooten
Junior
- Waregemse (Opera) : Albert Daenekindt v. Berry
- Westland (Kempenland) : Urbain Van Walleghem v.
Oerbain

- prins carnaval : Leo Feyaerts v. Boze Wolf (Geelse)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Alfonsine Vandermaelen v. Marraine (uitbaatster van
het café Adam en Eva aan de Oude Markt)
- Eddy Baeyens v. Sire (Ros Beyaert)

Antwerpse Gilde (Pallieter) : Xavier Van de Poel v.
Hemmekes (Sinjoria / Reuzegom / Semini)
- Dolfijnen : geen werking
- Geelse (Bacchus) : Juul Luyckx
- Mastentop (Mater) : Jozef Verhaeren v. Jef
- Mechlinia-Reynaert : Eric Van hoogenbemt
- Reuzegom (Pallieter) : Hendrik Dockx v. Schijtbewaarder
- Rupelgalm (Pipe) : Guido Peleman v. Guy
- Semini (Pallieter) : Luc Quaeghebeur v. Kwak
- Sinjoria (Schim) : Jan Tobback v. Herminneke /
Wilfried Van den Broeck v. Flipper (3)

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : Francis Stevens
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (KSC-Huis) : Lutgart Van Waeyenberge, Monique Van Doorselaer, Lut Decoster & Rika
Lepage
- KSC (KSC-Huis) : Jan De Greef v. Pebbel
- KVHV : Pol Goossens / Jozef Dauwe v. Paap (1) (Ros
Beyaert / Payottenland / Bezem Brussel) (4)
- Fanfare (Canterburry) : Jan Godderis (Kortrijkse)
- Verbondswacht : Hendrik De Wildeman (Meetjesland)
- Ons Leven : René De Preter / Guy Michel (5)

Brabantse Gilde (Pallieter) : Luc Platteau v. Sjapper
(Payottenland)
- Bezem Brussel (KSC-Huis) : Gunther Van Dyck v.
Flipke
- Lovania (Pallieter) : Frans Florquin v. Magic Nana
- Noord-Brabant (Pallieter) : Hans Verbaanderd v. Witte
- Ons Hageland : Eric Van Hoeck v. Keu
- Payottenland (Jack Op) : Jan Maervoet v. Meutten

(1) Sommige bronnen melden dat Snelpoeper de clubnaam van Jef Dauwe zou geweest zijn ...
(2) In oktober 1967 trad Jef Dauwe af om verbondspreses te worden en Paul Degraeve nam het preseslint over.
(3) Jan Tobback overleed bij een auto-ongeluk en
Wilfried Van den Broeck nam het preseslint over.
(4) In oktober 1967 trad Pol Goossens af op vraag van de
Verbondsraad en Jozef Dauwe nam het preseslint
over.
(5) Om onbekende redenen trad René De Preter af en
Guy Michel nam zijn functie over.

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Toon Geukens (Hesbania)
- Hasseleta (Ambiorix) : Marc Hauglustaine
- Heidebloem (Ambiorix) : Frans Somers v. Sooi
- Hesbania (Ambiorix) : André Vautmans
- Maaslandia (Stadsbond) : Hubert Engelen
- Mijnlamp (Ambiorix) : Maurice Kerkhofs
Oost-Vlaamse Gilde : Arie Abbeloos v. Aruba (Ros
Beyaert / Payottenland)
- Domper (Kempenland) : Maurits Vanderlinden
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Opname van Semini in het SeniorenKonvent
Na het lange kiesvergaderingsverslag
vertelde de senior seniorum hoe ’t lag
voor het galabal van de Zwinneblomme
en van “Leuven Oud en Jong” verdomme
Er werden nog foto’s doorgegeven
en dan werd gedokterd aan het SK-leven
Vooraan op d’agenda de sportaktiviteiten
’t Is immers gezond eens in ’t zand te bijten
Voor de voetbal moest men bij Stef inschrijven
Vooral de clubs die bier willen in de lijven
moeten toch meedoen aan die sportieve strijd
sjotten voor bier tot eenieders jolijt
Er werd ook over bowlingcompetitie verteld
en een fietskamp in ’t vooruitzicht gesteld
Men heeft ook nog van begroting gewaagd
We hebben een schappelijke som gevraagd
aan de betreffende organen (nl. 69.050 frank)
maar ’t is daar een soep bij die kemphanen
Elke club moet ook nog een halve blauwe
betalen, zei Paul, maar je hoeft niet te rouwen
want we hebben een reuzesecretariaat
aan de borst van ’t Verbond in de Krakenstraat
Over adressenlijsten werd ook wat gezeurd
En dan kwam het codex-koor aan de beurt
Al wie zingen kan, uit heel het Konvent
en die veel of weinig liedjes kent
maar zijn liederenschat wenst op te drijven
moet zo vlug mogelijk bij Chris inschrijven
De Chris nam zelf heel even het woord
maar hij sprak meer van bowling dan van ’t koor
Gedurende ’t volgend colloquium
kregen we een knap interludium
door de binnengekomen studentenfanfare
die hun jaarlijkse feestdag aan ’t vieren waren
Terwijl ze bij ons ook een pint leegzopen
begon een doedelzakker rond te lopen
En geloof het of niet, hij speelde iets ook
dat natuurlijk sterk naar rokjes rook
Met het statutair vereist aantal handtekeningen
kon de Antwerpse gildepreses ’t dan dwingen
dat eer men een zware beslissing nam
een statutenwijziging op d’agenda kwam
vooreerst wat het aantal aanwezigen aangaat
vervolgens waaruit de meerderheid bestaat
dan werd met drie-en-twintig tegen zeven
beslist dat een nieuwe club die in ’t SK wil leven
driemaal drievierden der stemmen moet halen
Omkopers moeten dus heel wat betalen
want drievierden worden van nu ook gevraagd
wanneer de statuten worden belaagd
De tijd was nu rijp, men was al aan ’t gissen
om definitief en voorgoed te beslissen
over Semini’s opname in het Konvent
met een quorum van vijf-en-zeventig procent
De Kwak begon z’al te nijpen
en op zijnen doedelzak te pijpen
Eerst werd de Antwerpse Gilde gehoord
Als spreekbuis kwam ikzelf aan het woord

Ik zei dat Semini een Dasein was
en al negen jaar lang de codex las
Het is ook een zeer goed werkende spruit
We houden ze best uit het SK niet uit
Haar vijftig leden en haar vijftien schachten
zijn in de Gilde reeds erkende krachten
Er golden nog andere argumenten
De Noord-Brabantse preses sprak voor z’n gilde
“Tegen te stemmen” dat was wat hij wilde
Hij pakte uit met een citaat van Jef Dauwe
dat men in ’t SK meer pretentie moet brouwen
Hier is de gelegenheid, oordeel dus ’t wijste :
Semini voldoet niet aan de vereisten
Geef hun nog drie jaar om zich uit te bouwen
Intussen moet gij ze uit ’t SK houden
Voor Limburg zei Jan Meewis : “stem voor !”
Semini bestaat en ze draait lijk een boor
In dezelfde zin sprak West-Vlaanderen zich uit
De Oost-Vlaamse preses liet zijn mensen vrijuit
Eén-en-dertig stemmen - Kwak voelt zich klein waarvan er drie-en-twintig pro moesten zijn
Er waren er echter slechts twee-en-twintig pro
maar twee ongeldig en twee blanco
Zodat Semini juistekes was aanvaard
Toen was Kwaks blaasje geen cent meer waard
“Peto tempus” was het eerste woord
dat van hem officieel in ’t SK werd gehoord
En toen dat allemaal over was
sprak hij : een vijand kwam ons goed van pas
want dat heeft men nodig om groot te worden
Daarom dank ik de Brabantse horden
Dan begon men opnieuw te zagen
over de halve blauwe bijdrage
die voor kerstmis betaald moet zijn
door alle clubs zowel groot als klein
Men vroeg waaraan toch dat geld werd besteed
en de senior seniorum gelijk een profeet
sprak over een fonds voor kultuurinitiatieven
waarin elke club zich kan gerieven
als ze de Vlaamse kultuur omhoog wil stuwen
De suggestievloed was nu niet meer te luwen
De Paul besloot de vergadering te sluiten
want in de Pallieter ging het vat aan ’t spuiten
Semini gaf daar immers een ton
De Kwak vond dat het er nu wel afkon
Jozef Verhaeren.
Uit het verslagboek van het SeniorenKonvent.

- 140 -

Chronologisch overzicht per clubjaar

Het SeniorenKonvent
(foto Paul Degraeve)

Gehurkt : (1) Leo Feyaerts, (2) NN, (3) Maurice Kerkhofs, (4) Jozef Verhaeren, zittend : (5) Luc Platteau, (6) NN,
(7) Jos Mees, (8) Jef Dauwe, (9) Paul Degraeve, (10) Ferdinand Van De Walle, derde rij : (11) Gunther Van Dyck,
(12) NN, (13) NN, (14) Mon Mees, (15) Arie Abbeloos, (16) Urbain Van Walleghem, (17) NN, (18) NN, (19) NN,
(20) NN, (21) NN, (22) Luc Quaeghebeur, (23) NN, (24) NN, achteraan : (25) NN, (26) NN, (27) Marcel Kenis,
(28) NN, (29) Hendrik Dockx, (30) NN, (31) NN, (32) NN.

Studentenleven anno 1966-1967
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

Brabantse Gilde (Pallieter) : Eric Van Hoeck v. Keu
(Noord-Brabant / Payottenland / Bezem Brussel)
- Bezem Brussel (KSC-Huis) : Johan Broekaert v.
Pistasj / Jef Tiebout v. Kriek (1)
- Lovania (Pallieter) : Jos Sterkmans v. Prison
- Noord-Brabant (Pallieter) : Raf Van Hellemont v. Boss
- Payottenland (Hertog Jan / Lovana) : Maurice
Appelmans v. Lawaait

-

senior seniorum : Valère Vautmans (Hesbania)
vice-senior seniorum : Marc Boedts (Westland)
scriptor : Jos Rabijns (Hasseleta)
penningmeester : Eric Van Hoeck v. Keu (NoordBrabant / Payottenland / Bezem Brussel)
- sportführer : Patric Claus (Oostendse)
- prins carnaval : Chris Stockbroeckx v. Zolderzeiker
(Semini / Ros Beyaert)

Limburgse Gilde (Ambiorix) : Jan Coenegrachts
(Hesbania)
- Hasseleta (Ambiorix) : Jos Rabijns
- Heidebloem (Ambiorix) : Piet Valkenborgh
- Hesbania (Ambiorix) : Marcel Corswarem
- Maaslandia (Wit Paard) : Theo Hamers
- Mijnlamp (Ambiorix) : Jaak Briers / Paul Degraeve (2)

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Mark Janssens (Sinjoria / Mastentop)
- Dolfijnen (Mater) : ...
- Geelse (Bacchus) : Leo Feyaerts v. Boze Wolf
- Mastentop (Mater) : Gilbert Van Oproy v. Gib
- Mechlinia-Reynaert : Fons Gevers
- Reuzegom (Pallieter) : Karel De Houwer v. Genotene
- Rupelgalm (Pipe) : Robert Houthooft v. Bère
- Sinjoria (Kempenland) : Raymond Schroeyers v.
Slaapzak

Oost-Vlaamse Gilde : Jozef Dauwe v. Paap (Ros Beyaert /
Payottenland / Bezem Brussel) (3)
- Domper (Hertog Jan) : Jos De Gendt
- Meetjesland (Kempenland) : Hendrik De Wildeman
- Oudenaardse (Ster) : Luc Deweze
- Ros Beyaert (Pallieter) : Arie Abbeloos v. Aruba
- Waasse (Boule d’Or) : Hugo Walraevens
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West-Vlaamse Gilde (Kempenland) : Albert Daenekindt v.
Berry (Waregemse) / Raymond Catrysse (Oostendse) (4)
- Brugse (Korenbloem) : Freddy Standaert
- Izegemse (Ster) : Bart Decoopman
- Kortrijkse (Jack Op) : Ferdinand Van De Walle v. Nand
- Mandel (Kempenland) : Rik Vandekerckhove
- Meense (Ster) : Wilfried Stragier v. Stiere
- Oostendse (Kempenland) : Leo Eggers
- Tieltse (Korenbloem) : John Mestdagt
- Waregemse (Centre Half) : Jan Balduck
- Westland (Kempenland) : Germain Vandezande v.
Mainten

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (KSC-Huis) : Rita Ravestijn
- KSC (KSC-Huis) : Eric Van Winghem v. Big Ben
- KVHV : Herwig Langohr / Pol Goossens (5)
- Fanfare (Cristal) : Norbert De Keulenaere v. Snorre
- Verbondswacht : Ides Ramboer [?]
- Ons Leven : Ludo Martens
(1) Om onbekende redenen trad Johan Broekaert af en
Jef Tiebout nam het preseslint over.
(2) Wegens tegenvallende examenresultaten trad Jaak
Briers af en Paul Degraeve nam het preseslint over.
(3) Sommigen bronnen melden dat Snelpoeper de clubnaam van Jozef Dauwe zou geweest zijn ...
(4) Om onbekende redenen trad Albert Daenekindt af en
Raymond Catrysse nam het preseslint over.
(5) In oktober 1966 trad Herwig Langohr af op vraag van
de Verbondsraad en Pol Goossens nam het preseslint
over.

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Luk Beerlandt (Fanfare)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : Albert Kolsteeg
- Semini (Pallieter) : Roland Van Cleemput v. Mini-Jupe

Doopclub in de kelder van de Bandung
Aanwezig : het praesidum, namelijk Arie
Abbeloos, praeses, Ernest Van Den Driessche,
vice-praeses, Eric Van Langenhove, quaestor,
Jozef
Dauwe,
schachtenmeester,
Leo
Walraevens, zedenmeester, Geert Van Keer,
ab-actis, Jan De Hauwere, sportführer en
Frans Vermeiren, cantor. De commilitones
Herman De Brandt, Frans Van Rossem, Dirk
Baeyens, Carlos Geens, Stefaan Biesemans,
Marc Adriaenssens en Jozef Vermeiren. De
bezoekers Marc Baes, schatbewaarder van
Reuzegom en praeses van Sinjoria en excommilito Victor Godin. Halve schacht : Paul
Moonen. Schachten : Roger Boni van
Buggenhout, Norbert Buysse van Wetteren,
Ferdy Willems van Dendermonde, Yves
Ghysbrecht van Dendermonde, Pros De Medts
van Lebbeke, Omer Bosman van Lebbeke,
Lieven Senepart van Sint-Gillis, Eddy Baeyens
van Buggenhout, Paul Baert van Buggenhout,
Stefaan Keppens van Lebbeke en Guido Barbé
van Oetingen.

slechts miserabele nieuwkomers waren. Om
hen de bibber te ontnemen, mochten ze
tijdens hun presentatie een pint genever
drinken. Voor de laatste schachten bleef er
echter niets meer over want de cantor en ook
de vice-praeses dronken telkens mee.
Nadat de lichten gedoofd waren en de kaarsen
aangestoken,
zette
schachtenperen
Jef
Dauwe, geholpen door Carlos Geens, alle
attributen in gereedheid : siroop, bloem, een
pappeken, eieren, selder, pluimen, kiekepoten
en -koppen, konijnenpoten en last but not
least twee levende, dikke, zeer respectabele en
naar onze schatbewaarder beweerde, zeer
kostelijke palingen !
Deze laatste waren
echter in een emmer met water gestopt, zoals
het ons normaal leek. Kort daarop werd echter
diets gemaakt dat ze daar in dit seizoen zelfs
kunnen in verzuipen. In elk geval waren beide
palingen bij hun optreden zeer slappekes
geworden (halfdood), terwijl ze in het begin
steeds maar uit de emmer sprongen. Beter
verliep het met de twee kleine visjes die het tot
het bittere einde uithielden, alhoewel ze
regelmatig van mond hadden verwisseld.

Uit de opsomming blijkt onmiddellijk dat er
dit jaar vele stomme schachten zijn wat
normalerwijze, indien ze het tenminste in
Leuven uithouden, ons nakomelingenschap
moet verzekeren. De club werd gehouden op
woensdag 26 oktober 1966 in de kelder van
het Indonesisch restaurant Bandung, de
vroegere Safir bierkelder op de Oude Markt.

Twee aan twee, met op hun rug de peters die
hen tijdens de voorstelling waren aangewezen,
traden de schachten de corona binnen. De
drie eersten waren slechts halve schachten en
werden minder zwaar gedoopt. Daarna moest
Pros een opdracht uitvoeren, namelijk om
twee frank mayonais op zijn hoofd laten doen
bij Mariake van Tongeren aan de kerk en
daarna bij Smallen een kom soep gaan halen
en deze nadien in de club op zijn buik (zoals
een hond) uitlekken. Yves deed een schitterende striptease, beter als het praesidium
dat ooit in een bar had gezien (met de onderrok van zijn kotmadam aan).

Om half negen werd de club geopend door de
nieuwe praeses. Een krachtig clublied deed de
keldergewelven daveren. Na een eerste
salamander moesten de schachten zich één
voor één komen voorstellen aan de corona.
Hoe dom ze wel waren, spreidden ze tentoon
door steeds dwazere antwoorden te geven op
de hen gestelde, nochtans simpele vragen.
Sommige schachten waren daarenboven
onbeleefd en onzedig gekleed (hemdsmouwen
opgerold, kolsknoopje open, enz.). Met gejoel
en gehuil werd hen diets gemaakt dat ze

De beschrijving van het andere doopceremonieel is echt niet geschikt om aan papier toe te
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vertrouwen. Besluiten we alleen dat de apotheose werd gevormd door Paul en Eddy, die
een demonstratie gaven over alle mogelijk gebruik van tampax. Tijdens het dopen vorderde
het uur gestaag, zodat het al vlug half twaalf
werd en nog een drietal schachten dienden
gedoopt. Er werd onmiddellijk een nieuw vat
van dertig liter gestoken, zodat we op de club
in totaal minstens negentig liter bier dronken.
Dirk Baeyens en Herman De Brandt, die
dachten dat ook dat vat nog voor middernacht
uit moest, en konstant liters bier binnen
gulpten, werden bierimpotent verklaard omdat
ze niet meer op hun benen konden staan. De
genever van onze cantor begon eveneens te
werken en hij loosde het derivaat in volle
corona tegen de muur. Hij trachtte dit ongezien te doen - en dat was ook zo - maar de
praeses hoorde het geruis van de waterval.
Daarom werd ook de cantor een half uur
impotent verklaard. Dirk Baeyens, die zich bij

de aanvang van de club publiek had moeten
verontschuldigen voor het in brand steken van
zijn clublint op de laatste verkiezingsclub van
vorig jaar, moest enkele uren later opnieuw de
corona verlaten wegens het herhaald verstoren
van de orde. Jan onderging hetzelfde lot. In
feite moest de ganse corona tegen twaalf uur
bierimpotent verklaard worden, maar er was
nog tien liter in ’t vat en dat moest zeker leeg !
Na nog enkele salamanders werd de club
besloten met de Oude Roldersklacht (al te luid
gezongen) en met de Vlaamse Leeuw. De klok
wees twee uur in de morgen. Buiten alle
verwachtingen zijn verscheidene commilitonen
toch nog op hun kot geraakt !
Uit “Ros Beyaertclub Leuven 1895-1995”.

Moeder Waregemse
(foto Jan Balduck)

Vooraan : (1) Lieven De Boiserie, (2) André Van Ryckeghem, (3) Miyoshi Hobo, (4) Jan Balduck, (5) Albert
Daenekindt, (6) Willy Vanderheeren, (7) André Vandenbossche, midden : (8) Beniti Crabbe, (9) Paul
Vandenbroucke, (10) Eric Callens, (11) Piet Dheedene, (12) Herman Tack, (13) Hubert Vandermersch, (14) Marc
Van Weehaeghe, (15) Guy Taillieu, (16) Ludwig Pillen, (17) André Brunfaut, achteraan : (18) NN, (19) Dirk
Degroote, (20) Philippe Van Overstraeten, (21) Mark Deblaere, (22) Jean-Pierre Goeminne, (23) Jozef Beernaert,
(24) Tony Taillieu, (25) Jerry Vanderheeren, (26) Arnold Desmet.
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Studentenleven anno 1965-1966
Oost-Vlaamse Gilde : Willy Desmet (Meetjesland)
- Domper (Safir) : Jacques De Cock
- Meetjesland (Kempenland) : ...
- Oudenaardse (Ster) : Tilo Dedeyne
- Ros Beyaert (Pallieter) : Leo Walraevens
- Waasse (Boule d’Or) : Guido De Vylder v. Guy

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Eddy Druyts v. Heiring (Mastentop /
Geelse / Payottenland)
- vice-senior seniorum : Maxime Hamers (Maaslandia)
- scriptor : Jos Rabijns (Hasseleta)
- adjunct-scriptor : Patric Claus (Oostendse)
- penningmeester : Marc Boedts (Westland)
- zedenmeester : Robert Houthooft v. Bère (Rupelgalm)
- sportführer : Valère Vautmans (Hesbania)
- cantor : Piet Andriessen

West-Vlaamse Gilde (Kempenland) : Leo Eggers
(Oostendse)
- Brugse (Korenbloem) : Marc Leys
- Izegemse (Ster) : Paul Vuylsteke
- Kortrijkse (Jack Op) : Jan Van Steenkiste
- Mandel (Kempenland) : Geert Van Geluwe
- Meense (Ster) : Antoon Parein v. Tone
- Oostendse (Kempenland) : José Devlies
- Tieltse (Safir) : Antoon Lust
- Waregemse (Victoria) : André Brunfaut
- Westland (Kempenland) : Paul Boeve / Stefaan
Debruyne (2)

- prins carnaval : Jan Meewis (Heidebloem)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Maurice Bauwens (Mastentop /
Payottenland)
- Dolfijnen (Scotch Inn) : Walter Van Gelder
- Geelse (Bacchus) : Paul Van Grieken
- Mastentop (Mater) : Jozef Peeters v. Seppe / Jozef Van
Herck v. Jokke (1)
- Mechlinia-Reynaert : Jock Willio
- Reuzegom (Pallieter) : Marc Diels v. Spuiter
- Rupelgalm (Pipe) : Jef Wachters
- Sinjoria (Kempenland) : Raymond Schroeyers v.
Slaapzak

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Wilfried Gonthier v. Prostaatje (priester en commilito
van Semini)
- Albert Giraud v. Smalle (patron van de Pallieter)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : Gerard Steenland
- Semini (Pallieter) : Guy De Munck v. Fiche

Brabantse Gilde : Piet Lommez v. Gigolo (Payottenland)
- Bezem Brussel (KSC-Huis) : Johan Broekaert v. Pistasj
- Lovania (Pallieter) : Fred Demey v. Abort
- Noord-Brabant (Pallieter) : Eric Van Hoeck v. Keu
- Payottenland (Hertog Jan) : Hubert De Neve v. Mespel

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (KSC-Huis) : Rita Ravestijn
- KSC (KSC-Huis) : Hugo Vranckx v. Cassius Clay
- KVHV : Tom Swartele (Hesbania)
- Fanfare (Cristal) : Marcel Toye (Kortrijkse)
- Verbondswacht : Erik Berghmans
- Ons Leven : Walter De Bock

Limburgse Gilde (Ambiorix) : José Crommen v. Chouke
(Hesbania)
- Hasseleta (Ambiorix) : Marcel Van Houche
- Heidebloem (Ambiorix) : Frans Vereecken
- Hesbania (Ambiorix) : Valère Vautmans
- Maaslandia (Wit Paard) : Roland Albrechts v. Roeland
- Mijnlamp (Ambiorix) : Willy Schreurs

(1) Op vraag van zijn vader trad Jozef Peeters af en Jozef
Van Herck nam het preseslint over.
(2) Wegens tegenvallende examens trad Paul Boeve af en
Stefaan Debruyne nam het preseslint over.

Leuvense studenten voorstander van “vrij verkeer”
Sedert men te Leuven de gaslantaarns
afdankte en de stad van een elektrische
straatverlichting voorzag, zijn de studenten
van de Alma Mater dezelfde niet meer. Ze
voelen zich in hun persoonlijke vrijheid
aangetast omdat hierdoor de vrijagie niet
alleen alle romantiek verloor, maar ze vooral
sterker in ’t (elektrisch) licht gezet werd, wat
rektor magnificus Mgr. Descamps er vorig jaar
in zijn akademische rede trouwens toe
aanzette de studenten te manen op straat hun
goed fatsoen te bewaren.

donderdag op vrijdag hun verdriet om het
verdwijnen van de gaslantaarns aan de
openbaarheid prijsgegeven.
De pers werd door een geheimzinnig
telefoontje ervan op de hoogte gebracht dat
vrijdagmorgen acht uur wel iets te beleven zou
zijn aan de Rijschool. In de oude Leuvense
manège wordt tot 7 november een didaktische
tentoonstelling over de elektriciteit gegeven,
die een groot sukses kent, vermits er reeds
30.000 bezoeken genoteerd werden. Toen we
ter plaatse kwamen, zagen we een grote
gebouw omringd door een (voor Leuven)
aanzienlijke politiemacht. Het bleek alras dat
het politiekcorps met man en macht én
hoofdkommissaris was opgetrommeld, maar
waarom zou nog een tijd lang een raadsel
blijven.

Ze hebben dat waarschijnlijk geprobeerd want
de rektor heeft zijn waarschuwing niet meer
herhaald maar de inspanning die het gekost
heeft, bleek uiteindelijk te sterk te zijn. De
studenten hebben niet langer kunnen
wachten om aan hun opgespaarde gevoelens
van protest uiting te geven.

We merkten dat de politiek alles in het werk
stelde om de manège binnen te gaan, maar

Op kordate wijze hebben ze in de nacht van
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Het SeniorenKonvent
(foto Valère Vautmans)

Vooraan : (1) Valère Vautmans, (2) Marc Boedts, (3) Jos Rabijns, (4) Maxime Hamers, (5) Eddy Druyts, (6) Tom
Swartele, (7) Robert Houthooft, (8) Patric Claus, midden : (9) Willy Schreurs, (10) NN, (11) Tilo Dedeyne,
(12) Jacques De Cock, (13) Maurice Bauwens, (14) Willy Desmet, (15) NN, (16) Leo Eggers, (17) Hugo Smolders,
(18) Désiré Collen, achteraan : (19) Johan Broekaert, (20) Paul Van Grieken, (21) Fred Demey, (22) NN, (23) Jos
Van Herck, (24) NN, (25) Stefaan Debruyne, (26) Jan Van Steenkiste, (27) José Devlies, (28) NN, (29) Geert Van
Geluwe, (30) NN, (31) NN, (32) NN, (33) Eric Van Hoeck, (34) Jef Wachters, (35) NN, (36) Marcel Toye, (37) Paul
Vuylsteke.

dat liep van geen leien dakje. Hun heftig
gebons op de houten poort bracht geen
resultaat, alhoewel de nachtwaker normaliter
op zo’n kabaal had moeten verschijnen. Dit
bracht meteen op ieders lippen de vraag :
“Waar is de nachtwaker ?” Direkteurs van de
Elektriciteitsmaatschappij die de tentoonstelling inrichtte, waren ondertussen in allerijl
ter plaatse gekomen en men besloot de poort
dan maar in te beuken. Dat bleek nochtans
spoediger gezegd dan gedaan. Uiteindelijk
slaagde men er in de poort op een kier te
openen en men bemerkte dat verschillende
kettingen de verdere toegang beletten. Op een
nabijgelegen bouwwerf vond men een
arbeider, die gewapend met metalen knijptang
en ijzerzaag zo goed en zo kwaad het kon,
poogde de kettingen over te krijgen. Er was
ondertussen meer dan een uur verstreken en
op het plein voor het gebouw stonden reeds
een tweehonderdtal schoolkinderen, die de
tentoonstelling wilden bezoeken.

waren binnen tot tegen de poort geschoven en
de politie diende ze één na één te verwijderen
alvorens men eindelijk toegang kreeg tot de
tentoonstellingszaal. Maar dit maakte niemand wijzer. Men kwam enkel tot de
konstatatie dat het pikdonker bleef, hoeveel
schakelaars men ook aanknipte. Uit het
elektrisch schakelbord waren al de zekeringen
verdwenen ! Dit vond een man van de elektriciteitsmaatschappij helemaal niet zo grappig :
“Ze hadden er hun poten moeten aan
verbranden !” zei hij kwaad, maar niemand
had daar veel aandacht voor, men trachtte
alleen maar zijn weg te vinden in het donker
van de zaal.
Lang zou het niet meer duister blijven.
Anderhalf uur nadat de ganse geschiedenis
begonnen was, stopte nog een politiewagen
met piepende remmen voor de Rijschool en
een agent kwam met een groot pak
aandragen : het waren de zekeringen die een
onbekende aan een taxichauffeur had
afgegeven met het verzoek ze naar het
politiebureel te brengen.

Na de kettingen stond men voor een ander
obstakel van formaat : honderden stoelen
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Toen het helder elektrisch licht eindelijk over
de tentoonstelling “Wat is Elektriciteit” viel,
zag men hét.

De ontvoerde nachtwaker kwam weer op vrije
voeten, na een rustige nacht op een onbekend
studentenkot te hebben doorgebracht. Hoe de
daders na de barrikade van de ingangspoort
de Rijschool buitenkwamen, werd ook dra
duidelijk. Ze ontsnapten langs een klein raam
in de zijgevel en lieten zich vijf meter diep aan
een koord omlaag glijden.

Vooraan in de expo staat een vier meter hoog
model van Reddy Kilowatt, maar nu stond het
daar zonder hoofd. In de plaats daarvan had
men een oude, Leuvense gaslantaarn gezet
met een spandoek waarop “voor vrij verkeer ...
met de gaslantere !” en een zoenend studentenpaartje. Waar de kop in vezelglas is, die
afmetingen had van wat men in beschaafd
Leuvens een “ballonnekenskop” noemt, van
meer dan een meter diameter weet men niet.
Naar we vernamen zouden de kidnappers van
de kop een losprijs vragen.

Over de eerste studentengrap van het akademiejaar had agent 51 deze kommentaar : “Het
is beter dat ze zo’n streken uithalen dan dat ze
kasseien opbreken !”
G.V.
Uit een krant van zaterdag 16 oktober 1965.

Studentenleven anno 1964-1965
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (7de lustrum)
-

- Oudenaardse (Konijnepijp) : Eugeen Nuytens / André
Seynaeve (2)
- Ros Beyaert (Pallieter) : Leo Vermeiren
- Waasse (Boule d’Or) : Tony Wollaert

senior seniorum : Leo Weytjens v. Zon (Hasseleta)
vice-senior seniorum : Rik Vandekerckhove (Mandel)
scriptor : niet verkozen
penningmeester : Frans Debruyne (Westland)
public relations : Rob Jans (Heidebloem)

West-Vlaamse Gilde (Jack Op) : Jacques Rabaut v. Bote
(Kortrijkse / Ros Beyaert)
- Brugse (Korenbloem) : Erik Leyts v. Rik / Dirk
Vandermoere v. Presidentje (3)
- Izegemse (Al Copete / Ster) : Paul Vuylsteke
- Kortrijkse (Jack Op) : Dirk Bossuyt / Guy Bevernage v.
Gieten (4)
- Mandel (Kempenland) : Rik Vandekerckhove
- Meense (Safir) : Herwig Goethals v. Wieten
- Oostendse (Klokke Roeland) : Raymond Clarysse
- Tieltse (Safir) : José Deguffroy
- Waregemse (Al Copete) : Erwin Clement
- Westland (Klokke Roeland) : Paul Vandaele

- prins carnaval : Dirk Vandermoere v. Presidentje
(Brugse / Fanfare)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : René Goyvaerts (Dolfijnen)
- Dolfijnen (Scotch Inn) : Jan Klockaerts
- Geelse (Bacchus) : René Beckers
- Mastentop (Cristal) : Eddy Druyts v. Heiring
- Mechlinia-Reynaert (Erasmus) : Wouter Van De Walle
- Reuzegom (Pallieter) : Hugo Stuer v. Softenonbaby
- Rupelgalm (Dry Koppen) : William Coeck
- Sinjoria (Kempenland) : H... Vlaminckx

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Guy Mortier (Geelse)

Brabantse Gilde : Johan Amand v. Wannes (Bezem
Brussel)
- Bezem Brussel (Gudrun) : Piet Coppé v. Nosdrovjé
- Lovania (Bierkelder) : Piet Siffert v. Brötchen
- Noord-Brabant (Pallieter) : Jean-Paul Vandersteen v.
Cepi
- Payottenland (Hertog Jan) : Jean-Pierre Walravens v.
Bruur

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Huis) : Karel Beckers
- Semini (Pallieter) : Guy Hendrickx v. Sakosjke
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Gudrun) : Hilda Noblesse
- KSC (Gudrun) : Dirk Van de Genachte v. Toffepoes
- KVHV : Gaby Vandromme (Mandel)
- Fanfare (Cristal) : Marcel Toye (Kortrijkse)
- Verbondswacht : Stephaan Quaghebeur (Westland)
- Ons Leven : Eddy Clijsters (Lovania)

Limburgse Gilde (Ton) : Frans Lievesoens (Heidebloem)
- Hasseleta (Ton) : André Debruyne
- Heidebloem (Ton) : Rob Jans
- Hesbania (Konijnepijp) : Camille Plugers
- Maaslandia (Wit Paard) : Maxime Hamers
- Mijnlamp (Ton) : Bruno Remans

(1) Wegens tegenvallende examenresultaten vertrok Willy
Desmet en Jef Scheire nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad Eugeen Nuytens af en
André Seynaeve nam het preseslint over.
(3) Erik Leyts was de vakantiepreses en Dirk
Vandermoere nam het preseslint over.
(4) In september 1964 trad Dirk Bossuyt vrijwillig af en
gaf het preseslint door aan Guy Bevernage.

Oost-Vlaamse Gilde : Tilo Dedeyne (Oudenaardse)
- Domper (Safir) : Herman Boeykens
- Meetjesland (Klokke Roeland) : Willy Desmet / Jef
Scheire (1)

Dirk I Leuvense Prins Carnaval
Prins Carnaval die
personaliteit zal zijn.

Na veertien dagen voorbereiding, waarin heel
wat
verrassingen
voor
de
Leuvenaars
weggelegd waren, kwam het vrijdagavond
eindelijk in de Rijschool tot de verkiezing van

dinsdag

de

grote

Dit jaar ook, waren alle vurige aanhangers
weer met honderden opgekomen om hun
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Massacantus van het SeniorenKonvent in de Thierbräu
(foto AMVS)

Vlnr : (1) NN, (2) NN, (3) Tilo Dedeyne, (4) Rik Vandekerckhove, (5) Leo Weytjens, (6) NN, (7) Jos Mees, (8) René
Goyvaerts, (9) Johan Amand, (10) Frans Lievesoens.

Prins Carnaval te kiezen. Een ganse horde
brullende West-Vlamingen, de studentenfanfare incluis achter Dirk, een niet minder
lawaaierige bende Antwerpenaars achter de
Guy, de Limburgers naast Jaak en OostVlaanderen in blok achter Matteske.

Er stonden blijkbaar twee zulke sterke
blokken tegenover elkaar dat een eventuele
onsportiviteit langs één zijde nefast zou zijn
voor de avond en misschien voor de ganse
carnaval. In die sfeer begon een verkiezing
waar nog de helft van de punten konden
verdiend worden. Jef Burm zou het lastig
hebben ...

Reeds van acht uur ’s avonds af was
de feestzaal van de Rijschool flink bezet.
De stemming was opperbest en toen het
oberbayernorkest de eerste tonen liet
weergalmen, kwamen de kelen van de
honderden studenten en studentinnen in
beweging.

De prettige stemming kwam reeds dadelijk tot
een hoogtepunt bij de aanvang van de eerste
proef : de bierproef. Vijf verschillende bieren
moesten door de geblinddoekte kandidaten
geproefd en herkend worden. Dit was
natuurlijk een kolfje naar de hand van de
studenten. Spijtig voor de kandidaten kon
geen van hen het verder brengen dan tot een
gedeeltijk goede uitslag.

Platen met de namen van de onderscheiden
kandidaten werden de lucht ingestoken en
elke groep verdedigde met klem en het nodige
lawaai de kandidatuur van zijn afgevaardigde.

Bij de tweede proef kwam de kat op de koord.
Samen met hun kandidaat dienden alle
aanwezigen zoveel mogelijk voorwerpen naar
voor te brengen, voorwerpen die begonnen met
een door de kandidaat gekozen letter. Dat
werkte bij het optellen van de aangebrachte
voorwerpen wel hinderend op de stemming,
maar gedurende de tien minuten van de
opzoekingen, was het beslist een uitgelezen
spektakel.

De Brabantse kandidaat had tijdens de
voorbereidingsperiode de pijp aan Maarten
gegeven, zodat er nog vier mogelijke prinsen
voor de eindzege moesten kampen. De
toegekende punten voor de stunten die tijdens
de voorbereidingsperiode werden uitgehaald
waren zorgvuldig onder verzegelde omslag
gesloten zodat geen der kandidaten wist hoe
zijn toestand voor de beslissing er uitzag.
Hierbij waren beslist de opmerkenswaardige
daden van Guy Mortier en Dirk Vandermoere,
onderscheidenlijk Antwerpse en West-Vlaamse
kandidaten, op de voorgrond getreden.
Immers, zowel de ontvoering van Boudewijns
door Guy Mortier op touw gezet, als de
zandheuvel in de Bondgenotenlaan van Dirk I,
hadden bij de bevolking voor de nodige
sensatie gezorgd.

De speechproef werd door Antwerpen aanzien
als “de proef” voor hun kandidaat, die zo zijn
achterstand zou kunnen ophalen. Zelfs de
punten van de voorverkiezing wekten niet
meer dat enthousiasme en die spanning die
men eraan had willen verlenen.
De beslissing was gevallen. Onder oorverdovend gejoel, gefluit en gejuich - zoals dit in
studentkringen past - werd de West-Vlaamse
kandidaat, Dirk Vandermoere, tot Prins
Carnaval 1965 uitgeroepen.

Na een gespannen voorverkiezing, keek
iedereen, de inrichters niet in het minst, met
angst en koud zweet naar de ontknoping uit.
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Hij zal maandagavond en dinsdag in het
toppunt van de belangstelling staan. En laat
ons hopen, dat wij er dinsdag tijdens de grote
carnavalstoet nog heel wat plezier aan
beleven, want er zijn heel wat kostbare pinten

te verbruiken.
Uit Het Laatste Nieuws van 1 maart 1965 (met
aanvullingen uit de Gazet van Antwerpen van
2 maart 1965).

Studentenleven anno 1963-1964
- Ros Beyaert (Pallieter) : Walter Keppens
- Waasse (Boule d’Or) : Norbert De Potter v. Potter

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Hugo Geeraerts v. 1500 (Lovania)
- vice-senior seniorum : Leo Weytjens v. Zon (Hasseleta)
- penningmeester : Norbert De Potter v. Potter (Waasse /
Brugse)
- zedenmeester : Rik Van den Dooren v. Langen Endj
(Domper / Payottenland)
- public relations : Rik Vandekerckhove (Mandel)

West-Vlaamse Gilde (Klokke Roeland) : Rik
Vandekerckhove (Mandel) / Arthur Dheedene v. Klein
Tuurken (Waregemse) (2)
- Brugse (Korenbloem) : Marnix Debonnet / Dirk
Vandermoere v. Presidentje (3)
- Izegemse (Al Copete) : Guido Debal v. Gitten
- Kortrijkse (Dauphin) : Dirk Bossuyt
- Mandel (Kempenland) : Tillo Dejonckheere
- Meense (Safir) : Pierre Roussel
- Oostendse (Klokke Roeland) : Dirk Dewulf
- Tieltse (Safir) : Alfred Stroobandt v. Strooten
- Waregemse (Chianti / Al Copete) : Erik Deroose v. Rik
- Westland (Klokke Roeland) : Paul Beuselinck / Frans
Debruyne (4)

- prins carnaval : Francis Artois v. Chasse (Lovania)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde (Kempenland) : Armand De Pelle
(Geelse) / Jan Geerts (1)
- Dolfijnen (Pallieter) : René Goyvaerts
- Geelse (Bacchus) : René Beckers
- Mastentop (Cristal) : Eddy Druyts v. Heiring
- Mechlinia-Reynaert (Erasmus) : Jacques Daelemans v.
Jacky
- Reuzegom (Pallieter) : Marc Rosquin v. Nozem
- Rupelgalm (Dry Coppen) : Leo Lauriks
- Sinjoria (Kempenland) : Werner Vandemeulebroucke

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Julien Revijn (krantenman van de studenten)
- Maurice Abts (invoerder van Dortmunder Thierbräu en
mecenas van het studentenleven)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Kelder) : Henk Wijffels
- Semini (Pallieter) : Adriaan Pluym v. Profke

Brabantse Gilde (Bierkelder) : Jozef Schepers v. Gezwel
(Lovania)
- Bezem Brussel (Gudrun) : Rik Oosterlinck v. Altaid
Deust
- Lovania (Bierkelder) : Hugo De Greef v. Klos
- Noord-Brabant (Pallieter) : Paul De Boelpaep v. Snorrie
- Payottenland (Hertog Jan) : Jan De Craen v. Staminee

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Gudrun) : Eliane Derkinderen &
Josette Derkinderen
- KSC (Gudrun) : Hugo Meulemans v. Tom
- KVHV : Tony Dieusaert
- Fanfare (Cristal) : Marc Vermandel (Brugse)
- Verbondswacht : Vik Jansoone
- Ons Leven : Mark Theunis

Limburgse Gilde (Konijnepijp) : Jos Stryckers (Hasseleta)
- Hasseleta (Konijnepijp) : Jacques Van Houche
- Heidebloem (Konijnepijp) : Frans Lievesoens
- Hesbania (Konijnepijp) : Toon Geukens
- Maaslandia (Wit Paard) : Leo Segers
- Mijnlamp (Konijnepijp) : Wilfried Theunissen v. Witte

(1) Om onbekende redenen trad Armand De Pelle af en
Jan Geerts nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad Rik Vandekerckhove af
en Arthur Dheedene nam het preseslint over.
(3) Marnix Debonnet was de vakantiepreses en Dirk
Vandermoere nam het preseslint over.
(4) In novemer 1963 trad Paul Beuselinck af wegens
huiselijke moeilijkheden en Frans Debruyne nam het
preseslint over.

Oost-Vlaamse Gilde : Piet Van Cauwenberghe
(Oudenaardse)
- Domper (Safir) : Karel Vermeren
- Meetjesland (Klokke Roeland) : Gerard Mollet
- Oudenaardse (Erasmus) : Carlos Devrieze

Cantus der West-Vlaamse Gilde op dinsdag 28 november 1963
Het was weer voor één keer iets van de gilde
en de ganse bende bij die gedachte rilde
Zo kwamen ze afgezakt naar ’t Thierbräuhof
om er aan de meisjes te maken het hof
Het Westland, traditie getrouw
had meegebracht slechts ene vrouw
Daarom geraakten ze niet minder onder vuur
want ’t is gezellig te drinken met zijn gebuur
Het was eigenlijk nog maar pas begonnen
of Marc kwam er uithangen den dommen
Nu, hij kwam ook van een receptie
en daar schenken ze nu eenmaal whisky
Het heeft lang geduurd eer hij ’t door had

dat hij en was poepzat
Nu in alle geval hij was een weinig ambetant
dat kan met eenieder gebeuren in ’t Westland
Marc was ’s anderendaags heel verwonderd
dat hij met veel goeiendags was overdonderd
Daar niet aanwezig waren Westlandse wijven
wilde Herman absoluut niet ten achter blijven
Gans de compagnie heeft er ferme gedronken
zodat ze naar Jaak z’n lief begonnen te lonken
Gelukkig kon praeses Frans hun wat intomen
door aan hen zijn streng gezicht te tonen
Marc Alliet was absoluut niet content
want hij was al gans de avond bierimpotent
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Daar was er een schacht genaamd Boeve
die ook opengezet had zijn schroeve
Maar ongelukkig werd ’t zat ons manneke
de rest van de avond was hij als een lammeke
Pietje Maes verdedigde er van ’t Westland de eer
en hij heeft dat gedaan zoals een echte meneer
Zodat vooraleer we gingen zu Haus
Pietje kreeg van de gilde een groot applaus
Na de cantus zijn Pierre, Luc en Herman er
nog op uitgetrokken
zoals dat past voor Westlandse oude bokken
Ze bestelden beafsteak frites en rode vino
dat al in ’t restaurant Portofino
Herman wou een lege fles naar zijn kot dragen
dat zou hij ’s anderendaags straf beklagen
Want hij is alleen met de hals gearriveerd
de rest had hij reeds onderweg geabimeerd
Nu zijt ge allen niet beschaamd

nog te drinken 3,5 liter chianti als dat betaamt
Dan moet ge tenminste nuchter thuiskomen
om u ’s anderdaags aan ons te durven tonen
Pietje Maes, fier al over zijn prestatie
wilde daarvoor een tegenprestatie
Daarom moest ik met hem naar de ster mee
want dansen dat valt Pietje nu eenmaal mee
Hij danste er met de dochter terwijl hij keek
diep in haar ogen
want hij wilde met haar ’t opperste beogen
Maar als men vraagt in zijn pullover ten dans
dan weet dit meisje dat dit is voor de zwans
Nu ik hoop dat eenieder onder us
is geraakt al in zijn hus
na die machtige en zatte cantus.
Paul Beuselinck
Uit het verslagboek van Moeder Westland.

Het SeniorenKonvent
(foto AMVS)

Vooraan : (1) NN, (2) Wilfried Theunissen, (3) Norbert De Potter, (4) Hugo Geeraerts, (5) Leo Weytjens, (6) Rik
Vandekerckhove, (7) René Beckers, tweede rij : (8) Eddy Druyts, (9) Jos Stryckers, (10) Jos Schepers, (11) Piet
Van Cauwenberghe, (12) Armand De Pelle, (13) Arthur Dheedene, (14) Wim Verbist, (15) NN, (16) Gaston Kenis,
derde rij : (17) Carlos Devriese, (18) André Colson, (19) NN, (20) Frans Lievesoens, (21) Marc Vermandel,
(22) Jos De Gendt, (23) Paul De Boelpaep, (24) Marc Rosquin, (25) Jan De Craen, (26) Dirk Van de Genachte,
(27) Herman Van Bouwel, achteraan : (28) Toon Geukens, (29) Dirk Vandermoere, (30) NN, (31) NN, (32) Dirk
Dewulf, (33) Pierre Roussel, (34) Dirk Bossuyt, (35) NN, (36) Frans Debruyne, (37) NN, (38) Alfred Stroobandt,
(39) Walter Keppens, (40) NN, (41) René Goyvaerts.

Studentenleven anno 1962-1963
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

- prins carnaval : Robert Delafontaine v. Berten (Mandel)

- senior seniorum : Marc Dessein v. Slyps (Meense /
Fanfare) / Luk De Schrijver (Waasse) (1)
- vice-senior seniorum : Luk De Schrijver (Waasse) /
Marnix Debonnet (Brugse / Fanfare) (2)
- scriptor : Wilfried Theunissen (Mijnlamp)
- penningmeester : Werner Vandemeulebroucke
(Sinjoria)
- sportführer : Jacques Lampaert v. Jackie
- zedenmeester : Leonard Teughels v. Vedroem
(Payottenland)

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : geen werking
- Dolfijnen : Herman Valgaeren
- Geelse (Chianti) : Jos Van Doninck / René Mortier (3)
- Mastentop (Cristal) : Gaston Somers v. Stonne
- Mechlinia-Reynaert : Karel Van de Walle
- Rupelgalm (Dry Koppen) : Denis Houthooft / Jos
Broeckx (4)
- Sinjoria (Korenbloem) : Werner Vandemeulebroucke
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Brabantse Gilde (Pallieter) : Edwin Jacobs v. Kaar
(Payottenland)
- Bezem Brussel (Gudrun) : Joost Proesmans v.
Petroesjka
- Lovania (Safir) : Hugo Geeraerts v. 1500
- Noord-Brabant (Pallieter) : Wim Verbist v. Tarzan
- Payottenland (Hertog Jan) : Herman Raes v. Pensj
Limburgse Gilde (Konijnepijp) : Gerard Leyssen
(Heidebloem)
- Hasseleta (Konijnepijp) : Leo Weytjens v. Zon / Guido
Lambrechts (5)
- Heidebloem (Konijnepijp) : Alfons Houben v. Fons
- Hesbania (Konijnepijp) : Piet Schiepers
- Maaslandia (Wit Paard) : André Colson / Lode Beckers
- Mijnlamp (Konijnepijp) : Eric Lambrechts

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Frank Vanhaegendoren (helemaal geen clubmens maar
de geweldige organisator achter de studentencarnavals)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Kelder) : Jan Van Lith
- Reuzegom (Pallieter) : Marc Rosquin v. Nozem
- Semini (Pallieter) : Jan Vanslijpe v. Jan-Bart
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Gudrun) : Agnes Thielemans
- KSC (Gudrun) : Gustave Dotremont v. Bros
- KVHV : Herman Pelgroms (Geelse)
- Fanfare (Cristal) : Winnie Somers (Meetjesland)
- Verbondswacht : Alfons Duchateau v. Fons
- Ons Leven : Mieke Van Haegendoren

(6)

(1) Wegens tegenvallende examenresultaten trad Marc
Dessein af en Luk De Schrijver nam het preseslint
over.
(2) Om onbekende redenen trad Luk De Schrijver af en
Marnix Debonnet nam zijn functie over.
(3) Om onbekende redenen trad Jos Van Doninck af en
René Mortier nam het preseslint over.
(4) Na enkele maanden nam Denis Houthooft ontslag en
Jos Broeckx nam het preseslint over.
(5) Na een zwaar auto-ongeval trad Leo Weytjens af en
Guido Lambrechts nam het preseslint over.
(6) Na het overlijden van zijn vader trad André Colson af
en Lode Beckers nam het preseslint over.
(7) In oktober 1962 brak Willy De Both zijn studies af en
Walter Keppens nam het preseslint over.
(8) Om onbekende redenen trad Luk De Schrijver af en
Norbert De Potter nam het preseslint over.
(9) Alfred Stroobandt moest “thuis bissen” en Lieven
Schautteet nam het preseslint over.

Oost-Vlaamse Gilde : Rik Van den Dooren v. Langen
Endj (Domper / Payottenland)
- Domper (Safir) : Geert Goubert v. Ajuin
- Meetjesland (Klokke Roeland) : Leon De Schepper
- Oudenaardse (Ster) : Piet Van Cauwenberghe
- Ros Beyaert (Blauwe Mot) : Willy De Both / Walter
Keppens (7)
- Waasse (Boule d’Or) : Luk De Schrijver / Norbert De
Potter v. Potter (8)
West-Vlaamse Gilde : Frits Herreman (Izegemse)
- Brugse (Korenbloem) : Karel Lantsoght
- Izegemse (Chianti) : Paul Van Lauwe
- Kortrijkse (Petit Louvain) : Dirk Beyls
- Mandel (Kempenland) : Jacques Crabbe v. Jacky
- Meense (Safir) : Eric Maertens v. Rikke
- Oostendse (Klokke Roeland) : Marc Gyselen
- Tieltse (Safir) : Alfred Stroobandt / Lieven Schautteet
- Waregemse (Chianti) : Arthur Dheedene v. Klein
Tuurken
- Westland (Klokke Roeland) : Germain Huyghe

(9)

Verklede Driekoningenclub van Moeder Brugse
Bij ’t begin van ’t nieuwe jaar
Maakt de scrivere zich klaar
Om zijn pen te wetten
En verzen op papier te zetten

In bakkersgast kwam schachtenbaas Rik
En als KSA-er kwam ik
Hugo had een groen frakske aan
En Zwaenepoel had een rokske aangedaan

Hij wil schrijven in geuren en kleuren
Over wat in Leuven zal gebeuren
Of wat er is geschied
Op het studentengebied

De anderen waren meestal niet origineel
Zij hadden dan een pyjama te veel
Sportkotters kwamen in judofrakken
Of andere met proletariërsklakken

De eerste aktiviteit van ’t jaar
Bracht de kommilitonen te gaar
Bij ’t sportkot, in de kantien
Jouisseerden we met zeventien

Van de Tieltsen, de Mandel en het Westland
Waren er ook in de klub beland
Ook het Verbond was present
in de jolige bent

Door de sneeuw kwamen zij aangezet
Met ieder een lint en pet
En een eigenaardige kledij
Kwam voor allen nog daarbij

Het vat werd aangestoken
En de pintjes aangesproken
Wij moesten vlug beginnen
Want zestig liter moesten naar binnen

Karel’s plunje zorgde voor jolijt
Met bolhoed, plastron en habijt
Streepjes horizontaal en vertikaal
Overtroefde hij ons allemaal

Het lot had het Presidentje aangewezen
Om het eerste speechtje af te lezen
Daarna kwam de schrijver aan de beurt
Om te zeggen wat op ’t koncilie was gebeurd

Er was ook Span
Hij had niets speciaals an
Maar de vice van het SK
Was in ’t zeemachtskostuum van Fa

Er werd duchtig gejouisseerd
En piskwartiertjes gekommandeerd
Want salamanders vullen helaas
Veel te snel de kleine blaas
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Hugo kwam als derde
En veel moest hem van ’t herte
Wie vergeet ooit de woorden
Die we toen hoorden

Rik zorgde voor de amoureuze noot
Met de speech die hij ons bood
De tekst van menig liefdesbrief
Die de kommilitonen kregen van hun lief.

Het verhaal van zijn studentenleven
Deed onze hartesnaren beven
Geen zwanenzang trof ons ooit zo diep
Als toen hij zijn verleden voor ons opriep

Luc Deschildre heeft er geïmproviseerd
Waarom dagelijks werk niet rendeert
Ook Poltje mocht een woordje placeren
Maar hij deed niets dan kommanderen

Zijn woorden wekten lach en traan
En ieder was met hem begaan
Toen hij wenend nederzonk
En luid zijn snikken klonk

Toen het vat was uitgezopen
Ben ik in de sneeuw naar ’t kot gelopen
Anderen deden nog verder voort
Zoals het voor echte rolders hoort

Marnix en Rik deden in de Duitse taal
In dialoogvorm het verhaal
Van hun beider avonturen
Met Duitsers tot in de late avonduren

Uit “Moeder Brugse 1885-1985”.

Clubavond van Moeder Heidebloem
(foto Alfons Houben)

Vlnr : (1) Rik Maris, (2) Clement Ooms, (3) Alfons Houben, (4) Gerard Leyssen, (5) Yvo Uyttendaele [?], (6) Frans
Lievesoens, (7) Louis Kaufmann, (8) Jan Remans [?].

Studentenleven anno 1961-1962
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
-

- Rupelgalm (Chianti) : Edouard Verlinden / Marcel
Penne (2)
- Sinjoria (Korenbloem) : Robert Verdurme v. Caïn

senior seniorum : Hans Van Biesen (Domper)
vice-senior seniorum : Philippe De Gryse (Tieltse)
scriptor : Piet Schiepers (Hesbania)
penningmeester : Marcel Penne (Rupelgalm)
sportführer : Johan Stalmans v. Jan (Heidebloem)
zedenmeester : Julien Keymolen v. Tangsken
(Payottenland)

Brabantse Gilde (Pallieter) : Hubert Van Melkebeek v.
Kadol (Noord-Brabant)
- Bezem Brussel (Gudrun) : Gustave Dotremont v. Bros
- Lovania (Pallieter) : Jos Dewit v. Fondu
- Noord-Brabant (Pallieter) : Rik Rosiers v. Java
- Payottenland (Pallieter) : Dolf Neetens v. Kwast

- prins carnaval : Geert Goubert v. Ajuin (Domper)

Limburgse Gilde (Konijnepijp) : Eric Souren (Hesbania)
- Hasseleta (Konijnepijp) : Leo Weytjens v. Zon
- Heidebloem (Konijnepijp) : Gerard Leyssen
- Hesbania (Konijnepijp) : Marcel Maleux
- Maaslandia (Wit Paard) : Lode Beckers
- Mijnlamp (Konijnepijp) : Jan Remans

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : René Mortier (Geelse)
- Dolfijnen : Jozef Verstreken v. Jef
- Geelse (Chianti) : René Mortier / Jos Van Doninck (1)
- Mastentop (Cristal) : Jan Daelemans
- Mechlinia-Reynaert : Herwig Simoens
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ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Walter Zinzen (Reuzegom)
- Constant Merckx v. Kalson (Lovania)

Oost-Vlaamse Gilde : Luk De Schrijver (Waasse)
- Domper (Safir) : Rik Van den Dooren v. Langen Endj
- Meetjesland (Klokke Roeland) : André Vanhauwenhuyse
- Oudenaardse : Paul Santens
- Ros Beyaert (Malmédy) : Gilbert Haems
- Waasse (Boule d’Or) : Damiaan Vallaeys v. Damy

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Kelder) : Godfried Vandenheuvel
- Reuzegom : Erik Stevens v. Geleerde
- Semini : Paul Sterkcx

West-Vlaamse Gilde : Johan David (Oostendse /
Kortrijkse)
- Brugse (Korenbloem) : Hugo Casert
- Izegemse (Chianti) : Frits Herreman
- Kortrijkse (Malmédy) : Lieven Van Steenkiste
- Mandel (Kempenland) : Robert Delafontaine v. Berten
- Meense (Ginder Ale) : Luc Maddens
- Oostendse (Klokke Roeland) : Koenraad Dewulf
- Tieltse (Safir) : Willy Debie
- Waregemse (Chianti) : Alain Cremers
- Westland (Klokke Roeland) : Herman Baes

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Gudrun) : Vera Vyncke
- KSC (Gudrun) : Joost Proesmans v. Petroesjka
- KVHV : Luc Delanghe
- Fanfare (Cristal) : Marc Dessein v. Slyps (Meense)
- Verbondswacht : Geert Goubert v. Ajuin (Domper)
- Ons Leven : Luk Frateur / Pol Nelis
(1) Om onbekende redenen trad René Mortier af en Jos
Van Doninck nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad Edouard Verlinden af en
Marcel Penne nam het preseslint over.

Het gevaar P
Vlam. Hier zijn w’ermee. Tot vervelens toe. Ze
steekt U absoluut nog niets tegen. Ze werkt in
het geheel niets op uwe en zeker niet op onze
zenuwen. Vlam. Een spreuk is een spreuk.
Fides betekent vriendschap. Amicitia betekent
trouw. Vanger. Bak toe.

van Pornoversitas b.v.) ontmoet, dan is men
zeer vlug Platzak. Dan is de enige oplossing,
het Poeffen. Zo men in het stamlokaal te veel
op den Poef heeft staan, dan kiest men er
zekerheidshalve beter een ander uit.
Wanneer men te veel Pinten in zijn keelgat
giet, dan bestaat het gevaar Pieren. Men heeft
salonpierders, cafépierders, toogpierders en
bedpierders.

Fides et amicitia inter utrumque. Deze is onze
spreuk. Voor ons, Klubmensen, betekent deze
leuze heel veel, want ze zegt kort en bondig
waartoe een goed geleefd klubleven kan
leiden.

Het bigste gevaar op café is echter het gevaar
Pitjesbak. De uitvinders hiervan waren Adam
en Eva. God sprak : het is niet goed voor de
mens zo alleen te zijn. Men moet toch met zijn
tweeën zijn om Pitjesbak te kunnen joueren.
En Adam zorgde voor het Pitje en voor het
bakske zorgde Eva.

Maaaaar, de ontelbare gevaren die onze
Fidelio en onze amicice kunnen komen
bedreigen zijn niet te tellen, zelfs niet door de
Verbondstiepen die de Karnavalinkomsten
natelden.

Om een Pitjesbak te vullen, heeft men in feite
drie eitjes nodig. Colombus had er ook drie :
met het eerste is hij beroemd geworden en met
de twee andere heeft hij Amerika bevolkt.
Want de Paterkes die U wijs gemaakt hebben
dat de Indianen daar vanzelf gekomen zijn,
hebben U zwaar liggen gehad !

Het meest terriebele van deze ettelaaike gevaren, is het gevaar P.
Het eerste gevaar bij het Pintenpakken, is het
Plakken aan de toog. Er zijn tiepen, die daar
niet zijn weg te slaan. Ze zeggen altijd aan :
Prosit, of gezondheid, alhoewel ze in feite met
deze gave Gods niet zoveel inzitten. De enen
Pakken Pinten met Plezier, anderen uit
Principe. Daarbij komt natuurlijk het gevaar
Patron, de enige die achter de toonbank mag
staan.

In de Leuvense studentenwereld kan men drie
soorten studenten onderscheiden : de blokkers, de rollers en de vrijers.
De eersten zijn te verwaarlozen, het zijn de
mannen van Plicht. De rolders verkiezen de
Pint, de vrijers de Por. Men kan slapen met
een Por, maar met een Pint ook. Te veel van
het een of van het andere doet de Polsslag
stijgen. Er bestaan trouwens verschillende
soorten
slagen
:
Polsslag,
schoolslag,
vlinderslag, ne slag van de molen, de slag van
Waterloo. Tijdens de slag van Waterloo kreeg
Napoleon de slag van de hamer. Dan werd hij
verplicht op Sint-Helena te gaan zitten, twee
jaar lang.

In het stamcafé worden allerhande Problemen
aangesneden : “Wat doe ik met mijn Puisten ?”, “Wat doe ik op Karnaval met mijn Leuvens lief, nu mijn geliefde van mijn kinderjaren eveneens komt afgezakt ?”, “Ik heb
steeds fuïten, waar vind ik een passende
stop ?”, e.d. Als afwisseling hebben we hierbij
menig vuil Parolleke.
Wanneer men bij het begin van de week vele
Peezuigers, Parasieten of Profiteurs (Kaffers
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De Heilige Petrus, een oude kennis van SintHelena, heette eerst Simon en ging wandelen
over de baren tot de sukkel er door viel. Hij
werd de uitvinder van de Barensweeën, hij
weende bitter en werd uitvinder van de
Bitterpeeën. In die tijd waste Pontius Pilatus
zijn handen in onschuld, omdat de mannen
van de waterleiding in staking waren.

hij in juli zal mogen een orgie geven, of later
aan zijn september gouden roos zal mogen
snuiven.
Ik ben er van overtuigd dat deze korte
uiteenzetting zal heilzaam zijn voor elke klub
en hare telgen. We moeten steeds een brede
kijk op de zaken hebben en geen foeteraars
zijn met een intelligentiehorizont, niet breder
dan de bril van de W.C., anders gaat een
vereniging te niet, anders kan er geen echte en
hechte kameraadschap heersen onder elkaar.
Blijft dus trouw aan onze leuze en hoedt U
voor de ontelbare, reeds opgesomde gevaren.

Andere gevaren zijn de Pandoeren, die U voor
nachtlawaai aan een of andere Paeda een
Proces opmaken of U in ’t Pandoerenkot
steken, ook nog Paters, Predikanten, Paternosters en Pezewevers.
En ten slotte een laatste gevaar : de Profs en
de Profeten. Maar hierover weid ik best niet
verder uit, want iedereen weet nu toch al, of

Chico.
Uit SpeeK van 16 mei 1962.

Het SeniorenKonvent
(foto AMVS)

Vooraan : (1) Luk De Schrijver, (2) NN, (3) Hans Van Biesen, (4) Piet Schiepers, (5) Johan Stalmans, midden :
(6) Staf Dotremont, (7) Robert Delafontaine, (8) Rik Van den Dooren, (9) Hubert Van Melkebeek, (10) NN,
(11) NN, (12) NN, (13) Marcel Maleux, (14) NN, (15) Eric Souren, (16) Gerard Leyssen, achteraan : (17) NN,
(18) NN, (19) NN, (20) NN, (21) NN, (22) NN, (23) Jos Dewit, (24) Rik Rosiers.

Studentenleven anno 1960-1961
- Mastentop (Cristal) : Herman Goetschalckx v. Floche
- Mechlinia-Reynaert (Gildenhuis - Mechelen) : Frans
Van Roy
- Rupelgalm (Chianti) : Wim De Neef
- Sinjoria (Korenbloem) : Frank Peeters v. Kapmes

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : André Vandessel v. Yesgat (NoordBrabant / Payottenland)
- vice-senior seniorum : Johan David (Oostendse /
Kortrijkse)
- scriptor : Eric Souren (Hesbania)
- penningmeester : ... (1)
- sportführer : niet verkozen
- zedenmeester : Johan Draulans (Geelse)

Brabantse Gilde (Pallieter) : Leo Heremans v. Raar
(Payottenland / Bezem Brussel)
- Bezem Brussel (Gudrun) : Marcel Cheyns v. Sallustius
- Lovania (Pallieter) : Willy Van Samang v. Witte
- Noord-Brabant (Pallieter) : Jaak Verbaanderd v. Pekpot
- Payottenland (Pallieter) : Lucien Lamberts v. Manchet

- prins carnaval : René Brabants (Limburgse Gilde)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

Limburgse Gilde (Konijnepijp) : Armand Vandevenne
(Maaslandia / Hesbania)
- Hasseleta (Konijnepijp) : Johan Keunen
- Heidebloem (Konijnepijp) : Johan Stalmans v. Jan

Antwerpse Gilde : Marcel Penne (Rupelgalm)
- Dolfijnen (Malmédy) : Herman Van Rooy
- Geelse (Chianti) : Johan Draulans
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- Hesbania (Konijnepijp) : Eric Souren
- Maaslandia (Konijnepijp) : Hubert Hendrickx / Frans
Vanstreels (2)
- Mijnlamp (Konijnepijp) : Michel Houben

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Hollandia-Kelder) : Reyer Vander Burg
- Reuzegom : Karel Monden v. Chrono
- Semini (Wit Paard) : Lode Aertgeerts

Oost-Vlaamse Gilde : Jan Caudron v. Jancalli (Domper)
- Domper (Safir) : Hans Van Biesen
- Meetjesland (Klokke Roeland) : Adriën Dombrecht
- Oudenaardse (Régence) : Pierre Santens
- Ros Beyaert (Malmédy) : Edgard De Gendt / Hugo
Peersman v. Jol (3)
- Waasse (Boule d’Or) : Hugo Lippeveld

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Gudrun) : Chris Coene
- KSC (Gudrun) : Piet Chabert v. Pythagoras
- KVHV : Luc Delanghe
- Fanfare (Cristal) : Joris Casselman v. Jo (Oostendse)
- Verbondswacht : Dirk Lehembre / Hubert Fabri v. Bert
- Ons Leven : Willy Driessen (Hesbania)

West-Vlaamse Gilde : Paul Priem (Westland) / Philippe
De Gryse (Tieltse) (4)
- Brugse (Korenbloem) : Marc Van Hoonacker
- Izegemse (Chianti) : Guido Tytgat
- Kortrijkse (Zanzibar) : Jaak Stichelbaut
- Mandel (Kempenland) : Noël Soenen
- Meense (Mater) : Etienne Roussel
- Oostendse (Klokke Roeland) : Jozef Bracke v. Jef
- Tieltse (Safir) : Lieven Schautteet
- Waregemse (Chianti) : Valeer Derijcke
- Westland (Klokke Roeland) : Chris Vanden Bulcke

(1) In sommige bronnen wordt onterecht de naam van
Rik Lemaître (Oostendse) vermeld.
(2) Om onbekende redenen trad Hubert Hendrickx af en
Frans Vanstreels nam het preseslint over.
(3) In oktober 1961 brak Edgard De Gendt zijn studies af
en Hugo Peersman nam het preseslint over.
(4) Wegens tegenvallende examens trad Paul Priem af en
Philippe De Gryse nam het preseslint over.
(5) Om onbekende redenen trad Dirk Lehembre af en
Hubert Fabri nam het preseslint over.

(5)

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Leo Vleminckx v. Vlim (Lovania)

Objektivistisch verhaal
Toen dat jaar de karnavalfeesten naderden,
voelde Moeder Kortrijkse haar borsten tintelen
en gespannen staan als in haar beste dagen.
Voor het eerst wenste een van haar telgen de
titel van Prins Karnaval, maar zij bevroedde
niet welk een dolle karnavalweek uit dit
simpel verlangen zou ontstaan. Een week die
de studentikoziteit schuimend zou doen
opspatten en waarin het Verbond, inrichter
van de feesten, zo al niet zijn faam, dan toch
zijn centen zou verliezen.

GESLOTEN WEGENS ONTVOERING,
ondertekend : Baron.
Nog
dezelfde
avond
plukten
pientere
pandoeren in de Chianti de Baron van de tafel
waarop hij stond te speechen, ontmaskerden
hem, sloegen hem in de boeien en leidden hem
op, doorheen al de cafés waar men hun
trakteren wilde.
De Chianti was het hoofdkwartier van de
Baron. Op donderdag 9 februari, de dag van
de verkiezing, heerste er dan ook een enorme
drukte. Daar zat Wim De Neef, ex-PrinsKarnaval-kandidaat en praeses van de
Rupelgalm, met nog een paar andere briljante
geesten, als ghostwriter de speech van de
Baron voor ’s avonds de fatsoeneren. Daar
werden tientallen affiches met het opschrift
“Prins Franz I” op plakkaten geplakt en die
plakkaten op stokken gespijkerd. Daar werden
honderden ballonnetjes, met hetzelfde opschrift, opgeblazen met gas uit een enorme
stalen fles, die in de hoek van het café stond.
Marraine had die ballonnetjes geschonken, op
kosten van een groot warenhuis dat het goed
met haar meende. De Baron dirigeerde heel
het spel en oefende alleen nog het
salamanderen dat, naast het speechen, een
der selektieproeven was.

Moeder Kortrijkse heeft steeds edele figuren
onder haar zonen geteld - zij heeft ook zelf
Ridders geslagen - en nu stuurde zij een
Baron in het strijdperk. Wij zullen hier de
club- en gildetitels van de Baron, Franz Van
Steenkiste, niet opsommen. Het volstaat te
weten dat hij op dat ogenblik wellicht de
meest bekende figuur was in het openbaar
Leuvens studentenleven.
De Baron werd niet alleen door de Kortrijkse
Club gesteund, maar ook door de WestVlaamse Gilde, de Fanfare en Marraine, die
voor één keer haar kommerciële belangen aan
de kant schoof - of juist niet ?
Vóór enkele maanden had een Waalse baron
een Leuvense maagd ontvoerd en Franz, die
zoals de andere kandidaten een stunt moest
uithalen, ontvoerde Marraine. Alhoewel ...
Franz was geen echte baron en Marraine was
geen echte maagd. Hoe dan ook, in de ochtend
van woensdag 8 februari 1961 hing op het
neergebleven rolluik van haar café aan de
Oude Markt de lapidaire boodschap :

’s Avonds gaat in de stampvolle Grote Aula de
verkiezing door. Er heerst een ongelooflijke
sfeer : konfetti en serpentines, toeters en
bellen, plakkaten en ballonnen en een
oorverdovend geroep en gejuich. Al de
aanwezigen skanderen de naam van hun
kandidaat en men hoort kreten voor Prins
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Het SeniorenKonvent
(foto AMVS)

Vooraan : (1) Leo Heremans, (2) Jan Caudron, (3) André Vandessel, (4) Luc Delanghe, (5) Marcel Penne,
(6) Philippe De Gryse, (7) Eric Souren, midden : (8) Lucien Lamberts, (9) Michel Houben, (10) Johan Draulans,
(11) Noël Soenen, (12) Lieven Schautteet, (13) Marc Dessein, (14) Chris Vanden Bulcke, (15) NN, achteraan :
(16) Willy Van Samang, (17) Jaak Verbaanderd, (18) Jozef Bracke, (19) Lieven Van Steenkiste.

Albert die ook meedoet, en enkele Limburgse
klanken voor een zekere René. Boven alles uit
klinkt het gezang van de supporters van
Franz I, die een kort maar krachtig lied
gekreëerd hebben :

Ons Leven, de vijf gildepraesides en nog drie
Verbondstypen, waaronder baard Duchateau.
De eerste proef is letterlijk op te vatten : bier
proeven. De drie kandidaten doen het even
goed. De tweede proef is : bier salamanderen.
Albert is de snelste, maar hij morst. De Baron
laat niets verloren gaan, maar is wat trager,
waarschijnlijk overtraind. Renéke schrijven wij
nu af : hij krijgt zijn pinten niet uit en tot
overmaat van ramp piert hij op het podium !

Baron, Baron, Baron,
Hij danst de charleston
Baron, Baron, Baron,
Liever ne strek dan ne plastron
Kortom de sfeer is die van de Amerikaanse
konventies die de presidentskandidaten
aanduiden.

Dan moet er gerock-en-rold worden op de
muziek van The Noise Makers. Van rokken en
rollen heeft de Baron verstand en die proef
haalt hij naar zich toe, met hetzelfde
vanzelfsprekend gemak waarmee hij zijn
Prinses, Monique Lebon, dansend naar zich
toehaalt, volgens de muziek en zijn inspiratie.
Ook in de speechproef verbaast de Baron
vriend en tegenstander. Hoogst verbaasd is
Wim De Neef, die niets herkent van wat hij
’s namiddags in het zweet zijns aanschijns
aan mekaar geregen heeft.

Paul Van de Velde van de televisie leidt de
avond. Aan het voorspel met ondermeer Jef
Burm en de Woodpeckers besteedt niemand
aandacht. Juist vóór de grote evenementen
pakt de Baron met nog een nieuwe stunt (*)
uit. Denise Maes, de mooiste en de liefste
televisie-speakerin van die tijd, verschijnt
plots op het podium en ze verovert de mikro.
Ze kondigt aan dat ze naar Leuven gekomen is
om stemmen te werven voor de enige
kandidaat die het waard is om Prins Karnaval
te worden. Vakkundig pauseert Denise even
en op dat ogenblik sprint dat arrogant baasje
van een Renéke toch zeker wel in het midden
van de scène met zijn armen omhoog, om het
applaus te oogsten. Denise lacht Renéke weg
en het is de Baron die haar mag kussen.

De jury trekt zich terug en de Fanfare speelt
zo schoon zij kan, maar niemand luistert. De
sfeer is nu nog exuberanter dan bij de
aanvang van de avond en de jury bleef
onbegrijpelijk lang weg : het kan toch niet
moeilijk zijn ?
Verbondspraeses Luc Delanghe verschijnt met
een papiertje voor de mikro. “In alle
objektiviteit”, begint Luc, maar hij krijgt de
zaal niet stil. “In alle ...”, herneemt hij, “... in

Paul Van de Velde stelt nu het elftal van de
jury voor : de praeses van het Verbond, de
praeses van het S.K., de hoofdredacteur van
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alle objectiviteit heeft de jury besloten de titel
van Prins Karnaval 1961 toe te kennen aan ...
René I”.

waarom de neus van Jan Konijn op de vuist
van Stefaan Baekelandt gaat.
’s Anderendaags komen een twintigtal cluben gildepraesides te Nelly’s samen. Het
Komitee der Objektivisten richt zich zelf op.

De Têwaers, de West-Vlamingen, de fanfarienses, de echte clubmensen, Marraine,
Denise Maes en Willy-van-den-Domus, kortom
alle rechtschapen lieden denken dat zij een
zak zand op hun hoofd krijgen, hetgeen
volgens een bokser die van wanten weet het
overheersende gevoel is bij een knock-out.
Deze rechtschapen lieden heben evenwel geen
tien seconden nodig om te rekupereren, ze
springen op hun stoelen, overrompelen het
podium, gaan zich aan vokaal geweld te
buiten - boycot ! boycot ! - en beginnen de
Aula af te breken. Luc Delanghe wordt
gevierendeeld, de andere juryleden zoeken
hun heil achter de schermen. De plechtige
uitreiking der gewaden aan de nieuwe Prins
en zijn Prinses verloopt niet zonder
kleerscheuren.

Maar, daar komen praeses Jaak Stichelbaut
en Prins Albert aangetreden. Zij hebben hun
armen beschermend om ... René I geslagen en
zingen van “Vrede, Vreeede, aan alle mensen
van goede wil”. Zie, nu houden wij ons hart
vast. Als René nu op tafel springt en speecht
als Marcus Antonius - the Baron is a
honourable man, but ... - dan maken wij van
hém onze Prins. Want, in alle objektiviteit,
welsprekendheid en lef zijn ons hoogste goed.
René is Marcus Antonius niet ... en voor
pinten veranderen wij niet van gedacht. Wij
blijven dus objektivist en Renéke verdwijnt
met een lagen dienst, zoals het West-Vlaams
dat zo mooi formuleert.

De massa stroomt uit de Aula, neemt de
Baron op de schouders en vloeit als een
gloeiende gulp lava tot op de Oude Markt.
Marraine, nog omgord met het breed lint harer
waardigheid - de Moeder der Vlaamse
Studenten - verschijnt op de bovenste dorpel
van haar café. Zij drukt de Baron aan het
hart, hetgeen een hele onderneming is, en
verzekert met overslaande stem dat alleen
Franz I waardig genoeg is om haar te
vergezellen naar Rosenmontag in Düsseldorf.

De praesides sturen een protestmotie naar het
Verbond. Aan de karnavalstoet zullen de
Clubs en de Fanfare niet meedoen, maar zij
zullen een Monsterclub-der-Objektivisten in de
plaats houden. En voor de karnavalballen van
het Verbond zal geen objektivist betalen.
Een nieuwe kroegentocht begint om de nodige
verspreiding te geven aan de stoere besluiten.
De objektivisten schilderen zich een zwarte
baard op de kin, ten onere van baard
Duchateau, die met alle zonden van het
Verbond beladen wordt. Hoewel hij dat, in alle
objektiviteit, niet verdient.

De Baron wordt met enige assistentie van zijn
lijfwacht, Gieten Bevernage, boven op de SintJanspomp tegenover Marraines café geholpen
en hij houdt er een speech waarvan de
betekenis slechts tot op de eerste rijen van de
menigte doordringt, maar die door allen
toegejuicht wordt. Het mag een raadsel wezen
hoe een woeste massa kreatief kan zijn, en
toch : een naam én een lied ontstaan zomaar.
De betogers noemen zich de objektivisten en
zij zingen als uit één mond :

Het Verbond voelt nu toch nattigheid en
stuurt onderhandelaars. Jan Van Esbroek en
Guy Van ’t Veld ondertekenen in ’t café van
Marraine een diktaat, opgesteld door de
juristen van het Komitee der Objektivisten,
Johan David en de Baron zelf. De
objektivisten slepen zevenhonderd liter bier
voor de monsterclub en driehonderdvijftig
kaarten voor het bal in de A.B.C. in de wacht.

En z’èn in ons rapen gescheten
Gescheten
En z’èn in ons rapen gescheten
Gescheeeeeten ...

De maandagmorgen om vijf uur vertrekt uit
Leuven een bus met de Fanfare, enkele echte
clubmensen, Marraine en de Baron naar
Düsseldorf. Marraine heeft een persoonlijke
uitnodiging van de Oberbürgermeister versierd
en zij heeft haar gastheer beloofd een
Blaskapelle en een Prinz-Student mee te
brengen.

Het dient gezegd dat de melodie en het ritme
indringender zijn dan de simpele boodschap,
hoe waar ze ook is. En die boodschap wordt
de stad rond gedragen in de grootste en meest
spontane kroegentocht, die ooit in Leuven
gehouden werd. Die tocht start bij Marraine,
en gaat verder naar Nelly’s, het Kempenland,
de Klokke Roeland, de Pallieter, de Mater, de
Konijnepijp, de Fleur, de Cristal, de Chianti en
nog andere clublokalen. Overal hangen de
affiches van Prins Franz I, uitgenomen in de
Konijnepijp, maar dat is echt niet de reden

Marraine en haar Prinz-Student zitten in de
Rheinterrasse aan de eretafel, met alle hoge
Pieten, en de Fanfare doet op het gepast
moment een luidruchtige intrede in de zaal,
waar meer dan duizend Düsseldorpelingen
vrolijk zitten te wezen. Der Prinz-Student aus
Löwen moet ook een woordje zeggen, maar als
- 156 -

Chronologisch overzicht per clubjaar

de spotlichten van de televisie hem vangen,
valt de Baron lichtjes uit de door zijn kotbaas,
leraar Germaanse talen André Schreurs, in
zwierige volzinnen opgestelde tekst, en hij
vangt aan als volgt : “Wir sind nach Köln
gekommen um Karnaval zu feuern !”, hetgeen
geografisch, taalkundig en psychologisch
verkeerd is. Maar daarna loopt alles vlot en
zelfs de Duitsers verstaan de schwierige
volzinnen van de Baron.

aan de Ratteman in de Parijsstraat, waar de
monsterclub in een nooit eerder geziene sfeer
en tucht verloopt. Jaak Stichelbaut leidt die
club en troont naast de Baron op het podium,
te midden van praesides en ex-praesides :
Johan David, Wim De Neef, Marcel Penne, Jos
Mees, Werner Engels, Roger Van Hoorickx,
Marc Blancquaert, Marc Dessein, Jan Caudron
en ... Luc Delanghe. Er is zelfs een ex-Prinses
Karnaval : Meps Leysen.

De fanfarienses stappen later ook mee op in
de stoet. Hun schamele uitrusting - een
gekleurde boerenkiel en een zwarte boerenklak - steekt schril af bij de fantastische
kostuums van de Duitsers, die tot de
rijgkoorden in hun schoenen toe verkleed zijn.
Met de muziek kunnen zij het standsverschil
ook al niet goed maken. Dat wordt dan
zingend geprobeerd, maar met het lied van de
Baron en dat van de rapen ... Geen andere
deelnemers worden echter zo overvloedig met
Schnaps en bier bevoorraad door het publiek
en zo uitbundig gekust door de Duitse Mädel
als de fanfarienses. Omdat zij zo dorstig, zo
jong en zo ongeschminkt zijn.

De zevenhonderd liter bier van het Verbond
moeten er aan geloven. Voor velen die
de Monsterclub-der-Objektivisten bijwoonden,
blijft hij het hoogtepunt van studentikoze
jouissantie.
’s Avonds volstaan een pet en een lint om de
kontroleurs van het Verbond aan de ingangen
van de vijf balzalen eerbiedig te doen wijken.
De
objektivisten
boycotten
de
laatste
karnavalaktiviteit niet, maar genieten er gratis
en dus dubbel van. Zij zijn wel kwaad op het
Verbond, maar niet op de porrekens ... Hoe
zoudt ge zelf zijn ? In alle objektiviteit ?
(*) Die stunt werd in mekaar gestoken door
Willy Ghyselen, de baas van het meest
gastvrije studentenkot van Leuven, beter
bekend als Willy-van-den-Domus, een
binnen-huisinrichter die ook buitenshuis
heel wat uitrichtte.

’s Dinsdags om drie uur in de namiddag
komen een driehonderdtal objektivisten
samen aan de Cristal. Zij stappen in ordevolle
stoet op naar de Oude Markt, de Fanfare
voorop. Er klinkt niet één valse noot. Ten
teken van protest dragen de muzikanten hun
instrument onder de arm. De optocht eindigt

Uit “En kendet gij de Têwaers niet”.

Studentenleven anno 1959-1960
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (6de lustrum)

Limburgse Gilde (Konijnepijp) : Emiel Houben (Mijnlamp)
- Hasseleta (Palais de Justice) : Eugeen Luts
- Heidebloem (Konijnepijp) : Louis Smeets
- Hesbania (Konijnepijp) : René Everaerts
- Maaslandia (Uilenhof) : Frans Vanstreels
- Mijnlamp : Armand Vanschoenbeek / Tony Valvekens (2)

- senior seniorum : Yvan Warson (Maaslandia)
- vice-senior seniorum : Henri Van Wassenhove v. Arie
(Westland)
- scriptor : André Vandessel v. Yesgat (Noord-Brabant /
Payottenland)
- penningmeester : Jan Caudron v. Jancalli (Domper)
- sportführer : Johan Draulans (Geelse)
- feestcommissaris : Eric Van Eeckhout (Oudenaardse)

Oost-Vlaamse Gilde : Eric Van Eeckhout (Oudenaardse)
- Domper (Safir) : Jan Caudron v. Jancalli
- Meetjesland : Frank Joos
- Oudenaardse (Régence) : André Van Ongevalle
- Ros Beyaert (Malmédy) : Roger Podevyn
- Waasse (Boule d’Or) : Hugo Lippeveld

- prins carnaval : Jan Caudron v. Jancalli (Domper)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

West-Vlaamse Gilde : Jaak Stichelbaut (Kortrijkse /
Oudenaardse)
- Brugse (Korenbloem) : Erik Slabbinck v. Rik
- Izegemse (Chianti) : Emmanuel Vandeputte
- Kortrijkse (Petit Paris) : Carl Devlies
- Mandel (Kempenland) : Michiel Vermeersch
- Meense (Mater) : Marc Blanckaert v. Marre
- Oostendse (Klokke Roeland) : Piet Denorme
- Tieltse (Korenbloem) : Philippe De Gryse
- Waregemse (Chianti) : Adrien Cremers
- Westland : Paul Priem

Antwerpse Gilde : Marcel Penne (Rupelgalm)
- Dolfijnen : Leo Vansteenbeeck
- Geelse (Chianti) : Hugo Verboven v. John
- Mastentop (Continental) : Antoon Dijkmans v. Tony
- Mechlinia-Reynaert : Frans Moortgat
- Rupelgalm (Chianti) : Alex Penne
- Sinjoria (Korenbloem) : Theo Van den Bossche v. Tiet /
Robert Verdurme v. Caïn (1)
Brabantse Gilde (Pallieter) : Willy Van Der Veken (NoordBrabant)
- Aarschotse : geen werking
- Bezem Brussel (Bierkelder) : Marc Weckx v. Peter Pan
- Lovania (Pallieter) : Jan Antonneau v. Borstel
- Noord-Brabant (Pallieter) : Jaak Verbaanderd v. Pekpot
- Payottenland (Pallieter) : Vital Valkeniers v. Spanaf

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Theo Fluit
- Reuzegom : Jan Van Hove v. Atomium
- Semini (Bierkelder) : Karel Staes v. de Stichter
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(1) Om onbekende redenen trad Theo Van den Bossche
af en Robert Verdurme nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad Armand Vanschoenbeek
af en Tony Valvekens nam het preseslint over.

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Bierkelder) : Erna Roggen
- KSC (Bierkelder) : Lambert Roggen v. Toto
- KVHV : Wilfried Martens (Meetjesland)
- Fanfare (Cristal) : Vincent Lehouck v. Tetje (Oostendse)
- Verbondswacht : Gabriel Vanden Bussche v. Gaby
- Ons Leven : Willy Driessen (Hesbania)

Half-Vasten Thé-Dansant van Moeder Meense in 1960
(foto Peter Spyns)

Vooraan : (1) Lode Verbeke, (2) Jeanine van de Mater, (3) Marc Blanckaert, (4) Mammie, (5) E... Verbeke (erelid),
midden : (6) zuster van Luc Louage, (7) I... Vervaecke (erelid), (8) Stefaan Verbeke, (9) NN, (10) Jean Libbrecht,
(11) Jacques Tremmery, (12) Bernard Vandoorne, (13) Remi Maertens, (14) Luc Descamps, (15) Pierre Bonte,
(16) Luc Maddens, (17) Frans Pollefeyt, (18) Ronald Verbeke, (19) Gerard Dujardin, (20) Noël Devos, achteraan :
(21) A... Hostens, (22) Luc Louage, (23) Germain Lietaer, (24) Herwig Verbeke, (25) H... Titeca (erelid), (26) André
Vuylsteke, (27) Hedwig Doom, (28) Marc Dessein, (29) Wilfried Tanghe.

75 jaren Limburgse Gilde
Kloppende hartjes, vrijende paartjes, zingende
en lachende gezichten, witte en zwarte pensen
met brood en appelspijs, serieuze zittingen,
getier en gezwier ... voor elk wat wils, want de
Limburgse Gilde viert feest. Haar vijftiende
lustrumkindje is geboren ... geheel onverwachts, te midden van het gerol en gezwier
van het Leuvens studentenleven ...

gedirigeerd door Armand Preud’homme of
Willem De Meyer. Waar amoureuze liedjeszangers (met of zonder hun lief !) ontroerd
komen doen nadat juist tevoren een professor
gewichtig is komen spreken over problemen
hier en reisbelevenissen daar. Waar ieder zijn
eigen mening naar voor brengt ... waar of niet
waar, scheef of schots (meestal scheef !) ...
maar waar de preses tenslotte het laatste
woord heeft. Zo zien wij de Limburgse Gilde ...

Vijfenzeventig jaar geleden begon het ...
Enkele serieuse avonden in het jaar ... waar
heel serieuse sprekers enkele nog meer
serieuse studenten kwamen ambeteren.
Slechts tijdens de beide wereldoorlogen werd
de aktiviteit der Gilde onderbroken. Jaar na
jaar werd er een preses gekozen, jaar na jaar
werd er gewerkt.

Dit jaar viert deze gilde feest. Reeds gedurende
het voorbije academiejaar werden er talrijke
“lustrumvergaderingen”
gehouden
onder
leiding van Karel Theunissen en Yvo
Uyttendaele. Een groots programma werd
ontworpen ... dat thans onder leiding van
preses Miel Houben volledig wordt uitgewerkt.
Wij hebben getracht het studentikoze aan het
kulturele te paren. De bedoeling hiervan is op
de eerste plaats de werkelijke betekenis van
de Limburgse Gilde te benadrukken. Op de
tweede plaats : iedereen zijn zin te geven. Wij
hopen dit in ieder geval te bereiken.

Thans, na vijfenzeventig jaar is deze corona
meer dan 200 man (en porren !) sterk ... waar
naast serieus gedoe, zot en soms heel zot
gedaan wordt, waar een preses van kaliber
zijn hamer zwaait ... over een duizendkoppige
menigte (bij wijze van spreken natuurlijk),
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Op donderdag 22 oktober heeft de Gilde haar
lustrumaktiviteiten ingezet met een daverende
kantusavond onder leiding van Willem De
Meyer (en de Miel, natuurlijk !) Het was een
enig mooie inzet van dit lustrum ... die wij niet
wensen te vergeten. Er waren 200 aanwezigen
... een prestatie waarop de Gilde terecht fier
mag zijn.

trekken wij vanuit Bokrijk voor een bezoek
aan de Limburgse Mijnen, de metaalfabrieken
van Overpelt en de staatsmijnen van Geleen.
Te 15 uur gaat te Bokrijk de slotzitting van
het congres door waar in aanwezigheid van
Zijne Ex. Dr. L. Roppe en Zijne Ex. Dr.
Houben de conclusies der referaten zullen
naar voor gebracht worden. Te 20 uur
luisteren wij allen te Hasselt naar een groot
galaconcert, ons aangeboden door Radio
Hasselt.

Het galabal der Gilde gaat door te Houthalen,
op zaterdag 7 november. Iedere studentin die
een lief heeft (of graag zou hebben) en ieder
student die een (of meerdere) liefjes kent ...
moet er aanwezig zijn. Avondkledij of cocktail
voor de dames ... dranken en uitgezochte
spijzen voor de heren. Er wordt lawaai gemaakt door Tony Sandler en zijn orkest.

Na deze “kulturele uitstap” wordt er op
woensdag 18 november te Leuven een grote
lustrum-gildeavond gehouden. De bloempjes
zullen buiten gezet worden, iedere schacht zal
er een liefje naar zijn gading vinden, geen
enkel schachtinneke zal haar tere oogskens
kunnen geloven, iedere boemelaar zal er zijn
droge lever kunnen besproeien, iedere paster
zal er zingen uit volle borst, zoals hij nog nooit
een Dominus Vobiscum kweelde. Iedere
serieuse Limburger roepen wij een hartelijk
welkom toe.

Op dinsdag 10 november begint in het
Provinciaal Domein van Bokrijk een groot
Limburgs studentencongres ingericht door de
Limburgse Gilde, met medewerking van V.V.S.
Te 12 uur 30 vertrekt men uit de verschillende centra naar Bokrijk, waar te 15 uur 30
de openingsrede zal uitgesproken worden door
advokaat Knaepen, bestendig afgevaardigde
en voorzitter van de Limburgse Kulturele
Raad. ’s Namiddags : referaat over Ekonomie
onder voorzitterschap van Dr. L. Geens. Als
sprekers treden op : Dr. Jef Moons namens
Belgisch Limburg en Dr. Ir. Van Aert namens
Nederlands Limburg. Na een gemeenschappelijk avondmaal heeft te Genk om
8 uur een grote studentikoze avond plaats met
Jef Burm, Armand Preud’homme en Willem
De Meyer.

Op dinsdag 24 november te 8 uur zwaait
Breugel zijn zotskap over Leuven. Vette
“boerenpensen” zullen van wijd en zijd
aangevoerd worden, opdat iedereen die er zijn
zal, er voor altijd genoeg van zal krijgen.
Op donderdag 26 november te 8 uur heeft er
een verbroederingsavond plaats met de Bond
der Limburgers te Leuven. Niemand weet
eigenlijk juist wie of wat die “Bond” is ...
daarom des te interessanter.
Op zondag 29 november gaat iedereen in Genk
te 10 uur een hoogmis bijwonen (de kerk zal
te klein zijn !!!), waarna een groot banket
gegeven wordt, onder voorzitterschap van onze
preses. Hij trakteert daar op allerhande voor-,
tussen- en nagerechten, in grote overvloed.

Op woensdag 11 november (Wapenstilstand !)
te 9 uur 30
wordt het tweede referaat
gehouden, over Onderwijs, onder voorzitterschap van Dhr. Willems, hoofdinspecteur
T.O., met als sprekers Dr. J.L. Wieërs,
namens Belgisch Limburg en Dr. Roemen,
namens Nederlands Limburg. Te 15 uur 30
gaat het derde referaat door, over Kultuur,
met als voorzitter en debatleider Prof. Dr. M.
Brauns s.j. en als referaathouders Dhr. Dusar
namens Belgisch Limburg en Drs. Hanssen,
namen Nederlands Limburg.

Het Bestuur.
Uit Ons Leven van 30 oktober 1959.

Op donderdag 12 november te 7 uur ver-

Studentenleven anno 1958-1959
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

- senior seniorum : Marc Blancquaert (Ros Beyaert)
- vice-senior seniorum : Yvo Uyttendaele (Maaslandia /
Meetjesland)
- scriptor : Vital Valkeniers v. Spanaf (Payottenland)
- penningmeester : ...
- zedenmeester : Georges Colpaert (Mastentop / Fanfare)

Antwerpse Gilde : Jozef Mees v. Jos (Rupelgalm /
Mastentop / Payottenland)
- Dolfijnen : Herman Van Rooy
- Geelse (Bacchus) : Hugo Draulans
- Mastentop (Continental) : Frans Moris
- Mechlinia-Reynaert : Frans Moortgat
- Rupelgalm (Chianti) : Alfons De Keersmaecker
- Sinjoria (Korenbloem) : Georges Albertyn v. Hyena

- prins carnaval : Roger Van Hoorickx (Brugse)
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Brabantse Gilde : Jozef De Keersmaeker v. Gondel
(Payottenland)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel (Abri) : Roger Van de Vondel v. Kalichke
- Lovania : Willy Poot
- Noord-Brabant (Romance) : Dirk Lahaye v. Kadei
- Payottenland (Pallieter) : Willy Proot v. Ex-Aequo
Limburgse Gilde : Karel Theunissen v. Witte (Maaslandia)
- Hasseleta : Paul Libert
- Heidebloem (Malvien) : Jules Valkenborgh
- Hesbania : René Wanten
- Maaslandia (Tijl) : Yvan Warson
- Mijnlamp : Emiel Houben

Izegemse (Chianti) : Jan Berlamont
Kortrijkse (Petit Paris) : Luc Ghekiere
Mandel (Kempenland) : Carl Billiet
Meense (Mater) : Hugo Brutin v. Saoed
Oostendse : Achiel Venmans
Tieltse (Korenbloem) : Arnold Buyse
Waregemse (Chianti) : Herman Ottevaere
Westland : Frans Vandeputte

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Jan Joostens en Bertha Dechamps (uitbaters van de
herberg De Abdij te Vlierbeek)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Thomas Kasteel
- Reuzegom : Werner Swijzen

Oost-Vlaamse Gilde : André Van Ongevalle
(Oudenaardse)
- Domper : Ignace De Sadeleer
- Meetjesland : Bertrand De Muynck
- Oudenaardse (Régence) : Herman Santens
- Ros Beyaert (Malmédy) : Jan Van Severen
- Waasse (Boule d’Or) : Luc Wollaert

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Abri) : Hilda Mees
- KSC (Abri) : Jef Durant v. Geerstegraan
- KVHV : Piet Custers (Bezem Brussel)
- Fanfare (Cristal) : Jacques Casselman (Oostendse)
- Verbondswacht : Herman Bruyninckx (Lovania)
- Ons Leven : Jan Ryckeboer

West-Vlaamse Gilde : Franz Van Steenkiste v. Baron
(Kortrijkse / Izegemse)
- Brugse (Korenbloem) : Roland De Brabandere

Moeder Oostendse
(foto AMVS)

Gehurkt : (1) Johan David, (2) René Beschuyt, (3) Werner Boonefaes, (4) NN, (5) Jacques Jonckheere, (6) Koenraad
Dewulf, (7) Marc Gyselen, (8) NN, (9) Roland Tanghe, (10) John Quick, (11) NN, (12) NN, zittend : (13) Jan
Gyselen, (14) Piet Denorme, (15) Pierre Bracke, (16) Achiel Venmans, (17) Vincent Lehouck, (18) Joris Casselman,
(19) Walter Loy, staand : (20) Louis Teetaert, (21) Hans Geldhof, (22) Gerard Claeys, (23) ... Bayaert, (24) Odiel
Zwaenepoel, (25) Freddy Valvekens, (26) Jan Depuydt, (27) Germain Dekeyser, (28) Georges Sanders, (29) Jan
Dhoore, (30) Rik Lemaître, (31) NN, (32) Karel Vanden Weghe, (33) Norbert Van Den Broucke, (34) Reginald
Vanzieleghem, (35) Jos Fiey, (36) Harry Verhaeghen, (37) Jan Vervarcke, (38) Jacques Casselman, (39) Georges
Smissaert, (40) Norbert Mares, (41) Gerard Danneels, (42) Hans Berquin, (43) Norbert Baeyaert, (44) Danny
Verstraete, (45) Paul Ide, (46) NN, (47) Karel Van Lauwe, (48) Staf Lanckriet, (49) NN, (50) Maurice Gyselen,
(51) Marcel Loosbergh, (52) Luc Gesquiere, (53) José Dekeyser, (54) Jozef Bracke, (55) Eddy Blomme, (56) NN.

Het klubleven
Wegens speciale omstandigheden werd ik in
de mogelijkheid en noodzakelijkheid gebracht

menige klubs te bezoeken. Dikwijls vroeg ik
mij dan af hoe het mogelijk was dat studenten
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zo diep konden vallen en waar ze alles gingen
zoeken. Vuil speechen om het vuile en drinken
om te drinken, dit betekende en betekent
helaas nog voor velen klub houden. Is het dan
ook te verwonderen dat het klubleven op de
rand van de afgrond kwam te staan. De reden
hiervan is komplex. Lag deels bij de ouderen
die inplaats te beseffen wat er gaande was
zichzelve en hun klub mede ’t water onderdompelden, deels bij de jongeren die instede
zich tegen dat alles te verzetten de ouderen als
papegaaien napiepten. Moet en mag men het
deze laatsten kwalijk nemen ? En dan ook
vooral bij de studentenleiders zelf die maar al
te dikwijls alles behalve tot voorbeeld konden
aangestipt worden van ’t studentenleven.

praesides maakten van hun klub iets naar
eigen smaak of goeddunken. Sommigen
werden er toe gedwongen en bezaten de moed
niet te reageren, anderen maakten gebruik
van hun (te) lange studentenloopbaan en
speecherstalent. En zulke mannen waren het
die het studentenleven met hun machtige,
doch misplaatste persoonlijkheid bestempelden.
Gelukkig werden enkele ouderen zich van deze
wantoestand bewust en namen het op zich
daaraan een einde te stellen. ’t Was hoog tijd !
Er werd terug naar de klubcodex verwezen en
een eerlijk programma voorgelegd. Programma
dat tot nog toe tot in de puntjes uitgevoerd
werd, helaas niet steeds met het verdiende
sukses. Mogen de verdere jaren bewijzen dat
het werk dat door het huidige S.K.-Leuven
verzet wordt niet nutteloos was.

Hieruit volgde dat er een hele boel artikels
tegen de klubs geschreven werd door de
contra-klubgezinden die met alle plezier op
deze kans sprongen. De klub werd totaal
bezoedeld, dikwijls ten rechte doch ook ten
onrechte. Want meestal werden die artikels
door onwetenden geschreven, mensen die nog
nooit een klub hadden meegemaakt en a priori
contra-klub waren. Van die mannen die men
zou kunnen bestempelen als “lijdende aan de
intellektuele koorts”. Bladeren schreven en
schrijven ze nog vol. En na het lezen ervan
vroeg en vraagt men zich dikwijls af wat ze nu
feitelijk wilden vooropstellen of bewijzen. Hier
was het geen drinken om te drinken, doch
schrijven om te schrijven. Een warboel van
hoge woorden en problemen. Zuiver intellektualisme zonder enig kontakt met het gewone
leven.

Ik ben er niet voor bloemetjes te werpen, doch
laat me toe er nu toch gebruik van te maken
... om de tegenwoordige S.K. preses, Marc
Blancquaert, en zijn bestuursploeg hartelijk
proficiat te wensen ter gelegenheid van de
modelklub, die op maandag 8 december 1958
te Leuven plaats greep. Niettegenstaande
sommige klubs het beneden hun waardigheid
achtten er aan deel te nemen, werd er
bewezen dat de klub nog steeds zijn
vooraanstaande plaats in ’t studentenleven
verdiende en zal blijven behouden. Het was
aangrijpend te zien hoe alle streken met al
hun klubs er in alle eenvoud verbroederden.
Als één man werd er aan alle bevelen
beantwoord, gedronken en gezongen. Zo
helder als ’t water is, werd er bewezen dat een
klub een schitterend verloop kan hebben
zonder veel bier, zonder vuil gepalaber, in alle
tucht en orde verlopend.

Niettemin lag er heel wat waarheid in hun
schrijven. Indien er in klubleven geen
verandering of oplossing kwam, moesten de
doodsklokken onvermijdelijk luiden. Met
weemoed in het hart heb ik dat alles aanhoord
en gade geslagen. Want steeds bleef ik
vertrouwen stellen in het klubleven en door
mij is de klub steeds als “de” studentenaktiviteit beschouwd geworden.

Men verwijt ons dikwijls de Duitsers na te
bootsen. We zijn geen Duitsers maar
Vlamingen. Vlamingen van bloed en aard ! We
mogen de Duitsers niet afschrijven, doch
enkel als voorbeeld aanstippen. Hun klubcodex weze voor ons een richtlijn, doch
richtlijn welke we zelf met eigen aard, zeden,
folklore en Vlaamse geest moeten doordrenken. De klub weze een klub zoals de
Duitsers houden, doch een Vlaamse klub.

De pennenlikkers mogen schrijven wat ze
willen, er is maar één aktiviteit die bloedeigen
is aan de studenten en dat is de klub. Schaft
de klub af en men verkwijnt in ’t banale,
alledaagse, ’t volkse, of ’t intellektuele.

Onze klub heeft zijn eigen wezen, het wezen
van het studentikoze, een bijeenkomst van
studenten uit dezelfde streek met eigen
normen. Daarom moet er gedrukt worden op
het dragen van pet en lint. Het petje en lint
moeten iets vertegenwoordigen waarop men
fier is. Het zijn de symbolen van onze klub. Zij
zijn het die ten dele onze klub verschillend
maken van alle andere vergaderingen. Zoals
men de werkman herkent aan zijn werkpak,

Een klub is iets dat kan steunen op een
jarenoude traditie, dat zijn eigen statuten en
regels bezit. Het is geen losbandige
samenkomst van drinkebroers. Het mag het
niet zijn, want anders schendt men het eigen
wezen van de bierclub.
En dat was het wat de klub ging neervellen.
Men hield geen rekening meer met tucht,
orde, regels en traditie. Integendeel, veel
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de bediende aan zijn klassieke stijve kol, zo
ook moet men ons herkennen aan klubpet en
lint. Evenzo voor het liederboek. Al te dikwijls
moeten vier of vijf man in dezelfde klubcodex
zitten prutselen met als enig gevolg het
spontane verloop van de klub te storen.

gulden middenweg is. En hier juist ligt de
plicht en verantwoordelijkheid voor de
ouderen. De schacht met woord en daad doen
inzien dat hij moet weten waarom hij naar
Leuven kwam. Doen begrijpen dat de studie
het doel is en de klub het middel.

Als slot weze er nog een woord voor de
schachten aan toegevoegd.

Schacht, ik verzeker u in een klub echte en
hechte vrienden te vinden. Geen vriendschap
door bier zoals een uiterste der schachten
pleegt uit te roepen. In een klub zult ge u
sterken en ondervinding opdoen, zult ge
uzelve leren worden en opgenomen worden.
Want zich alleen en verloren voelen is ook
dikwijls de hoofdreden van een buis. Wil u
niet opdringen, doch blijf uzelve. Blijf
schacht ! Dat ook is een stadium van het
leven. Maak u alleen sympathiek. Wij vragen u
niet steeds overal aanwezig te zijn. En komt ge
naar een klub : hoor, zie en zwijg. Later zal er
u nog kans genoeg gegeven worden om uw
persoonlijkheid ten volle uit te leven, en dan
zult ge zoals Caesar kunnen zeggen : veni,
vidi, vici !

Het is een feit dat een groot deel van de “goede
schachten” ook deze mannen zijn die het
minst blokken. Vele oorzaken zijn daarvoor
aansprakelijk. Het kollege dat hen te weinig
voorbereidde, hun gebrek aan ondervinding,
hun al te grote geldingsdrang, het blindelings
nabootsen der ouderen en last but not least :
hun verkeerde interpretatie over het meemaken van het studentenleven. De klub is
geen doel, doch een middel, en dat vergeten
ze !
Onbewust meestal doch met zo veel
spijtige gevolgen. En ook de ouderen hebben
schuld hieraan. Want dankzij hun raad zou
zoveel kunnen vermeden worden. In plaats
van hun jonge medestudenten af en toe eens
duchtig op de tenen te trappen, houden zij
hun wijsheid voor zichzelve. Het is ook altijd
niet gemakkelijk een schacht wijze raad te
geven, omdat hij zich dan normaal in zijn
eigen persoonlijkheid en fierheid gekrenkt
voelt. In de schachtenmassa treft men
gewoonlijk twee uitersten aan, doch allebei
willen ze zich doen gelden. De ene zal zich
willen doen gelden in het klubleven, de andere
integendeel zal trachten zich in een ivoren
torentje op te sluiten om de klub dan met
misprijzen als drinkpartij te bestempelen.
Hoeft er gezegd dat de beste weg steeds de

Denk nu niet dat ik hier de wijze wil spelen of
reklame maken voor de klub. Doch ik zeg u
dat alles in alle oprechtheid, want ook ik ben
schacht geweest.
En mijn enige wens is alle schachten eens
bijeen te kunnen brengen in de schoot van
een schachtenconvent om over dit alles en nog
zoveel andere zaken van man tot man te
kunnen spreken.
Roger Van de Vondel
Uit Egmont van december 1958.

Studentenleven anno 1957-1958
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
-

-

senior seniorum : Louis Verhaert v. Lou (Waasse)
vice-senior seniorum : ...
scriptor : ...
penningmeester : ...
sportführer : ...

Lovania : Leo Bruyninckx v. Loebas
Noord-Brabant (Ton) : Frans De Proost v. Sus
Ons Hageland : geen werking
Payottenland (Commerce) : Arnold Vanden Houte v.
Borie

Limburgse Gilde : Jo Dessers (Hesbania)
- Hasseleta : Jan Kranzen
- Heidebloem : Alex Oversteyns v. Lex
- Hesbania : Jean Stevens
- Maaslandia : Yvo Uyttendaele
- Mijnlamp : Jef Steegmans

- prins carnaval : Marc Blancquaert (Ros Beyaert)
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde (Bierkelder) : Luc Dierckx v. Afspeler
(Sinjoria)
- Dolfijnen : ...
- Geelse (Bacchus) : Robert Van Bael v. Bob
- Mastentop (Continental) : Alfons Hendrickx
- Mechlinia-Reynaert : Jozef Hendrix v. Jef
- Rupelgalm : Mathieu Cuypers
- Sinjoria (Korenbloem) : Henri De Munck v. Genie

Oost-Vlaamse Gilde : Tony De Schrijver (Waasse)
- Domper : Herman D’Haese / Antoine Van Oudenhove (1)
- Meetjesland : Mark Dhaese
- Oudenaardse (Régence) : André Van Ongevalle
- Ros Beyaert (Malmédy) : Eric De Ruysscher
- Waasse : Erik De Schrijver

Brabantse Gilde : Roger Van de Vondel v. Vondel (NoordBrabant / Bezem Brussel)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel (Abri) : Hugo Weckx v. Elias

West-Vlaamse Gilde : Paul Lietaer (Kortrijkse)
- Brugse (Bacchus) : Roger Van Hoorickx
- Izegemse (Chianti) : Franz Van Steenkiste v. Baron
- Kortrijkse (Petit Paris) : Jacques Margodt
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AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Abri) : Annie Clerens
- KSC (Abri) : Jan Larivière v. Eupirides
- KVHV : Jozef Mees v. Jos (Rupelgalm / Mastentop /
Payottenland)
- Fanfare (Alhambra) : Piet Vande Wal (Kortrijkse)
- Verbondswacht : Piet Heidbüchel (Lovania)
- Ons Leven : Lode Verhaegen (Meetjesland)

Mandel (Kempenland) : Aimé Vermeersch
Meense (Mater) : Stefaan Verbeke v. Stiften
Oostendse : Alfons Van Rintel
Tieltse (Bacchus) : Walter Depauw
Waregemse (Chianti) : Frans Van Driessche
Westland : Maurits Ingelbeen

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Niko Proesmans v. Leuder (Noord-Brabant / Kegelaar)
- Jan De Koninck v. Directeur (Payottenland / Fanfare)

(1) Na het dodelijk auto-ongeval van Herman D’Haese
nam Antoine Van Oudenhove het preseslint over.

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Theo Fluit
- Reuzegom : Hugo Monden v. Zevereir

Wijnclub van Moeder Sinjoria in den Dany op dinsdag 11 maart 1958
Aangezien de secretaris zich in de verwittigingen van datum vergist had, waren om
kwart na acht slechts vijfentwintig maatjes
aanwezig, aantal dat echter in de loop van de
avond zou aangroeien tot veertig en daarna
wegens de zattigheid weer verminderen tot
vijfentwintig.

de Strandboer ons wat kwam vertellen over de
wijnproduktie. Bondig kwam het hier op neer :
Eva had twee tetten, de linkse met bier en de
rechtse met wijn en vandaar zijn wij verdoemd
om eeuwig zat te zijn.
Te half elf werd het derde liedje gezongen en
vervolgens hoorden we het verslag van de
voetbalwedstrijd Beerschot - Sint-Truiden
door deskundige Mon De Bruyn alias de
Flegmatieke. Commentaar overbodig.

Tussen de talrijke personaliteiten bemerkten
we ere-preses het Krapuul, die niettegenstaande zijn manke poot er toch aan
gehouden had deze bacchante mee te maken.
Te zijner ere werd er dan ook een fantastisch
Io Vivat gezongen.

Nadat we vernomen hadden dat den hal van
het Genie te huur was aan de prijs van vijf
glazen wijn, werd de excitatie ten top gedreven
en werd het tijd om das Polenkind te zingen.
Tijdens dit liedje dacht het Krapuul aan zijn
oud lief en begon te bleiten. Den Beer bleitte
ook maar hier waren geen vrouwen mee
gemoeid.

Na een vaderlijk woordje van het Genie over
gebroken glazen en over een eerstvolgend bal,
werd het parool gegeven aan de Vuil Hoer voor
het verslag van de verklede club. Deze had
enkele bladzijden in het verslagboek gevuld,
niet met een relaas maar met het inplakken
van foto’s en werd dan ook terecht tot drie
glazen strafsalamander veroordeeld.

Kameraadjes, wist gij al dat de Ward een
reuze-speecher is. Spijtig genoeg werd zijn
onderwerp slechts door de elite gesmaakt :
onder
andere
Vladimir,
Knuts,
Beer,
Varksken, Maquereaux, Genie, Hyena en
Flegmatieke. En wanneer ik deze namen
vernoemd heb, weet gij aanstonds waarover
hij sprak : het ging natuurlijk over Jeannet ...
pardon over Nasser.

Daarop werd het parool voor een klein uurtje
aan de Hyena gegeven om het verhaal te
brengen van hetgeen hij noemde “Foefeltochten en Zaadslingerij te Maastricht”. Het
hoeft niet gezegd dat de herinnering aan deze
kulturele prestatie de excitatie in de club ten
top dreef.

Na deze speech werd dringend een piskwartier
gevraagd, niet om te pissen maar om wat af te
koelen
na
de
Ward
zijn
geslaagde
uiteenzetting. De Flegmatieke kreeg toen
eindelijk een reuze idee maar was te zat om
het nog uit te leggen zodat het de Sperman
was die ons de pornografische liederen van
Maastricht terug aanleerde.

Ondertussen was den Beer zich lustig aan het
bedrinken en kreeg daarom nog een paar
salamanders bij hetgeen hem haast in staat
van delirium bracht zodat hij allerlei verwarde
kreten begon te uiten zoals “Schacht” en
“Dikke Mem”.
De Mon Mees, nog ene die eindelijk overtuigd
is dat niet de Rupel maar wel Sinjoria de
machtigste club van West-Europa is, werd
bedacht met de clubnaam Macack en daarop
gingen we allen eens pissen.

De schachten evenals Vladimir en de Brulaap
werden vreselijk zat maar dat belette niet dat
de club verder ging.
Ondertussen waren enkele knullen van het
Verbond en het S.K. aangekomen, natuurlijk
om te komen spioneren of de Sinjoorkes weer
zo zat waren teneinde dit daarna aan Honoré
te kunnen meedelen. Helaas, wat kwamen zij
bedrogen uit ! Vermits we in volstrekt silen-

Dat ge van wijn zat wordt, ja razend zat zelf,
weet iedereen, maar dat is daarom nog geen
reden om u in te beelden dat ge loodgieter van
beroep zijt en daarom de zeikinstallaties van
den Dany af te breken. Toen werd het tijd dat
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tium hun zever aanhoorden : we waren
immers te zat om nog te spreken.

wat echter niet kon schaden aan de stijl en de
waardigheid van het lied. Te half twaalf,
gingen, rolden, vielen of kropen we den Dany
uit.

Het Genie die zich op zijn geniale wijze een
stuk in zijn kloten had gezopen, inviteerde de
Jane, zijns inziens nog de enige nuchtere om
het laatste kwartier van de club te leiden. Het
Krapuul, commilitonen, was echter nog veel
zatter dan het Genie en het bleek dan ook
geraadzaam, gezien de zattigheid van de twee
strafste zuipers, de club te sluiten.

Gezien met een nuchter oog en geschreven
enige uren na deze gebeurtenis door
de Vuil Hoer
Uit het verslagboek van Sinjoria.

Tijdens de oude Roldersklacht vonden twee
kloten het blijkbaar interessant van te bassen,

Amicitia et fides inter utrumque
(foto Jos Mees)

Gehurkt : (1) Bill Peumans, (2) Karel Cleeren, (3) Rik Eggermont, zittend : (4) Jos Mees, (5) Raymond
Droogmans, (6) Yvo Uyttendaele, (7) Alex Oversteyns, (8) Hugo De Meyer, (9) Jacques Margodt, (10) Luc
D’Hoore, (11) Marc Blancquaert, (12) Bob T’Jonck, (13) Jef De Lepeleire.

Modelklub
is, waarover alleen in codexen geschreven
wordt.

Ieder jaar werd er van het initiatief gesproken,
soms werden de plannen wat grondiger
uitgewerkt, soms werd er zelfs aan een klub
begonnen. Maar een modelklub is het in het
verleden nooit geworden. Het scepticisme van
sommigen tegenover dit initiatief was dan ook
te begrijpen, maar vorige maandag heeft het
S.K. bewezen dat een modelklub geen utopie

Honderd klubmensen hebben bewezen dat het
mogelijk is van acht tot twaalf een klub te
houden, waar jouissantie en studentikoziteit
heerst zonder te ontaarden in boertigheden.
Wanneer bij de intrede van het praesidium
honderdzestig bestuursleden van klub of gilde
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rechtstonden, allen getooid met pet en lint en
het Io Vivat aanhieven waarvan zij niet alleen
de eerste maar spontaan de eerste en derde
stroof zongen, scheen het sukses van de
avond reeds verzekerd. Want iedereen was vol
enthousiasme en leefde de elementairste
regels van de klubcodex na.

een salamander niet alleen luidkeels “ad
fundum” roepen is, maar dat hij voorbereid
’n prestatie op zichzelf kan zijn : de gildepraesides hebben dat duidelijk bewezen.
Er werd gespeechd door een student, die het
ver gebracht heeft, een lezing gehouden door
één die speechen moe is en nog eens
gespeecht door een praeses die schijnbaar in
een telefooncentrale werkt. Het moet een
troost zijn voor alle praesides, die sakkeren
omdat zij geen zeven of acht speechers voor
een avond vinden, te zien dat een klub ook
lukken kan met een beperkt aantal speechers.
Beter drie deftige dan een vierde erbij, die
smerig is want die vierde verbrodt niet alleen
die avond zelf maar ook de volgende als de
anderen menen hem in smerigheid te moeten
overtreffen.

En hier ligt naar ons mening ’t grootste
sukses van deze modelklub : de klubcodex
werd gevolgd tot in de puntjes ... alleen vroeg
de preses van het Leuvens Studentencorps
enkele malen van de codexen dicht te doen.
Silentium heerste gans de avond en om elf uur
luisterde gans de corona in de volstrekte stilte
naar enkele liedjes op een guitaar. Vertel dat
aan klubpresides die Leuven na de oorlog
kenden en zij zullen U niet geloven.
Wat een groot aandeel had in het lukken van
deze modelklub en U misschien het minst
opgevallen is, was de samenzang. Samenzang
die stemming in de zaal bracht en van betere
kwaliteit was dan vele koortjes die op het
einde van het schooljaar bij een prijsuitdeling
in aanwezigheid van een lijdzame bisschop
mogen zingen. Die beschikken natuurlijk niet
over zo een geroutineerde procantor als het
SeniorenKonvent noch over zulk een bekwaam
pianist.

Na de klub was iedereen erg enthousiast. Dat
zij niet vergeten dat een modelklub niet alleen
gegeven wordt om samen een schone avond
door te brengen maar ook en vooral om te
tonen hoe het er zou moeten aan toe gaan
overal. Een degelijke voorbereiding, een stipt
naleven der codex en leden met veel goede wil
en wat talent is ongeveer alles was nodig is om
een klub te doen lukken.
Alleen vinden wij het spijtig dat de klubs die
met standing en geld dwepen, op die avond
schitterden door hun afwezigheid. Wij zijn er
anders vast van overtuigd dat ook zij daar nog
iets konden leren. Te hopen dat zij zich niet
langer desolidariseren maar meewerken met
het S.K. waarvan een oud-lid na de modelklub
zegde : “S.K. doe zo voort, gij brengt de
studentikoziteit op nieuwe wegen”. Wij houden
eraan de praeses van het S.K., het bestuur en
al de aanwezigen op die avond geluk toe te
wensen met die prachtige modelklub.

Het optreden van de Fanfare op een
modelklub is nieuw, even nieuw als het
optreden ervan op een bal. Het was een zeer
goede vondst, die de klubleden de gelegenheid
gaf wat uit te blazen - terwijl anderen bliezen en die zelfs onder de tempus “schwung” in de
zaak hield. Een goed spelende Fanfare - en dat
deed ze - is zo noodzakelijk op een modelklub
als een tempus.
“Een salamander kan ik geven, maar speechen niet” wordt zo dikwijls gezegd omdat men
denkt dat een speech moet voorbereid en een
salamander niet. Maandag werd bewezen dat

Uit Ons Leven van 12 februari 1958.

Studentenleven anno 1956-1957
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

- senior seniorum : Jozef Mees v. Jos (Rupelgalm /
Mastentop / Payottenland)
- vice-senior seniorum : Alex Oversteyns v. Lex
(Heidebloem)
- scriptor : Karel Cleeren (Hasseleta)
- penningmeester : Rik Eggermont (Waregemse) &
Jacques Margodt (Kortrijkse)
- sportführer : Marc Blancquaert (Ros Beyaert)
- zedenmeester : Lodewijk Van Laer v. Pistache
(Payottenland)
- cantor : Luc D’Hoore (Kortrijkse)

Antwerpse Gilde : Carl Cornil (Mastentop) / Roger
Somers (Rupelgalm) (1)
- Dolfijnen : Wim Van Obbergen
- Geelse (Bacchus) : Tuur Wijns / André Van den Bosch (2)
- Mastentop : Wilfried Van Dyck v. Wif
- Mechlinia : Paul Dehertog
- Reynaert : Herman Walschaerts
- Rupelgalm : Eduard De Neef v. Eddy
- Sinjoria (Korenbloem) : Jan Gheysens v. Krapuul
Brabantse Gilde : Frans De Proost v. Sus (NoordBrabant / Bezem Brussel)
- Aarschotse : Joseph Van den Bergh
- Bezem Brussel (Abri) : Jan Larivière v. Eupirides
- Lovania (Moorinneke) : Jozef De Lepeleire v. Jef

- prins carnaval : Jef Schryvers (Mastentop)
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- Noord-Brabant (Ton) : Emiel Mertens v. Wannes
- Ons Hageland : Raymond Willems
- Payottenland (Commerce) : Lodewijk Van Laer v.
Pistache

-

Limburgse Gilde : Yvo Uyttendaele (Maaslandia /
Meetjesland)
- Hasseleta (Commerce) : Guido Seresia v. Guy / Hugo
Orye (3)
- Heidebloem (Petit Louvain) : Jozef Sevens v. Jef
- Hesbania (Mahieu) : Frans Geukens
- Maaslandia (Club) : Jos Daniels
- Mijnlamp (Uilenhof) : Jan Theunissen

Meense (Mater) : Pierre Hostens
Oostendse : Daniël Mehuys
Tieltse (Bacchus) : Gerard Colpaert v. Geert
Waregemse (Chianti) : Etienne Vanwijnsberghe
Westland : Paul Van Walleghem

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Louis De Haes
- Reuzegom : Hugo Monden v. Zevereir
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Abri) : Angèle Vandenbroeck
- KSC (Abri) : Jos Chabert v. Demosthenes
- KVHV : Werner Engels (Sinjoria)
- Fanfare (Alhambra) : Georges Colpaert (Mastentop)
- Verbondswacht : Piet Heidbüchel (Lovania)
- Ons Leven : Lode Verhaegen (Meetjesland)

Oost-Vlaamse Gilde : Antoon De Wilde (Waasse /
Meetjesland)
- Domper : Roger Goeman
- Meetjesland : Armand Huysman
- Oudenaardse (Régence) : Romain De Bleeker
- Ros Beyaert (Malmédy) : Aimé De Gendt
- Waasse : Eddy De Schepper

(1) Om onbekende redenen trad Carl Cornil af en Roger
Somers nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad Tuur Wijns af en André
Van den Bosch nam het preseslint over.
(3) Om onbekende redenen trad Guido Seresia af en
Hugo Orye nam het preseslint over.

West-Vlaamse Gilde : Roger Lannoo v. Seete (Tieltse)
- Brugse (Bacchus) : Marc Van Acker
- Izegemse (Chianti) : Hendrik Tytgat
- Kortrijkse (Petit Paris) : Hugo De Meyer
- Mandel : Marc Donck

De wereld verandert
Het begon allemaal dinsdag 29 januari 1957,
juist een dag nadat in Ons Leven een oproep
was verschenen - met daaraan verbonden
prijskamp - tot het organiseren van enkele
goede studentenfratsen, een gebruik dat te
Leuven aan het uitsterven scheen.

vertrouwen genomen en aangeworven, daags
te voren moest men nog op zoek naar een jeep
voor de bevrijdingsscène (waarvoor we eigenlijk zeer graag de medewerking van het
Belgisch leger met een kolonne tanks hadden
gekregen). De morgen zelf van de opnamen
moesten er op de zolder van het Verbondshuis
klandestien nog een drietal panelen met grote
hakenkruisen en een spandoek van de N.V.
Antwerpia Films geschilderd worden, terwijl
de meisjes van V.K.M. volledig te goeder trouw
een grote hakenkruisvlag vervaardigd hadden.
Julien Schoenaerts verleende graag zijn
medewerking aan het geval alsook een paar
bevriende cameramen uit het Brusselse. Het
Leuvense stadsbestuur verleende graag hulp
en liep er zo grandioos in dat ze voor de
gelegenheid het politiekorps nog maar eens in
de oude uitrusting van tijdens de oorlog
staken.

Die bewuste namiddag kwam Joost Rubbens
met zijn idee voor de dag om het vervaardigen
van een nieuwe Vlaamse speelfilm aan te
kondigen en in dat kader grootse buitenopnamen voor die film te Leuven te
ensceneren ...
Het boek “De wereld verandert” van de
oudstudent Frans Van Isacker leek de beste
prooi en de plannen kregen van dag tot dag
meer vorm. In het volgend nummer van Ons
Leven verscheen reeds een onopvallende
mededeling over een nieuwe Vlaamse film die
men aan het maken was en waarvoor de
maatschappij in kwestie (Antwerpia Films
doopten we haar) de hulp van de Leuvense
studenten had ingeroepen voor een paar
massascènes die te Leuven zouden opgenomen worden.

Toen de kostumes aankwamen vreesden we
een ogenblik voor een ramp, daar heel de boel
ofwel te groot ofwel te klein bleek te zijn, kepi’s
tot over de oren vielen en sommige spelers
ontdekten dat er in de vesten “Antwerpse
Brandweer” ingenaaid stond.

Dinsdag 5 maart, de datum van de eerste
Leuvense karnavalfeesten, scheen zeer geschikt om veel volk op straat te krijgen en een
klein groepje samenzweerders zette zich aan
het werk. De schrijver van het boek werd in
allerijl op de hoogte gebracht. In Ons Leven
verschenen
oproepen
tot
medewerking,
kostumes werden gehuurd, slachtoffers
werden uitgekozen onder de grote Leuvense
studentenbonzen om als akteurs op te treden,
een regisseur werd op het laatste nippertje in

Velen waren er die aan de echtheid van het
gebeuren begonnen te twijfelen toen onder
grote volkstoeloop de bevrijdingsscène, de
nazi-optocht en de gestapo-overval in de
Bondgenotenlaan gefilmd werd met camera’s
die toch veel te klein schenen voor zo een
groots opgezette film. Toch moest iedereeen er
op de duur aan geloven, als zij heel die
pseudo-cineastenploeg met zoveel heilige
overtuiging aan het werk zagen.
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Moeder Maaslandia
(foto Yvo Uyttendaele)

Gehurkt : (1) Mathieu Jaspers, (2) NN, (3) Gerard Gorissen, (4) NN, (5) Theo Snijkers, zittend : (6) Jef
Steegmans, (7) Jan Aerts, (8) Paul Zwijzen, (9) Jos Daniels, (10) Louis Jans, (11) Theo Stams, (12) Georges
Smeets, (13) Frans Vanstreels, midden : (14) Raymond Droogmans, (15) NN, (16) Bill Peumans, (17) René
Wauters, (18) NN, (19) Jan Eerens, (20) Theo Monnens, (21) Martin Castro, (22) Rik Daniels, (23) Tom ...,
(24) Karel Theunissen, (25) NN, (26) NN, (27) Yvo Uyttendaele, (28) Albert Tilmans, (29) Paul Peeters,
achteraan : (30) NN, (31) NN, (32) Willy Hoewaer, (33) Florent Bollen, (34) NN, (35) Désiré Heylen, (36) Willy
Schepers, (37) Francis Lauwers, (38) Francis Duvivier, (39) Christian Lauwers, (40) Yvan Warson, (41) NN.

De laatste twijfelaars werden ingerekend toen
er nu onlangs aangekondigd werd dat die
bewuste film, waarvoor men reeds lang aan de
binnenhuisopnamen gewerkt had (zo kon men
lezen), in avant-première te Leuven zou
vertoond worden.

Ondertussen scheen niemand in de zaal
aanstoot te nemen aan het kleine projektieapparaat, noch aan het feit dat er op het
laatste ogenblik nog een installatie voor
geluidsversterking en een pick-up binnen
gesmokkeld werden.

Er kwamen affiches, strooibiljetten, krantenartikels en radiowagens bij te pas. Het
schepenkollege van de stad Leuven kwam
bijeen om ons tenslotte toch de schouwburg te
verhuren, die feitelijk deze weken gesloten was
en waar op klacht van de Leuvense cinemauitbaters geen filmen meer mochten gedraaid
worden. Maar enfin, voor die nieuwe Vlaamse
film zou men dan maar eens uitzondering
maken ...

Dan begon het toppunt der komedie. Na het
inleidend woord van Joost Rubbens, als
voorzitter van het inrichtend komitee, kwamen
beurtelings de nog niets vermoedende presides
(aftredende en nieuwe) van het Verbond aan
het woord met een zeer stichtende rede,
waarin
veel
dank
voor
de
heren
afgevaardigden van de filmmaatschappij
Antwerpia en veel schone bespiegelingen over
de groei van de Vlaamse film.

En de ontknoping ? Wel, maandag 20 mei is
dan die schitterende avant-première doorgegaan. Eerst natuurlijk een receptie voor de
pers en de personaliteiten in het foyer van de
stadsschouwburg, terwijl het nieuwsgierige
publiek in de zaal zelf plaats nam.

Daarna doofde het licht en de Préludes van
Liszt zetten in (verontschuldig ons ervoor dat
ge die plaat daar een viertal keren hebt
moeten horen, maar we hadden er maar ene
bij). De generiek van de film begon. Dit was
het enige stuk van “De wereld verandert” dat
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er gemaakt werd. Velen in de zaal vonden het
toen nog een zeer originele vondst dat die
teksten van de generiek (namen van de
akteurs en medewerkers enz.) zomaar slordig
op een bord waren geschreven, maar de ware
oorzaak was tijdsgebrek bij de vervaardiging
ervan. Tussen de generiekteksten in waren
stukken geplakt uit oude oorlogsaktualiteiten
wat soms tot grappige kombinaties leidde. Na
vijf minuten was die generiek afgelopen en
was de film dus zogezegd gedaan. Toch
werden daarna nog de opnamen afgedraaid
van wat een paar cineasten op die bewuste
dag van de buitenopnamen te Leuven hadden
gefilmd, waarin dan duidelijk aangetoond
werd dat alles wat daar die namiddag gebeurd
is, toch onmogelijk voor film kon dienen.

verandert” wel degelijk bestond en dat die
dadelijk daarna zou gedraaid worden. Maar
ook aan hen werd deze laatste hoop ontnomen
toen iedereen vriendelijk verzocht werd de zaal
te verlaten, daar de voorstelling uit was.
Professoren, journalisten, critici, studenten en
burgers stroomden naar buiten. De mop was
geslaagd. Dat beaamden zelfs ten volle die drie
zware mensen uit de Antwerpse filmwereld,
die in hun professionele functie van
filmverdelers naar Leuven waren gekomen om
- wie weet - misschien de kommerciële
verdeling van die zogenaamde nieuwe film af
te kopen.
Wij vrezen dat geen enkele filmmaatschappij
het nog ooit zal gedaan krijgen dat de
studenten hier in Leuven zullen meewerken
aan buitenopnamen ...

De klok wees tien voor negen. De mensen
konden toch nog niet naar huis gestuurd en
ze kregen dan als werkelijke hoofdfilm nog een
kwartiertje Charlie Chaplin.

Uit Ons Leven van 22 mei 1957.

Op dat ogenblik waren er nog altijd enkele
tragen van geest in de zaal die meenden dat al
het voorgaande wel een mop geweest was,
maar dat de eigenlijke film “De wereld

Studentenleven anno 1955-1956
Oost-Vlaamse Gilde : Luc Wiemeersch (Ros Beyaert)
- Domper : Jules Henderickx
- Meetjesland : Gilbert De Backer
- Oudenaardse (Régence) : Luc Santens
- Ros Beyaert (Malmédy) : Marc Blancquaert
- Waasse : Walter De Cleen

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Jozef Mees v. Jos (Rupelgalm /
Mastentop / Payottenland)
- vice-senior seniorum : Robert T’Jonck v. Bob
(Oostendse)
- scriptor : Lode Broeckx v. Loebas (Payottenland)
- penningmeester : Prosper De Moyer v. Kwek (Domper /
Payottenland)
- sportführer : Raymond Droogmans (Hasseleta)
- raadslid : André Martens v. Dré (Mastentop)

West-Vlaamse Gilde : Robert T’Jonck v. Bob (Oostendse)
- Brugse (Malmédy) : Luc Van Hoonacker
- Izegemse (Salvador) : Willy Belaen
- Kortrijkse (Bel) : Jan Coornaert
- Mandel (Union) : Alain Vanderschelden
- Meense (Mater) : Willy Van Eeckhout
- Oostendse : André Deschepper
- Tieltse : Roger Lannoo v. Seete
- Waregemse : Rik Eggermont
- Westland : Jozef Lamoot

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : André Martens v. Dré (Mastentop)
- Dolfijnen : Frank Verlinden
- Geelse (Bacchus) : Tuur Wijns
- Mastentop : Antoon Pouillon v. Toon
- Mechlinia : Paul Dehertog
- Reynaert : ...
- Rupelgalm (Pipe) : Roger Somers
- Sinjoria (Korenbloem) : Carlo Heirman v. Pithecantroop

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Victor Anciaux v. Vic (Sinjoria)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Antoon Godfroy
- Reuzegom : Willy Peeters

Brabantse Gilde : Jozef De Lepeleire v. Jef (Lovania /
Fanfare)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel (Abri) : Jos Chabert v. Demosthenes
- Lovania : Luc Vander Avort
- Noord-Brabant (Ton) : Fernand Vloeberghen v. Bompa
- Ons Hageland : Raymond Willems
- Payottenland (Commerce) : Lodewijk Van Laer v.
Pistache

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Abri) : Elise Becquet
- KSC (Abri) : Marc Servotte v. Diogenes
- KVHV : Jan Flamey (Meense)
- Fanfare (Alhambra) : Paul Raes (Kortrijkse)
- Verbondswacht : Willy Brecx (Domper) / Luc
Wiemeersch (Ros Beyaert) (2)
- Ons Leven : Rik Vandekerckhove (Kortrijkse)

Limburgse Gilde : Willem Peumans v. Bill (Hesbania)
- Hasseleta (Breughel / Floréal) : Bert Schreurs / Guido
Seresia v. Guy (1)
- Heidebloem (Bacchus) : Gustaaf Winters v. Gust
- Hesbania (Floréal) : Jo Dessers
- Maaslandia : Yvo Uyttendaele
- Mijnlamp : Jan Theunissen

(1) Om onbekende redenen trad Bert Schreurs af en
Guido Seresia nam het preselint over.
(2) Om onbekende redenen trad Willy Brecx af en Luc
Wiemeersch nam het preselint over.
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Hedwig Ragoen

Jos Mees

Willy Driessen

Marc Blancquaert

Yvo Uyttendaele

Niko Proesmans

Karel Theunissen

Wilfried Martens

Yvan Warson

Roger Van Hoorickx

André Vandessel

Mik Babylon

Herman Van Eeckhout
& Lieven Stassijns

Jo Leysen

Marc Dierick
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Het SeniorenKonvent op woensdag 1 maart 1956 in de Grote Aula
(foto AMVS)

Vooraan : (1) Frank Verlinden, (2) Alain Vanderschelden, (3) Walter De Cleen, (4) Willy Van Eeckhout,
(5) Gilbert De Backer, (6) Raymond Droogmans, (7) Jozef Lamoot, tweede rij : (8) Lodewijk Van Laer, (9) André
Martens, (10) André Deschepper, (11) Jan Coornaert, (12) Hugo Van Bockstal, (13) Guido Seresia, (14) Bob
T’Jonck, (15) Gustaaf Winters, (16) Jo Dessers, (17) Lou Verhaert, (18) Jules Henderickx, (19) Marc
Blancquaert, (20) Bill Peumans, (21) Rik Eggermont, (22) Carlo Heirman, (23) Lode Broeckx, (24) NN, derde rij :
(25) Roger Lannoo, (26) Roger Somers, (27) Tuur Wijns, (28) Antoon Pouillon, (29) Mon De Goeyse, (30) Jos
Mees, (31) Jef De Lepeleire, (32) Marc Servotte, (33) Luc Santens, achteraan : (34) Luc D’Hoore, (35) Luc
Wiemeersch.

Doopclub van het Ros Beyaert
Voor de eerste maal in de geschiedenis van
Moeder Ros zijn deze annalen geschreven door
een professor, en dan nog door een professor
van Internationaal Recht aan de universiteit
van Sidney. Deze prof was, zoals blijkt, bij
Etienne Abbeloos op kot en zo geraakte hij in
’t Ros. De schrijver, Luc Wiemeersch, vertaalt
uit het Australisch :

kommandeerde een salamander onder andere
“to Australia, to the Australian professor”, iets
wat mij onaangenaam in de oren klonk : ik wil
namelijk student zijn tussen de studenten.
Schachtenbaas Eric De Ruysscher trad
vervolgens op het voorplan, verkondigde dat
er, zoals ten tijde van Horatius, vier “ongenode
gasten” aanwezig waren en vroeg wat er
diende mee te gebeuren. Gans de corona was
akkoord ze te laten aanzitten, doch ze zouden
moeten worden gedoopt.

Ten jare 1955, den 17den oktober, werd ik
door Etienne Abbeloos uitgenodigd om naar
een cercle privé te gaan, genoemd het Ros
Beyaert. Het was er plezant en jouissant. De
praeses begon met een inleidingswoordeke, en
vervolgens werd het clublied gezongen dat
speciaal voor het Ros Beyaert gecomponeerd is
geworden, zoals mijn tolk Paul Limpens
verklaarde. Geen wonder dat iedereen zijn
clubpetje eerbiedig afnam (*) behalve een
lange blonde jongeman, die naar mijn oordeel
van Germaanse afkomst moest zijn, maar die
achteraf “Fon” bleek te heten. Hij had al een
goeie pint op voor de club begon. De praeses

Er waren dus vier schachten aanwezig, vier
pietluttige kereltjes, ofschoon reeds meer dan
een jaar uit het college weg, behalve dan de
echte schacht Willy Van de Wiele. De doop
was kort maar pijnlijk. In hun naakt bovenlijf
zagen ze er erbarmelijk uit, vooral omdat dit
lijf reeds zat was. En wie heeft er dikwijls de
gelegenheid een naakte, maar tevens zatte
borst te zien ? Tot slot van de doop dienden
ze estafette te drinken om te weten wie van
hen de koning was. Ze waren echter alle vier
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even straf en telkens moesten ze opnieuw
drinken, daar de corona besliste dat ze tegelijk
gedaan hadden. Ze waren dan ook tamelijk
rap zat. Over die schachten is verder maar dit
te zeggen dat ze geweldig dom waren, nog
dommer dan de Australische kangoeroes.
Alleen dit verschil is er dat ze zulke grote
zakken niet hebben als kangoeroes. Volgens
vice-praeses Aimé De Gendt waren ook hun
tetten te klein, iets wat op gezegde delen dan
ook met inkt werd opgetekend.

mooi is, maar door de meesten niet werd
begrepen. Ondertussen werd van op de
praesidiumtafel een schaar door de lucht
geworpen, iets wat tamelijk gevaarlijk was,
gezien een schacht het zwevende voorwerp
meende te moeten opvangen. Het had bijna
een boemerang kunnen worden.
Rond elf uur kwam er een vent binnen die
werd ontvangen met een Io Vivat. Het bleek de
praeses van de Oost-Vlaamse te zijn, die
tevens schrijver van het Ros is, maar gezien
zijn afwezigheid tot op dit uur van niets wist
en later nog minder en er dan ook niet beter
op gevonden heeft als mij een rapport te doen
schrijven van mijn bevindingen in de club. Ik
maakte kennis met hem, deed dit nogal luid,
tot op het ogenblik dat de praeses riep : “den
Australischen hoek, de pist in en een ave
confrater zingen”. Ik, arme Australiër moest
zingen in een taal die ik radbraakte en niet
verstond, tot groot jolijt van eenieder.

Schacht Willy Van de Wiele dacht dat er te
weinig bier was op ’n club en dronk dan in
’t begin ook kolossaal veel. Het was een echte
hemmer en bierhamsteraar. Hij kwam echter
bedrogen uit, want er was uiteindelijk meer
bier dan schacht. Een andere schacht kreeg
van een grote man, die zat was en een stok
droeg, waarmee hij veel pinten kapot sloeg,
een klopje op zijn arm en weende bittere
tranen. Toen speechte de praeses van de
Domper iets over Vondel en over gewemel. Het
scheen dat de corona deze speech ook al
kende, want wel met dertig tegelijk waren ze
aan ’t souffleren.

Het licht is dan uitgegaan en ook de club, en
onder het gebrul (helaas !) van de Oude
Roldersklacht zijn we het afgetrapt en na
enkele uren op de Groentenmarkt gearriveerd.

Praeses Marc Blancquaert, die nog goed
nuchter was, liet vervolgens de Senior
Seniorum aan het woord. Die sprak over
“amicitia et fides in de clubs”, iets dat zeer

(*) Nvdr : dit jaar zijn de nieuwe clubpetjes
ingevoerd na jaren van verval.
Uit “Ros Beyaertclub Leuven 1895-1995”.

Studentenleven anno 1954-1955
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (5de lustrum)

-

- senior seniorum : Louis Verhaert v. Lou (Waasse) /
Hugo Van Bockstal v. Hoden (Westland / Dolfijnen) (1)
- vice-senior seniorum : Joseph Smeets (Maaslandia)
- scriptor : Jozef Depuydt v. Seppen (Brugse)
- penningmeester : Prosper De Moyer v. Kwek (Domper /
Payottenland)
- sportführer : Jozef Mees v. Jos (Rupelgalm /
Mastentop / Payottenland)
- raadslid : Jan Bosmans v. Pjeche (Payottenland)

Hasseleta : Danny Borgions
Heidebloem (Bacchus) : Jozef Bosmans v. Jos
Hesbania : Henri Knaepen v. Harry
Maaslandia : Joseph Smeets

Oost-Vlaamse Gilde : Willy Brecx (Domper)
- Domper : Julien Muylaert
- Meetjesland : Arsène Ryckaert
- Oudenaardse (Allié) : Jacques Rathé v. Jack
- Ros Beyaert (Malmédy) : Henri Caudron
- Waasse : ... De Schrijver
West-Vlaamse Gilde : Norbert Derycke (Waregemse)
- Brugse : Pierre Verstraete
- Izegemse (Salvador) : Jacques Clarysse
- Kortrijkse (Bel) : Henri Vynckier v. Ritten
- Mandel : Daniel Vandamme
- Meense : Willy Van Eeckhout
- Oostendse : Robert T’Jonck v. Bob
- Tieltse : Paul Jolie
- Waregemse : Ghislain Vander Meeren
- Westland : Guido Maeyaert v. Pette

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Herman Matheussen (Geelse /
Mastentop / Fanfare)
- Dolfijnen : Herman Torfs
- Geelse : Victor Verwaest
- Mastentop (Abri) : André Martens v. Dré
- Mechlinia : Philemon Caljon
- Reynaert : ...
- Rupelgalm : Jan Baeyaert
- Sinjoria (Korenbloem) : René Segal v. Aap

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Patrick Waterblee (Westland / FaculteitenKonvent)
- Cyriel Schryvers (Rupelgalm / Lovania)

Brabantse Gilde : Renaat Lettens v. Gitaar (Payottenland)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel (Abri) : Franz Van den Bosch v.
Hasthamoës
- Lovania : Lucien Luyckx
- Noord-Brabant (Ton) : Alfred Spiessens v. Vondel
- Ons Hageland : Louis Verbeeck
- Payottenland (Steen) : Emiel De Keersmaeker v.
Gasparone

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Christian Dor
- Reuzegom : Willy Peeters
- Mijnlamp : Hubert Coolen
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Abri) : Elise Becquet
- KSC (Abri) : Gilbert Hertecant v. Hermes

Limburgse Gilde : Willem Peumans v. Bill (Hesbania)
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KVHV : Jaak Van Passel v. Pinup (Sinjoria)
Fanfare (Alhambra) : Jan Philipsen (Geelse)
Verbondswacht : Luc Wiemeersch (Ros Beyaert)
Ons Leven : Rik Vandekerckhove (Kortrijkse)

(1) Kort na zijn verkiezing in mei 1954 trad Louis
Verhaert alweer af, in oktober verliet hij Leuven om
zijn studies in Gent verder te zetten maar pas op 14
december 1954 werd Hugo Van Bockstal aangesteld.

Moeder Mastentop in 1954-1955
(foto André Martens)

Vooraan : (1) Bert Van Riel, (2) Jozef Haeverans, (3) André Martens, (4) Herman Matheussen, (5) Antoon
Pouillon, (6) Jean Maes, tweede rij : (7) Herman Braeckmans, (8) Herman De Backer, (9) Stijn Van Roey,
(10) Herman Seuntjens, (11) Jos Megens, (12) Jef Braeckmans, (13) Constant Stroobants, (14) Paul Luyckx,
(15) Eddy De Molder, (16) Florimond Cassimon, (17) Maurice Populaire, (18) Georges Colpaert, (19) Pol
Monsieurs, (20) Gustaaf Van Herck, (21) Eddy Engelen, (22) Wilfried Bosschaerts, (23) Wilfried Van Dyck, derde
rij : (24) Frans Sas, (25) Carl Cornil, (26) Jef Wauters, (27) Jef Gilops, (28) Willy Druyts, (29) Wim Joos,
(30) Marcel Van Roey, (31) Walter Mercelis, (32) Hugo Van Bockstal, achteraan : (33) Frans Pas, (34) Constant
Van Loon, (35) Alfons Hendrickx, (36) Jozef Hannes, (37) Florent Van Hoof, (38) Tuur Wijns, (39) Omer Coenen,
(40) NN, (41) Manu Seghers.

Uilenspiegel protesteert op zijn manier tegen Collard
De vierde grap van Uilenspiegel is zeker de
beste geweest ! Natuurlijk was alles uiterst
goed voorbereid.

en die eiste dat zij de Kerk zouden met rust
laten. Ook dat lukte, een grandiose, nachtelijke grap, gepland en uitgevoerd zonder hulp
der geestelijkheid.
De derde operatie was kalmer, rustiger. Een
pop werd verbrand op het Leuvens Fochplein,
het plein naast de markt, in volle centrum. De
handeling nam twee minuten in beslag, de
brand duurde twintig minuten en de politie
kwam te laat. Er was één slachtoffer : een
achtergelaten stootkar ...

Maandagmorgen was het beslist geworden !
Ook Leuven moest meedoen aan de schoolstrijd. En dat op een speciale manier ! Om
drie uur in de namiddag werd het oude Jeugdcomité, dat Fosty zoveel kopbrekens heeft
bezorgd, weer opgericht. Om vijf uur was het
eerste communiqué klaar en was het eerste
plan in de hoofden van enkelen gerijpt : het
Leuvens stadhuis moest worden versierd met
een machtige spandoek : “Weg met Collard”.

Vrijdag kwam DE operatie. Het Leuvens
stadhuis is rood, te rood, en rood wil nu
zeggen : anti-katholiek. Zij is het symbool van
tyrannie, van vrijheidsbeperking. Dit stadhuis
moest worden ingenomen zoals Uilenspiegel
het zou gedaan hebben : zonder vrees,
spectaculair, geestig en groots. Het plan werd
goed voorbereid. De mannen werden uitgezocht en wisten niets tenzij dit ene dat zij
zouden worden opgesloten door de politie.

Het lukt ! Niemand werd gesnapt en de spandoek werd aangebracht op het stadhuis dat
tevens het bureau van de Leuvense politie is.
De tweede grap was even grandioos : in acht
kerken over gans de stad luidden om twaalf
uur, het uur der spoken, alle klokken. Een
uur lang zocht de Leuvense politie naar de
daders in de hoofdkerk, maar zij moest
aftrekken, nadat zij eerst door een student
was opgebeld die zich de deken had genoemd

Dat het plan slaagde was geen toeval : alles
was tot in de puntjes geregeld.
- 172 -

Chronologisch overzicht per clubjaar

Op de markt waren groepjes studenten
opgesteld die als opdracht hadden te melden
of alles veilig was. Verder stond er ook een
(knappe) studentin om eventueel door het
vragen van de weg naar een zéér moeilijke
straat, de agenten weg te lokken. Het was
echter niet nodig. Om vijf na twaalf kwamen
de mannen uit de Boekhandelstraat, van
waaruit ze na enkele ogenblikken het signaal
veilig zagen : “de petten werden op de hoofden
gezet”. Het duurde niet lang om langs de grote
deur van het stadhuis binnen te gaan en de
wenteltrapjes te beklimmen. Boven werd de
prikkeldraad aangebracht die moest dienen
om de agenten op te houden, waarop dadelijk
de boekentassen naar beneden werden
gegooid waar zij in goede handen terecht
kwamen.

“zolang er mensen bestaan”. De spandoeken
werden ingehaald, de Leeuwenvlag veranderde
van eigenaar, de trompet werd naar beneden
geworpen in bevriende handen.
Plots, hoe het gebeurde wist niemand, kwam
in de massa een geweldige beweging en onder
geroep van “wij gaan het stadhuis bestormen”
en onder leiding van de praeses, stormden
twintig man het gebouw binnen. Zij waren
echter niet talrijk genoeg ! Eén werd door de
stadsarchitect vastgenomen en afgeslagen. Dit
nieuws verspreidde zich zeer vlug bij de
betogers, zodat de massa niet te houden was.
Jaak Van Passel, praeses van het K.V.H.V.,
beklom vervolgens de leuning van het pui van
het stadhuis en deed een oproep tot
solidariteit met de gevangenen en organiseerde een zitstaking. Het was een machtig
zicht al deze studenten op de Grote Markt te
zien zitten. En ondertussen werden studentenliederen gezongen en geroepen : “Weg met
Collard” en vooral één machtige kreet : “Laat
ze los ! Laat ze los !” Vlamingen, Walen,
burgers en studenten, allen zongen en riepen.

Héél rustig werden de spandoeken aan de
kantelen gebonden. Ondertussen hadden de
aangeduiden de weg naar de bovenste
torentjes gevonden en stonden zij klaar om de
klaroenen te blazen om het heugelijke feit te
melden. En dan, ondersteund door het rustige
en luide geluid van de klokken van SintPieters, die weer van de partij waren. (De vier
klokkeluiders waren reeds van vier uur in de
nacht op post en zijn later ongemoeid kunnen
ontsnappen.) Dan begon het pas ! Van op de
hoge torens blaasden de klaroenen de aanval.
Veelkleurige strooibiljetten dwarrelden rustig
naar beneden waar ze hun lezers weldra
gevonden hadden, met een majestueus gebaar
rolden de spandoeken open : “Weg met
Collard”, “Tijl zegt neen”. En in het midden,
feestelijk, om de kroon op het werk te zetten,
werd de leeuwenvlag op de kantelen van dit
oude Brabantse gebouw aangebracht, met de
letters van de studentenvereniging : K.V.H.V.

Toen kwam een eerste charge. De autobussen
konden immers niet weg, de trams konden
niet door. Alleen een kamion van de
gendarmerie kon tot bij het stadhuis geraken,
waarna de eerste charge werd uitgevoerd. Er
werden enkele slagen uitgewisseld, maar de
studenten waren te kwaad door de vele en
waarachtige verhalen van de slagen toegebracht aan de studenten binnen in het
stadhuis. De studenten trokken achteruit,
maar niet voor lang. En toen zij een politieagent zagen een student te keer gaan met een
ijzeren verkeerssignaal, was er geen houden
meer aan en was weldra de vorige positie
terug ingenomen.

Van overal stormden de studenten toe. Uit de
cursus, uit de Alma, waar die middag 400
maaltijden minder waren, uit de andere
restaurants, uit de cafés. Het was een
joelende, zwaaiende, juichende en lachende
massa studenten en burgers, die het allemaal
zo schoon vonden en zo ongewoon ...

Het grootste ogenblik van de dag greep plaats
enkele minuten voor twee uur. Een
eerstejaars-student was de massa aan het
toespreken, aan het overtuigen dat allen
moesten naar Brussel gaan. En plots hief hij
zijn twee vingers de lucht in, nodigde de
massa uit om hetzelfde te doen en zwoer
spontaan, herhaald door de honderden
studenten, de eed, op de markt te zullen
blijven tot de gevangenen los zouden zijn.
Daarna werd plechtig, als tot bezegeling, de
Vlaamse Leeuw gezongen ...

Om twintig minuten na twaalf verschenen de
eerste politieagenten boven op de kantelen, die
- hoe kan het ook anders - terwijl ze zeer
voorzichtig de spuiters naderden, door de
massa
beneden
onbarmhartig
werden
uitgefloten. Doch het was niet erg : de passen
werden alleen maar afgenomen maar de
mannen en de spandoeken konden blijven.
Slechts vijf minuten maar, want dadelijk
daarna kwam de versterking, en na een
laatste groet verdwenen de mannen op de
kantelen één voor één. De torenwachter was
de laatste, en zijn afscheid was roerend, en
het trompetgeschal klonk als dit van de film :

Doch de gebeurtenissen volgden elkaar op !
Op een geroep stormden allen naar het
bureau van politie, waar de twee jeeps werden
aangevallen en een agent zijn revolver trok.
Het bureau werd met stenen bekogeld en een
student werd voor het venster door een burger
afgeranseld. Dit maakte de massa razend en
de eieren en appelen vlogen door de lucht.
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Binnen was de politie in paniek. Burgemeester
Tielemans die binnen wou, trok een student
met de haren mee, doch zag deze uit zijn
handen bevrijd, terwijl hij ook enkele slagen
moest incasseren en zijn polsuurwerk kwijt
raakte. En ondertussen stond een burger de
studenten te bedaren met het gezegde dat
ieder zou vrijgelaten worden. Het was een zeer
zwaar ogenblik.

de straat gooiden.
Een gendarm die zich zeer brutaal had
betoond - in tegenstelling met veel van zijn
collega’s - werd door een student aangevallen
en tegen de grond gegooid, waarbij hij ook zijn
helm verloor. De ene charge volgde de andere
op, doch om zeven uur werd het rustiger.
Om acht uur mocht eindelijk eten naar de
gevangenen worden gebracht, terwijl het volk
van Leuven zich naar de zaal der Paters
Jozefieten begaf. En terwijl door de radio de
staat van beleg werd afgekondigd, voerden de
studenten dansen uit onder het licht der
booglampen en met als toeschouwers de stille
pandoeren ...

Op de markt hadden dertig studenten een
zware en lange balk aangebracht waardoor het
verkeer werd opgehouden. Om drie uur dan
kwam de colonne gendarmen uit Brussel die
prompt een charge uitvoerden. Van zes tot
zeven greep in de Brusselsestraat een
aardappelengevecht plaats, waarbij groepen
studenten de projectielen aanbrachten en over

Uit Ons Leven van maart 1955.

Studentenleven anno 1953-1954
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
-

- Ros Beyaert (Malmédy) : Marcel De Gendt
- Waasse : Louis Verhaert v. Lou

senior seniorum : Louis Verhaert v. Lou (Waasse)
vice-senior seniorum : ...
scriptor : ...
penningmeester : ...
sportführer : ...

West-Vlaamse Gilde (Malvien) : Jozef Verstraete v. Seppe
(Mandel)
- Brugse : Luc Van Hoonacker
- Izegemse : Georges Vanherck
- Kortrijkse (Bel) : Guido Dewaele
- Mandel : Remi Coucke
- Meense : Herwig Maddens v. Ferdi
- Oostendse : Robert T’Jonck v. Bob
- Tieltse : Ovide Deryckere
- Waregemse : Norbert Derycke
- Westland : Guido Maeyaert v. Pette

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Maurice Van Elst v. Oeros (Sinjoria)
- Dolfijnen : Frans Verstappen v. Sus
- Geelse (Bacchus) : Herman Matheussen
- Mastentop (Alhambra) : Jozef Haeverans v. Jef
- Mechlinia : Luc Van de Velde
- Reynaert : ...
- Rupelgalm : Benoit Lamot
- Sinjoria (Korenbloem) : Walter Haverals v. Yskloot

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Alex Van Coppenolle (Oudenaardse / Faculteitenkonvent)

Brabantse Gilde : Louis Lamberts v. Plaveis
(Payottenland)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel (Abri) : Gilbert Hertecant v. Hermes
- Lovania : Corneel Vanderwegen
- Noord-Brabant (Ton) : Elmar Vermeulen v. Ramses
- Ons Hageland : Louis Verbeeck
- Payottenland (Steen) : Lucien Van den Brande v.
Jumbo

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Marc Nevejan / Jean Tubbax (1)
- Oxaco (later Reuzegom) : Rik Moereels
- Mijnlamp : Clement Vos
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent : geen werking
- KSC : Laurent Verlinden v. Jef Mandel
- KVHV : Jaak Van Passel v. Pinup (Sinjoria)
- Fanfare (Alhambra) : Robert Jansen v. Bob
(Heidebloem)
- Verbondswacht : Marcel Rouvroy / Kamiel Franssens (2)
- Ons Leven : Richard Celis (Mastentop) / Lode
Franssens

Limburgse Gilde : Henri Van Balen v. Harry (Heidebloem)
- Hasseleta : Jos Reynders
- Heidebloem (Bacchus) : Felix Luykx v. Fé
- Hesbania : Constant Dessers v. Stan
- Maaslandia : Joseph Smeets

(1) Om onbekende redenen trad Marc Nevejan af en Jean
Tubbax nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad Marcel Rouvroy af en
Kamiel Franssens nam het preseslint over.

Oost-Vlaamse Gilde : Jozef De Cleene v. Petit (Waasse /
Payottenland)
- Domper (Paradeske) : Louis Van Holsbeeck
- Meetjesland : Piet Van Ghyseghem
- Oudenaardse (Allié) : Romain Van Imschoot

Hoe ik Mastentopper werd
Gewapend met een paapse opvoeding en een
kabas goede raad van een godvrezende
moeder, vertrok ik die oktobermorgen richting
Leuven. Een drietal maanden voordien had ik
even, voor enkele dagen slechts, de

zenuwachtige sfeer geproefd van
roemruchte universiteitsstad. Tijdens
toelatingsexamen had ik toen met
nerveus, bang, maar vooral klein
aangeschoven en mijn beurt afgewacht
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oude onesthetische lokalen. Ik had er allerlei
tekens op papier gekrabbeld, lijnen en curven
op een gedisciplineerde wijze samengebouwd,
waarover strenge maar net uitziende heren
hadden geoordeeld dat dit individu uit de
Noorderkempen voldoende wiskundige bagage
bezat om de faculteit toegepaste wetenschappen aan te vullen of ... onveilig te
maken.

uit andere faculteiten maar van hetzelfde
college afkomstig. Ergens rond de Markt
doolden we doelloos rond, op zoek naar één
van de klassieke studentenactiviteiten, die
maar niet kwam, maar zoals ze werden verteld
in elk college van elke provinciestad die
zichzelf respecteerde. De Lyrique en de
Brasseur, de klassieke studentenbastions,
zaten propvol met “habitués”. Hier was geen
plaats voor schachten. Dan maar ons heil
gezocht in één of ander “gatcafé”, waar wij ons
installeerden, goed “geëtaleerd” langs de
straatzijde en aan het raam. Het duurde niet
lang of onze onbenullige snoeten werden
opgemerkt door een stel doorgewinterden uit
onze regio, die prompt aan onze tafel kwamen
geschoven met de stellige bedoeling deze prille
schachten een pintje af te zuipen. Wat hen
ook lukte.

Vanaf het station trok ik die maandag te voet
langs Bondgenotenlaan, stadhuis en Naamsestraat, ijverig de sfeer opsnuivend van een
nieuw sprankelend academiejaar. Ik kon
moeilijk vermoeden dat mijn uiterlijk het
“schacht zijn” verried, maar het meewarig
gelach van bosjes “geroutineerden” schaafde
snel aan mijn opinie.
Op mijn kot aangekomen werd ik glimlachend
verwelkomd door een niet al te jonge hospita,
getooid in haar blauwgeruite voorschoot (niets
is te vergelijken met de serene aanblik van een
doorgewinterde kotmadam, wetend dat ze
weer schachten te koesteren krijgt). Met een
plat-Leuvense uitgelatenheid werd ik in mijn
kamer binnengeloodst : oude meubilering
maar goddank een breed bed, een oude
gebarsten lampetkom en midden tegen de
linkerzijmuur het gietijzeren zwarte duveltje,
glimmend van de kachelpoets. Neem daarbij
twee ramen die uitzicht gaven langs de
straatzijde en alles is gezegd over mijn
heiligdom, waar ik dikwijls met mijn rug tegen
de muur heb geblokt maar ook heerlijk mijn
roes kon uitslapen.

Nadat we de nodige zware praat plus wijze
raad van deze anciens hadden geïncasseerd,
kwam één onder hen, een zekere Georges,
schijnbaar de meest behoeftige, al vlug ter
zake ! Er werd zowat achteloos geïnformeerd
naar de studierichting der schachten, maar
plots werd Georges zeer actief, met het
aanbod, aan mij persoonlijk gericht, van een
tweedehands cursus scheikunde, aangevuld
met zijn persoonlijke nota’s, hetgeen, naar hij
beweerde, een garantie was voor een
regelrechte grote onderscheiding. Bovendien
was dit meesterwerk ter beschikking voor een
prijsje, dat later een kwart hoger bleek te
liggen dan de nieuwwaarde. (Maar ja, de
nota’s van een individu dat driekwart van de
lessen broste, hadden wel een hoge
sentimentele, culturele en vooral historische
waarde !) Schrijver dezes trapte niet onmiddellijk in de valstrik en werd pardoes bedekt
met de volle lading ! Ik werd gebrandmerkt
als de meest dwaze en ondankbare schacht
die zich ooit aan de Alma Mater had
aangeboden. Met een dergelijke kortzichtige
mentaliteit mocht ik een universiteitsdiploma
wel vergeten. Ik had “het” niet, ik miste
rijpheid en de universele geest om tot de elite
van het land te kunnen doordringen ! Men
kan begrijpen dat mijn volgend glas bier al
meer naar gal smaakte.

Deze onvolprezen studentenkamer waar,
volgens de geloofwaardige mimiek en het
getuigenis van mijn kotmadam, nog nooit een
gebuisd student had vertoefd, mocht ik niet
onteren !
Dit was het enigste verlangen
uitgebracht door deze kleine grijzende maar
goedhartige dame. Later heb ik haar
temperamentvolle verdediging van “haar
studenten” gehoord tegenover de andere
kotmadammen van deze volkse buurt. Zij was
getaand door de bijgebrachte ervaring omtrent
de vreugde, het leed en de guitigheid van
voorbijflitsende studentengeneraties. Ondertussen geurde in de keuken haar heerlijke
koffie zoals hij nergens geurde ... en zoals ik
hem nooit ergens nog gedronken heb. Die
magische koffie (met speculoos) die me later
nog zou opknappen na een Mastentop-cantus
of die me zou rechthouden tijdens de
historische bloknachten wanneer ik er geen
gat meer door zag.

Ondertussen was in meer brede zin het
probleem aangesneden van de integratie van
de nieuwkomers in het studentenleven. Onze
souffleurs beweerden dat de ware studentengeest enkel met geduld en met liefde kon
worden ingelepeld door een studentenclub
zoals o.a. “Moeder Mastentop” ! Nergens kon
men op zulke brede basis, over de faculteitskringen heen, met de studentenpopulatie van
een bepaalde regio vertrouwd geraken. Clubs

Ondertussen was de namiddag van deze
eerste dag van het academiejaar ver gevorderd
en ik had mijn afspraak met enkele schachten
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Vader Hesbania
(foto AMVS)

Vooraan : (1) NN, (2) Jo Dessers, (3) NN, (4) NN, (5) Martin Ulrix, (6) NN, zittend : (7) NN, (8) NN, (9) Florent
Bollen [?], (10) NN, (11) Bill Peumans, (12) NN, (13) NN, (14) Constant Dessers, (15) NN, (16) Raymond
Droogmans, (17) NN, (18) NN, staand : (19) NN, (20) NN, (21) Jozef Michiels, (22) NN, (23) NN, (24) NN, (25) NN,
(26) NN, (27) NN, (28) Remy Fagard, (29) NN, (30) NN, (31) Danny Borgions [?], (32) NN, (33) NN, (34) NN,
(35) NN, (36) NN, (37) Georges Smeets, achteraan : (38) NN, (39) NN, (40) NN, (41) NN, (42) Armand
Vandevenne [?], (43) NN, (44) NN, (45) Adolphe Rubens, (46) NN, (47) Gustaaf Winters [?], (48) NN, (49) Martin
Castro, (50) NN, (51) NN, (52) Tony Gruyters, (53) NN, (54) NN, (55) NN, (56) Jan Neven, (57) NN, (58) NN,
(59) Marcel Schiepers, (60) NN, (61) NN.

organiseerden de guitige zijde van het
studentenleven. Hier zouden wij leren relativeren, tussen de regels lezen, leren bier
drinken, bals organiseren en jonge freules
versieren. Wij zouden meer haar krijgen op
onze tanden en in onze keel. Op de club zou
onze lever zich beter ontwikkelen en wij
zouden er vrienden maken voor het leven,
vooral door het gezamenlijk verzwijgen van
heldendaden die het directe daglicht schuwden ! In één woord, wij konden ons niet waarmaken zonder Moeder Mastentop ... en onze
moeder wenkte reeds naar ons ! Nadat wij
bedeesd ons ja-woord hadden gegeven,
werden naam en kotadres op een bierkaartje
gekrabbeld dat ijlings maar op deskundige
wijze ergens in een binnenzak verdween. Wij
dronken nog een glas en stoven uiteindelijk
ieder een andere richting uit. “We zouden er
nog wel iets over vernemen.” Mijn buikje was
intussen goed geladen en ik trok kotwaarts
met enkele ervaringen meer op mijn actief.

’s Anderdaags tijdens mijn eerste cursussen
knaagde iets aan mijn geweten. De gedachte
aan Moeder Mastentop verwarde mijn denkvermogen : zou ik lid worden van een studentenclub of niet ? De dagen sloten zich aaneen
maar de nerveuze sfeer der eerste avonden
deemsterde weg uit de binnenstad.
Het leek een saaie boel te worden van cursus
volgen, labo lopen en studeren. Tot plots, na
een tweetal weken, een invitatie in de bus
donderde voor een clubavond van Moeder
Mastentop in de Alhambra, ergens achter het
Justitiepaleis. Ik kon die nacht niet slapen, ik
lag overhoop met mijn geweten. Het bonsde
tot in mijn slapen : de wijze raad van thuis
kon ik toch niet zomaar naast mij neerleggen.
Tijdens de cursus mechanica van die dag
spookte alles opnieuw door mijn hoofd. Ik was
ten prooi aan een enorme tweestrijd. De
formules op het bord vervaagden, wezenloos
tuurde ik naar de prof die al spelend met een
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stompje krijt de treeplank op en af liep. En
plotseling, als in een droomwereld, zag ik daar
iets bewegen boven het bord. Ja, ja, ik had het
duidelijk opgemerkt. Het was de Christus aan
zijn kruis, die mij wenkte, met een zachte
armbeweging, als wilde hij zeggen : “Kom,
jongen, kom op, niet treuzelend, bij Moeder
Mastentop hoort gij thuis, daar zult ge volwassen en wijs worden !” Na deze duidelijke
goddelijke tussenkomst stond mijn besluit
onherroepelijk vast : ik zou mij inlijven bij de
Mastentop ! Ik voelde mij plotseling zielsgelukkig en liep als het ware op fluwelen
voeten !

Na de tempus steeg de uitbundigheid ten top
met één der schachten om beurt als lijdend
voorwerp. Wanneer de studentikoziteit dreigde
te ontaarden, zette de Jef zijn keelgat open,
toonde zijn enorme armen en vloekte tot er
weer orde heerste. Wat had die man gezag, als
zijn aangezicht bloedrood werd van de
spanning en zijn nekaders zich spanden als
koorden in zijn nek ! Naarmate het uur
weggleed in de nacht, werd er gezongen,
gespeecht en geluld in stijgende wanorde. Ook
de trap bood een meer apocalyptische aanblik,
bedekt als hij was met de vele ingrediënten
waarmede langs diverse normale en niet
normale uitlaatkleppen het menselijk lichaam
zich had ontlast. Enkel de leden van het
praesidium bleven stoer doordrinken, als
waren zij immuum voor alcohol. (Eerst veel
later heb ik begrepen waarom zij uit stenen,
ondoorzichtbare bierkannen dronken !)

Zowat tegen achten spoedde ik mij die avond
richting Alhambra. Ik kon mijn angstgevoel
voor het onbekende nauwelijks onderdrukken.
Langs de zij-ingang leidde een brede houten
trap, die zichtbaar al veel veldslagen had
overleefd, naar een luidruchtige ruimte op de
eerste verdieping. Ik werd door een joelende
meute vriendelijk begroet, werd verzocht mijn
bovenlijf te ontbloten en mocht mij aansluiten
bij een zestal andere schachten, langs een
zijde van de corona opgesteld onder het
waakzame oog van de schachtentemmer.

Toen de gladiatoren moe (?!) werden en de
strijd was gestreden, werd deze cantus
gesloten met een daverend clublied, rechtopstaand met de rechterhand naar het hart
wijzend. De regio van het Justitiepaleis
daverde op zijn grondvesten, in een nabijgelegen peda werden eerbiedwaardig enkele
ramen geopend ! Daarop slopen op onregelmatige wijze onzekere gestalten de trap af en
doken de donkere zachte nacht in. Het
praesidium met de Jef, die het clubsymbool op
de schouders meetorste, spoedde zich richting
Oude Markt. Zij werden al waggelend op enige
afstand gevolgd door een klein groepje
clubgenoten, die af en toe een gaslantaarn
bekropen en een Leuvense straat in de veilige
duisternis hulden. De grootste dorstlijders
vonden elkaar terug in een onbenullig kroegje
in een hoek van de Oude Markt, bij Marraine !
Uw dienaar is daar nog binnengewaggeld om
vast te stellen dat het praesidium van Moeder
Mastentop er “thuis was”, is dan weer
buitengewaggeld en heeft zich richting
Naamse Poort naar zijn kot gesleept.

Wij werden er beschimpt, belachelijk voorgesteld, met de meest bekrompen lulligaards
vergeleken, mochten bier aanvoeren, moesten
allerlei zowel fysiologische als psychologische
testen alsook adfundums ondergaan.
Eén zaak was mij vlug duidelijk : kalm blijven,
vooral niet reageren of een grote mond
opzetten. Tot plots een stem als een mokerslag
het gejoel verscheurde : “Silentium triplex
potverd...” Het werd ijzig stil. Iedereen staarde
met ingehouden adem in dezelfde richting
waar een imposante figuur rechtstond, een
struise kerel met een krachtige ronde kop, die,
bijna zonder nek, een stel brede schouders
sierde ! Hij had handen als koolschoppen, die
een stevig houten slagtuig omknelden, en was
getooid met alle attributen die een opperhoofd
lieten vermoeden. Aan zijn zijde stond het
clubsymbool, een enorme houten mastentop
bovenop een grijze metalen buis. Men noemde
hem “de Jef” !

Bij het ontwaken voelde mijn lichaam zich
geradbraakt, het half glas water dat ik mijn
maag toevertrouwde, kwam spoedig langs
dezelfde weg terug te voorschijn. Er klopte iets
in mijn hoofd en mijn blik was wazig. Ik
besefte dat mijn lever zich aanpaste aan het
echte studentenleven. Enkel de zwarte koffie
van mijn kotmadam kon langzaam mijn
braakneigingen onderdrukken !

Voor mij blijft hij, zoals hij daar stond, eeuwig
in mijn memorie gegrift : het prototype van de
ware Vikingkoning. Men kon het hem aanzien,
hij was sterk, wijs, zacht van karakter en wild
van zeden ... Wat kon je van een clubpraeses
nog meer verwachten ? Na nog drie commilitones een strafsalamander te hebben doen
drinken, vond de Jef het voldoende rustig en
gebood een tempus. De meute stormde de trap
af en bood aldus soelaas aan het reeds
halfdronken schachtenheir.

Ik liet de film van de voorbije vierentwintig
uren afrollen voor mijn geest en ondanks alle
fysiologische ellende had ik toch dat
“gelukzalig” gevoel van er voortaan bij te
horen. De Mastentop zou mij tijdens mijn
studentenjaren in contact brengen met diverse
andere jonge mensen van uiteenlopende
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studierichtingen en opinies. En ondanks het
feit dat ik niet haar grote steunpilaar geweest
ben, heeft Moeder Mastentop mij een berg
ontspanning gebracht op het ogenblik dat ik
er behoefte aan had ... En dat zij maar blijven

bij hun hoe... dat zij maar blijven in de stad !!!
Frans Pas.
Uit “Een eeuw Kempisch studentenleven te
Leuven”.

Studentenleven anno 1952-1953
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

- Oudenaardse (Allié) : Paul Michels
- Ros Beyaert (Abri) : André De Mey
- Waasse : Herman De Cleene

- senior seniorum : Maurits Oversteyns v. Mies (Heidebloem)
- vice-senior seniorum : ...
- scriptor : ...
- penningmeester : ...
- sportführer : ...

West-Vlaamse Gilde : Jean Craye
- Brugse : Jozef Depuydt v. Seppen
- Izegemse : Roger Dewulf
- Kortrijkse (Bel) : Paul Lambert / Guido Dewaele
- Mandel : Louis Ryckebosch
- Meense : Georges Messiaen v. Djoren
- Oostendse : Raoul Billiouw
- Tieltse : Etienne Vandenbussche
- Waregemse : Roger Van Braekel
- Westland (Union) : Willy Dequidt

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Florimond Cassimon v. Foy
(Mastentop)
- Geelse (Bacchus) : Paul Mertens
- Mastentop (Alhambra) : Paul Van Den Bosch
- Mechlinia : Roger Straelen
- Reynaert : ...
- Rupelgalm : Jan Thiry
- Sinjoria (Korenbloem) : Maurice Van Elst v. Oeros

(1)

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Luc Dhoore (Meetjesland)
- Wilfried Van den Storme (Oudenaardse)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Christian Dor
- Dolfijnen : Karel Torfs
- Oxaco (later Reuzegom) : Jos De Cort
- Mijnlamp : Paul Driessen

Brabantse Gilde : Julien de Raeymaeker (Lovania)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel (Ton) : Gilbert Hertecant v. Hermes
- Lovania : Adriaan Moens
- Noord-Brabant (Ton) : Georges Smismans v. Pallieter
- Ons Hageland : Jos Buvens
- Payottenland (Steen) : Andreas Van Wilderode v.
Wannes
Limburgse Gilde : Paul Indekeu (Mijnlamp)
- Hasseleta : Xavier Staelens
- Heidebloem (Bacchus) : Maurits Oversteyns v. Mies
- Hesbania : Hubert Goffin
- Maaslandia : Joseph Smeets

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Ton) : Elisabeth Vanderlinden v.
Betty
- KSC : Laurent Verlinden v. Jef Mandel
- KVHV : Rik Seghers (Ros Beyaert)
- Fanfare (Alhambra) : Robert Jansen v. Bob
(Heidebloem)
- Verbondswacht : Hugo Heus (Sinjoria)
- Ons Leven : Jaak De Meester

Oost-Vlaamse Gilde : ...
- Domper (Paradeske) : Wilfried Muylaert
- Meetjesland : Oswald De Puydt

(1) Om onbekende redenen trad Paul Lambert af en
Guido Dewaele nam het preseslint over.

Bezem Brussel bezocht den Artois
Woensdagmiddag, half twee, zijn wij uit de
Ton vertrokken voor het meest wetenschappelijke, het goedkoopste, het vochtigste
maar meteen dan ook het meest verraderlijke
esbattement uit ons clubleven : we brachten
een bezoek aan den Artois. Wij waren daar
met een kliek van een goei twintig man
bijeengekomen op den départ. Daar zat alles
bij elkaar : de bleke verschijning van de nog
onwennige schacht stak af tegen de silhouet
van de doorrolde anciens, onder wiens
broeksriem de ton reeds vaste vorm schijnt te
nemen. De meest doorwinterde vrouwenspecialisten liepen broederlijk naast de
koudste asceten, om niet te spreken van die
enige idealist die er eventueel zou kunnen bij
zijn : hij die meeging om iets te weten over de
techniek van het bierbrouwen.

Palaberend over vrouwen, bier en wetenschap
hebben we in kliek onze voet gezet over de
drempel van het huis van Bacchus. Onze gids,
“ne goeien type”, was vaderlijk begrijpend als
hij na de eerste kennismaking vroeg of we het
bezoek kort of lang wensten, waarop we natuurlijk prompt in koor antwoordden “kort” !
Ik bewonder de capaciteiten van deze vent die
ons in een minimum van tijd doorheen de
fabricatie van het bleek bier heeft geleid. Van
de mouterij ging het naar de gistingskamers,
waar we hoorden dat de algemene natuurwet
ook hier geldt : namelijk dat biervaders en
biermoeders samenkomen en trouwen enkel
en alleen om kinderen te kopen.
We hebben rondgedwaald in één der veertien
bierkelders. Commilitones, al mijn bier- 178 -
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Moeder Noord-Brabant
(foto Alfred Spiessens)

Vooraan : (1) Emiel Mertens, (2) NN, (3) Jules Heirman, (4) NN, (5) NN, (6) Niko Proesmans, tweede rij : (7) NN,
(8) NN, (9) NN, (10) Elmar Vermeulen, (11) René Van Vlasselaer, (12) Georges Smismans, (13) Fernand
Vloeberghen, (14) Alfred Spiessens, (15) ... Vangramberen, derde rij : (16) Hendrik Meersmans, (17) Jan
Wauters, (18) Rudy Raspé, (19) Jos Vangrieken, (20) Frans Verhoeven, achteraan : (21) Jean Desmedt, (22) NN,
(23) Robert Van Droogenbroeck, (24) NN, (25) Raymond Bechtold, (26) Raymond Tas, (27) NN, (28) Jan De
Proost, (29) NN, (30) Kamiel Stallaert, (31) NN, (32) Jan De Koninck, (33) Jan De Schepper, (34) NN, (35) Viktor
Verheyden.

romantiek is bovengekomen wanneer we daar
voortschoven tussen die reusachtige reservoirs, want toen werd ik het genot gewaar
werkelijk door het bier te kruipen en toch
nuchter te blijven. Ik keek met schroom en
eerbied op naar die tonnen, die duizenden
liters bevatten en toch rustig rechtop bleven
staan. Spelden zij niet de les aan onze
studentengeneratie ? Commilitones, dat was
voor ons een historisch moment !

flessen trekken (van het bier) sprak de gids
ons over de roem die ons volk reeds verworven
heeft en nog aan ’t verwerven is in zake het
bierdrinken. Hij behandelde dit in de kranige
taal der cijfers, terwijl wij rilden van fierheid
om de capaciteiten van ons volk.
Wanneer we eindelijk na de wetenschappelijke
excursie bijeen zaten in het biersalon van den
Artois, wanneer daar uitgepakt werd met een
ton STELLA, de heerlijkste die we ooit
dronken, dan is in ons, kinderen van

Op het einde, na de tonnenwasserij en het op
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Manneke Pis, de echte Breugheliaanse
jouissantie gevaren. Daar begon dan voor ons
een pseudo-club, die natter was dan een
echte. Een club waar men eerst zo goed
mogelijk zingt (kwestie van de prestige !) en
waar men na een half uur om het hardst
brult, een club met veel salamanders en
weinig prestaties. Of waren er wel prestaties ?
Het gedoe van Guido Seresia kan er wel een
geweest zijn. We brengen hier gaarne een
eresaluut aan Jef van de Roze, DE populaire
figuur van Limburg.

van de gids permissie om ’s anderendaags
terug te komen.
Met de veelkleurige mutsen van de Stella op
het hoofd, zijn we daarna de Petermannenstee
doorgezwalpt gelijk levende, onbetaalde,
volgegoten reclames. Een loodzware clubpraeses heb ik bij Charel in de Drij Coppen
binnengesleept, waar ik hem nog een spanature opgoot als geneesmiddel.
Op dat moment is onze kliek uiteengesmolten
als een ijsberg op de evenaar. Schokkend en
stotend als een bulldozer ben ik naar mijn kot
gesukkeld, lallend van : “Stella, ’k zien a toch
zoe geire !”

Als de brouwerij ging sluiten, was het vat leeg
en een groot deel van de club crimineel.
Iedereen begreep dat het toen tijd werd om op
te hoepelen. Alleen Eugeen Cleerens had er
gaarne nog een vaatje bij gezien. Dit kon nu
werkelijk niet voor hem alleen, maar hij kreeg

Ballekes.
Uit “Reikt de kan de tafel rond !”.

Studentenleven anno 1951-1952
West-Vlaamse Gilde : Willy Hespel v. Spelle (Waregemse)
- Brugse : Christian Devyt
- Izegemse : Jean-Louis Ameye
- Kortrijkse (Bel) : Michel Goddaer
- Mandel : Louis Ryckebosch
- Meense : Lucien Morlion v. Morrel
- Oostendse : Gerard Boddez
- Tieltse (Union) : Willy Van De Voorde
- Waregemse : Paul Tanghe
- Westland (Union) : Jan Vandekerckhove

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
-

senior seniorum : Jacques Gruwez (Westland)
vice-senior seniorum : Jules Dhont (Oudenaardse)
scriptor : Willy Hespel v. Spelle (Waregemse)
penningmeester : Jean Tordeurs v. Gutt (Payottenland)
zedenmeester : Maurits Oversteyns v. Mies
(Heidebloem)

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde (Excelsior) : Achiel Bens v. Chille
(Geelse)
- Geelse (Bacchus) : Paul Mertens
- Mastentop (Alhambra) : Jan Van Mierlo / André Van
Hove v. Drats (1)
- Mechlinia : ...
- Reynaert : ...
- Rupelgalm : Florent Boeyckens
- Sinjoria (Korenbloem) : Alfons Van Dongen v. Spanjool

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Karel Schryvers (Rupelgalm en Lovania)
- Hugo Engels v. Koningske (Sinjoria)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Petrus Van Bilsen
- Oxaco (later Reuzegom) : Jos De Cort
- Bezem Brussel (Ton) : Vital Pauwels v. Ali-Baba
- Hasseleta : Hugo Droogmans
- Mijnlamp : geen werking

Brabantse Gilde : Hubert Vanderroost v. Cambrien
(Payottenland)
- Aarschotse : ...
- Lovania : Julien de Raeymaeker
- Noord-Brabant : Jan Wauters v. Caesar
- Ons Hageland : Jos Buvens
- Payottenland (Dry Koppen) : Jean Tordeurs v. Gutt

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Ton) : Paule Beurms (2)
- KSC : Roger Bossens v. Tristan
- KVHV : Toon Pennings (Limburgse Gilde)
- Fanfare (Alhambra) : Gabriel Grillet (Mandel)
- Verbondswacht : Hugo Heus (Sinjoria)
- Ons Leven : Luc Van den Hauwaert

Limburgse Gilde : Paul Indekeu (Mijnlamp)
- Heidebloem (Bacchus) : Maurits Oversteyns v. Mies
- Hesbania : Hubert Goffin
- Maaslandia : Georges Reynders v. Bill

(1) In oktober 1951 is Jan Van Mierlo vrijwillig
afgetreden en André Van Hove nam het preseslint
over.
(2) Paule Beurms was verkozen maar dat jaar waren er
geen activiteiten.

Oost-Vlaamse Gilde : Paul Van Overbeke (Meetjesland)
- Domper : Richard Merckaert
- Meetjesland : Willy De Smet
- Oudenaardse (Allié) : Ghislain De Vos
- Ros Beyaert (Abri) : Leo Vander Laenen
- Waasse : Raf Dierickx

Kiezingsclub van Moeder Brugse aan de Zoete Waters
Nog nooit was de kiezingsstrijd zo heftig
geweest als toen : twee partijen stonden
tegenover elkaar. Aan de ene kant - naar ik

noemen zou - de partij van de revolutionairen
- de partij van de malekontenten, die een
volledige hernieuwing wenste van de club- 180 -
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Moeder Sinjoria
(foto Dries Van den Bulcke)

Vooraan : (1) NN, (2) NN, (3) Paul Wijnants, tweede rij : (4) Lode Dolhain, (5) Fernand Collin, (6) Alfons
Van Dongen, (7) Frans De Wreede, (8) Maurice Van Elst, (9) Victor De Beul, derde rij : (10) Herman Prove,
(11) Jo Robijns, (12) Jean Majeres, (13) Gaston Benoy, (14) Paul Boelens, (15) Hugo Heus, (16) René Segal,
(17) Jaak Van Passel, (18) Willem Van Dongen, (19) Walter Haverals, achteraan : (20) Jan Schiltz, (21) NN,
(22) Paul Philips, (23) Karel Van Damme, (24) Carlo Heirman, (25) Jacques De Geyter, (26) NN, (27) Jacques
Vincent, (28) Jules Van Dyck, (29) Louis Pourveur, (30) Vic Anciaux, (31) Willy Ballet.

gedachte, aangevoerd door Fernand Vanden
Broele, die reeds vele jaren in de bres heeft
gestaan in de K.A. rangen als de kranskensleider van de Brugse hoogstudenten. Aan
de
andere
kant,
de
partij
van
de
conservatisten die de club wensten zoals hij
altijd geweest is - dit is broederlijk ende
geestig met aan haar hoofd de zeer
sympathieke figuur Seppen Depuydt - sportführer en één van de meest actieve leden van
Moeder Brugse. De vraag die zich iedereen
stelde was : wie van beiden zal het halen ?
Zal het Fernand zijn of zal het Seppen zijn ?

schachten - kwam de eigenlijke verkiezing.
De ons zeer bekende en zeer sympathieke
commilito Misten De Jaeger trad op als
verdediger van Seppen : met z’n gekende
flegme en sappigheid beschreef hij diens
rijkgevulde levensloopbaan : hoe hij uit de
schoot van Moeder Brugse werd verlost, zijn
kinderjaren onder de goede zorgen van z’n pa
en moe, hoe hij stilaan groter werd en school
ging lopen in ’t Lodewijkscollege, zijn persoonlijke vriendschap met de principaal, hoe
hij hier te Leuven belandde en de meisjes
leerde kennen en lief hebben, zijn zwak voor
sport en athletiek, hoe hij dees jaar nog de eer
van onze Alma Mater heeft weten hoog te
houden te Barcelona in Spanje en dergelijke
meer. Hij besloot met een warme oproep tot de

Ik geloof dat ’t ongeveer zeven uur was
wanneer met de clubavond een aanvang werd
genomen. Na de traditionele ontgroening van
de schachten - en ik moet het zeggen, goeie
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corona hem haar vertrouwen te schenken : op
deze wijze gaat Moeder Brugse zeker en vast
een goed clubjaar tegemoet. Het warm en
gemeend applaus dat daarop volgde gaf
Seppen Depuydt een riem onder het hart.

Na de gebruikelijke replieken welke hier op
volgden, werden de stembiljetjes uitgedeeld.
De
eerste
stemopname
gaf
ons een
meerderheid aan Seppen, meerderheid die
echter niet voldoende was om onmiddellijk als
praeses te worden uitgeroepen. Doch de
tweede opname bezorgde hem de twee derden
zodat hij dan ook - warm en gemeend - tot
praeses werd gecouroneerd. In z’n speech
bedankte hij de talrijke aanwezigen voor het
vertrouwen
hem
geschonken
in
deze
verkiezingsstrijd.

Als verdediger van de tegenpartij trad op
niemand minder dan de zo pas ontgroende
schacht Pol Kempynck - die z’n mening niet
onder stoelen en tafels verborg, maar
onomwonden verklaarde wat hem ter harte
lag. Hij beschreef Fernand Vanden Broele als
een prototype onder de Leuvense hoogstudenten : een veelzijdig talent die niet alleen
leefde van sport en vermaak zoals de
tegenkandidaat. Hij goochelde met principen
en idealen, kwam op voor een volledige
hernieuwing in ’t clubmilieu : niet alleen bier
meer en weinig stichtende speechen, maar
interessante
causerieën
over
allerlei
problemen (sociale, politieke, muzikale, zelfs
godsdienstige). Dit alles zal Fernand u geven zo verklaarde hij - indien u uw stem op z’n
naam uitbrengt.

Tot slot van deze welgeslaagde clubmanifestatie werden twee onzer club verheven
tot de door Miel Van Maele opgerichte Orde
van Paster Fonteyne : met name Misten De
Jaeger, ex-praeses van Moeder Brugse, en Pier
Coucke - één van de grootste rolders van gans
Leuven - ex-schatbewaarder.
Uit “Moeder Brugse 1885-1985”.

Studentenleven anno 1950-1951
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
-

-

senior seniorum : Charles Annicq (Oudenaardse)
vice-senior seniorum : Walter Herregodts (Domper)
raadslid : Lode Dolhain v. Dolle (Sinjoria)
raadslid : Louis van Soest v. Lou (Heidebloem)
raadslid : ... (West-Vlaamse Gilde)

Meense : Norbert Robbe
Oostendse : Octaaf Kint
Tieltse : Willy Van De Voorde
Waregemse : Willy Hespel v. Spelle
Westland (Union) : Albert Dezegher

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Michel Verschueren (Payottenland)
- Alfons Verplaetse (Waregemse)

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : ...
- Geelse (Bacchus) : Achiel Bens v. Chille
- Mastentop (Alhambra) : Jozef Van de Heyning v.
Magere Hein
- Mechlinia : Jaak Vanden Heuvel v. Jokke
- Reynaert : ...
- Rupelgalm : Jan Thiry
- Sinjoria (Korenbloem) : Hugo Van Looy

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Gerard Kampschoër
- Oxaco (later Reuzegom) : Jos De Cort
- Bezem Brussel (Ton) : Oscar Van Meerbeek v. Spinoch
- Hasseleta : Paul Huyghebaert
- Mijnlamp : geen werking
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent (Ton) : Christiane Liefooghe
- KSC : Roger Bossens v. Tristan
- KVHV : ... / Jef Den Haerynck (1)
- Fanfare (Alhambra) : Gabriel Grillet (Mandel)
- Verbondswacht : François Van Winckel / Hugo Heus
(Sinjoria) (2)
- Ons Leven : Ferdinand Van Damme

Brabantse Gilde : geen werking
- Aarschotse : Piet Gijsels
- Lovania (Allié) : Jean-Louis Dirickx v. Louis
- Noord-Brabant : René Van Vlasselaer
- Ons Hageland : Leo Van Haesendonck
- Payottenland (Boule d’Or) : Jean Tordeurs v. Gutt
Limburgse Gilde : Louis van Soest v. Lou (Heidebloem)
- Heidebloem (Bacchus) : Maurits Oversteyns v. Mies
- Hesbania : Jos Martens
- Maaslandia : Jozef Eerens v. Jef

(1) In oktober 1950 trad een zomerpreses af en Jef Den
Haerynck nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad François Van Winckel af
en Hugo Heus nam het preseslint over.

Oost-Vlaamse Gilde : Jules Dhont (Oudenaardse)
- Domper : Hubert Van Der Linden
- Meetjesland : Paul Van Overbeke
- Oudenaardse (Allié) : Charles Annicq
- Ros Beyaert (Hollandia) : Georges Bultereys
- Waasse : Gustaaf Deckers
West-Vlaamse Gilde : Jacques Gruwez (Westland)
- Brugse : Emiel Van Maele
- Izegemse (Adam & Eva) : Edgard Gasquet
- Kortrijkse (Bel) : André Devlies
- Mandel : Frans Buyse
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Het twaalfde lustrum van Moeder Westland
Het twaalfde lustrum van Moeder Westland,
ik zie die Westlandse kerels van toen weer
voor het oog galopperen als jonge volbloedhengsten met de witte pet op de kop en de
rode foulard om de hals als Bruegheliaanse
handtekeningen. Officieel heeft dat lustrum
één (zegge één) week geduurd. Officieus werd
er gelustrumd tot een datum die de schrijver
van toen vergeten is te vermelden in het clubboek ...

Voor de grote ontvangst van de ereleden, werd
een (officieuze) rustdag aangeprezen, want, “zo
God heeft, na des mens creatie, zijn rust voor
het harde werk benijdt, zo ons gedoe eiste
recreatie, en ’t meesterschap kwam latertijd”.
Een van de meest roerende momenten van
het lustrum was de luisterrijke clubavond met
de ereleden. Nooit tevoren hadden we ons
durven verwachten aan een dergelijke massale
opkomst van oud-commilitones.

Het lustrum begon met een voetbalmatch :
Westland versus Ieperse Balie.

Eerlijk gezegd, toen wij die (tot dan toe)
eerbare burgers met onze muziekkapel van
het station te Leuven afhaalden, meenden we
eerst door hun horden onder de voet te zullen
gelopen worden. Er waren er oude, half-oude,
half-jonge en jonge bij, van alle veren en
pluimen, meer dikke dan dunne, allen op
schoenen - behalve één op savatten - maar
allen gewapend met een dorst én naar
lustrum én naar leute én naar lawijt ... én ook
wel naar bier. Ik herinner mij inderdaad dat
apotheker Julien Cossey pas na drie dagen
lustrum bemerkte dat hij in zijn savatten in
Leuven aangekomen was en dat veearts
Seppen Franchoo dat helemaal normaal vond.
Tandarts Alfons Degroote heeft op diezelfde
club dan met zijne verzen ende zijn praktijken
de kruine van Guido Gezelle weggeschoren !

En tegen de advocaten wilden wij schotten,
En al speelden zij als de zotten,
Toch kregen zij op hun botten
Dezelfde avond ging het grandioos lustrumbal
door in de stadsschouwburg te Ieper, die in
zijn bestaan nog nooit op een dergelijk
esbattement getest was. Het werd een ware
overrompeling : op de veel te kleine dansvloer
vormden de meer dan vele danskoppels even
veel tafereeltjes als het gevecht van Hercules
tegen de schimmen. De stemming was er van
meet af aan : het jolijt steeg niet alleen tot de
nok van die stampvolle schouwburg ... maar
drong ook door tot de kelders, waar ettelijke
oud-commilitones een onderdak gevonden
hadden. Achteraf was het dappere bestuur in
elk geval zeer gelukkig dat het de wasserijrekeningen van de dames niet hoefde te
betalen, want het bleek achteraf dat de
“toiletten” nog nooit tevoren zo afgezien
hadden en dat de parketvloer van de
schouwburg nog nooit tevoren zo geglansd
had.

Nee, die clubavond vergeet ik nooit van mijn
leven, waar in onze Union-tempel ettelijke
hectoliters vocht versast werden, waar er een
Zuid-Amerikaanse uitbundigheid en dito tucht
heerste, waar de verbroedering versmolt in één
gulp jouïssance. Het gevolg werd trouwens
typisch Westlands gekarakteriseerd in de
dankmis van de volgende dag, wanneer de
Paterskerk werkelijk bomvol liep, toen de
zegen gegeven werd.

Een zeer zware week volgde : rolling naar de
Leuvense Ommelanden ende bezoek aan de
brouwerij Alken (was toen een zéér geapprecieerde bierkoe). “Wij zagen in de ene zaal
tonnen en buizen en kuipen, terwijl wij in een
andere zaal buizen en tonnen en kuipen
zagen en in een derde zaal echter zagen wij
kuipen en tonnen en buizen ...”
Een
schipbreuk in een zee van bier, dan maar
liefst in Alken met plezier !

Op het banket - waar de warme gerechten
wegens de lengte der tafels koud opgediend
werden - greep er in Moeder Westlands
geschiedenis een zeer historisch moment
plaats : dit ogenblik, waar plechtig ende
begoten de oude Veurnse vlag door de
Polderse deelnemers overhandigd werd aan
het toenmalig bestuur. Ja, het was aangrijpend, want toen pas werd het Westland
één te allen kante in zijn uitgestrektheid !
Toen werd het pas : “Ieper-, Veurn- en
Poperingenaren zullen zich tesamen scharen
...”
Niet alleen het clublied werd aldus
gewijzigd, neen, ’t Westland werd één begrip !!!

Toch werd er tussenin ernstig ende serieus
gewerkt : een sportnamiddag (een sportnamiddag qui mal y pense) en een vogelpikwedstrijd. “Gij moest ze aanschouwen, bende,
hun pistekuiten, hoe flink gewassen uit de
kluiten, en zeg mij, bij dit tornooi, viel allen
ere en niemand schand te prooi. De
vogelpikkers deden (vanzelfsprekend) vrijwel
geen enkele goeie smete, zij scheidden dan
ook zonder de minste vete.”

Albert Dezegher.
Uit “Van Schachtendoop tot Zwanezang”.
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De werkende krachten van het SeniorenKonvent
(foto Charles Annicq)

Vlnr : (1) Paul Van Overbeke, (2) Jules Dhont, (3) Georges Bultereys, (4) Charles Annicq, (5) Lou van Soest,
(6) Lode Dolhain.

Clublint en Petje
Het is een periodiek verschijnsel dat de Gilden
en hun Clubs afwisselend wat verder gaan
staan van het Verbond om achteraf terug bij
te draaien. Zo behoorde het reeds tot de
traditie dat Moeder West-Vlaamse het
Verbond en bijzonderlijk de Fanfare zou
schragen. Heel wat voorbeelden kunnen zo
aangehaald, zonder er ooit maar één ernstige
verklaring voor te vinden.

senior of simpele piot, mag er zijn mening
komen verdedigen !
Leid hier nu niet uit af dat de Clubs geen rol
te spelen heben in het Vlaams Studentenleven
te Leuven. We geloven vast dat de formule van
het gezelschapsleven die is van de club en niet
de thé-dansants die we dit jaar - spijtig genoeg
(wat de V.M.S. ook schrijve) - zo welig hebben
zien floreren. Met dit verwaterd verburgeren
moeten we echter rekening houden. Ook met
het feit dat zowat overal kleine groepjes
ontstaan, die - buiten de bestaande regionale
Clubs om - er ’n eigen clubleven op na
houden. Er valt zeker veel te zeggen voor de
regionale bond, maar die kleine groepjes
houden zich meer aan de kameraadschappelijke omgang. Zeker, dat clubleven is
de ideale gezelschapsvorm, maar zijn deze
regionale Clubs niet wat afgedwaald van de
ideale verwezenlijking van dat clubleven ? Het
komt ons voor, dat een club met tachtig
commilitones (soms nog meer), onmogelijk het
echte clubleven kan kennen, niettegenstaande de vele onbaatzuchtige inspanningen
van het praesidium. Mon De Goeyse had het
over Sinjoria dat op ’n bepaald ogenblik
gesplitst werd in verschillende “clubkes”, die
der Jefkes, die der Fluitspelers, die der
Romantiekers, enz. Die verschillende subclubs werkten dan samen in regionaal
verband, bijvoorbeeld voor hun Clubbal in

Het Verbond heeft zich dit jaar met de zaak
ingelaten. De studentikoze avond werd een
succes, maar toen Mon De Goeyse, stichter
van het SeniorenKonvent, op de Verbondsraad
uitgenodigd werd, zagen we - spijtig genoeg geen vertegenwoordigers van de Gilden. De
reden daarvan willen we hier niet onderzoeken, van groter belang is de verhouding te
kennen van S.K. tot K.V.H.V. Het S.K., de
Gilden en de Clubs ijveren voor het Vlaams
Gezelschapsleven te Leuven, terwijl het
Verbond zijn plaats inneemt in de Vlaamse
Beweging. Het studentenleven wordt gedragen
door de Clubs en het S.K. werd gesticht om de
toenmalige decadentie van het Gezelschapsleven in de Clubs tegen te gaan. Van politieke
(geen partij-politieke !) pretentie geen spoor,
en zeker geen organisatie om - waar het
gunstig of woelig bleek - de Clubs in het
harnas te jagen tegen dat Verbond. De
Verbondsraad bestaat en de Gildepraesides
zijn er stemgerechtigd, iedere commilito,
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eigen stad. Anderzijds die afzonderlijke
groepjes, gebaseerd op onderlinge vriendschap
en gemeenschappelijke interesse, die het
principe van het clubleven huldigen. Kan hier
geen synthese groeien, met eventueel
gereorganiseerde regionale clubs ?

de studenten. We bedoelen hier niet het
demagogisch geschacher om de massa der
studenten te bereiken, maar wel het organisch
samengaan van Vlaamse strijd en clubleven.
We begrijpen best dat de commilitones seniores en simpele wespen - niet alle initiatieven van het Verbond kunnen onderschrijven. Maar dat ze dan komen, om ons één
procent-meningsverschil eerlijk uit de voeten
te werken, en om het beestje niet te zoeken
waar het niet steekt. “Qui veut faire l’ange, fait
la bête !”

Er zullen hieromtrent heel wat meningsverschillen zijn maar over één zaak zullen we
echter akkoord gaan : het clubleven moet
blijven, groeien en bloeien, en het is
onvermijdelijk dat homogene groepjes ontstaan.
Naast zijn eigen organisatie en marsrichting
en zijn weerklank buiten Leuven, is het
Verbond zich wel bewust van zijn taak ten
opzichte van het Vlaams Gezelschapsleven bij

Ad Exercitium Salamandris ! ...
Jaak Bogaert.
Uit Ons Leven nummer 7 van 1950-1951.

Studentenleven anno 1949-1950
-

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (4de lustrum)
-

senior seniorum : Marc Santens (Oudenaardse)
vice-senior seniorum : ...
scriptor : ...
penningmeester : ...
sportführer : ...

Meetjesland : Joris Van Keirsbilck
Oudenaardse (Suisse) : Marc Santens
Ros Beyaert (Hollandia) : Georges Bultereys
Waasse : Jan Lambert

West-Vlaamse Gilde : Frans Moelants (Kortrijkse)
- Brugse : Maurice De Jaeger v. Misten
- Izegemse : Eric Michiels
- Kortrijkse (Bel) : Alfons Vander Stichele
- Mandel : Firmin D’Hoore
- Meense (Sint-Jozef) : Joseph Vandenbulcke
- Oostendse : Robert Simoen
- Tieltse : Paul Deryckere
- Waregemse : Marc Tuytens
- Westland (Union) : Jozef Vierstraete

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Lode Dolhain v. Dolle (Sinjoria)
- Geelse (Bacchus) : Alfons Vos v. Fons
- Mastentop (Alhambra) : Jozef Van de Heyning v.
Magere Hein
- Mechlinia : ...
- Reynaert : ...
- Rupelgalm : Jan Thiry
- Sinjoria (Korenbloem) : Remi Verselder v. Mente

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Michel Ostyn v. Mic (Westland)

Brabantse Gilde : geen werking
- Aarschotse : ...
- Lovania (Allié) : Jacques Vermeersch
- Noord-Brabant : René Van Vlasselaer
- Ons Hageland : Tony Van Lindt
- Payottenland (Cabaret Artistique) : Frans Van Stalle v.
Baldur

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Wilhelm Renders v. Wim
- Oxaco (later Reuzegom) : Jos De Cort
- Bezem Brussel : Vital Pauwels v. Ali-Baba
- Hasseleta : Marcel Genotte
- Mijnlamp : geen werking

Limburgse Gilde : Hubert Geyskens v. Huub (Heidebloem / Ons Hageland)
- Heidebloem (Bourse) : Jaak Tournier
- Hesbania : Philippe Boes
- Maaslandia : Jozef Eerens v. Jef

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent : Christiane Liefooghe
- KSC : Jos Pelgrims v. Oxo
- KVHV : Luc Verstraeten (Oudenaardse)
- Fanfare (Alhambra) : Gabriel Grillet (Mandel)
- Verbondswacht : Hugo Heus (Sinjoria)
- Ons Leven : Ferdinand Van Damme

Oost-Vlaamse Gilde : Walter Herregodts (Domper)
- Domper : Walter Herregodts

Donderdag 18 mei 1950 : Heilige Vlierbeek
De laatste keer, de allerlaatste keer, de boeken
toe, en in het nieuwe zomerpak, zonder frak
naar Vlierbeek !

Bondgenotenlaan overhoop lopen, het verkeer
regelen en ook voor de laatste keer, waarom
niet, de Petermannen kwaad maken.

De laatste hoop der rolders, blokkers, vrijers
en der combinerenden. ’t Begint zo om twee
uur na de middaguil, dat het rond de
Alhambra begint te krioelen. De fanfare blaast
zich zelf en haar oude en nieuwe instrumenten moed in, terwijl de studentjes gans de

Vlierbeek wordt ingenomen, in een rush tot de
kerk, waar ons een zalige rust wacht onder
het doen van een spectaculair lof. Tussen de
wierookgeuren stijgen de embrocatie geuren
van gemasseerde billen en armen omhoog. En
plots gedaan : voetbalbroekjes, fietssletsen en
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volk, volk, zover ge ziet. De zoveelste Vlierbeek
wordt verreden. Karel Van Wielendaele, de
West-Vlaamse voorman geeft het startschot
met een witte zakdoek.

joren en geblokte Kempenzonen trekken zich
een breuk om straks het bier van het
gewonnen vat door te gieten. De estafette
brengt nieuw geweld. De porrekens komen in
dichte drommen aan en de supporterskreten
gaan over tot een hysterisch gejuich.

De cracks, de kampioenen van de baan, de
wegduivels. Vlaanderen’s roem, de helden van
de fiets bewijzen de zoveelste maal hun
kunnen. De tweede ronde is al aan de gang.
Den Oudenaardse valt, de Tacks liggen op kop
en de revelaties hangen voorlopig aan
’t staartje.

En het feest begint nog maar. De pinten staan
vol en weder vol, de oude praesessen wenen,
nieuwe kraaien en zwaaien. De reuk slaat in
de bomen en ze beginnen te snuiven. Breughel
zit boven op ene ton af te kijken !

Zwart en vuil leggen ze de veertig kilometers
af, toegejuicht door diabolisch verhitte
supporters. Gruwelijk maar schoon ! Nauwelijks heeft het eindschot weerklonken of daar
verschijnt de onvergankelijke koord van de
koster. Een orgie van machtsvertoon. De
dampende armen en billen, de gespannen
gezichten van reuze-Payotten, geslepen Sin-

En ’t eindigt later, veel later en nog later. De
luidspreker speelt leise leise ...
Bonjour
amour, het plein loopt leeg, gefluister en
gefleem ... Que j’aime tant.
Marc Santens,
Praeses Seniorenconvent.
Uit Ons Leven nummer 6 van 1949-1950.

Moeder Oudenaardse
(foto AMVS)

Vooraan : (1) NN, (2) Piet Scheerlinck, (3) Jozef Delacauw, (4) Gerard Depreester, (5) Hubert Ghijsbrecht,
(6) NN, (7) Jan Van Cauwenberghe, tweede rij : (8) Jacques Lorré, (9) Charles Annicq, (10) Alfons Lorré, (11) Luc
Verstraeten, (12) Marc Santens, (13) Jozef Snoeck, (14) Jules Dhont, (15) Germain Van Laethem, derde rij :
(16) Jozef De Paepe, (17) NN, (18) NN, (19) NN, (20) Romain Van Imschoot, (21) NN, (22) NN, (23) NN, (24) Joos
Leyman, (25) Paul Michels, (26) Wilfried Van den Storme, (27) Etienne Delacauw, vierde rij : (28) Willy Vande
Moortel, (29) Robert Cnudde, (30) NN, (31) Germain Gijselinck, (32) NN, (33) Gaby Avet, (34) Willy Dossche,
achteraan : (35) NN, (36) Gaston Dossche, (37) Louis Holvoet, (38) Carl Verstraeten, (39) Ghislain De Vos.
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Studentenleven anno 1948-1949
West-Vlaamse Gilde : geen werking
- Brugse : Maurice De Jaeger v. Misten / Karel Boutte (1)
- Izegemse : Frans Vandeputte v. Putje
- Kortrijkse (Bel) : Frans Moelants
- Mandel : Daniel Fieuw
- Meense (Alhambra) : Joseph Vandenbulcke
- Oostendse : Robert Vergison v. Bob
- Tieltse : Aimé Verkest v. Meten
- Waregemse : Leon Bouckaert v. Lotten
- Westland (Union) : Jozef Vierstraete

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
-

senior seniorum : Frans Moelants (Kortrijkse)
vice-senior seniorum : ...
scriptor : ...
penningmeester : ...
sportführer : ...

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : geen werking
- Geelse (Chez Juliette) : Ludovic Verbist
- Mastentop (Lyrique) : Jef Thijs
- Mechlinia : ...
- Reynaert : ...
- Rupelgalm : Frans Dekeersmaeker
- Sinjoria (Chez Juliette) : Fernand Delamotte

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Staaf Van Barekes (Ros Beyaert / Mastentop)
- Pierre Boes (Hesbania)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Jacques Brouwers
- Oxaco (later Reuzegom) : Raymond Van de Velde v. Mon
- Bezem Brussel : Pieter Geysen v. Oranje
- Hasseleta : Jozef Theunissen v. Jeffie
- Mijnlamp : Gerard Bijnens

Brabantse Gilde : Jan Verbinnen (Lovania)
- Aarschotse : ...
- Lovania (Allié) : Ivo De Becker
- Noord-Brabant : Jozef Verhoeven v. Lange Jef
- Ons Hageland : Ivo Borgers
- Payottenland (Cabaret Artistique) : Emiel Carlier v.
Bennat

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent : Christiane Vergels
- KSC : Cyriel Stabel v. Patske
- KVHV : Hector Carlier v. Torkie (Izegemse) / Gerrit De
Backer (2)
- Fanfare (Alhambra) : Gabriel Grillet (Mandel)
- Verbondswacht : Bert Hermans
- Ons Leven : Hubert Geyskens v. Huub (Heidebloem) /
Michel De Man v. Mick (Mandel) / Herman De Vroe /
Ferdinand Van Damme (3)

Limburgse Gilde : Hubert Geyskens v. Huub (Heidebloem / Ons Hageland)
- Heidebloem (Bourse) : Jaak Tournier
- Hesbania : Armand Grouwels
- Maaslandia : Francis Huysmans v. Cieke
Oost-Vlaamse Gilde : Charles Annicq (Oudenaardse)
- Domper : Gaston Van Rossum
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse (Suisse) : Bert Martens
- Ros Beyaert (Hollandia) : Jean Heyvaert
- Waasse : Fernand Schuerman

(1) Om onbekende redenen trad Maurice De Jaeger af en
Karel Boutte nam het preseslint over.
(2) Na een intern conflict trad Hector Carlier in maart
1949 af en Gerrit De Backer werd preses ad interim.
(3) Door interne conflicten was er voor elk nummer van
Ons Leven een nieuwe hoofdredacteur.

Is een Gilde noodzakelijk te Leuven ?
Toen in october 1948 het academisch jaar
aanving,
bestond
er
in
de
Vlaamse
studentenwereld slechts één Gilde, namelijk
de Limburgse. Terecht werd toen de vraag
gesteld naar de noodzakelijkheid van het
Gildeleven, vraag die alleszins positief werd
beantwoord, daar sinds toen de Oost-Vlaamse,
de West-Vlaamse en de Brabantse Gilde weer
hun activiteiten hernamen.

Door het feit, ten andere, dat op de Gildevergaderingen de verschillende clubs uit één
gouw samen verbroederen en elkaar hun, door
de traditie gevestigde, specifieke club-geest
tonen, zullen vele clubs aan originaliteit en
studentikoziteit winnen, ten bate natuur-lijk
van ons zelf. Verder ook bevordert de Gilde het
contact tussen de clubs onderling en vermijdt
aldus soms ongezonde rivaliteit. Met de Gilde
kan er anderzijds beter cultureel gepresteerd
worden. Zo bijvoorbeeld richt de Limburgse
Gilde te Hasselt voordrachten voor het
Limburgse publiek in. Verder kan op sociaal
en politiek gebied ook gepresteerd worden
door sprekers uit de gouw, spreekbeurten die
dan aangevuld worden met ’n gezellige
clubavond. En de traditie leert ons dat in
’t verleden de Gilden zeer machtig waren en
eens de Gilden machtig, waren de Clubs het
ook.

En de Gilde is noodzakelijk te Leuven. De
Gilde vormt immers de schakel tussen het
K.V.H.V. en de menigvuldige regionale clubs.
Daar waar het Verbond een ernstige rol speelt
op cultureel, politiek en studentikoos gebied,
bepalen de clubs zich enkel tot regionale
bijeenkomsten met als hoofdelementen de
gezellige bierromantiek en de joviale verbroedering. Deze twee polen worden verbonden
door het gildeleven dat van het Verbond en
van de club het essentieelste neemt. In de
Gilde paart men het ernstig-culturele aan de
romantische studentikoziteit.

Dit jaar, zo beweert de critiek, heeft het
Verbond en de verbondsleiding nog niets
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gepresteerd. Maar wij durven zeggen dat het
feit alleen dat dit jaar de heropbloei van het
gildeleven te Leuven werd bewerkt, voldoende
is om het een succesvol jaar te noemen. We
hopen nog alleen dat ook de Antwerpse Gilde

zal herleven om haar roemvolle traditie weer
op te nemen.
H.G.
Uit Ons Leven van januari 1949.

Seniorenclub in Alhambra
Reuze club, zware club, machtige club, ruzie
club, verzoeningsclub, speechers club. Meer
zouden wij niet moeten zeggen, want dit is een
voldoende résumé van lange bladzijden uit
onze studentengeschiedenis.

Maar nu kwam er een kat de koord op. Want
na een straf bezoek achter de ascenseur
orakelde Torky’s stem over de seniores
hoofden : “Ze zijn ervoor, of ze zijn ertegen, zeg
ja of neen, maar een middlessex dat mogen ze
niet zijn.” Dat hadden we nog wel gehoord, op
de één of andere verbondsvergadering. En de
reactie scheen zo lam te zijn als daar. Maar
seniores zijn seniores en dra riepen ze van
alles ondereen en niets was te verstaan. Maar
deze keer werd er toch gereageerd en dra was
de praeses met menig vertegenwoordigend
vijftal in luide discussie. Maar de kat viel niet
van de koord en de koord brak ook niet en het
slot van elk dezer tweespraken met zes was
het spreekwoord : “Seniores, zoals wij gezegd
hebben - prosit !”

Voor diepere studie geven wij echter enkele
nadere toelichtingen :
Stoere eiken, forse gezellen,
Grootse cycambers, machtig fier,
Allen gingen hier aan ’t zwellen,
Door Bacchus’ gulden bier.
Van alle kanten kwamen z’af.
En zonderling genoeg,
Tussen ’t koren hier geen kaf.
Ze waren zelfs te vroeg.
Om 8 1/4 werd er van wal gestoken
Frans kroop krakend op een stoel,
Met Armand d’inleiding gesproken,
En duizend man hield nog zijn smoel.

En om te sluiten lanceerde de vice-praeses
een matchke van “spitsjeurs” waarbij “quisque
tandem” kinderspel is. De ene zwaarder als de
andere, meer of minder door Bacchus bedeeld,
vlugger of trager speechbezeten volgden zij
mekaar op, zongen daarna hun clublied en
kregen de ere-salamander.

En op de tijd dat dit geschreven staat was de
ongeveer duizendkoppige corona aan het
zingen gegaan. Wat het was is lang vergeten
maar dat het schoon gezongen was, horen we
nu nog, want het was mannelijk, honderdstemmig en pilarentrillend. Bonte wemeling
van alle clubkleuren. Niemand had onversierde borst of kop.

De daarop volgende esbattementen zijn
oorzaak dat de onderwerpen volledig onbekend zijn. Er zijn zelfs kwatongen die beweren
dat de derde geklasseerde nog altijd staande
houdt dat hij ’t had over bretellen terwijl hij
over dassen sprak. Enfin, dat is toch bijna
hetzelfde.

En daar sprong plots voor ons een man, een
man van groot formaat, een man met scherp
gezicht, met bliksems in zijn ogen, en
vierkante gebaren. Hij sprak over een ander
man, ook een grote man, een man helemaal in
’t wit in Zuid-Europa. Wie durfde twijfelen aan
de echtheid van Jan zijn verhaal ?
Een
salamander, een lied en nog een pint en daar
preekt de vos de Passie.

Hier volgt nu nog de uitslag, volgens
professoraal puntensysteem, in eer en
geweten door vijf aangestelde juryleden :
1)
2)
3)
4)
5)

Pater Berten brengt de retraitepreek van
rhetorika levendig in ons geheugen. En in
ieders ogen stond te lezen : “Hoe de vriendjes
toch kunnen keren !”

Hesbania,
Meense,
Tieltse,
Lovania,
Noord-Brabant.

De Roldersklacht en de Vlaamse Leeuw
trokken het gordijntje toe en zo rolden wij bij
Tuur buiten.
Sen. Scriptor. DIB.

In een duistere hoek verdoken zat nog een
genie. Zijn keel was verstopt, zijn oogskens
pruilden flauw, de artist was ziek. Maar zodra
hij ter stoele stond, herleefde in hem die
verstopte kunstenaarsziel en ze leefde in ons
mee. Ja, want nooit, zelfs niet in de
Parijsstraat, hebben we “La blouse de SaintLouis” zo gehoord.

Uit Ons Leven van januari 1949.
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Stichting van Moeder Waregemse in mei 1947
(foto Koen Chanterie)

Vooraan : (1) Armand Roelens, (2) Daniel Roelens, (3) Jozef Vanhauwere, (4) Wilfried Vancraeynest, zittend :
(5) Georges Vandendriessche, (6) Willy Hespel, (7) Marcel Delodder, (8) Leon Bouckaert, (9) Noël Rosselle,
(10) Marc Tuytens, (11) Firmin Vanhauwere, staand : (12) Marcel Tack, (13) Marc Schotte, (14) Flor Van Houtte,
(15) Sylvain Verhelst, (16) Stefaan Debrabandere, (17) Julien Decrock, (18) NN, (19) Etienne Favere, (20) Eugène
Seynaeve, achteraan : (21) Arthur Vanhauwere, (22) Paul Tanghe.

Studentenleven anno 1947-1948
Limburgse Gilde : Jan Gruyters (Hasseleta)
- Heidebloem : Karel Hubrechts
- Hesbania : Armand Grouwels
- Maaslandia : Marcel Colla

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Jan Gruyters (Hasseleta)
- vice-senior seniorum : Jacques Vermeersch (Lovania) /
Roger Ooghe (Mandel) (1)
- scriptor : Rik Van Mechelen v. Tiger (Sinjoria)
- penningmeester : ...
- raadslid : Emiel Carlier v. Bennat (Payottenland)

Oost-Vlaamse Gilde : Daniel Van Damme v. Danny
(Meetjesland)
- Domper : Gaston Van Rossum
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse (Suisse) : Jan Santens
- Ros Beyaert (Hollandia) : Firmin Timmermans
- Waasse : André Baert v. Dries

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Victor Reusens
- Geelse (Chez Juliette) : Gaston Bens
- Kempische (Lyrique) : Maurits Van Loock
- Mechlinia : Jef Corbeel
- Reynaert : Raymond Lenaerts
- Rupelgalm : Roger Van Wezemael
- Sinjoria (Alhambra) : Rik Van Mechelen v. Tiger

West-Vlaamse Gilde : ...
- Brugse : Maurice De Jaeger v. Misten
- Izegemse : Julien Valcke v. Lin
- Kortrijkse (Bel) : Wilfried Vancraeynest v. Kraaie
- Mandel (Klok) : Roger Ooghe
- Meense : Paul Ponseele
- Oostendse : Robert Vergison v. Bob
- Tieltse : Firmin Verbeke
- Waregemse : Leon Bouckaert v. Lotten
- Westland (Union) : Georges Verstraete

Brabantse Gilde : geen werking
- Aarschotse : ...
- Lovania (Allié) : Marcel Behaeghel
- Noord-Brabant : Hubert Demortier v. Fred
- Ons Hageland : Paul Laporte
- Payottenland (Cabaret Artistique) : Emiel Carlier v.
Bennat

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Paul Devlies (Lovania)
- Hugo Schiltz (medeoprichter van Oxaco ofte Reuzegom)
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- Fanfare : Leon Meersschaert (Kortrijkse)
- Verbondswacht : Bert Hermans
- Ons Leven : Agnes Scheere

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Antoine Vossen
- Oxaco (later Reuzegom) : Frans De Meester v. Sus
- Bezem Brussel : Pieter Geysen v. Oranje
- Hasseleta : Jozef Theunissen v. Jeffie

(1) In oktober 1947 trad Jacques Vermeersch om
persoonlijke redenen af en Roger Ooghe nam zijn
functie over.
(2) Onmiddellijk na zijn verkiezing in mei 1948 trad
Roger Ooghe af en Roger Fieuw nam zijn functie over.

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent : Annie De Bruyne
- KSC : Jef De Koster v. Daidalos
- KVHV (Alhambra) : Roger Ooghe (Mandel) / Roger
Fieuw (Mandel) (2)

Limburgse Gilde
De laatste dagen van juni trokken staag door
de goede stede tot Loven - zwaar, eentonig en
zonder uitzicht - toen Berke Hillen mij als zijn
opvolger tot voorzitter der Limburgse Gilde in
dezer voege installeerde : “Commilitones,
Hengsten en Heidebloemisten, het academisch
jaar 1947-1948 is begonnen ...
En gij
simpelen van geest, wien roede en de gesel der
philisters niet gespaard zijn gebleven, gij, die
verkozen hebt met azijn uw mond te spoelen,
weet dat men te Leuven aan deze Universiteit
niet buist ... men stelt er slechts uit ...”

werkers en zonen van ons tere Heidebloem,
oerwilde zegedronken Eburonen met een
dorstige Ambiorix en een beeldschone maagd,
als een plots ontwaken, een coca-cola roes ...
Hoe kan ik u vergeten, zegevierende
Hesbaniërs en gij Heidebloemisten, die op de
dreun van uw strijdlied Leuven wakker
schreeuwde. Zo kon die oude Limburgse Gilde
teren op haar dappere clubs : hun luister en
roem was onze felle vreugde.
Een maandelijks contact met de verre gouw
groeide uit tot een verheffende belangstelling die onze Limburgers voor de problemen
thuis hadden : ere-advokaat Cools, député
Gruyters, volksvertegenwoordiger Bertrand,
senator Leynen en zovele anderen, zonder
onze trouwe en meest dienstvaardige meester
Haenen te vergeten, waren er om ons te doen
gedenken en in te hameren dat slechts
doelbewust streven en samenwerkend handelen leiden kon tot duurzame resulaten.

En voornamelijk omdat het academisch jaar
begonnen was, werd er dan maar op de inzet
hartelijk gedronken en geklonken. En mijn
goede
vriend
en
“president”
van
de
Heidebloem, Karel Hubrechts - ongeschoeid
op zijn sokken om toch maar geen lawaai te
maken - zorgde er voor, door op zijn manier,
zonder een kik te geven, ingetogen van een
vers geboende trap te rollen, zijn hospita en
hare acolieten op te wekken.

Hoe zou ik dan mijn vrienden kunnen
vergeten die mij met raad en daad vanaf het
allereerste uur bijsprongen : de trouwe
Armand Grouwels, de zoete Huub Geyskens,
de kleine Walter Heymans, die alle posten in
alle mogelijke besturen bekleedde, Jeffie
Theunissen die zong omdat hij droomde over
zijn studentenjaren en Jaak Tournier de
hotelier uit de Diestsestraat en zijn neefje,
geestig als geen één, het lang Fikske Heylen
en zovele niet te noemen anderen.

Zo begon dat Gildejaar 1947-1948. Bewogen
en intens beleefd ! Moet ik dan nog terug
denken aan al die gulle labers zo van Noord
als Zuid uit die kommerloze ongebonden
jaren, die zich allen broeders waanden in die
hechte Gildeband, aan de halve eeuwfeestviering van dat immer preuts boerinneke
“Mama Heidebloem” !
En ja, dan die schietcompetities, waar de
geweren plakten van het bier, waar Hesbania
beter schoot en Heidebloem beter dronk. Maar
om nooit te vergeten was het enige Lustrum
van het Verbond en Ons Leven. Gans Leuven
was in feest : de Brasseur, de Lyrique en de
Leopold hadden te kort aan personeel. De
straten dronken de helle kleuren van
clublinten en bierpetjes en tegen het
middaguur openden de “aangelegenheden en
afspanningen” uit de Parijsstraat hun deuren
om de vloer te kuisen.

De Limburgse stootkracht werd te groot en
overweldigend en menige Ausländer sloot zich
bij ons aan. Het Verbond werd ingepalmd.
Roger Fieuw mocht na een rituele plechtigheid
met veel bier de titel voeren van Commilito
Honoris Causa. Door zijn toedoen immers,
mochten wij de oude Limburgse vlaggen terug
in ons bezit krijgen. Nog anderen volgden :
Torky Carlier, de praeses K.V.H.V. 1948-1949,
de bezetene Jan Van Isacker, de chauffeur
Jaak Vermeersch en de Knokse troubadour
Tienne Vertriest. En de rij ging verder ...

’s Maandags trok de fakkelstoet uit :
honderden fakkellichten, ruwe man-schone
gelaatstrekken, open slaande leeuwenvlaggen,
verbondspetten,
clubpetten,
gildevlaggen,
stoere Oostendse vissers, geharde mijn-

De adonis Jaak Tournier werd praeses
Heidebloem en de nooit versagende Armand
Grouwels mocht in Hesbania nog een jaartje
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bijdoen. Huub Geyskens, de organisator en de
noeste werker uit de Heidebloem werd na een
heroische strijd met Djefke Theunis, alias
Jeffie Theunissen, dat sentimenteel en
levendig baaske, tot nieuwe Gildevoorzitter
voor 1948-1949 met één stem meerderheid
uitverkoren.

dracht sterk, het dubbel punt dat de
aanhalingstekens wijd open zette voor een
blijvende kameraadschap, met hart en handen
geheven voor ’t heil van Limburg en
Vlaanderen.
Jan Gruyters.
Uit “De student is vrolijk man”.

Zo ging de Limburgse Gilde haar weg. Zij zou
blijven wat ze was geweest : groot en in een-

Lustrumviering van Moeder Heidebloem
(foto Hubert Geyskens)

Vooraan : (1) Juul Voets, (2) Felix Luykx, (3) Mies Oversteyns, (4) Marcel Haven, (5) Paul De Bellefroid, (6) Nicole
Delarbre, midden : (7) Jozef Theunissen, (8) Adri Verstraelen, (9) Armand Grouwels, (10) Theo Voets, (11) Jan
Caeners, (12) Adolf Rubens, (13) Jean Tournier, (14) Arthur Bollen, (15) Marcel Lenaerts, (16) Lambert Creus,
(17) Francis Huysmans, (18) Karel Hubrechts, (19) Jozef Eerens, (20) Jan Gruyters, (21) Florent Huybens,
(22) Walter Heymans, (23) Jaak Tournier, (24) Lou van Soest, (25) Hubert Geyskens, (26) Eduard Dirix,
achteraan : (27) Hendrik Westhovens, (28) Jaak Peters, (29) Gerrit Bos, (30) Pol Finoulst, (31) Jaak Van Lindt,
(32) Bob Van Heusden, (33) Edmond De Voecht, (34) Toon Spaas.

Iets over het clubleven - meer bepaald over zedenmeesters
Een traditie die practisch in de meeste clubs
is verloren gegaan is het “zedenmeesterschap”.
Ver van mijn bedoeling te beweren dat ze niet
meer bestaan. Ze worden nog verkozen en
aangesteld, maar ze hebben veel van hun
“zedenmeester”-betekenis verloren.

die als bijnaam Tybaert droeg. Hij droeg als
eerste hier te Leuven de kentekenen van zijn
Orde : een juweel in vervalst koper bestaande
uit twintig schakels als symbool der twintig
flauwe vertelsels van Tybaert de Kater.
Deze keten meet één meter en drie centimeter
en wordt gesloten door een ledige gordijnring.
Ledig als symbool der innerlijke waarde van
de ordeling en van zijn beurs. Aan deze ring
bevestigd hangt een zwart fluwelen kater als
eeuwenoud symbool van flauw of zout plezant
zat zijn.

Zoo zit ik hier tussen de reuk van oude
papieren, in ’t archief van onze club te
snollen. En ziehier dan enkele woorden
historiek over ’t zedenmeesterschap : de “Orde
van de Zwarte Kater” werd gesticht op
donderdag 4 maart 1926 door W. Hendrickx,
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Het is in ’t zelfde jaar dat in een besluit van
’t SeniorenKonvent de taak van de “Ridder der
Zwarte Katerorde” wordt vastgelegd.

Hij heeft het recht aan de praeses voor te
stellen dat een coronalid gestraft zou worden
met het bekende “in de kan” omdat het
coronalid één der regels van de clubcodex
overtrad.

In principe wordt hij aangeduid tussen de
beste sprekers opdat hij met zijn brede
welsprekendheid de commilitones zou kunnen
beïnvloeden en hij het peil der zedelijkheid
steeds boven nul zou kunnen houden.

Na de praeses is hij op de club het meeste
actieve lid en ook het lid met het meeste
rechten.

Hij
moet
trachten
over
de
meeste
commilitones nieuwsjes te weten te komen om
die dan - zonder enig overdrijven natuurlijk in het openbaar op de club met klare stemme
openbaar te maken.

Zedenmeesters, zorgt ervoor dat onze clubs
het huidige peil blijven behouden, beter nog
dat ze immer nog zouden verbeteren. Zorgt
voor het aanwezig zijn van clubpetjes en linten
en ik hoop het ook van onze lang verwachte
clubcodexen.

Hij is het die de schachten, de Leuvense
studentikoze welvoeglijkheid moet bijbrengen :
op d’eerste club van het jaar is hij het die de
schachten voor de eerste maal toespreekt.

Zedenmeester van het Seniorenconvent,
Praeses van Sinjoria,
Tiger.
Naar een handgeschreven archiefdocument.

Studentenleven anno 1946-1947
-

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Edmond De Voecht v. Mon
(Rupelgalm)
- vice-senior seniorum : ...
- scriptor : ...
- penningmeester : ...
- raadslid : ...

Meetjesland : Daniel Van Damme v. Danny
Oudenaardse (Suisse) : Marc Van Coppenolle
Ros Beyaert (Suisse) : Jan Demunck
Waasse : Wilfried Busschaert

West-Vlaamse Gilde : Robert Carton v. Berten (Meense)
- Brugse : Raymond De Ketelaere
- Izegemse : Jozef Allewaert v. Seppen
- Kortrijkse (Bel) : Georges Vandenbogaerde
- Mandel (Klok) : Hendrik Olivier v. Ritten
- Meense : Robert Carton v. Berten
- Oostendse : Jean Berquin v. Jan
- Tieltse : Jan Matthys
- Westland (Union) : Benoni Dehaeck v. Ben Ali

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Edmond De Voecht v. Mon
(Rupelgalm)
- Geelse (Chez Juliette) : Maurice Luyten
- Kempische (Lyrique) : Xavier De Rauw
- Mechlinia : Louis Scheers
- Reynaert : Luc Van den Eede
- Rupelgalm : Jaak Deschuytere
- Sinjoria : Albert Vertommen

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Paul Janssen (commilito van Mastentop)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Johannes Borsten v. Joop
- Bezem Brussel : Piet Vande Velde v. Windekind
- Hasseleta : Jan Gruyters

Brabantse Gilde : geen werking
- Aarschotse : Alfons Discart
- Lovania : Marcel Behaeghel
- Noord-Brabant : Hubert Demortier v. Fred
- Ons Hageland : Lode Raymaekers
- Payottenland (Cabaret Artistique) : Paul Herbosch v.
Mandus

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent : Elisabeth Mertens v. Lily
- KSC : Raymond Saliën v. Theybaert
- KVHV : Marc Van Coppenolle (Oudenaardse)
- Fanfare : René D’Hoore (Mandel)
- Verbondswacht : Hector Carlier v. Torky (Izegemse) /
Raymond Aerts (1)
- Ons Leven : Roger Fieuw (Mandel)

Limburgse Gilde : Albert Hillen v. Berke (Heidebloem)
- Heidebloem : Karel Hubrechts
- Hesbania : geen werking
- Maaslandia : Marcel Colla

(1) Om onbekende redenen trad Hector Carlier af en
Raymond Aerts nam het preseslint over.

Oost-Vlaamse Gilde : Maurice Chevalier (Domper)
- Domper : Tony Renneboog

Clubavond van Moeder Tieltsche op donderdag 7 november 1946
Hoe Moeder Tieltsche sleurde van ulder koten,
Acht schoone, groene, warme, versche Ueletoten.
En er één op dronk, en heur knapen trakteerde,
Totdat ze niet meer wiste, waar dat ze draaide of keerde.
In illo tempore, ’t is te zeggen de zevende november,
Toen ’t al koud was lijk in ’t midden van december,
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Toen de luchten al brandden van te vijven van den achternoene,
En probeerden rood of groene te doene.
Te dien tijde, zeg ik, ging Moeder Tieltsche voor ’s anderdaags visch koopen,
Maar verdoolde en kwam in den Union geloopen.
Waar dat ze verliefd wierd, up dat weelderig schoon haar.
Van den baas, en er bleef, voor den eersten club van ’t jaar.
D’Uelen, die naar d’erfzonde stonken,
Zaten schuw ende schuchter naar d’Uelemoere te lonken,
Die ulder toonde hoe dat ze bij ’t lied zonder veste,
Ulder kazakke moesten uitspelen en doen lijk de reste.
Praeses Jan sloeg met zijne stok, dat er ’t vier uitsprong
En ’t was lijk dat de zunne in zijne oogskes blonk,
Op ’t oogenblik dat hij gaapte om er iets uit te wringen
En der uitjoeg nen dunder van gezegende dingen.
Hier zijn we were samen oude en jonge spruiten.
D’eene ze hebben nog geen haar, d’ander ze beginnen al te muiten.
Maar allemaal zijt ge bezield met dezelfde grillen
En den boezem van Moeder Tieltsche zal ulder goeste stillen.
’k Zie hier nevens mij Commilito professer Vergote,
Die verrijkt is, met een ferme, kleine vrouwelijke plote,
Maar die zoovele aan onze club heeft gegeven,
Dat hij de jarenlange traditie is trouw gebleven,
En dan ook seffens was content,
Om t’assisteren bij ’t gewichtige eerste sacrament.
En aan de kanten, zit Dreten, mijn wroete parochiaan,
Die de kinderbedden en al de reste liet staan,
Omdat hij wiste dat ’t hier was dat al de Tieltenaren
Kwamen verbroederen en ulder zat gebaren.
Alzoo had Jan door zijne klare tale,
Hem weerom doen bewonderen door heel de zale
En toen hij ne salamander commandeerde met ne grooten zwier,
Voelden we van ’t begin af aan de waarde van dat kittelend bier.
De luchten verdoofden en met tweeën tegare,
Wierden d’Uelen begoten en ze deden zoo rare.
’t Waren d’er zelfs waarvan dat de mattigheid der beenen wegpakte
En up ongelegen plekken aan ulderen body plakte.
Gezien Cnaepe Marcel gesneuveld was bij ’t veld van Eere,
Ten koste van zijn haar, want ’t verdunde zoo zeere,
Liep tusschen Toone Vandeputte en José D’haeveloose
Den strijd voor garde en ’t duurde een heele pooze
Voordat de meerderheid ulder liet paaien
En vond dat Toone het best den stok koste zwaaien.
Onze roeper was em al glad genoeg gegoten,
Om de scharnieren van de oude ende jonge toten,
Te kunnen wringen volgens de scherpe en de grove kelen,
En met “De gilde viert” een lang einde van onzen asem te verspelen.
De scrivere was preusch omdat hij mochte laten weten,
Hoeveel zaad d’Eereleden in onze kasse al hadden gesmeten.
En achter heel die reeke van trouwe clanditie,
Las de praeses ne keer eenige regelmenten af van de oude traditie.
Menigeen zat al te balanceren met een blaze lijk ne ballon,
Zoodanig dat als’up ulderen buik sloegen, heel ’t binnenwerk gong.
En had de Pythe in een twee drie geen piskaartje gegeven,
Z’hadden allemaal opengeklakt of in de lucht gezweven.
Commilito Vergote klopte zijn pijp uit en rees omhooge,
En d’Uelen kropen bibberend achter Meten in ’t drooge.
Ne mensch, zei hij, mag in ’t leven alleene niet staan,
Of anders had Eva en hun kliek nooit moeten bestaan.
Maar de Tieltsche Cnaepen en kunnen niet werken en vrijen terzelfdertijd
En daarom, pak Moeder Tieltsche voor ulder eenigste verblijd,
Ge zult er best mee varen, doe lijk praeses Jan, die, alhoewel nog zoo snel,
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Moeder Tieltse
(foto uit het Gulden Boek van Moeder Tieltse)

Vooraan : (1) Aimé Verkest, (2) Firmin Verbeke, (3) Jozef Vergote, (4) Mgr. Alfons Van Hove, (5) Jan Matthys,
(6) Paul Deryckere, (7) Antoine Vandeputte, midden : (8) José D’haeveloose, (9) Arseen Norman, (10) Germain
Decock, (11) Etienne Andries, (12) Robert Verkest, (13) José De Praeter, (14) Norbert De Geyter, (15) Godfried
Cloet, (16) Willy Van De Voorde, achteraan : (17) Lionel De Smedt, (18) Frans Declercq, (19) Ernest Petit,
(20) Pierre Langeraet, (21) Paul Philips, (22) Robert De Schepper.

Zich alleene maar met Moeder Tieltsche rischierde in de uren van het spel.
Die woorden vielen lijk nen amoureuzen brief,
Midden de schachten die al den bon gaven aan ulder eerste lief.
En binst dat hij bezig was ne salamander te commanderen,
Voelde iedereen zijn hoopke verstand verdraaien en verkeeren.
De praeses van ’t Westland, die met zijnen moustache al heel den tijd in ons bier had zitten loeren,
Mocht nu ook ne keer de stemme van zijne kele ontsnoeren,
Commilitones, sprak hij, ’k en zijn niet meer gegeneerd,
Want ’k heb al te vele van ulder bier geprofiteerd.
En toch ik zou ulder nog zoovele moeten vertellen,
Maar ik verdole omdat ‘k altijd voor mijn oogen zie zwellen,
De borsten van Moeder Westland, die edele vrouwe,
Die den sterksten drank geeft van heel de Vlaamsche gouwe.
Vandaag echter, hebt g’ulder mij laten verstaan,
Dat Moeder Tieltsche heur Cnaepen met ’t zelfde kan belaan,
En wierden hier, in den eersten club van ’t jaar,
Ons beider streken verbonden met een jouissant gebaar.
’t Waren woorden die iedereen warme mieken,
Alhoewel ze op verre na, aan ’t talent van onze praeses konden rieken.
Maar allee, ’t was wel en hij mochte een pintje presenteren.
Daarachter was ’t mijnen toer om zonder ommewegen,
Te vertellen hoe dat er vele aan de Zoete Waters hadden zochte gelegen.
En d’herinneringe aan de prestaties van sommige van onze Cnaepen,
Deed d’Uelen van stomme bewonderinge en van vervelinge gapen.
Intusschen draaide de chauffage af, ’t onderdeel te heet,
En moest de krane ontsluierd worden van ’t overtollig zweet.
’t Was slechter of een bende pompiers die naar buiten stoven,
Om met ulder lansen den brand van het waschkot te verdooven.
De tijd vloog en ’t groot moment was daar,
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Waarop dat de roemrijke figure z’n openingsrede hield van het begin van ’t jaar.
Hij verhief zich boven alle gezetenen en aan zijn gereduceerde borsten was te raden,
Dat hij aan de scheppinge van d’Uelen niet meer had meegedaan.
De woorden vlogen d’er uit zoodanig rap,
Dat hij nog niets had gezeid, maar alleen met koninklijke stap,
Tusschen de codexen en de glazen paradeerde,
Om te toonen dat Hij met zijn kleine voetjes, hem voor niemand boog of geneerde.
Heeft hij niet vele gezeid, hij heeft ons toch te verstaan gegeven,
Dat we nog altijd zijn luchten noodig hebben om zuiver te leven
En ’t is te hopen dat wanneer hij daar weere zal staan,
De travers zal open zijn, opdat hij verder zou kunnen gaan.
Ons nieuw Uelemoerke en had ook nog niet gesproken
En kwam van tusschen zijn jong gebroed nu ook naar boven gestoken.
Hij zette zijne zeg in met een ferme declaratie,
Ik heb mijn woord gehouden, zei hij, ziet hier mijne prestatie,
Niemand heeft er ooit geprobeerd wat dat ’k ik heb gedaan,
’k Gaf er acht in een slag en ze kunnen al allemale gaan.
De schachten zaten naar mekaar te lonken en trokken oogen,
Omdat ze peisden dat z’ulder zat of verstandig mochten togen.
Maar José D’haeveloose sprong rechte om ulder te leeren,
Hoe dat ze in ’t gebied van de logica ulder verstand mochten keeren,
Ge weet, zei Hij, dat er zooveel hennen zijn die pissen,
Dat zelfs de menschen er niet aan kunnen die zoo dikwijls missen.
’t Is te zeggen, zei hij, ’k ben hier zelve aan ’t missen,
Maar ik voel ’t, ’k zou magrie moeten gaan pissen.
In ieder geval ’t was verdomd moeilijk om te verstaan,
Wat voor een conclusie er met zulk een syllogisme zou ontstaan.
Vooral op ’t moment dat ’t Forstbier niet meer al onder bleef staan,
Maar zelfs al boven verwildering begost te ontstaan.
Joris Buyse onze sympathieke Cadé,
Was vanavond onze geëerde invité.
Hij startte geweldig maar had zijn freins in Gent gelaten,
Zoodanig dat voor zijn zeggen te stoppen meerdere vloeken wierden gelaten,
En daarachter ge weet ’t altemaele maar al te wel,
Ging ’t aardig en kwam er geruchte in ’t spel.
’t Verstand was gewogen en was te licht bevonden,
Om te beheerschen die woelige en beruchte stonden.
Zat waren we niet, dat mag ’t er niemand verklaren,
Want voor ’t meerendeel was ’t maar een beetje gebaren,
Maar allee, we hebben zonder veel ommewegen,
Ons verstand in ons handen gepakt en ’t naar ons kot gedregen,
Waar dat iedereen zich in ne wroete strijd bevond,
Ter eere van Moeder Tieltsche, tegen den pot, die nevens zijn bedde stond.
Ik heb het gezien en ’k heb het beschreven,
Gelijk dat ’t mij is bijgebleven.
Paul Deryckere.

Studentenleven anno 1945-1946
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

-

- senior seniorum : Paul Herbosch v. Mandus
(Payottenland / Bezem Brussel)
- vice-senior seniorum : ...
- scriptor : ...
- penningmeester : ...
- raadslid : ...

Kempische (Lyrique) : Lode Baeten
Mechlinia : ...
Reynaert : ... Jans
Rupelgalm : Edmond De Voecht v. Mon
Sinjoria : Fernand Dierckxsens

Brabantse Gilde : geen werking
- Aarschotse : ...
- Lovania : Jan Dirickx
- Noord-Brabant : Lode Liekens
- Ons Hageland : Lode Raymaekers
- Payottenland (Bel) : Paul Herbosch v. Mandus

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : ...
- Geelse (Chez Juliette) : ...
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- Oostendse : Jean Berquin v. Jan
- Tieltse : Jan Matthys
- Westland (Union) : Fernand Spotbeen

Limburgse Gilde : Albert Hillen v. Berke (Heidebloem)
- Heidebloem : André Van Walle v. Dries
- Hesbania : geen werking
- Maaslandia : Marcel Colla

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Jacques Ex / Louis Asperlag v. Lou (1)
- Bezem Brussel : Piet Vande Velde v. Windekind
- Hasseleta : Gerard Spaas

Oost-Vlaamse Gilde : Marc Van Coppenolle
(Oudenaardse)
- Domper : Lucien Otte v. Luc
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse (Suisse) : André Lievens
- Ros Beyaert (Suisse) : Jan Demunck
- Waasse : Hugo Verniers

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent : Griet Werquin
- KSC : Paul Vandenbussche v. Viking
- KVHV : Renaat Goffin (Brabantse Gilde)
- Fanfare : Norbert Bossuyt (Kortrijkse)
- Verbondswacht : Theo Lenders
- Ons Leven : Jef Claes

West-Vlaamse Gilde : Jozef Vandepitte (Brugse)
- Brugse : Robert Verheecke
- Izegemse : Alfred Devreeze v. Fretten
- Kortrijkse (Bel) : Norbert Bossuyt
- Mandel (Klok) : Georges Hanssens
- Meense : Robert Carton v. Berten

(1) In november 1945 trad Jacques Ex af en Louis
Asperlag nam het preseslint over.

Uitnodiging voor de laatste clubavond van Moeder Payottenland
Pajottenlandsche zoon, Uw vader spreekt tot U :
Aanhoor zijn zalvend woord met eerbied, nondedju.
Alrede heeft de post - dit werk van menschenhanden over de Lovenstee en zee en vastelanden
op Brabant’s gildekaart u ’t heuglijk nieuws gebracht
der groote Zomerclub, zoolang alreeds verwacht.
De goden van den nacht en van de duisternissen
die met een torven blik zich kwamen vergewissen
hoe het te Loven ging en met ’t Pajottenland,
zijn door den angst beklemd, wanneer zij ’t allenkant
de nymphen van de zon, de elfen en godinnen
aan Balder’s spinnewiel het zonlicht zagen spinnen.
Zij zagen Phoebus daar, die met zijn strijdcaros
het blauwe zwerk bestijgt en op zijn vurig ros
den zomer medebrengt, en die den dag doet lengen
en met het hemelsch vuur den aardkloot komt verzengen.
O koen Pajottenland, o dappre heldenschaar,
ontwaak uit uwen slaap : de langste dag van ’t jaar
rijst weldra aan de kim, op één-en-twintig Juni.
Snel ’s morgen naar de kerk en ga ook te communie
aanstaanden donderdag, en wees des morgens vroom,
want ’s avonds zijt ge zat en piert dan zonder schroom.
Dit alles zij gezegd - waarom zij die ons teelde,
en voortbracht uit haar schoot, haar kroost, haar kinderweelde
deez’ week te zamen roept en noodigt op ’t festijn
aan ’t Zoete Waterkijn waar ’t kerremis zal zijn.
... Weldra begint de tijd, waarin we onverschrokken
zoovele dagen lang eentonig zullen blokken.
Wie gaat ter zeevaart uit zonder wat proviand ?
Wie wil er zonder spuit gaan helpen bij een brand ?
Wie treedt in ’t huwelijk en gaat niet eerst verkeeren ?
Wie vangt een blokkus aan of wil zijn stof gaan leeren
vóórdat hij hunkerend, zijn schromelijken dorst
ging laven onverwijld aan moeders weel’ge borst ?
Zij is de malsche bron, die laaft de droogste kelen.
Zij schaft de medicijn om wonden te doen helen.
Zij voedt haar talrijk kroost met ’s levens kloekste pap,
zij sterkt haar kinderkens met vitaminen-sap.
Zij raakt nooit uitgeput, zij blijft de stromend’ ader,
de fierheid harer zoons, de vreugde van den vader.
Pajottenland, rijs op en zing met blij gemoed
vervuld van dankbaarheid, o Moeder, wees gegroet !
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Moeder Payottenland
(foto Alfons De Pauw)

Zittend : (1) Felix Van Orshoven, (2) Jean Tordeurs, (3) Jozef Van Der Linden, (4) Paul Herbosch, (5) Alfons Van
Orshoven, (6) Jos Mertens, (7) Hubert Demortier, tweede rij : (8) Jaak Pauwels, (9) Emiel Borremans, (10) Chris
Rogiers, (11) Victor Walravens, (12) Emiel Carlier, (13) Alfons De Pauw, (14) Paul Bels, (15) Gustaaf Claes,
(16) Jozef Verlinden, (17) Frans Tiebaut, derde rij : (18) Jos Van Orshoven, (19) Maurits De Deken, (20) Jozef De
Proft, (21) Fons Van Malderen, (22) Hubert Vanderroost, (23) Frans Van Malderen, (24) Louis Langhendries,
achteraan : (25) Roger Wambacq, (26) ... Desmedt, (27) Leo Muyldermans, (28) Frans Van Stalle, (29) Abel Van
Mollem.

Hier volge nu ’t program der puik’ esbattementen
van feest en uitspatting, en andere tormenten.
Als op Sint Quintenskerk de klok vijf maal zal slaan
dan zal ’t Pajottenland ter Naamsche poorte staan.
De tocht wordt ingezet bij ’t schallen der trompetten
en ’t roffen van de trom, om luister bij te zetten.
Langs ’t kot der boerologen bereiken wij het bosch,
het rijk van leeuw en hert, van tijger, beer en vos,
kortom van menig groot gevaar. Maar lijk d’Israëlieten,
beschermd door eene wolk, voor Pharao’s hooge pieten,
dwars door de Roode Zee, bereikten ’t Heilig Land,
zo leidt dan Sint Michiel het trouw Pajottenland
tot aan het Water Zoet, onder de Spaansche daken.
Daar slachten wij den os en zullen kreten slaken
bij pijp en lied en pint. Daar wordt de schacht ontgroend
en op gejuich onthaald, en door ’t bestuur gezoend.
De schachtentemmer zal, het harte diep bewogen,
de gulden waarheid nog eens houden voor hun oogen.
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Ook d’oude Hannibal, die zedemeester is,
zal speechen over “Kattejoengskes” als ’k niet mis.
Nog menig kloek Payot zal daar de teugels vieren.
De club zal zingen, drinken, zuipen, pissen, pieren.
’t Zal formidabel zijn, maar ’t fijnste komt nog aan :
daar zal een autocar ons ter beschikking staan
en leiden ons naar huis, wanneer wij anders zouden
verdrinken in het meer, verdolen in de wouden.
Stel dus uw hart gerust, want ’t is met groot comfort
dat het Payottenland naar huis gedragen wordt.
Tot donderdag ! Ik denk eraan waar ’k ook verwijl !
Steeds met den Vlaamschen wind in ’t zeil,
Payottenland : HEIL !!!
Paul Herbosch v. Mandus
Praeses Payottenland 1944-1947
Senior Seniorum 1945-1946

Studentenleven anno 1944-1945
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (3de lustrum)

- Oudenaardse (Suisse) : Edmond Van Steenberge
- Ros Beyaert (Suisse) : Karel Buysse
- Waasse : Wilfried Busschaert

- senior seniorum : Daniel Noyez v. Dane (Kortrijkse /
Izegemse)
- vice-senior seniorum : ...
- scriptor : ...
- penningmeester : ...
- raadslid : ...

West-Vlaamse Gilde : Jozef Vandepitte (Brugse) [?]
- Brugse : André Simoens
- Izegemse (Bel) : Jozef Colaert
- Kortrijkse (Bel) : Carlos Vlegels
- Mandel (Adam & Eva) : Willy Verhamme
- Meense : Marcel Develtere
- Oostendse (Londres) : Roland Van Middelem
- Tieltse : André Lemayeur v. Dreten / Jozef Gobert v. Sep (2)
- Westland : Jozef Van Haute

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : ...
- Geelse (Chez Juliette) : Karel Peeters
- Kempische (Lyrique) : Jozef De Peuter v. Seppe
- Mechlinia : ...
- Reynaert : Emmanuel Verschuren v. Manu
- Rupelgalm : Edmond De Voecht v. Mon
- Sinjoria : ...

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Willy Huyghebaert (commilito van 11 clubs)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Klok) : Leopold Knops
- Bezem Brussel : André Meersseman v. Snoes
- Hasseleta : Gerard Spaas

Brabantse Gilde : Emiel Valkeniers v. Spanuit
(Payottenland)
- Aarschotse : ...
- Lovania : Hendrik De Meulder v. Rik
- Noord-Brabant : Gerard Dhondt / Juul Van Dessel v.
Ego Flos (1)
- Ons Hageland : Jozef Usé
- Payottenland (Bel) : Paul Herbosch v. Mandus

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent : Irma De Boeck
- KSC : Leo Lindemans v. Leonidas
- KVHV : Carlos Gits (Izegemse)
- Fanfare : Alfred Deleersnijder (Kortrijkse)
- Verbondswacht : Theo Lenders
- Ons Leven : Jef Claes

Limburgse Gilde : Georges Reynders v. Bill (Maaslandia)
- Heidebloem (Munt) : Albert Hillen v. Berke
- Hesbania : ...
- Maaslandia : Eduard Trips

(1) Bij de aanvang van het academiejaar in januari 1945
trad Gerard Dhondt af en Juul Van Dessel nam het
preseslint over.
(2) Bij afwezigheid van André Lemayeur was Jozef Gobert
vervangend preses.

Oost-Vlaamse Gilde : ...
- Domper (Bourse) : Lucien Otte v. Luc
- Meetjesland : Stephaan Maere v. Steven

Laatste vergadering van Bezem Brussel
De vergadering begon te vroeg, want ik was er
nog niet. Desnietaltemin gewaardigde zich het
hooggeachte Praesidium mij dadelijk bij mijn
binnentreden aan te stellen tot officieelen
verslaggever. Vooraleer ik met het verslag
begin van het gedeelte dat ik wel bijwoonde,
acht ik mij verplicht eerst enkele opmerkingen
van algemeenen aard ten beste te geven,
opmerkingen, die volgens mijn bescheiden

oordeel van het hoogste gewicht zijn voor het
intellectueele peil van onze studeerende jeugd.
Geinspireerd door een merk- en lofwaardigen
brief van een schacht, niet aan Lief Leentje
maar
aan
Commilito
Astyanax,
heeft
Commilito Nostradamus enkele milliliter van
zijn kostbaar speeksel verknoeid om ons aan
het verstand te brengen dat al onze
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Moeder Tieltse
(foto uit het Gulden Boek van Moeder Tieltse)

Vooraan : (1) Robert Verkest, (2) Paul Deryckere, (3) Antoine Vandeputte, (4) José De Praeter, (5) Gabriel
François, midden : (6) Godfried Cloet, (7) Jan Matthys, (8) Mgr. Alfons Van Hove, (9) Jozef Gobert, (10) Jozef
Vergote, (11) Firmin Verbeke, (12) Henri Lootens, achteraan : (13) Jacques Vandenbussche, (14) Frans Van
Hootegem, (15) Paul Vanden Driessche, (16) Lucien De Four, (17) José D’haeveloose, (18) Henri De Splenter,
(19) Marcel Opsomer, (20) Willem De Clercq.

bijeenkomsten moeten zijn toonbeelden van
stijl en van deftigheid, waarop wij zonder
blozen onzen eventueelen nonkel Pastoor of
tante Nonneken kunnen inviteeren teneinde
hen te overtuigen dat er werkelijk iets ten
goede veranderd is bij de Vlaamsche
Studenten. Ik weet natuurlijk niet - daar
zooals ik reeds de eer had op te merken de
vergadering te vroeg begonnen was - of ook
deze club weer begonnen is met de twee meest
verderfelijke strofen van het Clublied, ik weet
alleen, Senior en Commilitones, dat er geen
stijl heerscht en dat de meest onbetamelijke
uitdrukkingen hier de atmosfeer vertroebelen.

want te laat komen is een onvolmaaktheid en
een ancien kan zich aan geen onvolmaaktheid
bezondigen. Voor een ancien is de vergadering
heel eenvoudig te vroeg begonnen.

Er heerscht hier geen stijl. Er wordt geduld
dat de schachten, misleid door de Kalooten
der K.A. hier te laat komen. Dat de schachten
zich nu niet verontwaardigd voordoen door te
zeggen dat alle anciens van den linkervleugel,
waar ik de eer heb bij te behooren, ook te laat
waren. Wanneer een schacht te samen met
een ancien binnenkomt op een vergadering,
die reeds aan den gang is, dan bestaat er een
fundamenteel verschil tusschen beide. De
schacht is te laat, want hij moet er zijn voor
de vergadering begint. De ancien is niet te laat

Heb ik niet gehoord, Senior en Commilitones,
dat de bijna exclusiviteit van het Convent uit
volle borst zong bij het binnentreden van de
leden van het Kransken : “Hangt ze met hun
.... aan de Siegfriedlijn”, een ijselijken aanslag
én op de zedelijkheid én op de Vaderlandsliefde. Van de toppen der verheven
Idealen vielen deze Soldaten van Jezus Kristus
aldus in den modderpoel van schunnige
liedjes en woorden zonder dat er zich ook
maar een enkele stem verhief om dezen
wantoestand aan de kaak te stellen.

Ook gaat men hier stelselmatig verder met de
zuivere atmosfeer te vertroebelen. Wanneer ik
de rector was van Leuven dan zou ik beweren
dat dit het werk is van de Vijfde Kolonne. Men
gaat verder met de reeds zoo verdorven
schachtenooren vol te blazen met gewaagde
woorden en uitdrukkingen. Derwijze dat een
vergadering niet is : een louterend bad, waar
de modder der Grootstad uit de zielen wordt
weggewasschen.
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Zelfs Commilito Nostradamus, vergetende dat
hij als Kampioen van een betere wereld in het
strijdperk is getreden tegen deze en
soortgelijke dubbelzinnigheden, maakte van
het feit dat hij als verslaggever werd
aangeduid voor een overigens zeer deftige
wandeling, misbruik om een zin te lanceeren
waarin - horresco referens - voorkwam :
maskes encercleeren. Zouden wij niet door
den plankenvloer zinken van schaamte moest
het hoogervermelde Tante Nonneken hooren
hoe wij, de Katholieke elite, ons amuseeren ?
Moest daarvoor zoo heftig worden gestreden
voor onze scoone ziel ?

nabootsende schachten, hoorden wij het
verslag van de wandeling in de sneeuw en
herleefden
wij,
die
deze
wandeling
meemaakten, dankzij de machtige verzen van
Commilito Nostradamus - voor Volwassenen,
mits eenig voorbehoud - de geneuchten van
het omkantelen van een slede met gemengden inhoud en de angstige spanning van
het opgejaagde wild, dat door snelle Diana’s
en nymfen in zijn zoete vrijheid wordt
bedreigd.
Vervolgens kwam het hoogtepunt van den
avond, nl. de vastenbul van Z.Em. Commilito
Microbius, den perfecten verpolitiekten pastoor of gepasteuriseerden politieker. Alhoewel
de inhoud uiterst gewichtig was en van het
grootste belang voor het zieleheil van deze
dwaze bende heb ik met verontwaardiging
moeten vaststellen, Senior en Commilitones,
dat er tusschen dit adderengebroed enkelen
waren, die den eerwaarden spreker hebben
aanhoord met de handen in de zakken, en met
een sarcastischen grimlach op het eigenwijze
facies. Zoo betaalt men dan het edele zweet en
de sleet op de niet te vervangen stembanden
van een apostel van het kaliber van Commilito
Microbius, een kaliber, dat even zeldzaam als
kostbaar is.

Commilito Roeland wendde voor dat hij een
gesprek had opgevangen tusschen Michael en
Gabriel, die zoogezegd aan het raisonneeren
waren over de onrechtvaardigheden bij de
demobilisatie van de Resistance in den Hemel
na het verdrijven van de Nazi-horden van
Lucifer, om een satire te dichten op de
intusschen roemrijk gesneuvelde en lang
vergeten regeering Pierlot. Hij zou, mijns
inziens, moeten leeren wat minder onbezonnen het gemeene wapen der afbrekende
kritiek te hanteeren en door een aandachtige
lektuur en meditatie van het proza van de
Nieuwe Standaard zijn deerlijk gehavende
burgerdeugd terug op te kalfateren.

Nadat Commilito Günther nog een lied had
gezongen ter eere van den Secretaris, die
schampavie was ...

Van het feit dat hij de kans kreeg om ook eens
een woordje te placeeren, maakte Commilito
de Kranskesleider, wiens naam ik niet ken
daar hijzelf hem ook niet kent en een
oudheidkundige Commissie voor het oogenblik
ijverig aan den gang is om hem terug te
vinden in de archieven van den bezem,
gebruik om ons duidelijk te maken wat de
K.A. is en wat zij wil. Het kwam hierop neer
dat iedereen verzocht wordt zich te
beschouwen als kandidaat lid en zoo haast
mogelijk 10 fr te betalen. De Führer van het
Ruusbroeckconvent sprong zijn acoliet bij
door het wonderbaarlijke axioma te lanceren
dat wij ons allen interesseeren voor het
Kransken. Ik maak er het convent op attent
dat er ook Bezbozjniken zijn en dat ik wensch
de
door
de
Grondwet
gewaarborgde
geloofsvrijheid te zien respecteeren.

Nadat de Corona met ontstelling had moeten
vaststellen dat de Kranskesleider zelfs zijn
naam niet meer kent ...
Nadat het zingen der psalmen aanleiding had
gegeven tot het placeeeren van enkele verdere
gewaagde uitdrukkingen ...
Nadat het Hooggeachte Praesidium zijn hart
had gelucht door een speech over de Liefde,
een onderwerp waar het, volgens de man
van de straat, iets moet van af weten - uit
eerbied voor het hoogervermelde hoogeerwaardige praesidium wil ik op dien speech
niet ingaan ...
Nadat Commilito Leonidas ons een lied had
probeeren aan te leeren dat hij zelf “Lied der
Pijpen” heette maar dat volgens mijn
bescheiden
oordeel
beter
zou
heeten
“Cacophonie der Pijpen” ...

Na een stroom van verdere mededeelingen
aangaande 1001 zaken, te veel om te
vermelden, en na enkele machtige zangprestaties, onder andere van menschen die
niet graag zingen, van menschen die liever
eten dan te zingen en van schachten, die te
dom zijn om te zingen maar ten slotte toch
maar probeeren, na een paar ongedisciplineerde opmerkingen van Commilito
Uilenspiegel, gevolgd van de gebruikelijke
afstraffing, na een tragi-comische exhibitie
van onder de tafel gedoken, dierlijke geluiden

Na al deze gebeurtenissen kondigde Commilito
Astyanax aan dat ook het koor een gemengd
karakter krijgt. Wanneer Commilito Astyanax
er niet over geklaagd had dat het mannenkoor
meer dan deftig gebrost wordt, dan hadden wij
kunnen gelooven dat het hier ging om een
maneuver, dat in het operatieplan was
voorzien. Maar nu zijn wij geneigd te denken
dat het gaat om een operatie van het
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elastische type. Ziende dat het succes van
“Bureau Matrimonial St Michel” vooral toe te
schrijven is aan zijne gemengde organisatie
heeft Commilito Astyanax naar dit middel
gegrepen om den strategischen achteruitgang
van het koor te doen verkeeren in een periode
van nieuwen bloei. Zoo zien wij al onze
instellingen stelselmatig degenereeren. Zooals
de Phytophtora Infestans - ook bijgenaamd de
aardappelplaag - land na land van de Oude
wereld binnensloop, zoo ook sluipen de
vrouwen binnen in alle instellingen en takken
van onze bedrijvigheid.

verderfelijke projekt “Gemengd Koor” evenals
een tweede Ontwerp Gutt moet gekelderd
worden. Vergeet nooit dat een slecht bevel nog
beter is, psychologisch gesproken, dan een
tegenbevel. Wij allen zullen derhalve met de
leuze der Spaansche Tercio “Viva la Muerta”
geestdriftig onzen ondergang tegemoet gaan
en zeer regelmatig de repetities van het
gemengde koor volgen, al was het maar om te
bewijzen dat ons een blinde gehoorzaamheid
bezielt.
Piet Heyn.
Uit “Reikt de kan de tafel rond !”

Nochtans wil ik niet sluiten zonder Commilito
Astyanax een gulden raad mee te deelen :
het zou thans in de gegeven omstandigheden
zeer verkeerd zijn uit de bovenstaande
beschouwingen te willen besluiten dat het

Studentenleven anno 1943-1944
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

West-Vlaamse Gilde : Daniel Noyez v. Dane (Kortrijkse /
Izegemse)
- Brugse : Paul Delbecque
- Izegemse (Bel) : Daniel Noyez v. Dane
- Kortrijkse (Bel) : Frans Barbe
- Mandel (Adam & Eva) : Hendrik Brouw
- Meense : Antoon Raveschot
- Oostendse (Londres) : Robert De Deurwaarder
- Tieltse : Robert Defauw
- Westland : Jozef Beele

- geen werking
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : August Van Den Neucker v. Gust
(Rupelgalm) ?
- Geelse : geen werking
- Kempische (Lyrique) : Robert Dierickx v. Bob
- Mechlinia : ...
- Rupelgalm : Omer Boeyckens
- Sinjoria (Avenir) : Paul Schmit

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Frans Van der Elst v. Eckhardt (Bezem Brussel)

Brabantse Gilde : geen werking
- Aarschotse : ...
- Lovania : Désiré Vranckx
- Noord-Brabant : Gerard Dhondt
- Ons Hageland (Patria (1) / Klok) : Jozef Frederickx
- Payottenland (Bel) : Emiel Valkeniers v. Spanuit

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Albert Borst
- Bezem Brussel : Leo Lindemans v. Leonidas
- Hasseleta : Gerard Leenders
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent : Irma De Boeck
- KVHV : Jaak Van Waeg v. Soloon (Bezem Brussel)
- Fanfare : Eugène Cremers (Bezem Brussel [?] )
- Verbondswacht : ...
- Ons Leven : door een verbod van de bezetters zijn er
geen nummers verschenen

Limburgse Gilde : geen werking
- Heidebloem (Munt) : Albert Hillen v. Berke
- Hesbania : ...
- Maaslandia : Eduard Trips
Oost-Vlaamse Gilde : ...
- Domper (Bourse) : Clement Eeman
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse (Suisse) : Edmond Van Steenberge
- Ros Beyaert (Suisse) : Roger Buyse
- Waasse : ...

(1) Omdat de Patria plat gebombardeerd werd, moest een
andere clubcafé opgezocht worden.

Het Ros Beyaert in de oorlogsjaren
Het academiejaar 1943-1944 was het laatste
dat volledig onder de bezetting verliep. Het
begon met een zo rumoerige schachtendoop in
de bovenzaal van L’Avenir dat de goede naam
van het Ros dreigde aangetast te worden.
Ongetwijfeld werd het de baldadigste doop uit
dat tijdperk, hoewel dat nog maar klein
(fluitjes)bier schijnt te zijn in vergelijking met
wat we op deze dagen zien gebeuren.

exploratierolling geweest. De praeses, toen al
zwaar aangeschoten, moest zich laten
vervangen door zijn vice. De grote kudde
schachten, waaronder zich enkele “beloften”
bevonden, liet zich echter het enigszins van de
codex afwijkend ritueel niet welgevallen en
kwam in opstand. Ongehoord voor die dagen !
De vice-praeses, die blijkbaar eveneens zwaar
onder invloed geraakt was, probeerde de
heibel te kalmeren door met zijn knuppel een

Het bestuur was vroeg na de middag op
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paar lampen uit te slaan. Het effect was
averechts en de club eindigde letterlijk en
figuurlijk in volledige duisternis. Die dag werd
er echter zo veel gedronken dat de meeste
deelnemers er zich nadien nog weinig bleken
van te herinneren.

zoals in het lied De Schachtenbrief “nog maar
éénmaal zat was geweest”, hadden de talrijke
propoena’s hun uitwerking niet gemist. De in
normale omstandigheden rustverwekkende
drank was hem niet enkel naar het hoofd
gestegen, maar had ook zijn maag sterk
belast. Hij was met zijn kin op de tafel gezakt
en
aan
een
van
de
spectaculairste
“pierdemonstraties” begonnen die zelf de
meest
ervaren
Rossers
nooit
hadden
meegemaakt. Later zou de buitenlucht op nog
een aantal leden haar invloed uitoefenen ten
koste van de properheid van de straat. Het
kon dan ook niet anders dan dat naar deze
memorabele avond zou verwezen worden op de
bewaard gebleven verkiezingsaffiches voor het
praesidium van 1944.

Kort daarop volgde het jaarlijkse Thé-Dansant
in Het Vaderland. Sinds het verdwijnen van de
vooroorlogse bals spijzigde dit evenement de
kas. Tegen het einde van het dansfeest kregen
de organisatoren het echter aan de stok met
een delegatie van de Dendermondse Feldgendarmerie. Ze werden in de benedenzaal
van Het Vaderland aan de tand gevoeld over
het feit dat zij geen vergunning hadden
aangevraagd. En terwijl het plafond boven
hun hoofden vervaarlijk kraakte en wiebelde
onder het dansgeweld, slaagden zij er in de
discussie te rekken tot het feest normaal op
zijn einde liep. Nagenoeg niemand van het
publiek had van het incident iets gemerkt.

Overigens lag het clubleven tijdens de rest van
het jaar omzeggens stil. Het naderend einde
van de bezetting werd voelbaar. Reeds vanaf
1943 werden de cursussen en oefeningen over
minder dagen uitgespreid om rekening te
kunnen houden met de voedselschaarste, met
het totaal onbetrouwbaar geworden treinverkeer en met de toenemende bombardementen. Steeds minder vrije tijd bleef over
want de dagen waren volledig door lessen
gevuld. Het memoriseren en verwerken van
de leerstof moest vooral thuis gebeuren, er
waren immers geen “gaten” meer tussen de
lessen om dat op kot te doen. Wie de
mogelijkheid had, haalde de fiets opnieuw
boven. Die was, vooral na de winterperiode,
veel meer betrouwbaar dan de trein. De
bagage was terug kleiner geworden omdat
men minder lang in Leuven bleef en men het
anderzijds met kleinere bij-rantsoenen moest
stellen. Probleem van de fietsers was wel om
nog bruikbare én betaalbare banden te
vinden.

Hetzelfde kan niet worden gezegd van het
financieel resultaat dat eenvoudig “buitengewoon” was. Het praesidium kon dan ook op
zaterdag 19 februari 1944 (de datum bleef
goed in het geheugen) de leden uitnodigen op
een “clubavond met wijn”. Waar de wijn
gevonden werd mag Joost weten, maar het is
een feit dat het tijdens de oorlog nooit
ontbroken heeft aan “sterke drank”, al kwam
die veelal niet uit de gewone handel.
De wijnclub ging door in een lokaaltje boven
café Oud-Heidelberg in de Mechelsestraat. Het
bestuur, zoals gewoonlijk vroeg present, was
ditmaal bloednuchter om zich van de kwaliteit
van de aangeboden drank te vergewissen.
Resultaat : behoorlijk goede wijn maar niet
gechambreerd, eigenlijk ijskoud en dat in het
putje van de winter ! Nu stond er in de zaal
een kacheltje voor de verwarming. Dat bracht
de oplossing. Men legde beslag op de soepketel
van de bazin en daarin werd de veertig liter
beschikbare wijn gegoten, aangevuld met twee
kilo smokkelsuiker waar een van de leden de
hand had op gelegd. Zodoende werd overgeschakeld op warme wijn. Die werd met een
pollepel in de bierglazen geschept.

Leuven zelf bleef niet van bommen gespaard.
Argeloze wandelaars in de Statiestraat, die
geen aandacht hadden besteed aan de tot
gewoonte geworden alarmsignalen, moesten
plots in de naburige straten een schuiloord
zoeken tegen de rondvliegende projectielen die
op het station werden afgevuurd. Eén van die
schuilplaatsen lag juist naast één van de
“verboden cafés”. De meisjes van plezier
zochten er ook hun toevlucht, maar hadden
geen oog voor degenen waartegen ze
aangedrukt zaten. Zij hadden het veel te druk
met het prevelen van schietgebeden.

De leden, aangelokt door het vooruitzicht op
een wijnclub, waren talrijk gekomen. Ook de
lauwe clubleden waren ditmaal present. Er
werd flink gespeecht en gezongen en onderling
veel toegedronken. Het ging er bijzonder leutig
aan toe en veel “ongeoefende” deelnemers
moesten nogal wat strafdronken verwerken
wegens het onderbreken van de redenaars.

Wij herinneren ons nog goed het grote
nachtelijke bombardement op Leuven dat
velen in de nacht voor de laatste cursusdag
verraste. De bloktijd verliep moeilijk en
onrustig en ook de examens vielen niet mee.
De tijd tussen de “beleefdheidsbezoeken” bij
de verschillende professoren kon moeilijk

En zo gebeurde het dat de corona, het oor
gewend naar de gelegenheidsspreker van
dienst, plots door een geweldige bons werd
opgeschrikt. Bij één der commilitones die,
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worden benut om het geheugen nog eens op te
frissen, want te pas en te onpas werd alarm
geblazen en moest dekking worden gezocht.
Gelukkig waren de professoren tegemoetkomend : ze waren niet te punctueel voor
telaatkomers, ontvingen bij hen thuis of zelfs
in de werkkring die sommigen onder hen
buiten de universiteit hadden. Uiteindelijk

stootten de geallieerden in Frankrijk door en
de bevrijding kwam er aan tijdens de tweede
examenperiode van 1943-1944, die moest
worden verlengd.
Jan De Munck, Roger De Smet,
D’Hollander en Piet Van Bogaert.

André

Uit “Ros Beyaertclub Leuven 1895-1995”.

Moeder Mandel
(foto Roger Ooghe)

Vooraan : (1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) NN, (5) Hendrik Brouw, (6) Lieven Spyckerelle, (7) NN, (8) Roger Fieuw,
(9) NN, (10) NN, (11) NN, (12) NN, achteraan : (13) Roger Ooghe, (14) NN, (15) Hendrik Olivier, (16) NN, (17) NN,
(18) NN, (19) NN, (20) NN, (21) NN, (22) NN, (23) NN, (24) NN, (25) NN, (26) NN, (27) NN, (28) NN.

Studentenleven anno 1942-1943
- Ros Beyaert (Vlaams Huis) : Roger Buyse
- Waasse : Steven Anné

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- geen werking

West-Vlaamse Gilde : Frans Rommelaere (Brugse) [?]
- Brugse : Jules Van Den Bossche
- Izegemse (Bel) : Pol Cosaert
- Kortrijkse (Bel) : Marcel Vandeputte
- Mandel (Adam & Eva) : Joseph Van Moerkerke
- Meense : Jozef Casier
- Oostendse (Londres) : Pierre Vincke
- Tieltse : José Vandeginste
- Westland (Arcaden) : Stefaan Pattyn v. Steven

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : ...
- Geelse : geen werking
- Kempische (Lyrique) : Jozef Dieltiëns v. Jef
- Mechlinia : ...
- Rupelgalm : August Van Den Neucker v. Gust
- Sinjoria (Avenir) : Karel Van Meel
Brabantse Gilde : geen werking
- Aarschotse : ...
- Lovania : Paul Arend
- Noord-Brabant : Louis Storms
- Ons Hageland (Patria) : Tony Vanneren
- Payottenland (Zilveren Sleutel) : John Demuynck v.
John Bull

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Maurice De Bevere (Kortrijkse)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Karel Schiphorst
- Bezem Brussel : Jef Camerlinck v. Günther
- Hasseleta : Gerard Leenders

Limburgse Gilde : Maurice Odeurs (Hesbania)
- Heidebloem : Raymond Clercx
- Hesbania : ...
- Maaslandia : Eduard Trips

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent : Irma De Boeck
- KVHV : Marcel De Brabanter
- Fanfare : Marcel Vandeputte (Kortrijkse)
- Verbondswacht : ...
- Ons Leven : door een verbod van de bezetters zijn er
geen nummers verschenen

Oost-Vlaamse Gilde : Stefaan Vandermeersch
- Domper (Bourse) : Albert Roosens
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Gerard Claus
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Ik kwam als eerstejaars hier aan
Op de eerste zondag van oktober 1942
vertrekken wij per trein vanuit Poperinge met
bestemming Leuven. We reizen meer bepaald
naar het Pauscollege waar naast onze matras
en ons beddegoed ook honderd kilogram
aardappelen reeds zijn voorafgegaan. Aardappelen vormen een conditio sine qua non :
geen patatten, geen kot !

Na het eten (waterzakken van patatten, vlees
als leer en spinazie) trekken we naar de
Arcaden in de Statiestraat. Het is het
clublokaal van het Westland. Het bestuur
wijst ons erop dat we stipt alle activiteiten van
de club dienen te volgen. Zoniet mogen we ons
in juli zeker aan een buis verwachten. Dat
laatste geloven we niet, maar voor alle
zekerheid betalen wij er het lidgeld en proeven
de eerste pinten.

Eerste halte te Menen. Daar het vliegplein van
Wevelgem gebruikt wordt door de Luftwaffe is
alle treinverkeer tussen Menen en Kortrijk
voor burgers verboden. Dus met z’n allen van
de trein en pedibus cum jambis en te lope met
de zware koffers naar de markt om daar de
tram te nemen naar het station van Kortrijk.
“Tram nemen” bij wijze van spreken, want het
is vechten om er op te geraken. Te Kortrijk
weer al de moeite van de wereld om met valies
een staanplaats te veroveren op de trein naar
Brussel.

Dinsdag : inschrijving. Lange rij studenten
met hier en daar een studentin. In ons eerste
jaar zijn we met 320 waarvan slechts zeven
meisjes : één schoontje, twee dozijnegoed en
vier remedies (ik hoop dat ze dit niet lezen of
dat ze de illusie hebben tot de beste te
behoren).
We
vullen
de
ingewikkelde
formulieren in en betalen. Dan krijgen we een
briefje voor het abonnement, bedrag te betalen
aan het station.

Te Brussel in “de Zuid” kijken we onze ogen
uit. We moeten een tram te pakken krijgen
naar “de Nord”. Door het afloeren van de
anciens kiezen we een juiste tram. In “de
Nord” de trein naar Luik, lijn 36. Een express
lost ons in het pikdonker in het voor ons
mysterieus station van Leuven-Louvain. Wij
zijn uitgeschud, moe, angstig en zenuwachtig.
Gelukkig worden we opgevangen door Vic
Vercruysse, een brave ziel die ons meeneemt
naar tram 4 en ons tot aan de poort van het
Pauscollege begeleidt.

De cursussen vallen nog mee. We zijn het
gewoon te studeren. Professor Verbeke houdt
zijn maidenspeech waarna iedereen in zijn
handen klapt. Een uitgeslapen ancien is mee
komen luisteren en verklaart : “Het is goed
gezegd, maar begin dat eens te blokken”.
Groot gelijk heeft hij. Bij de partiële examens
ben ik voor één vak gebuisd : jawel, bij
Verbeke.
Vrijdag om 13 uur zijn de lessen afgelopen. De
valiezenkoers herbegint, maar nu in omgekeerde volgorde.

Daar ontmoeten we Smet, den econoom : hij is
in het zwart gekleed, maar ik ben er zeker van
dat hij geen echte paster is. Hij kent de
waarde van het geld en van alles wat ermee
verband houdt. Bij Baas Coppens staat hij
dan ook in hoog aanzien. We worden kamers
toegekend : de enen zitten op het gelijkvloers,
de anderen op de bovenste verdieping, ik ben
bij de laatste en inspecteer mijn kot.

De volgende week beleven we dan de eerste
rolling. Te Linden, bij Suzanneke, staat de
eerste dansles op het programma. Suzantje
(het medium van dienst) tegen je aan
drukken : “dichter, veel dichter”, roept de
schachtenbaas. Voor het eerst ondervind ik
dat een meisje zo zacht van voren is en
daarbij, het mag gezegd, was Suzantje goed
besteld.

Die eerste avond op mijn kamertje vergeet ik
nooit. Ik voel mij zo eenzaam, ja hulpeloos.
Wat wordt dat hier allemaal ?
Plotseling
komen luidruchtige tweedejaars (dubbelschachten) ons bijeentrommelen om zogezegd
kennis te maken en te leren kaarten, d.w.z.
leren verliezen. Ze peezuigen tabak en
sigaretten, maar wij zijn tenminste blij
aanspraak te hebben.

Het doopsel, toegebracht tijdens de eerste
club, valt uiteindelijk mee. Met de hand op
een schedel waarin een kaars brandt, zweer je
een eed. Je salamandert een pint. Je schenkt
voor de corona uit een “kitte”. Als je bier
“sturt”, moet je het bier afvegen met je
“sleppe”. Zonder tegenstribbelen doe ik wat ze
vragen. Onderpraeses Julien Dezegher zegt
van mij dat ik een goede Westlander zal zijn.
Dat poogde ik heel mijn studententijd door te
zijn.

’s Anderendaags wordt het academisch jaar
officieel geopend met een lange heilige mis (de
Heilige Geest zullen we meer dan nodig
hebben) en een lange indrukwekkende stoet
met professoren.

Georges Verstraete.
Uit “Van Schachtendoop tot Zwanezang”.
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Limburgse Gilde
(foto Jos Raets)

Zittend : (1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) NN, (5) NN, (6) NN, tweede rij : (7) NN, (8) NN, (9) NN, (10) NN, (11)
(12) NN, (13) NN, (14) NN, (15) NN, (16) NN, derde rij : (17) NN, (18) NN, (19) NN, (20) NN, (21) NN, (22)
(23) NN, (24) NN, (25) NN, (26) NN, (27) NN, (28) NN, vierde rij : (29) NN, (30) NN, (31) NN, (32) NN, (33)
vijfde rij : (34) NN, (35) NN, (36) NN, (37) NN, (38) NN, (39) NN, (40) NN, (41) NN, (42) NN, (43) NN, zesde
(44) NN, (45) NN, (46) NN, (47) NN, (48) NN, (49) NN, (50) NN, (51) NN, (52) NN.

NN,
NN,
NN,
rij :

Studentenleven anno 1941-1942
- Ros Beyaert (Vlaams Huis) : Albert Duerinck
- Waasse : August Lejeune

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
-

senior seniorum : Constant Stijnen v. Stan (Sinjoria)
vice-senior seniorum : ...
scriptor : ...
penningmeester : ...
raadslid : ...

West-Vlaamse Gilde : Leon Verbeke v. Loute (Meense) /
Willy De Nolf (Mandel) (1)
- Brugse : Frans Rommelaere
- Izegemse (Bel) : Daniel Noyez v. Dane
- Kortrijkse (Bel) : Louis De Bevere
- Mandel (Adam & Eva) : Raf Dupont
- Meense : Gilbert Godderis
- Oostendse (Londres) : Johan Buytaert
- Tieltse : Albert Quaegebeur
- Westland : Albert Staessen

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Constant Stijnen v. Stan (Sinjoria)
- Geelse : geen werking
- Kempische (Lyrique) : Jozef Dieltiëns v. Jef
- Mechlinia : Karel Van den Heuvel
- Rupelgalm : Theodoor De Groof v. Theo
- Sinjoria (Avenir) : Hugo Van Herendael

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Pieter De Somer (Domper)

Brabantse Gilde : Alfons Van Eeckhoudt v. Fons
(Payottenland)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel : Piet Van Nieuwenhuysen v. Chilperic
- Lovania : Renaat Fannes
- Noord-Brabant : Albert Verhoeven v. Bert
- Ons Hageland (Patria) : Omer Nivelle
- Payottenland (Zilveren Sleutel) : Emile Otten v.
Gedoeme

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : ...
- Neerlandia : Leopold Knops
- Hasseleta : Jozef Reckers / E... Dochez (2)
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Goedeleconvent : Olga Paternoster
- KVHV : Remi Piryns (Ros Beyaert)
- Fanfare : ...
- Verbondswacht : Jos Claeys
- Ons Leven : Remi Piryns (Ros Beyaert)

Limburgse Gilde : Jean Boes (Hesbania)
- Heidebloem : Albert Lantmeeters
- Hesbania : ...

(1) In februari 1942 vertrok Leon Verbeke op stage en
Willy De Nolf nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad Jozef Reckers af en E...
Dochez nam het preseslint over.

Oost-Vlaamse Gilde : ...
- Domper (Bourse) : Albert Coppens
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Georges Thienpont
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Verslag van het “Teel-bal” tijdens het Nieuwjaarsverlof van 1941-1942
“Aaaalleeff”

En deed menig schepje zonder zegels
En menig schoon hertje
Viel onder de pijlen van ons Bertje

Laten we God den lof verkonden
Omdat hij ons een Teel-bal heeft gezonden
Onze Eerevoorzitter dokter Laridon
deed aan zijn besten col en plastron
Met zijn auto ging hij naar de Kommandatuur
En sprak daar zeker wel een gansch uur
Den Ortskommandant had de krop in de kele
En sprak: “ je meugt dansen mo met niet vele”
De Kommandant was getorpedeerd
En het Westland had getriomfeerd

“Smeerlaps”
Danten Keuninck onze pleute
Kreeg toen ook nog eene scheute
Hij presenteerde vele bij Meetje Sansen
Maar ’t en ging niet goed om te dansen
Berten Derveaux dien heeten hane
Danste vele met eentje uit de Kiplinglane
Neetje Mahieu zoo was heur name
En ze was tot dansen goed bekwame
Zoo kwam Berten rap in vuur
Maar dat kwam de kane nogal duur
Hij deed niets dan tracteren
En de schatbewaarder moest wel capituleren

“Bêeeeeeethhhh”
’t Was nog maar twee ure en half
En reeds zat in de zale menig kalf
Toegestroomd kwamen leden en eereleden
Van verre uit ’t verleden
Bukske Deldycke kwam den portier verrassen
Van bukkigheid puilden z’n oogen ut hulder
kassen
Buksken voelde zijn jong leven terugkeeren
Want hij moest zich voor niemand geneeren
En d’er stonden ol vele boeren
Door de tralies der poorte te loeren
’t Muziek kwam de menschen bezielen
En ’t mannevolk klakte met ulder hielen
Ondertusschen was de zale gevuld
En werden er vele taartjes gesmuld

“Eeeezels”
Twee ezels blonken uit deur hunne afwezigheid
En dat is voor ’n Westlander een stommiteit
Dreten Buyse die al vier jaar verbleef in de Just
En pertank al menig keer is gebuusd
Nummer twee is dubbelschacht Debaene
En hij heeft nochtans nen ferme krane
Ook zijn muule moet voor niemand onderdoen
Want hij schreeuwt gedomme lik ne kalkoen
Te zamen : Kust onze kloten
Oremus : Laten we bidden dat die kloten
zouden gestraft zijn met het vuur der helle.
Mocht de Heere binden eenen molensteen aan
ulder nekke en ze smieten in stront en drekke.

Te zamen:
Westland, Westland doe zieder vele boete
Voor ’t gene dat we gaan vertellen van Toone
Soete
“Bûuhuûk”

En toen het feestje bezig was in volle zwier
Sprong op het podium een heetere stier
Laridon, zijn haar was à la brosje
Sprak over Moeder Westland’s heur bosje
Hij ging maar twee minuten spreken
Doch iedereen kon op zijn gemak gaan zeken
’t Muziek speelde weere met veel blagaai
En menigeen trok nog eentje tegen zijn baai
Wijn en taartjes deden de ronde
En Croquey deed met zijn lief veel zonde
De rook van sigaren slingerde deure de lucht
’t Was nondedjuu nog geen bucht
En op ’t geschal der trompetten
Speelde Deldycke met de tetten

Want te midden van de heerlijke zangen
Stond Soete do met roode wangen
Hij knelde in zijn armen ’n arm schaap
En hij wiegde Denieske stil in slaap
Denieske och Heere die arme slore
Liet zich door Don Juan Toone bekoren
En dat geheim bukske zoo bedeesd
Vrijde van us allen nog het meest
Oremus : Den heiligen Bacchus bidden wij
ootmoedig om vergiffenis voor de ergernis
gegeven door zondaar Toone. En om zijn
geweten niet te veel te bezwaren zullen we er
een deeltje van op ons nemen. Wij bidden dat
er maar één bukkenstal meer zou wezen. Lof
aan Bacchus die ons de zaligheid heeft
geschonken. Aan Bacchus zijn lof en eer in
alle eeuwigheid. Amen.

Samen : En op ’t einde was ieder wijf en vent
Zot van blijdschap ende content
’t Was ol verre over den elven
En we mosten us onder de scharzen delven
Per omnia saecula saeculorum
Leve ’t Westland

“Buuuuûkssss”

Steven Pattyn

En onzen sympathieken praeses
Zei dat het nog niet genoeg en is
Hij stelde de diagnose van de regels

Uit het verslagboek van het Westland.
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Moeder Kortrijkse
(foto Paul Haers)

Vooraan : (1) Marcel Vancompernolle, (2) Pol Cloet, (3) Leon Favril, (4) Pierre Bourgeois, (5) Jan Sercu,
(6) Bernard Mattelaer, (7) Roger Mandeville, (8) Wilfried Vancraeynest, (9) Jules Libeer, (10) Jan Staelens,
(11) Paul Spriet, tweede rij : (12) Frans Barbe, (13) Georges Dumortier, (14) Louis De Bevere, (15) Bernard
Steverlynck, (16) Albert Debeurme, (17) Etienne Devlies, derde rij : (18) Marc Van Tieghem, (19) Jozef Mattelaer,
(20) André Hanoulle, (21) Jef Coornaert, (22) Raymond Vande Wiele, (23) Jacques Debels, (24) Michel Neirynck,
(25) André Vlerick, (26) Gilbert Gheysen, (27) Alfred Deleersnijder, (28) Albert Lavens, (29) Honoré Vanhulle,
(30) Albert Windels, (31) Jan Mulier, (32) Norbert Bossuyt, achteraan : (33) Maurice Vandekerckhove,
(34) Gaston Goddeeris, (35) Etienne Comer, (36) Firmin Lemahieu, (37) Ernest Herpels, (38) Roger Callewaert,
(39) Carlos Vlegels, (40) Georges Vander Stichele, (41) Willy Colpaert, (42) Antoon Decuypere, (43) Michel
Hinnekens, (44) Urbain Feys.

Studentenleven anno 1940-1941
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
-

Limburgse Gilde : Jozef Daris
- Heidebloem : Albert Kerkhofs
- Hesbania : ...

senior seniorum : Constant Stijnen v. Stan (Sinjoria)
vice-senior seniorum : ...
scriptor : ...
penningmeester : ...
raadslid : ...

Oost-Vlaamse Gilde : Emiel Olemans (Domper)
- Domper (Bourse) : Albert Roosens
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Albert Dedapper
- Ros Beyaert (Vlaams Huis) : Albert Duerinck
- Waasse : Andries Schelfaut v. Dries

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Albert De Permentier (Rupelgalm)
- Geelse : geen werking
- Kempische (Lyrique) : Frans Anthonis v. Sooi
- Mechlinia : Jules Peeters
- Rupelgalm : Marcel Celis
- Sinjoria (Avenir) : Hugo Van Herendael

West-Vlaamse Gilde : Joris Demey (Kortrijkse)
- Brugse : Jan Lantsoght
- Kortrijkse (Bel) : Julien Deleersnijder
- Mandel (Adam & Eva) : Jozef Maes
- Meense : Albert Cardoen
- Oostendse (Londres) : Johan Buytaert
- Tieltse : Wilfried Cloet
- Veurne Ambachtse : opgegaan in Westland
- Westland : Walter Reynaert

Brabantse Gilde : Albert Wolfs v. Bert (Ons Hageland)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel : Piet Van Nieuwenhuysen v. Chilperic
- Lovania : Paul Arend
- Noord-Brabant : Albert Van Dessel v. Bert
- Ons Hageland (Patria) : Omer Nivelle
- Payottenland (Zilveren Sleutel) : Albert Van Eeckhoudt
v. Lorias

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Renaat Van Elslande (Veurne Ambachtse)
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CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : ...
- Neerlandia : Louis Horsmans
- Hasseleta : V... Coopmans

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- KVHV : Alfons Geussens v. Fons (Heidebloem)
- Fanfare : ...
- Verbondswacht : ...
- Ons Leven : Herman Wagemans

Moeder Oostendse
(foto Johan Buytaert)

Vooraan : (1) Roger Knockaert, (2) NN, (3) NN, (4) NN, (5) NN, (6) ... Vanderkerckhoven, tweede rij : (7) Valère
Olivier, (8) Emmanuel De Beir, (9) Johan Buytaert, (10) Mathieu Hendricks, (11) Robert De Deurwaerder,
(12) Albert Vyncke, derde rij : (13) Andries Houwen, (14) René Cosyn, (15) NN, (16) NN, (17) NN, (18) Stefaan
Pattyn [?], (19) NN, (20) Gustaaf Marrannes, (21) NN, (22) ... Vereecke, (23) Piet Goubau, (24) Piet Van De
Weghe, (25) Albert Coucke, (26) Valère Ghesquière, (27) NN, (28) Albert Dedeckere, (29) NN, (30) NN, (31) Jan
Bernolet, (32) Jules Van Den Bossche, (33) NN, vierde rij : (34) NN, (35) Dirk Decq, (36) Clement Bittremieux,
(37) Karel Marion, (38) Gerard Blanckaert, (39) NN, (40) NN, (41) André Declerck, (42) Andries Mahieu [?],
achteraan : (43) Jan Lantsoght, (44) Lucien Masson, (45) André Simoens [?], (46) Kees Van de Voorde,
(47) Frans Rommelaere, (48) Raoul Depauw [?].

Thêt ons deucht ghedaen
Ende doe, ten dien tyde, ghebuerdet dat alle
die leden van onsen seer illuysteren
gheselscepe tsamenkwaemen in ene groete
taveerne ghenaemt “die Verkoepsaele” ende
ghelegen up den Vischmarkte van Loven.
Aldaer werden sy wale ende vrendelicke
ontvanghen van ene dicke ende coleurighe
weerdinne, alse oeck van der dochter van den
huuse, dwelcke seer coene ende fraey was van
live ende van doeninghe. Ende dese maghet
hiet Jehanne, ende ward byghenaemt “die
Langhe Bille”.

verscroyt. Ende alse alle bekers ghevult waren
es onse hoeftman, myn here Julianus die
Leersnydere upghespronghen ende hy beghan
te singhene dat edel liet der Têwaers, dwelck
wy alle met groeter vruechden ende fierheyt
hebben medeghesongen. Doe goten wy tbier in
onse kelen, ende leckten onse lippen, ende
songhen “thêt ons deucht ghedaen”, ende
vroeghender noch.
Ende alsoe was die stont ghekomen vant
doepsel der neofyten, dwelcke by ons
“kwakkels” ofte “scachten” ghenoemt worden.
Ende myn here Julianus bevalse naderby te
tredene ende metter rechter hand up den
doetskoppe van Jan Palfyn den solemneelen
eed af te legghene, alsoe die oude costuymen

Doe gincken die van Curtricke in ene cleene
sale binnen, ende setteden sich ter taefle,
ende beghonsten te roepene omme bier ende
dranck, want hunre kelen waren droghe ende
- 208 -

Chronologisch overzicht per clubjaar

tvraeghen ende ghebieden, dwelcke
vaderen ons hebben overghelevert.

onse

soe uutermaten blide ende content van gheest
ende van herten dattet ons docht midden
hemelscen
meloduyen
den
goddelicken
nectaer uut silveren bekeren te drinckene.

Alse die neofyten doe enen petere ghecreghen
hadden, ende overghoten waren metten watere
des heils ende ghesuvert van vulicheden,
kaittivicheden, ende van den stanck der
sonden, riepense : “III mael heil Moeder
Curtricke !” ende tward hun toeghestaen oeck
een potkin biers te drinckene.

Doe hevet men oeck noch enen brief
afghelesen, comende van ende ghescreven van
enen man bekent ende beroemt omme sine
groete wysheyt, vroetheyt ende gheleertheyt
willen ende hiet Noëllius Surmont ende was
hier weleren riddere uuter glorieusen Orde des
Elefanten.

Doe gaf men twoort ane den hoeftman van der
Westvlaemscen Gilden : hiet Leonten Verbeke
ende was uuter steden van Meenen
ghesproten. Ende hy sprac met velen ende
scoenen woorden, ende maeckede subtyle
ghelyckenessen twisschen Moeder Curtricke
ende
den
vrughtbaeren
Vlaemscen
ackerlanden, dwelcke, noynt van draeghen
moe, telcken jaere nuwe oegsten ende
vrughten voert bringhen.

Daenae hebbender noch vele ghesproken ofte
ghesongen ofte met alrehande cluchtigheden
tgheselscap sere verblydt, soe dat ick noynt
uutvertelt en gherochte, alse ick hier wilde
conde doene al datter in dien salighen avont
noch es ghebuert ende ghesciedt.
Ende also, eylacen, es die tyt ghecomen dat
wy thuuswaert keren souden, ende wy
setteden ons hoetkin up ende ghincken
tsaemen doer die donckere straeten der
Lovenstede, metten buuck vol bier ende de
sinnen vol bliscepen, confuyselick singhende
ende roepende in den laeten nacht.

Doe hoerden wy tot afwisselinghe ende
verlustighinge enen ghenaemden Mauritius
Vandekerckhove
met
alsoe
groeten
constigheden sotte ende amoureuse liedekins
spelene, up een wonderlick ende seer
curieuslick fluytken. Ende terwylen wy dat
suete
gheluyt
anehoerden
goeten
wy
tscuumend edel bier nae binnen ende warden

So scrivet Louis De Bevere.
Uit “En kendet gij de Têwaers niet”.

Studentenleven anno 1939-1940
- Oudenaardse : Michel De Mulder
- Ros Beyaert (Vlaams Huis) : Albert Van Bogaert
- Waasse : Amedé Van Mieghem

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (2de lustrum)
- senior seniorum : Jules Lemmerling (Lovania / Ons
Hageland)
- vice-senior seniorum : ...
- scriptor : ...
- penningmeester : ...
- raadslid : ...

West-Vlaamse Gilde : Herbert Marichal (Mandel /
Fanfare)
- Brugse : Jacques Rapaert de Grass
- Kortrijkse (Bel) : Gilbert Gheysen
- Mandel : Jozef Maes
- Meense : Leon Verbeke v. Loute
- Oostendse (Londres) : Albert Masureel v. Bert
- Tieltse (Studentenhuis) : Oswald Roose
- Veurne Ambachtse : Gaspar Hillewaere
- Westland : Urbain Reynaert

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Constant Stijnen v. Stan (Sinjoria)
- Geelse : ...
- Kempische (Lyrique) : Louis Seliaerts
- Mechlinia : Karel De Smedt
- Rupelgalm : Albert De Permentier
- Sinjoria (Avenir) : Marcel Loos

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : ...
- Neerlandia : Leopold Knops / Paul Fische (1)
- Hasseleta : Jan Behets

Brabantse Gilde : Jules Lemmerling (Lovania / Ons
Hageland)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel : Paul Meulemans v. Thor
- Lovania : Jules Lemmerling
- Noord-Brabant (Studentenhuis) : Albert Van Dessel v.
Bert
- Ons Hageland (Patria) : Albert Thiry
- Payottenland (Chicago) : Jozef Blyweert v. Luppe
Kassoel

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- KVHV : Herman Wagemans
- Fanfare : ...
- Verbondswacht : ...
- Ons Leven : Jules Lemmerling (Lovania / Ons
Hageland)
(1) In oktober 1939 werd Leopold Knops gemobiliseerd
en Paul Fische nam het preseslint over.

Limburgse Gilde : Alfons Geussens v. Fons (Heidebloem)
- Heidebloem : Albert Remans
- Hesbania : ...
Oost-Vlaamse Gilde : Albert Asscherickx (Domper)
- Domper : Emiel Olemans
- Meetjesland : ...
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Moeder Westland
(foto wwe. Urbain Reynaert)

Vooraan : (1) Daniël Deconinck, (2) Germain Van Wonterghem, (3) Alex De Bruyn, (4) Robert Soubry, (5) Louis
Decleire, (6) Jozef Louwagie, (7) Jozef Van Haute, (8) Jozef Beele, (9) Victor Vercruysse, tweede rij : (10) Willy
Debunne, (11) Gerard Cardoen, (12) René Moncarey, (13) Walter Reynaert, (14) Urbain Reynaert, (15) Albert
Georges, (16) Georges Versailles, (17) René Verschave, (18) Willy De Nolf, (19) Antoon Soete, derde rij :
(20) Firmin Roelens, (21) Jules Beele, (22) Jozef Danneels, (23) Michel Outtier, (24) Gerard Vanneste, (25) Albert
Staessen, (26) Robert Adriaen, (27) Alfons Staelens, (28) André Vande Voorde, achteraan : (29) Julien de
Zegher, (30) Albert Deldycke, (31) Willy Houtman, (32) Joris Vandenberghe, (33) Robert Derveaux, (34) Steven
Pattyn, (35) Jeroom Taillieu, (36) Leon Verbeke, (37) Herbert Marichal, (38) Georges Samyn, (39) Albert
Cardoen, (40) Gilbert Debergh, (41) Jozef Hondeghem, (42) Albert Depeser.

Clubvergadering van de Leuvensche Club in november 1939
Om 8u50 wordt de vergadering geopend door
den Ondervoorzitter Ward Fannes, daar de
praeses omwille van z’n theatrale aspiraties
belet was. Aldus verklaard. Een twintigtal
zitten “woelig rond de volle pinten”. Aan den
schachtenhemel
is
een
nieuwe
ster
verschenen : Omer Van Roost. Onze machinist
Paul Arend is in topvorm : het is misschien
wel goed eens even een bescheiden hulde te
brengen aan deze bescheiden figuur die toch
heel wat bijdraagt tot het slagen van een club.
Er wordt gezongen “Die studentejare gaan
voorby” en we staan nog niet helemaal terug
op “eie poote” of de dienstdoende praeses
maakt een schitterende reclame voor de
nieuwe bierpetjes aan 20 frank, met het gevolg
dat er na z’n rede een gevecht in regel

ontstond tot het bemachtigen derzelve. Ook de
achterstallige bijdragen werden vereffend en
de kassier floreerde, hetgeen per se aan zijn
onsympathiek beroep in dit geval een
uitzonderlijke charme bijzette. Daarna werd
“Gold und Silber” ingezet. Met een ietwat
overdreven overtuiging galmde de corona
“Küssen ist für junge Leut, zuschau’n für die
Alten”. Professor Albert Nackaerts die z’n
enthousiasme niet meer kon beheerschen bij
de woorden “bin ich nicht mehr studio” werd
daarop gestraft door de in rade vereenigde
schachten met een salamander met water uit
de tutterflesch, hetgeen iets eenigs is in de
annalen der Leuvensche klub. Wellicht is in
dit ongewoon gebeuren de reden te zoeken
voor de verdere esbattementen des Heeren
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Nackaerts dien avond. Na een poos doet de
praeses zijn intrede, nog zichtbaar onder de
indruk van zijn spel. Begrijpelijkerwijze zet hij
in met “Eine Seefahrt”. Volgt een tamelijk
neutrale speech van Sergeant Van Wezer over
zijn militaire en andere ervaringen. De praeses
maakt vervolgens reclame voor de Brabantsche Gilde, waarop de Leuvensche veel beter
zou kunnen presteren. Toen schoven we wat
dichter bij om te luisteren naar Frans Devijver
die het had over zijn lief. Beroepsgeheim belet
verdere aanduidingen. Met een naieve
verwaandheid zong de corona toen “alle Mädel
für uns glühen” welke leugen werd weggewischt door een Oer-Salamander, voorgeknord
door den Onderpraeses des Verbonds : “Plus
ils sont chics, plus ils sont pourris”. Een
prestatie der Schachten wordt uitgevoerd door
Emiel Luyts die met kennis van zaken speecht
over het verband tusschen de loopgrachten en
de liefde. De praeses ontwikkelt daarna zijn
plannen in verband met onzen te geven Thé
Dansant. Nu worden de glazen gevuld voor het
drinken van het schachtenkoningschap : na
eenig dispuut wordt Pros De Raeymaeker tot
koning uitgeroepen, maar iedereen stond met
verbazing en ontzag geslagen voor het eerbied-

afdwingende opslorpingsvermogen van alle
schachten zonder onderscheid van geslacht en
leeftijd. Jef Peigneur houdt een tamelijk
gladde speech en mag tot belooning een “Avé
Confrater” drinken met Paul Arend. Raymond
Van Avondt, de sportführer, springt op het
spreekgestoelte en houdt een schitterend
betoog om de klubleden aan te zetten tot meer
daadwerkelijke sportbeoefening. Een elftal
wordt opgesteld, dat den volgenden woensdag
zou spelen tegen Noord-Brabant. Dezen match
is in letterlijken zin in ’t water gevallen. Op
hoop van zegen ! Indien ik als schrijver van
dit beknopt verslag moest noteeren hetgeen
volgde, zou ik aan pornografie doen, en dat
kan ik niet met mijn geweten overeen brengen.
Ik zal alleen zeggen dat het een Pappenheimer
was en dat “hij” toch nog ’n klein broekje
aanhad.
Gelukkig
dat
onze
Professor
Nackaerts geen verstrooide prof is. Een
salamander per fakulteit en de première in de
klub van “Het Kikkerlied” besloot deze zeer
afwisselende klubavond. Tenminste “officieel”,
maar ... hier stoppe ik ...
Piet De Fraine.
Uit het verslagboek van de Leuvensche Club.

Studentenleven anno 1938-1939
West-Vlaamse Gilde : Urbain Reynaert (Westland /
Veurnse / Fanfare)
- Brugse : Albert Dewispelaere
- Kortrijkse (Bel) : Noël Surmont
- Mandel : Gilbert Cafmeyer
- Meense : Georges Samyn
- Oostendse (Londres) : Albert Masureel v. Bert
- Tieltse (Studentenhuis) : Albert Vanmaele v. Bert
- Veurne Ambachtse : Frans Van Landuyt
- Westland : Albert Delanote

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Urbain Reynaert (Westland /
Veurnse / Fanfare)
- vice-senior seniorum : ...
- scriptor : ...
- penningmeester : ...
- raadslid : ...
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Jos Bastiaens (Sinjoria)
- Geelse : Clement Wouters
- Kempische (Lyrique) : Robert Peeters v. Bob / Louis
Verhaert (1)
- Mechlinia : Albert Petitjean
- Pallieter : ...
- Rupelgalm : Lode Van der Auwera
- Sinjoria (Avenir) : Jos Bastiaens / Georges Govaerts (2)

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Gerard Ghesquière (commilito en later ere-preses van
Moeder Meense)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : ...
- Neerlandia : Jozef Benders v. Sef
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- KVHV : Willem Aelvoet v. Wim (Noord-Brabant)
- Fanfare : Rudolf De Muynck v. Dolf / Albert Florizoone
v. Berten (Veurne Ambachtse) (4)
- Verbondswacht : ...
- Ons Leven : Marcel Reynders

Brabantse Gilde : Albert Clerckx v. Hagen (NoordBrabant / Bezem Brussel / Payottenland)
- Aarschotse : Roger Vermaelen
- Bezem Brussel : Willem Grauls v. Hercules
- Leuvensche : Jules Lemmerling
- Noord-Brabant (Studentenhuis) : Gaston Halsberghe
- Ons Hageland (Patria) : Jan Nijs
- Payottenland (Chicago) : René Belleweg v. Anatol

(1) Om onbekende redenen trad Robert Peeters af en
Louis Verhaert nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad Jos Bastiaens af en
Georges Govaerts nam het preseslint over.
(3) In sommige bronnen wordt verkeerdelijk de naam
Pieter De Groote vermeld.
(4) Om onbekende redenen trad Rudolf De Muynck af en
Albert Florizoone nam het preseslint over.

Limburgse Gilde : Mathieu Hendrix (Heidebloem)
- Heidebloem : Piet Damiaens
- Hesbania : Raymond Gielen
Oost-Vlaamse Gilde : Ghislain Otte (Domper)
- Domper : Albert Asscherickx
- Meetjesland : Hilaire De Prest
- Oudenaardse : Albert Verleyen
- Ros Beyaert : Leon Van Heden
- Waasse : Pieter Baert (3)
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Clubavond van Moeder Tieltse
(foto AMVS)

Op de foto zouden ondermeer volgende personen staan : Irène Koninckx (cafébazin), Germain Mulliez
(Kortrijkse), Frans Broos (Ons Hageland), Albert Quaegebeur (Tieltse) en Willy Ameloot (Tieltse).

Galabal van Moeder Kortrijkse in 1939
Hooggeacht Praesidium
Achtbaar Auditorium
En gij, Schachten allemaal
Luister nu naar mijn verhaal
’t Was in ’t jaar van onze Heer
Negentienhonderd en veel meer
Dat de Têwaers samen kwamen
Ende de beslissing namen
Van te houden een groot feest
Waar men zou dansen om ter meest
Dit om aan hun triestig leven
Wat afwisseling te geven
Want zij waren ’t blokken moe
Deden dus hun boeken toe
En zij gingen aan het schrijven
Naar hun lieven en andre wijven
Want zonder meiskes is er geen bal
Zo staat er in ’t liedje van “Overal”
Nadat we er zolang van droomden
Is de dag toen aangekomen
Waarop ’t puik van Kortrijk stroomde
Naar de schouwburg van de stad
Waar het vol studenten zat
En zij kwamen met hun auto’s
Fords, Imperia’s en De Soto’s

Citroëns, Fiats en Renaults
Cadillacs en ook Peugeots
Voor de deur van de theater
De ene vroeger, de andre later
En zij traden plechtig binnen
Toen de zaal was gevuld met geuren
En schitterende kleuren
Presenteerde, zacht en warm
De dikke praeses zijnen arm
Aan een zekere Louise
Une fille charmante et exquise
En hij zwierde met elegantie
En zonder de minste extravagantie
Zijn volslanke lichaam heen en weer
En zijn lichte voetjes op en neer
Zodat allen hem bezagen
Met geneugte en welbehagen
Want zij dachten : “Zo ne vent
hebben we in lange niet gekend
Alhoewel zo sterk en struis
Fladdert hij lijk een vledermuis”
Nu de dans was ingezet
Begon meteen de grote pret
En het werd er een gewemel
Erger als in de derde hemel
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Toen de jonkers al te samen
Met de dochters op de piste kwamen
En er zwierden, pas voor pas
Op de mate van de jazz
Tot ’t er wat gevaarlijk was
Van ’t draaien vier schoot in de as
’t Welke zij dan ondertussen
Met champagne gingen blussen
Maar droevig boven al
Was het delikaat geval
Waar ik hier nu wil op wijzen
Alhoewel niet spotsgewijze
Want hij heeft een hart van goud
’t Was ’t geval van Georges Bout
Zolang was het niet geleden
Dat die mens, door drank bezeten
Op zijn fiets van Linden kwam
Wijl hij heel de straat innam
Hij nu, die er prat op gaat
Te zijn een velo-akrobaat
Weet niets eens hoe het gebeurde
Dat hij langs de grond zijn kaken scheurde
Toen men thuis dan informeeerde
Hoe hij zich aldus bezeerde
Dan begon hij te verhalen
Van zijn hoge idealen

Hoe hij zich had laten slaan
Met naar Tienen mee te gaan (*)
Toen de klok twaalf uren sloeg
En de maag naar bier vroeg
Stonden weldra naast elkander
Honderd man ten Salamander
Die er werd gekommandeerd
Door één die lang heeft gestudeerd
Aan de Leuvense Alma Mater
Hij was de studentenvader
Want hij had zeer veel vrinden
En hij dronk er vele pinten
En daar stonden
In de ronde
Veel dokters en advokaten
En veel rijke potentaten
En nog andre geldmagnaten
Die hun serieuzigheid vergaten
Om zich aan den drank te laten
En Mullieten kommandeerde
Ad exercitium ...
Berten Vandorpe.
(*) samen met Flor Grammens
Uit “En kendet gij de Têwaers niet”.

Studentenleven anno 1937-1938
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

West-Vlaamse Gilde : Albert Florizoone v. Berten
(Veurnse / Fanfare) / Piet Van De Weghe (Oostendse) (2)
- Brugse : Achiel Braet
- Kortrijkse (Bel) : Albert Duponcheel
- Mandel : Herbert Marichal
- Meense : Jacques Raveschot (3)
- Oostendse (Londres) : André De Laey
- Tieltse : Julien Blomme
- Veurne Ambachtse : Gaspar Hillewaere
- Westland : Urbain Reynaert

- senior seniorum : Willem Aelvoet v. Wim (NoordBrabant)
- vice-senior seniorum : ...
- scriptor : Felix Comer (Kortrijkse)
- penningmeester : ...
- raadslid : ...
SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Albert Verreydt v. Bert (Kempische /
Geelse)
- Geelse : André Jansen
- Kempische (Lyrique) : Louis Verhaert
- Mechlinia : Marcel Van Balberghe
- Pallieter : ...
- Rupelgalm : Jan Van der Plancken
- Sinjoria (Avenir) : Juul Geerts

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Bertus Aafjes (Hollandia)
CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Jan Dormans
- Neerlandia : Jacob Melotte v. Joop
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- KVHV : Karel Goddeeris (Kortrijkse)
- Fanfare : Rudolf De Muynck v. Dolf / Albert Florizoone
v. Berten (Veurne Ambachtse) (4)
- Verbondswacht : Raymond Luyten v. Mon
- Ons Leven : Marcel Reynders

Brabantse Gilde : Willem Aelvoet v. Wim (Noord-Brabant)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel : Herman Cosyns v. Apollo
- Leuvensche : Jozef Ravoet v. Jef
- Noord-Brabant : Gaston Halsberghe
- Ons Hageland (Patria) : Robert Lerut
- Payottenland (Chicago) : Jozef Nechelput v. King-Kong /
Roger Van Keymeulen v. Aailen (1)

(1) Om onbekende redenen trad Jozef Nechelput af en
Roger Van Keymeulen nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad Albert Florizoone af en
Piet Van De Weghe nam het preseslint over.
(3) In de loop van het jaar was Albert Dubois af en toe
preses ad interim.
(4) Om onbekende redenen trad Rudolf De Muynck af en
Albert Florizoone nam het preseslint over.

Limburgse Gilde : Gilbert Van de Weerdt
- Heidebloem : Mathieu Hendrix
- Hesbania : Piet Lambrechts
Oost-Vlaamse Gilde : Michel De Mulder (Oudenaardse)
- Domper : Ghislain Otte
- Meetjesland : Jozef De Prest
- Oudenaardse : Michel De Mulder
- Ros Beyaert : Aimé Van den Bossche
- Waasse : Raphael Alderweireldt
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Novemberclub van Moeder Oudenaardse
En weer kwamen ze samen om leutig te doen,
Zij zouden eens boemelen met heel veel fatsoen.
De laatste nachten brachten ze slapeloos door,
De blijde verwachting miek hen angstiger dan ooit te voor !
De zieken uit Blauwput moesten ’t bezuren !
D’infirmierkes Medar’s afwezigheid verduren !
In ’t havenkwartier geen Torke te bespeuren.
De Richard gaf het op met de thesis te leuren !
Een half uur te laat werd er appel geblazen,
Het bier lonkte reeds uit de schuimende glazen,
De “buks” zag men hun dartele schaapjes verlaten.
Nog lang weerklonk in de vert’ hun weemoedig blaten !
Zij waren ja, buiten ’t bereik der pandoeren,
Maar Fee Dirkx kwam ze nu van dichtbij beloeren.
Ze dronken en maakten veel misbaren.
De praeses kon ze ter nauwernood bedaren !
Marc De Bo begon over ’t bal te parleren.
Wie had het gedacht : de onder-praeses zou presteren !
Daarop volgde er een vinnig debat,
Van ontroering viel de Marc op zijn gat.
Den dikken Miel werd een geschenk aangeboden.
Het was ’nen aspot, en nog wel ’nen groten !
De Medar was jaloers, men zag het aan zijn blikken.
Ook den Paepenstae scheen van afgunst te stikken.
De Leus en de Rob verschenen op de planken,
En begonnen daar op zijn pastoors te janken.
De Tor begon zijn scherp-oorkes te spitsen,
Een geile lach kwam zijn gezichtje in tweeën splitsen.
Piet Boone die ging een liedeken zingen,
’t Was niet vuil, maar toch over gevaarlijke dingen.
Of hij het zong met goede en voorname manieren,
Kan ik niet zeggen, want ik stond juist te pieren.
Een schacht liet zijn stemme eens horen,
Het was of hij was aan ’t versmoren !
De Marc wou hem direkt opereren,
Maar Medar zei dat ’t wel ging passeren.
Dat Kokske is toch een dichterlijk man,
Zijn kronkelingskes geven er de preuve van.
Hij deed een schuchter schachtekijn rechtstaan op zijn stoel,
Dat verzekens voordroeg met heel veel fatsoen.
Daar werd opnieuw het gordijn opengeschoven,
En den Dapper ging rap de lichten uitdoven.
Twee mannen in des priesters gewaad,
Vertelden van veel Buffalo’s kwaad.
Zij waren zich volop aan ’t amuseren,
Toen de Wim Sassen hen kwam ambeteren.
Hij heeft ze daar ne tap gestoken !
Hij blijve voor eeuwig in zijn oerwoud verdoken !
Na lang omzwerven kwamen zij voor hun kot te staan.
Met ietwat vertraging is de deur dan open gegaan.
Zij richtten tot God hun eerste morgenbeê,
En bestegen daarop hun steriele legersteê.
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Bestuur van het Vlaams Verbond
(foto wwe. Urbain Reynaert)

Zittend : (1) Marcel Reynders, (2) NN, (3) Karel Goddeeris, (4) NN, staand : (5) NN, (6) Urbain Reynaert, (7) NN,
(8) NN, (9) NN, (10) NN, (11) NN.

Studentenleven anno 1936-1937
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
-

Oost-Vlaamse Gilde : André Roeland (Domper)
- Domper : Achiel Van Ceunebroeck
- Meetjesland : Antoon De Baets v. Tone
- Oudenaardse : Medard De Jaegher
- Ros Beyaert : Florent De Pauw
- Waasse : Albert Burm

senior seniorum : Antoon Staes (Mandel)
vice-senior seniorum : ...
scriptor : Albert Coucke v. Berten (Tieltse)
penningmeester : ...
raadslid : ...

West-Vlaamse Gilde : Antoon Staes (Mandel)
- Brugse : Jozef Bernolet
- Kortrijkse (Bel) : Jules Devos
- Mandel : Andries Thiers
- Meense : Rufin Delbaere
- Oostendse : Wilfried Lootens
- Tieltse : Albert Coucke v. Berten
- Veurne Ambachtse : Louis Fouvry
- Westland : Jozef Verfaillie

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Jan Goossens (Kempische)
- Geelse : ...
- Kempische (Lyrique) : Jan Goossens
- Mechlinia : ...
- Pallieter : ...
- Rupelgalm : Alphonse Somers
- Sinjoria (Avenir) : Michiel Verschueren

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia (Suisse) : Jan Dormans

Brabantse Gilde : Willem Aelvoet v. Wim (Noord-Brabant)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel : Jan Lancsweert v. Gandhi
- Leuvensche : Lode Van Beveren
- Noord-Brabant : Jan Van Langendonck
- Ons Hageland (Patria) : Etienne Daenen v. Stef
- Payottenland (Chicago) : Jozef Nechelput v. King-Kong

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- KVHV : Achiel Cornelissen (Heidebloem / Fanfare)
- Fanfare : Edmond Verhamme v. Mon (Kortrijkse)
- Verbondswacht : Raymond Luyten v. Mon
- Ons Leven : Marcel Reynders

Limburgse Gilde : Jozef Stouten v. Jef (Hesbania)
- Heidebloem : Jos Lemmens
- Hesbania : ...

Vierde vergadering van de Brabantsche Gilde
Het aspect onzer vierde Gilde onderging
zichtbaar een gelukkige expansie, want buiten
de trouwe Brabanders, waren er enkele
nieuwe gezichten aanwezig. Praeses Willy stak
zijn vreugde dan ook niet onder stoelen of
banken en zijn aartsvaderlijke glimlach wees
er ons op hoe gelukkig hij zich voelde, dat de
Brabantsche, spijts de groote kwaal der
spoorstudenten, toch nog immer hoogtij viert.

Voorzeker was de officieele spreker hieraan
niet vreemd. Welke naam is er immers sterker
aan magnetisme dan deze van Heer Flor
Grammens ?
Het was alsof magnetische
krachtlijnen van zijn persoon uitgingen om
oogen en ooren van iederen Brabander te
doorgroeven en ten slotte tot hun vertrekpunt
terug te keeren. Hij weze hier openbaar
terecht gesteld die zegt dat de cursus van
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De Leuvensche Club voor en na een vergadering
(foto’s uit het verslagboek van Lovania)

Vooraan : (1) Lode Van Beveren, (2) Jef Ravoet, (3) Roger De Maegd, (4) Michiel Van Meensel, (5) Richard
Poelmans, midden : (6) Albert Beken, (7) Jules Lemmerling, (8) Willem De Flander, (9) René Lissens, (10) Rik
Vrebos, achteraan : (11) Paul Arend, (12) Tony Heremans, (13) Rik Lenaert, (14) Bert Jambé.
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Professor De Muynck van geen nut is ! Maar
kom, en keeren we terug tot ons onderwerp.

talenten ten toon te spreiden met het
nummertje van het fameuze wuf, dat haar
laatsten zangdroom verwezenlijkt zag bij het
aanbrengen van het toestel (W)ielemans(C)euppens : grootsch van uitvoering en
wonderwel aangepast was dan ook de
salamander, die zonder ongelukken verliep,
waarschijnlijk door het feit dat een schacht
het toestel stabiliseerde, op gevaar af van
besmetting zijner eigen reukorganen.

Heer Grammens zou ons dus kunnen spreken
over de taalgrensarbeid. Hij vindt het echter
veel interessanter en actueeler met ons een
reis te maken door het land der laatste
gebeurtenissen. Vooraf wil hij ons uiteenzetten
hoe betrouwbaar en ridderlijk de leden zijn
van de verschillende actiegroepen en hoe
gering, maar des te effectiever het getal leden
is van elke groep afzonderlijk. We mogen
waarlijk zeggen dat ze weten wat het woord
“actie” in zich sluit : ze zijn de mannen, niet
zoozeer van het woord, maar vooral van de
actie, de daad. Concreet voorgesteld : de
mannen van borstel en verfpot. Lang genoeg
heeft het woord zijn dienst gedaan : het volstaat niet. Blijft één zaak : de daad ! Vier volle
jaren en half hebben we het zoet lammeken
gespeeld en hebben we wetsverkrachting
toegelaten, maar dat deze euveldaad één
lustrum zou kennen : dat dulden we niet !
Daarom moet in 1937 de groote slag geslagen,
de groote kuisch doorgezet ! Met ’n kalmte en
’n zelfbeheersching en ’n genot, die bewondering afdwingen, onderhoudt hij ons verder
over de kostelijke feiten en grappen te Edingen
die meebrachten dat hij naar Bergen werd
vervoerd en ter beschikking werd gesteld van
den procureur des Konings. De handelwijze
van dezen laatsten heeft enkel deze groote verdienste dat ze onze lachspieren eens in beweging wist te brengen. Even wil hij er ons toe
aanzetten om in soortgelijke gevallen steeds
hoffelijk, voornaam en beleefd te zijn tegenover pandoeren en agenten, want dit zijn tenslotte toch ook menschen en bezitten als dusdanig ook brullende gevoelsnaren. We gaan
met Heer Grammens even tot Walshoutem,
het dorp met den merkwaardigen veldwachter,
die meer over heeft voor een lekkeren natten
Krüger dan voor ’s lands heil ! Met steeds
dezelfde verrukkende herlevingsgeest brengt
hij ons tot Lettelingen, waar het bewezen werd
dat dronkaards niets meer en ook niet minder
zijn dan beesten en waar er ’n burgemeester
woont, zooals er helaas nog veel te veel zijn in
Vlaanderen. Om te sluiten, drukt hij het ons
op het hart dat tegen groote kwalen effectieve
middelen moeten aangewend en dat we ons
alles, zelfs ministerieele vriendschapsbanden,
moeten kunnen ontzeggen om toch maar te
maken dat eindelijk het recht eens zou
zegevieren ! Ons aller besluit staat vast : Heer
Grammens heeft het bij het rechte eind en
verdient ten volle onze sympathie en
medewerking.

Volgde dan de aandoenlijke begrafenis van
Tistke Jacket, de diepbetreurde vriend van
Luppe Casuffel en Toone Moustache. Nadat
mijnheer pastoor zijn bedeken gedaan had in
de kerk, hield Toone Moustache, alias Cosijns,
zoo ’nen formidabelen triestigen discours dat
bij Luppe en heel den Annekensnest voor zijn
minst beroertensymptonen te bespeuren
waren en dat heel het kerkhof één bad was
van glinsterend vocht. Tranen vloeien immers
het hardst en het overvloedigst bij menschen
als Luppe, die slechts weenen kunnen in
buitengewone omstandigheden.
We waren van onze droefheid nog niet
heelemaal bekomen toen Laurent Peeters ons
de redenen aanhaalde waarom hij deze en ook
de komende Gilden wenscht bij te wonen.
Spijtig genoeg wierd hij bij zijn eerste
contactname voor socialist uitgejouwd door de
massa van één persoon, omdat hij ons
aansprak op den nochtans tuchtwekkenden
toon : “Kameraden !” - “Vergeef hem, Laurent,
want den booswicht wist niet wat hij deed !”
En zoo kwamen we tot een ridderlijke
discussie, die, alhoewel niet van interesse
ontbloot, toch eenigszins de leute kwam onderbreken. Het ging namelijk over de malaise,
die den laatsten tijd in de Verbondsrangen
heerschte. Na faire en vruchtbare uiteenzettingen, kwam men tot verschillende besluiten,
waaronder voorzeker dient aangestipt dat de
rubriek hieromtrent in “Volk en Staat”
verschenen, vooreerst totaal misplaatst en
daarbij nog onnauwkeurig was. Ze lieten ons
ook toe den wensch te uiten dat toch de atmosfeer in de Leuvensche studentenwereld
steeds gaaf en gezond moge blijven. En dit kan
alleen zoolang ’n Dinaso, ’n V.N.V.-er en
’n J.V.F.-er op Gilde en klub naast elkaar
kunnen zitten als broeders. Zoolang ze er dus
zoeken wat hun bindt, namelijk : dat ze allen
toch Vlamingen zijn, en niet wat hun scheidt,
namelijk : dat ze spijtig genoeg verschillen van
politieke meening.
Hierna werd ’n vrij lang colloquium verleend
en als allen terug “ad sedes” geroepen werden,
zag men dat eenigen reeds verdwenen waren :
eenerzijds bewoners van paedagogieën en
anderzijds mannen van ’t vak, die hun stiel

Hierna kregen de commilitones Hagen en
Abraham de gelegenheid hun semi-gesproken
zangtalenten en semi-gezongen spraak- 217 -
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gingen uitoefenen. Praeses Willy toonde zich
dan hevig voorstander van de concentratie en
gebood stoelen en tafels, glazen en bierpot, zoo
dicht mogelijk bij elkaar te schuiven.

verkonden “dat al de ionen er gesplitst zijn in
atomen” ! O tempora ! O professores !
Dit alles bracht ex-commilito Richard
Poelmans er toe ’n lachwekkende vergelijking
te maken dat, indien hij en Alcazar het
gesternte zouden uitmaken aan den hemel der
Brabantsche Gilde, hij de Kleine Beer zou zijn
en Alcazar de Groote ! We voegen er aanstonds bij : toch nog niet groot genoeg om
gevaren te voorkomen en zoo noodig te trotseeren ! Het bijzonderste uit den speech van
Richard dient onvoorwaardelijk aangestipt te
worden : “dat we immers moeten houden aan
die goede, oude, trouwe vriendschap en Gildebroederlijkheid, want we weten of beseffen nog
niet wat het zeggen wil ze te moeten missen”.

Vervolgens werd aan commilito Alcazar uitleg
gevraagd waarom hij dragende was “van
’n verband rond zijn hand”. En commilito
Alcazar, die zóó doordeesemd is van den
Gildegeest dat zelfs gekwetste ledematen hem
niet kunnen thuis houden - het schijnt dat hij
ook met verzworen zweetvoeten zat - was veel
te slim om ons kond te maken dat hij zóó dom
was geweest de gevaren der pillologische
oefeningen niet te kunnen omzeilen en maakte
dan ook liever de reklaam van den alomgeprezen witloof. Onlangs wist ’n beroemde
Professor des Katholieken Universiteit van
Loven groote witloofvelden te ontginnen in het
Chacogebied van Paraguay ! De oogst is er
rijp, maar gering de arbeiders ! Er wordt ook
wel eens gezegd dat de meesters beschaamd
worden door hun discipelen ! Zouden Pasteur
en al de grootste chemiekers het dan niet eens
zijn wanneer commilito Alcazar ons komt

Als slot van deze heerlijke Gilde werd
meesterlijk het Ruiterslied aangeheven en óók
tactvol meegeleefd en zoo eindigde deze
onvergetelijke avond in ’n atmosfeer, die alle
Gilden en Clubs ons kunnen benijden en die
spijtig genoeg door niet alle Brabantsche
gildeleden kon worden meegevoeld.
Uit Ons Leven van 8 maart 1937.

Studentenleven anno 1935-1936
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

- Waasse : Raphael Alderweireldt

-

West-Vlaamse Gilde : Marcel Vandenburie (Kortrijkse /
Fanfare)
- Brugse : Theo Mistiaen / Albert De Ketelaere / Luc
Vercruysse (7)
- Kortrijkse (Bel) : Jozef Pollet v. Seppe
- Mandel : Antoon Staes
- Meense : Jozef Deneckere
- Oostendse : Romain Vermeire v. Meng / Piet Van De
Weghe (8)
- Tieltse : Basiel Ramboer
- Veurne Ambachtse : Albert Florizoone v. Berten
- Westland : Robert Castel

senior seniorum : Jozef Vande Wiele v. Jef (Kempische) (1)
vice-senior seniorum : ...
scriptor : Jozef Stouten v. Jef (Hesbania)
penningmeester : ...
raadslid : ...

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Hollandia (Suisse) : Leon Van Hommerich v. Thor
Antwerpse Gilde : Herman De Ceuster v. Dolfuss
(Rupelgalm) [?]
- Geelse : ...
- Kempische (Lyrique) : Clement Van den Bosch
- Mechlinia : Jozef Marijnen
- Pallieter : ...
- Rupelgalm : Marcel Vertongen
- Sinjoria (Avenir) : Andries Mast

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- KVHV : Michiel Verkinderen (Meense / Kortrijkse)
- Fanfare (Koninckx) : Achiel Cornelissen (Heidebloem)
- Verbondswacht : ...
- Ons Leven : Jozef Blomme (Brugse)

Brabantse Gilde : Roger Van Keymeulen v. Aailen
(Payottenland)
- Aarschotse : Jules Vanden Broeck
- Bezem Brussel : Andries Raes v. Horatius
- Leuvensche : Richard Poelmans
- Noord-Brabant : René De Nef
- Ons Hageland (Patria) : Valère Meganck
- Payottenland (Chicago) : Norbert Luyckfasseel v. Nurks

(1) Tijdens het jaar was Roger Van Keymeulen v. Aailen
(Payottenland) af en toe senior seniorum ad interim.
(2) Om onbekende redenen trad Jozef Beckers af en
Achiel Cornelissen nam het preseslint over.
(3) Om onbekende redenen trad Achiel Cornelissen af en
Willem Segers nam het preseslint over.
(4) In november 1935 trad Eleuthère Lejour om
onbekende redenen af en Hector Lamont nam het
preseslint over.
(5) Na het overlijden van Clement De Pessemier in
oktober 1935 nam André Roeland het preseslint over.
(6) Om onbekende redenen trad Medard De Jaegher af
en Eleuthère Lejour nam het preseslint over.
(7) Om onduidelijke redenen zijn Theo Mistiaen, Albert De
Ketelaere en Luc Vercruysse alledrie preses geweest.
(8) Eind 1935 verliet Romain Vermeire de universiteit en
Piet Van De Weghe nam het preseslint over.

Limburgse Gilde : Jozef Beckers v. Jo / Achiel
Cornelissen (Heidebloem) (2)
- Heidebloem : Achiel Cornelissen / Willem Segers v. Giel (3)
- Hesbania : Jozef Stouten v. Jef
Oost-Vlaamse Gilde : Eleuthère Lejour (Oudenaardse) /
Hector Lamont (Oudenaardse / Meetjesland) (4)
- Domper : Clement De Pessemier / André Roeland (5)
- Meetjesland : Joseph Loontjens
- Oudenaardse : Medard De Jaegher / Eleuthère Lejour (6)
- Ros Beyaert : Albert Boeykens
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Naar een stijlvol Clubleven
Seniores !

Ook naar binnen toe dient alles omgevormd.
Codex dient STRENG te worden nageleefd.
Eens de traditie gevestigd gaat alles glad van
de hand. Kwestie vanaf de EERSTE club er
mee van wal te steken. Brengt dus uw codex
mee naar het eerste convent. We zullen er over
praten.

Er staat geen gemakkelijk jaar voor de boeg.
We spreken al jaren er over dat we het
clubleven gaan herinrichten, we zijn verleden
jaar vertrokken met het clubcodex, al kwam
het laat. Dit jaar wordt dan de tijd voor de
definitieve organisatie.

Elke senior zorge ook dat hij zijn gekleurdgetekend schild meebrenge. Kleuren met
teken. Dan laten we vaantjes maken voor ons
studentenhuis. We zetten die op de rekken
boven de tafels, dan kan elke club steeds haar
plaatsen innemen, zowel tijdens de restauratie
als in het café.

Wat willen we bereiken ? Strenge tucht voor
elk clublid, van praeses tot schacht. Strenge
tucht in de zin van strakke gebondenheid aan
ééndere regels en wetten voor alle verbondsleden.
Georganiseerd plezier, zo dat wie ook, er
zonder aanstoot kan aan deel nemen en ...
meegenieten. Een vaste traditie. Dat is echter
werk van jaren.

DAN eerst komt er gemoedelijkheid. Stellen
jullie je dat maar eens voor. Dat je kunt
zeggen : Goeie hemel, wat kan die tafel van de
Kortrijkse buffelen. Of : je kunt weer horen
waar het standaardje van de Geelse staat.

Eerste vaststelling : er was geen clubgeest.
Laten wij het ronduit bekennen : onze
ereleden werden meestal opgezocht tussen de
vaders van onze leden, zelden tussen de oude
heren, de afgestudeerden, de oudclubleden.
Waarom ? Waaruit komt dat ? Omdat de
club wel een midden was waar eens
uitzonderlijk leute kon heersen, niet altijd
daarom, maar waar heel dikwijls de warme
geest van kameraadschap ontbrak. Dat
moeten we dit jaar beginnen op te bouwen.

Maar toch is er nog iets meer ! De verhouding
van oudejaars tot schacht, van schacht tot
oudejaars. Er was geen contact. De schacht
was een minderwaardig wezen. Jij keek
somtijds verbitterd naar de ouderen. Een
schacht IS, studentengewijs gesproken, een
minderwaardig wezen, maar juist dààrom
dient aan zijn opleiding de uiterste zorg
besteed. Ook HIJ moet dat begrijpen. Niet
alleen moet hij alle vormen van het kleurrijke
studentenleven aanleren, maar vóór alles
moet hij iemand vinden, die hem in en door
alles steunt. Steunt voor zijn studie, voor zijn
eerste examen, steunt voor zijn eerste stappen
in de werkelijkheid. Want dàt is het. Uit het
kostschoolleven wordt hij ineens in ZIJN
vrijheid geworpen, en hij weet niet wat er mee
doen. Daartoe dient de PETER. Alle seniores
zorgen er nu reeds voor de geschikte peters te
zoeken voor de komende schachten. We zullen
hun namen opnemen voor het archief. De rol
van de peter is van het uiterste gewicht : hij
moet zijn beschermeling behouden voor ELKE
buitensporigheid. Vooral voor het drinken.

Hoe ? Allereerst dienen de uiterlijke vormen,
het decorum, de aankleding van een club omof bijgewerkt. Alles moet er toe leiden de
jongens het daar gezellig te maken. Bierpetjes
VERPLICHTEND voor elk lid.
Zo voor de linten. En dan komt er dit bij : elke
club hààr eigen bierkroezen, haar tabakspot,
haar pijpen. Kijkt van nu af reeds uit,
Seniores, en zegt ons uw desiderata op het
eerste convent. Dat die zaak van af de eerste
week AF weze. In het Studentenhuis zal er
gezorgd worden voor plaats (haken), waaraan
elke club hààr pinten kan ophangen. Alle
pinten zullen het club-teken dragen, plus de
naam van het lid. Voor de aanschaffing van
alle benodigdheden zorgt het convent, maar
wij willen geen vodden : vooraf dienen alle
onkosten vereffend. Want ook de pest van het
overal-in-schulden-blijven-staan dient uitgeroeid. Gezond plezier is altijd het geld
overwaard dat men er aan besteedt. Linten en
petjes duren de hele studententijd, laten we
aannemen dat men elk jaar een pint kapot
krijgt (bij het aanstoten tijdens een
salamander zullen er wel slachtoffers vallen),
dan komen we tot een gemiddelde uitgave van
volle VIJFTIEN frank per jaar !

Het is een verkeerde gewoonte te menen dat
DIE bekwaamheid de allereerste vereiste is.
Laat de peter beginnen met zijn pupil voor
zich te winnen. Laat hij hem een klein
geschenk aanbieden : de kleuren van de club
in een miniatuurbandje uitgevoerd, die kan hij
dragen aan zijn uurwerk. Hij zal die bewaren.
Ze zullen een symbolische, maar ook
duurzame band uitmaken voor het leven. Laat
de
schacht
zijn
peter
eerbiedig,
ja,
EERBIEDIG tegemoet treden. Dat hij hem
behulpzaam weze waar hij kan. Nee, het is
geen lolletje. Dat vlammetje dat op zijn tijd
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voor de sigaret of de pijp wordt aangeboden,
dat glas dat juist à point gevuld staat, die
duizend en één dingetjes van niets maken ons
tot vrienden-voor-het-leven. De schachtmedicus krijgt een oudejaarsstudent-medicus
als peter. Die brengt hem van alles op de
hoogte. Niet slechts van tuyaux (examentuyaux en andere), die helpt hem bij zijn
practisch werk, leert hem zijn nota’s houden,
doet hem tijdig gaan slapen, als de les van
’s anderendaags een kwaaie is. Och kom. Sla
een blik in de toekomst.

hoe het werkt ? Die hele lange keten van
vriendschapsbanden voor het leven, DAT
maken we te Loven met ons clubleven. Dat
begint van af dit jaar ! En als ze dan nog
eens, na vele jaren naar de club komen, in rij
en gelid volgens ouderdom en peterschap, dan
bengelen op hun buikjes die kleine lintjes,
geschenk van schacht of van peter, beeld en
symbool voor de echte houwe trouwe.
Seniores, er is veel werk voor ons weggelegd.
We moeten het aanpakken met vaste hand.
Denk er om, het bier is geen doel, het kan een
middel zijn. Maar de kameraadschap, die is en
blijft doel van de club. Helpt ons die
grondvesten en vasthouden. Het is de tijd !

Dr. med. Zoënzo helpt de jonge Dr. med.
Ditendat een geschikte standplaats uitkiezen,
zich installeren, ze hebben intieme vriendschapsbanden, slijten vacantiedagen samen.
Maarrr Dr. med. Ditendat op zijn beurt heeft
de nog jongere Dr. med. Wieofwat geholpen
een geschikte standplaats uit te kiezen. Zie je

De Voorzitter van het Seniorenconvent.
Uit Ons Leven van 21 oktober 1935.

Moeder Veurne Ambachtse
(foto wwe. Urbain Reynaert)

Vooraan : (1) Jozef Hoste, (2) Oscar De Baenst, (3) Albert Florizoone, (4) Louis Fouvry, (5) Omer Hauspie, tweede
rij : (6) Herman Borgonie, (7) Robert Pylyser, (8) Godfried Houbaert, (9) Maurits Debra, (10) Urbain Reynaert,
(11) Gaspar Hillewaere, (12) Marcel Stockelynck, (13) Frans Van Landuyt, (14) August Dedeyne, derde rij :
(15) Albert Leroy, (16) Jacques Vandergucht, (17) Jozef Van Hee, (18) Leon Camerlynck, (19) Juul Vandamme,
(20) Oskar Pauwelyn, (21) Willem Valcke, achteraan : (22) Frans Develter, (23) Jozef Verfaillie.
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Studentenleven anno 1934-1935
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT (1ste lustrum)

Oost-Vlaamse Gilde : José De Wolf v. Dzeene (Domper)
- Domper : José De Wolf v. Dzeene
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse (Chicago) : Medard De Jaegher
- Ros Beyaert : Robert Cool
- Waasse : Hector Steels

- senior seniorum : Marcel Vandenburie (Kortrijkse /
Fanfare) / Michiel Verkinderen (Meense / Kortrijkse) (1)
- vice-senior seniorum : ...
- scriptor : ...
- penningmeester : ...
- raadslid : ...

West-Vlaamse Gilde : Eugène Mattelaer (Kortrijkse) /
Michiel Verkinderen (Meense / Kortrijkse) (4)
- Brugse : Louis Mistiaen
- Kortrijkse (Bel) : Marcel Vandenburie
- Mandel : Marcel Deberdt
- Meense : André Ponseele
- Oostendse : Jean Guillemin
- Tieltse (Koninckx) : Arseen Philips
- Veurne Ambachtse : Jozef Hoste v. Seppen
- Westland : Staf Vandenabeele

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Hollandia (Suisse) : Arno Duyzings / Leon Van
Hommerich v. Thor (2)
Antwerpse Gilde : Constant Belderbos v. Stanny
- Geelse : ...
- Kempische (Lyrique) : Jules Raus
- Mechlinia : ...
- Pallieter : ...
- Rupelgalm : Herman De Ceuster v. Dolfuss
- Sinjoria (Avenir) : Lodewijk Daeleman

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- KVHV : Eugène Mattelaer (Kortrijkse)
- Fanfare (Koninckx) : Edmond Verhamme v. Mon
(Kortrijkse)
- Verbondswacht : ...
- Ons Leven : Lode Ballegeer (Kortrijkse)

Brabantse Gilde : Albert Neetens v. Barko (Payottenland /
Bezem Brussel)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel : Rik Mees v. Castor
- Leuvensche : Karel Charlet
- Noord-Brabant : Maurits Moysons
- Ons Hageland (Patria) : Etienne Daenen v. Stef
- Payottenland (Chicago) : Adolf Loeckx v. Phoebus /
Frans Poellaer / Clement Bronselaer (3)

(1) Om onbekende redenen trad Marcel Vandenburie af
en Michiel Verkinderen nam het preseslint over.
Sommige bronnen vermelden ook (wellicht helemaal
onterecht) de naam van Florent Voets.
(2) Om onbekende redenen trad Arno Duyzings af en
Leon Van Hommerich nam het preseslint over.
(3) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester
(4) Om onbekende redenen trad Eugène Mattelaer af en
Michiel Verkinderen nam het preseslint over.

Limburgse Gilde : Kamiel Vanderlinden v. Kemel Pacha
(... / Fanfare)
- Heidebloem : Frans Hons
- Hesbania : ...

Lustrum der Antwerpsche, Brabantsche, Limburgsche en Oost-Vlaamsche Gilden
Het is geschied naar de voorzegging : er waren
in de hemelen teeckenen van helscer
natueren.

hebben aangevoeld, en hier in dit slenterende
leven zich nogmaals wat meer mensch hebben
gevoeld.

Bij den aanvang der feesten mochten we ons
verheugen in de loffelijke en prachtige
prestaties van het Ursel’s Koor, waar Marcel
De Pauw, en zijn koor, zich op meesterlijke
manier hebben veropenbaard. Bizonder
geslaagd leek de uitvoering van “De Zwerver”
van Schubert en het subtiele “Van twee
Conincxskinderen” bewerkt door Arthur
Meulemans.

Doch het was maar voor een avond, want ’s
anderdaags reeds, waren velen vergeten dat er
Lustrumfeesten waren : op alle Gilden was de
opkomst der studenten af en toe ontmoedigend. En als kroon op het werk : eereleden,
buiten enkele getrouwen, hadden zich ook de
moeite gespaard zich naar Leuven te begeven.
Dit is te verstaan : in onze eeuw zijn de
verkeersmiddelen zoo lastig dat ze voor oude
heeren af te raden, zooniet gevaarlijk zijn.
Thuis blijven, mijne heeren.

Konden de studenten toch eindelijk begrijpen
dat zij, die zich roemen op een intellektueele
vorming, ook het Schoone, de Kunst zouden
trachten te genieten, want in de Kunst ligt die
sublieme begeestering die ons veredelt, dan
zou de verandering merkwaardig zijn.

En de herdenking van Jef Vanden Eynde
dan ? Ik noem het een schande over uw
leven, dat gij, die de pretentie hebt Clubleden
te heeten, door uw lamlendige afwezigheid en
nalatigheid, den laatsten sprankel geestdrift
weet te verdooven. Wanneer een begaafd
spreker als Dr. Albert Van Driessche, zich de
moeite heeft, om voor ons een rede te komen
houden die werkelijk aller belangstelling
wekte, is het dan, ter gelegenheid dezer

Nevens dit artistiek gebeuren, werd ons
gegund een schitterende opvoering van
Oud-Heidelberg te kunnen bijwonen. Het
was nog een van die echte studentikoze
avonden, waar alle aanwezigen, die oude
deugddoende romantische gemoedelijkheid
- 221 -

Chronologisch overzicht per clubjaar

plechtige omstandigheden ook, niet uw plicht
aanwezig te zijn. Of hebt u geen eergevoel
meer ?
Uw gedrag is betreurenswaardig
geweest.

het oogenblik dat men in de Kantien was
binnen getreden. Er was orde, noch tucht. Dat
is dan het jonge geslacht. Het is spijtig dat het
mogelijk is dat zoo iets kan voorvallen in ons
middens. Hopen we dat de komende geslachten toch van zoo iets mochten blijven
gespaard.

Dr. Albert Van Driessche weze hier van harte
bedankt om al hetgeen hij voor het lukken der
Lustrumfeesten heeft gedaan, om de lastige
opzoekingen die het werk bijbrachten, en dan
ook nog om het literair gehalte van zijn rede.
Hij toch was op post, hij was ons getrouw. De
enkele eereleden die gekomen waren wezen
dan ook verzekerd dat we hun aanwezigheid
als een erkentelijk bewijs van sympathie
begroeten, en hun danken om hun getrouwheid.

Studenten, de tijden wisselen. Aan U.
José De Wolf.
N.v.d.R : Namens het Verbondsbestuur,
namens alle commilitones danken we van
harte José De Wolf, om al het werk dat hij
voor de gildefeesten heeft verricht. De
mislukking der gildefeesten zal ook hem niet
ontmoedigen en alleen klaar aanwijzen dat de
gilden een vernieuwing moeten ondergaan.

En toen werd er banket (?) gehouden.
En we gingen naar de Pensenkermis met
fanfare en stoet. Alles verliep prachtig tot op

Uit Ons Leven van 5 maart 1935.

Ons Hageland
(foto Joost Klykens)

Vooraan : (1) NN, (2) Hendrik Stevens, (3) Etienne Daenen, (4) NN, (5) NN, achteraan : (6) NN, (7) NN, (8) NN,
(9) NN, (10) NN, (11) NN, (12) NN.

Studentenleven anno 1933-1934
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

- Sinjoria (Avenir) : Edward De Maesschalk v. Ward

- senior seniorum : Germain Mulliez (Kortrijkse /
Meense / Fanfare)
- vice-senior seniorum : ...
- scriptor : Emiel De Wan v. Milleke (Waasse)
- penningmeester : ...
- raadslid : ...

Brabantse Gilde : Adolf Loeckx v. Phoebus (Payottenland /
Bezem Brussel)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel : Rik Mees v. Castor
- Leuvensche : Karel Devaster
- Noord-Brabant : Jef Verbruggen
- Ons Hageland (Patria) : Etienne Daenen v. Stef
- Payottenland (Regentschap) : Jos Carlier / André
Agneessens / Robert Agneessens (1)

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Hollandia : Jan Snijders

Limburgse Gilde : Kamiel Vanderlinden v. Kemel Pacha
(... / Fanfare)
- Heidebloem : Frans Hons
- Hesbania : ...

Antwerpse Gilde : Edward De Maesschalk v. Ward
(Sinjoria)
- Geelse : ...
- Kempische (Lyrique) : Michel Eyskens [?]
- Mechlinia : Steven Giraud
- Pallieter : ...
- Rupelgalm : Marcel Vertongen

Oost-Vlaamse Gilde : Karel De Belie (Waasse)
- Domper : Jules Goubert
- Meetjesland : ...
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- Veurne Ambachtse : Omer Hauspie
- Westland : Raphaël Lecluyse

- Oudenaardse (Chicago) : Medard De Wever
- Ros Beyaert : Marcel Bogaert
- Waasse : Hector Steels

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- KVHV : Piet Meuwissen
- Fanfare (Koninckx) : Edmond Verhamme v. Mon
(Kortrijkse)
- Verbondswacht : Godfried Thiers (Mandel)
- Ons Leven : Germain Mulliez (Kortrijkse / Fanfare)

West-Vlaamse Gilde : Godfried Thiers (Mandel)
- Brugse : Gerard Beernaert
- Kortrijkse (Bel) : Gerard Mandeville
- Mandel : Lode Loones
- Meense : Michiel Verkinderen
- Oostendse : Joseph Van Leke
- Tieltse (Koninckx) : Frans Van Parijs

(1) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.

Brugsche Club op donderdag 26 april 1934 bij Baas Koninckx
De voorlaatste club stond in het teken van de
prikkelbaarheid, de muzikaliteit en de
drinklust. De prikkelbaarheid was te zien aan
de vieze bokkesprongen van zekere uitgelaten
Brugsche zotten, die niet wisten wat met hun
armen en beenen en hun heele lijf aan te
vangen. De praeses had nog juist op tijd de
dochter van Baas Koninckx naar beneden
gezonden, omdat de Bruggelingen boven
zaten. De instrumenten wierden van af de
kast gehaald om door muzikaliteit meer leven
in ’t spektakel te maken.

lantaarns de oogen uitgestoken, als straf voor
hun indiscrete blikken.
Er zou dus nagegaan worden in welke mate de
schachten nut zouden getrokken hebben uit
een jaar levensonderwijs, dat hen ruimschoots
en door doortrapte en onderlegde professoren
was voorgedaan en aangeleerd geworden.
Roger Coucke werd het eerst onder handen
genomen. Louis Mistiaen - zijn peter - zou
oordelen in hoeverre z’n petekind de ontgroening waardig was. Louis bekende ons van
zijn petekind zodanig gevolgd te hebben dat
hij er z’n kursussen soms heeft moeten voor
vernegligeren : dit is nog een bewijs van de
toewijding welke de anciens-peters hun
doopskinderen toedragen, en van de drang
welke hun bezielt om van hun kweekelingen
weerdige, kundige en onverschrokkene Brugsche Vrijers te maken.

Wanneer nu het clublied te samen gezongen
was geworden, stak Gerardje zijn inleidingsspeech af (’t geleek op n’n ingeleden !). Hij
bedankte de opgekomen manschappen,
peezugers zoowel als abonné’s en voorspelde
dat het bestuur in de volgende vergaderinge
zou afgaan en het nieuw bestuur zou opgaan.
Die voorspelling was een onrechtstreekse
reclame voor purgatiemiddelen (want de
praeses is apotheker) terwijl dat wij voorzeker
in openlucht zullen moeten bijeenkomen om
het nieuwe bestuur toe te laten in goeie
condities op te gaan. Nadat de praeses nog
eenige zoetgevooisde woorden tot de ontroerde
toehoorders gericht had, en de schrijver een
verslag in verkorten telegraafstijl afgelezen
had, wierd er overgegaan tot de ontgroening
der aanwezige schachten.

Na Roger Coucke kwam Wilfried Ghesquière
aan de beurt. Deze vertelde ons met welke
nieuwsgierigheid hij in de club gekomen was,
en dat hij er altijd veel jouissance beleefd had.
Z’n peter, Romain Vermeire, deed hem als
ontgroeningsvoorwaarde drie salamanders
drinken, waarmee dat z’n petekind bewees van
z’n peter trouw te willen navolgen.
Jules Dewolf was zoodanig aangedaan en
ontroerd dat hij eerst bekende niemand te
zijn, daarna moest hij zijn paspoort aflezen om
te weten wie hij was en waaruit hij kwam. Hij
vernam zelf met verbazing dat hij ongehuwd
was. Seppen Roets vond zijn petekind ravissant, want hij zag hem bijna niet meer zitten
en hij trappelde precies gelijk eenen die de
zeeziekte had.

De deugdzame en stichtende voorbeelden en
esbattementen der anciens hebben de
schachten tot een zekere graad van rijpheid
gebracht. Hun teedere ziele die aanvankelijk
alleen vatbaar was voor prullen, heeft na een
jaar Brugsch Clubleven een zekere dosis
levenservaring en menschenkennis opgedaan.
Het aanhoudend hooren spreken van Eulalie
en andere dergelijken, heeft hun vrouwenbewustzijn wakker geschud, en heeft hun
doen kennis maken met tuyaumaagden van
alle allooi en kaliber. De lust tot avonturen
heeft hen menige nacht, als een Don
Quichotte, doen uitgaan op zoek naar de
wereldberoemden en nooit-te-hoog-geprezen
Pee Dierickx. Op deze nachtelijke tochten
werden, uit puur idealisme, de straat-

Albert Fonteyne die smachtte om ridder
geslagen te worden moest insgelijks z’n
paspoort raadplegen om te weten wie dat z’n
vader was en waar hij ter wereld gekomen
was. Jan De Spot onderzocht zijn petekind’s
geweten door hem eenige vragen te stellen :
wie Jan De Spot kent zal den aard dezer
vragen zeer goed kunnen vermoeden.
Zoo werden vier schachten, want meer waren
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Moeder Rupelgalm
(foto AMVS)

Zittend : (1) NN, (2) NN, (3) Marcel Vertongen [?], (4) Herman De Ceuster [?], (5) NN, staand : (6) NN, (7) NN,
(8) NN, (9) NN, (10) NN, (11) NN, (12) NN, (13) NN, (14) NN.

er nog niet tegenwoordig, van hun groene
bladeren ontdaan en bewust van hun eigen
mannelijke kracht de studentenwereld ingezonden, om de rangen der studentikoze
liefdeverklaarders, nachtridders en vrouwenbeschermers aan te dikken. Zij zouden vol
hoop de toekomst ingaan, een talrijk nakomelingenschap uit het stof opwekken en in eer en
deugd een gemakkelijk en aangenaam leven
slijten. De toekomst van de Brugsche Club is
trouwens aan de spruiten, de verschgeborenen, want moesten er geene van die
soort meer zijn zou de Club moeten eindigen
“faute de combattants”, en zouden wij anciens
nog eens moeten terugkomen en probeeren
om ons best te doen. Na deze ontgroeningsplechtigheid zongen de vier versche anciens
tesamen met Paster Fonteyne, waarbij zij
rivaliseerden in lawijt en cacaphonie :
Fonteyne’s vogelstemmetje werd overdonderd
door Jules Dewolf’s buikgerommel.

Daarna was het de beurt aan Georges Van
Caillie, welke zich statig op een pochette op
z’n knieën zette. Hij had den besten indruk
opgedaan van de club, welke hij als de
verhevenste instelling aan de hoogeschool
beschouwde, een wetenschappelijker en
leerrijker milieu kan men zich niet indenken.
Daar hij openlijk met de club bofte kon men
niet anders als hem z’n groen pak af te doen
en bij de anciens in te lijven.
De zorg, welke Moeder Brugsche een gansch
jaar had moeten aan haar zuigelingen wijden,
was geweken. De kleuters konden nu op
eigen beenen loopen, misschien nog wel krom
maar ’t zou toch gaan. Moeder Brugge kon fier
gaan op haar kroost, wij wenschen haar een
nog vruchtbaarder bevalling voor toekomend
jaar.
Frans Van Parijs bracht ons de broedergroet
van Moeder Tieltsche, en legde ons uit hoe de
beide Moeders familie waren van Eva’s kant.
Hij verheugde zich in ons midden te mogen
vertoeven en voor niets te kunnen drinken.
Daarop werd het “Edite, Bibite” gezongen en
iedereen brulde gelijk een versch getrouwden
die zijn schoonmoeder uitmaakt. Louis
Mistiaen, die zijn talenten voelde rijzen en Jan
De Spot die onder stoom kwam, speechten in
duo. Zij deden gedurig van “is ’t an mien, ’t is
an joen” en als zij gedaan hadden, scheidden
zij uit !

Om er de prikkelbaarheid in te houden zong
de gansche Club : “Lore”, waarna de tijd
gegund werd om zich van het ingezogen nat te
ontlasten. Binst het “tempus” waren twee
andere schachten binnengeslopen, zoodat er
nieuw werk op het programma kwam.
Marcel Ide werd het eerst opgemerkt door zijn
schitterend haar, en zou dan ook als eerste te
verantwoorden hebben voor al hetgeen hij in
Leuven mocht gedaan, of vergeten te doen
hebben. Zijn hoofdgedacht was : dat ze in
Leuven veel met de schachten “mooschten”,
alhoewel hij beweerde hetzelfde te zullen doen
(voor zoveel hij daar natuurlijk zou verstand
van hebben). Zijn bevordering tot ridder
veranderde buiten ieders verwachting zijn
pluimen niet.

Na veel geraas en gebrul stak Louis nog een
gloedvollen speech af om ons praeseske te
bedanken voor zijn heldenfeiten, nachtritten
en andere onnoembare esbattementen. Na een
kort dankwoord van Gerardje gaf men de pijp
aan Maarten !
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Bij het licht van verbaasde lantaarnen en
eerbiedig luisterende gevels, dwaalden de
Bruggelingen van het eene tuyaumaagdeke
naar het andere, bereid om zijn verliefde hart
als pand te laten, om toch nog een teug lekker
bier te kunnen proeven. Het was slechts

wanneer de laatste Brugsche Vrijer zijn “kot”
bereikt had, dat Leuven zelf kon slapen en de
lantaarnen ophouden van beven !
Gerard Dombrecht.
Uit “Moeder Brugse 1885-1985”.

Studentenleven anno 1932-1933
BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT

- Hesbania (Vercammen) : ...

-

Oost-Vlaamse Gilde : Emile Vander Schueren
- Domper : Arthur Van Der Hauwaert
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse (Chicago) : Louis Petre
- Ros Beyaert : Marcel Bogaert
- Waasse : I... Ongenae

senior seniorum : Karel Devaster (Lovania)
vice-senior seniorum : ...
scriptor : ...
penningmeester : ...
raadslid : ...

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Carlos Baekelandt (Kortrijkse)
- Brugse : Fernand Quintens / Louis Mistiaen (3)
- Kortrijkse (Bel) : Jozef Ghesquière
- Mandel : Godfried Thiers
- Meense : Luc Gesquière
- Oostendse : André Claeys
- Tieltse (Koninckx) : Renaat Vincke
- Veurne Ambachtse : Hilaire Vermeulen
- Westland : Jules Brutsaert

Holandia : Paul Waes / Leopold Hoffmann (1)
Antwerpse Gilde : Edward De Maesschalk v. Ward
(Sinjoria)
- Geelse : ...
- Kempische (Lyrique) : ...
- Mechlinia : Louis Reynders
- Pallieter : ...
- Rupelgalm : Herman De Ceuster v. Dolfuss
- Sinjoria (Avenir) : Edward De Maesschalk v. Ward

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- KVHV : Piet Meuwissen
- Fanfare (Koninckx) : Robert Decock (Mandel)
- Verbondswacht : Godfried Thiers (Mandel)
- Ons Leven : Germain Mulliez (Kortrijkse / Fanfare)

Brabantse Gilde : Juul Heremans v. Pallieter (Bezem
Brussel)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel : Juul Heremans v. Pallieter
- Leuvensche : José Thonnard
- Noord-Brabant : Theofiel Laeremans
- Ons Hageland (Patria) : Guillaume Sempels v. Jomme
- Payottenland (Regentschap) : Joris Walckiers / Jean
Galmart / Frans Reygaerts (2)

(1) Om onbekende redenen trad Paul Waes af en Leopold
Hoffmann nam het preseslint over.
(2) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.
(3) Om onbekende redenen trad Fernand Quintens af en
Louis Mistiaen nam het preseslint over.

Limburgse Gilde : Jozef Bergmans v. Jef
- Heidebloem : Gustaaf Gielen

Verslag van de Leuvense Klub van zaterdag 12 november 1932
Eindelik toch had de prezes van Lovania z’n
klub opgeroepen, en zo kwam het dat zaterdag
12 november 1932 er om acht uur klokslag,
reeds drie splinternieuwe schachten ongeduldig verlegen zaten te wachten bij Baas
Koninckx op de Leuvensche pais die maar niet
komen wilden. Kwart vóór negen klommen we
de trappen op naar de grote bovenzaal : de
schachten moesten al vlug aan ’t werk om
stoelen, glazen en bier te bezorgen, wat
natuurlik niet ging zonder dat ’n onhandige
foetus een of andere pai nat goot. Na heel wat
geharrewar kwam de prezes er toe na
’t gezamelik aanheffen van ons klublied, z’n
pais te verwelkomen, om daarna de schachten
in te wijden in het roemrijke verleden en de
eeuwenoude gebruiken van onze Leuvensche
Klub. ’n Overweldigend applaus begroette deze
openingsrede. Al dadelik deed pai Karel
Devaster opmerken dat het niet geoorloofd is
dat de schachten hun eerste jaar zouden

eindigen zonder de geschiedenis en de
gebruiken van onze klub te kennen : pere
Adolf Caulier werd dan opgelegd z’n schachten
in een paar afzonderlijke vergaderingen de
historie en de bierkodeks te doceren. Toen
gebeurde het ongehoord schandaal dat
’n dubbele schacht, zo pas na ’t aflezen van
’t belangrijkste deel van onze bierkodeks
tweemaal op een tiental minuten tijd naar
beneden ging zonder ’n voorafgaand peto
tempus. Zo’n ongehoorde opstand kon niet
onopgemerkt voorbij, en het strafdrinken werd
deze piepjonge pai Felix Van Noppen opgelegd.
Maar ja, wat wil je er aan doen ? Jaloersheid
heeft altijd bestaan, en geen wonder dus dat
verschillende pais het droevig vonden dat die
lekkere Export in ’t keelgat van die
plichtsvergeten dubbele schacht verdween.
Kortom,
het
werd
een
allervinnigste
woordenwisseling zoals de Kamers zelf er
zelden beleefden en ’t verwonderde dan ook
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niemand uit de mond van pai Richard
Poelmans te vernemen dat ie zich nu al
voorbereidde tot volksvertegenwoordiger. Dit
pretentieus gezegde wist ie heel diplomaties
aan ’n algemene hilariteit te onttrekken door
de plechtige belofte ’n jaarlijkse bijdrage van
duizend frank te zullen storten voor onze klub
van zodra hij de 42.000 frank als kamerlid
zou opstrijken. Deze woordentwist had de
kelen nog droger en de kelen nog meer schor
gemaakt, en de prezes bulderde en hamerde al
maar door tot ie eindelik de politieke
tegenstrevers kon tot bedaren brengen door
het strafdrinken op te leggen aan de dorstigen
onder de dorstigen en ’n Ave Confrater aan
’n paar andere droge levers. Zo kwamen
stilaan jolijt en leute onze klub verlevendigen,
liederen klonken in ’t zotte en amoureuze, en
de prezes vond het gepaste moment
aangebroken om zichzelf en anderen de kans
te laten zich van overtollig vocht te ontlasten
tijdens ’n algemene tempus. Na den “entr’acte”
nam de prezes nogmaals het woord en maakte
de korona erop attent dat de Leuvensche Klub
steeds
een
tweevoudig
karakter
heeft
gedragen. Gegroeid uit de hogere afdeling van
het K.V.S. Ik Dien van Leuven, moet het eerste
deel van elke vergadering besteed worden aan
een ernstig onderwerp. De eerste vergadering
maakt daar doorgaans uitzondering op
omwille van de nog veel te onnozele
schachten. Echter bleef er nu ook nog
’n laatste ernstige zaak te regelen : het
bestuur immers loopt nog mank zonder
schrijver. Aan de korona om ’n nieuwe aan te
stellen. Briefjes worden dus rondgedeeld
onder de aanwezigen die stemrecht hadden,
citeren we : ex-pai Renaat Lissens, pais José
Thonnard, Karel Devaster, Karel Charlet, Adolf
Caulier, Ferdinand Nelis, Lou Torhoudt,
Richard Poelmans, Michel Van Meensel, Felix
Van Noppen en Vital Auteveld. De aspirantschachten Marcel Triangle, Rik Vrebos en
Toon Heremans werden nog als onmondig
beschouwd. Zo gebeurde het dat met zes
stemmen tegen vier en één blancostem
(Verdinaso wellicht) uw dienaar als kruk bij
het wankelend bestuur werd toegevoegd.
’n Salamander gekommandeerd door de pere
stelde nu definitief een einde aan alle ernstige
verwikkelingen in het verdere verloop van de
vergadering. Maar ’t programma was op verre
na nog niet uitgeput : we zaten nog met de
geweldige last drie foeti te dopen tot mennes
van de Leuvense. De peters werd aangesteld
naargelang de fakulteit : zo werd deze
moeilijke taak toevertrouwd aan ex-pai Renaat
Lissens, pai Richard Poelmans en pai Michel
Van Meensel, respectievelik van de schachten
Toon Heremans, Marcel Triangle en Rik
Vrebos. Wijl de jury zich voorbereidde om deze

examinandi te ontvangen, moesten de peters
met hun mennes buitengaan om deze, zo
mogelik, in te wijden in de geheimen van
’t eksaam. De lichten werden gedoofd : enkel
’n kaars gaf nog ’n flauwe feeërieke schijn.
Een voor een strompelden de schachten
binnen, vooruitgeduwd door z’n peter, ’n hels
gehuil steeg op uit de massa (volgt er immers
geen
reaksie
op
elk
indringen
van
’n schandelik iets in ’n gezond milieu ?) :
voetengestamp, stokken gerommel, stemmen
gekres en ’n dof gebrom uit de bombardon die
onze prezes wist te bemachtigen, joegen de
arme schachten de schrik op ’t lijf. Met veel
gefluister vanwege de peters en met veel
geduld vanwege de jury, geraakte men er toch
toe iets af te nemen dat op ’n exaam geleek.
De jury trok zich terug. Ze had flink gefeest
dien avond en was dus goed geluimd : zo
kwam het dat buiten ieders verwachting
volgende beslissing uit de mond van pere
Adolf Caulier rolde : “le jury, après avoir
délibéré sur la stupidité des examens des
récipiendaires Marcel Triangle, Rik Vrebos en
Toon Heremans, a décidé que Monsieur
Triangle a mérité la plus grande distinction et
que Messieurs Vrebos et Heremans ont
satisfait avec distinction”. Volgde dan de
dubbele eed van trouw door de nieuwe
schachten : trouw aan hun Vlaams-nationaal
ideaal en trouw aan de Leuvense Klub. Het
salamanderkoningschap werd behaald door
Rik Vrebos, het jojo-kampioenschap kwam toe
aan Marcel Triangle. Prezes verwelkomde dan
de nieuwe schachten, drukte hen op ’t hart
dat ze nog heel wat zouden te leren hebben,
en dat ze nu maar om te beginnen moesten
luisteren naar de wijze schachtenpreek van
hunnen pere. “Mennes, pas zijt ge van foetus
tot schacht gepromoveerd. Weet wel dat
vorstenhuizen en koningdommen vergaan,
maar schachtenstupiditeit eeuwig zal blijven
bestaan. U schachten heb ik te redden uit de
grote gevaren die ieder van u bedreigen.
Vandaag wil ik u dan wijzen op ’n driedubbel
gevaar : namelijk het alkoliesm, het feminiesm en het profiesm. Het alkoliesm is zeer
oud : denken we aan Noë, de bruiloft van
Kana, de Romeinse en Griekse godzatlap, de
Oude Belgen. Drankzucht bestaat en blijft
bestaan : kijk maar naar Amerika, mennes,
uw oudere broeders, de pais zijn als dorstige
sponsen, die door erfelike belasting moeten
drinken. Uw jong organisme is nog niet tegen
veel alcohol bestand, daarom wees gij de
wandelende portemonnees van de pais.
’n Tweede gevaar is het feminiesm. “Gaat naar
Damascus”, lanceerde Koetepoff in onze klub,
maar ik zeg u, schacht, Adam was ne grote
stommerik dat ie zich liet opereren aan één
van zijn koteletten. Pas op voor de aanlok- 226 -

Chronologisch overzicht per clubjaar

kende meisjes met hun zacht haar en
kussensmekende lippen, maar pas niet
minder op voor die andere, want het is maar
eens dat ge zult meemoeten van schoonmama
naar kinema of theater in plaats van onder uw
beidjes te gaan wandelen, dat ge zult voelen
hoe ge geleverd zijt. ’n Derde gevaar is het
profiesm. Pas op voor de profs, mennes, die
niets anders beogen dan uw geld om ermee
aan de kust te vertoeven. Vlucht de kursussen
waar ze niets anders doen dan uw hersens
kapot razen, maar vlucht ook de bibliotheek,
met z’n muffe boeken vol luizen en mikroben.
Schachten, tracht met uw onnozel verstand
die drie gevaren al te beseffen, en als ge dàt
kunt staat ge al ’n hele stap verder in het

studentenleven.” De schachten waren ondertussen in zo’n verre staat van ontbinding
geraakt, dat de prezes zich genoodzaakt zag ze
bierimpotent te verklaren. Lou Torhoudt
stelde voor ’n zedenmeester te benoemen.
Daar er echter twee kandidaten werden
voorgebracht, zo werd dit uitgesteld tot de
volgende klub : ernstig werk werd zo laat niet
meer geduld. Zo was het bij middernacht
geraakt : officieel eindigde de vergadering met
’n laatste salamander en ’t zingen van “Die
Lorelei”.
Karel Charlet.
Uit het verslagboek van de Leuvensche Klub.

Vlaggenwijding van de Brabantse Gilde
(foto AMVS)

Zittend : (1) NN, (2) NN, (3) Hendrik Wyckmans, (4) Adolf Loeckx, (5) Juul Heremans, (6) NN, (7) NN, (8) NN,
(9) NN, tweede rij : (10) NN, (11) NN, (12) NN, (13) NN, (14) NN, (15) NN, (16) NN, (17) NN, (18) NN, (19) NN,
(20) NN, (21) NN, (22) NN, (23) NN, (24) NN, (25) NN, derde rij : (26) NN, (27) NN, (28) NN, (29) NN, (30) NN,
(31) NN, (32) NN, achteraan : (33) NN.

Studentenleven anno 1931-1932
- Pallieter : ...
- Rupelgalm : Jan Van Reeth / Alfred Van den Hautte (2)
- Sinjoria : Jozef Arts v. Jef

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
-

senior seniorum : Karel Devaster (Lovania)
vice-senior seniorum : ...
scriptor : Carlos Baekelandt (Kortrijkse)
penningmeester : ...
raadslid : ...

Brabantse Gilde : Hendrik Wyckmans v. Rik (NoordBrabant / Bezem Brussel) (3)
- Aarschotse : ...
- Bezem Brussel : Juul Heremans v. Pallieter
- Leuvensche : José Thonnard
- Noord-Brabant : Theofiel Laeremans
- Ons Hageland (Patria) : Bernard Claessens
- Payottenland (Regentschap) : Joris Van den Houte /
Maurice Van Mollem / Jan Pletinckx (4)

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : geen werking
- Geelse : ...
- Kempische (Lyrique) : Isidore Dehing v. Door [?]
- Mechlinia : Gaston Van Hees v. Vaast / Steven Giraud (1)
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- Hollandia : Michel van Baren van Breedam v. Mick

Limburgse Gilde : Winand Castijns
- Heidebloem : Gustaaf Gielen
- Hesbania : ...

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- KVHV : Constant Boutens v. Stanny (Oostendse)
- Fanfare (Koninckx) : Germain Mulliez (Kortrijkse /
Meense)
- Ons Leven : Piet Vossen

Oost-Vlaamse Gilde : ...
- Domper : Gerard Gabriels
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse (Chicago) : Joseph Leus v. Jos
- Ros Beyaert : Maurice De Hauwere
- Waasse : Joseph D’Hooghe

(1) Om onbekende redenen trad Gaston Van Hees af en
Steven Giraud nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad Jan Van Reeth af en
Alfred Van den Hautte nam het preseslint over.
(3) Hendrik Wyckmans werd later de stichter van het
SeniorenKonvent in Gent.
(4) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Jef Goddeeris (Mandel)
- Brugse : Ignace Lantsoght
- Kortrijkse (Bel) : Carlos Baekelandt
- Mandel : Robert Decock
- Meense : Jozef Coppens
- Oostendse : André Claeys
- Tieltse (Koninckx) : Jozef Vergote
- Veurne Ambachtse : Hyppoliet Rathé
- Westland : Emiel Dezillie

Bieravond van Bezem Lovania-Brussel op zaterdag 21 mei 1932
Acht uur sloeg op het stadhuistorentje,
niemand hoorde het want die verdomde
schachten kraamden nou ook zoo hard hun
nonsens uit en zulke verdachte geluiden lieten
zich langs hun kant hooren dat men waarlijk
overtuigd werd dat ze heden hun ontgroeningsexamen moesten afleggen.

“liefde” dierven uitspreken, zwijg stil van
verstaan.
De schachtmeester heeft het woord en in
’n vlaag van berouw over ’n verwaarloozing
leest ie ’n recent verslag af van vrijdag
22 januari Onzes Heren 1932, maar dan komt
z’n vaderlijk gevoelen weer op ’t tapijt als ie
z’n schachten aanspreekt die ’n stap verder
’t werkelijk leven ingaan.

Och arme ! Praeses Pallieter bezag hen met
’n medelijdend lachje, maar plots lei zich ’n
officieele plooi in z’n anders joviaal wezen :
“Beste vrienden, we openen de vergadering
met ’t clublied !” Iedereen sprong recht en
’t schijnt dat de orkestmannen op de Groote
Markt zoo schrokken van ’t plotse orkaan uit
aller onzer kelen losgebarst, dat ze van den
ganschen avond niet meer den juisten toon
hebben gevonden.

Schachten gedenkt - hij vraagt ’n laatste eer,
’n schachtensalamander - Horatius giet eerst
nog ’n volle pint in de kan, waarna alle
schachten samen hun pint trachten te
ledigen. Doch de praeses laat zich begot niet
doen. Nou zullen de anciens salamanderen en
’t klinkende “Ja dat voelen wij” bewees wel dat
het deugd gedaan had !

Gretig werd de pint gesnapt, doch ’n ware trek
van ontgoocheling kwam op aller aangezicht :
’t bier was toch zoo warm ! Doch schacht
Tybaert proefde dat niet, dronk nog ’n teug en
heel plechtig las ie z’n verslag af dat goed
opgesteld was en dan ook aller goekeuring
meedroeg. Praeses Pallieter is nog serieus,
geeft rap enkele mededeelingen over verbondsfeesten die te Betekom plaats grijpen, over de
slotclub van zaterdag 11 juni en over de
100 liter door eerelid Heer De Cooman
geschonken. Hij heeft den tijd niet om uit te
spreken want ’n aanhoudend geroep betoont
aller sympathie voor de bewuste en beruchte
Heer.

Sst, stilte, het officieele begint en de schachten worden galant aan de deur gezwierd,
waarachter alras ’n waar brulapenconcert
losbreekt.
De examenjury wordt gevormd uit het bestuur
en de illustere eereleden.
Iedereen is content van ’n familiepiske te
kunnen profiteren - onderwege klampen de
schachten de anderen aan “wa vraagt de
perfessor ? is ’t lastig” en andere onnozele
vragen ! Zalig zij die arm van geest zijn !
De zaal is in ’t halve duister ! Schacht Tybaert
komt binnen, doch niet klaar bevonden, tot
’n boete veroordeeld en buiten gezet ! Schacht
Hitler volgt, doch de woorden van ’t clublied
wilden maar niet onder z’n snorretje uit. Hij
werd in ’n hoek gezet, waar ie ijverig
studeerde. Schacht Raspoetin schijnt nogal
veel aanleg te hebben tot cultuur en intellect,
hoewel er in z’n antwoorden nogal ’n dégénérescence
morale te
bespeuren
valt.

Wel wat vroeg galmt de Oude Roldersklacht
doch steeds even lustig zingen allen mee,
geven mekaar broederlijk de hand en zuigen
even jouissant hun pint leeg. Laten we ons
nog even over onze schachten ontfermen :
“Schachtenliefde” wordt gezongen, maar met
wat ’n vuur zingen me die schachten dat en
wij die in onze tijd nauwelijks het woord
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Moeder Brugse na de Lichtstoet van het Vlaams Verbond
(foto AMVS)

Vooraan : (1) Godfried Vandervennet, (2) Carlos Maertens, (3) Bob Lantsoght, (4) Cyriel Houwen, achteraan :
(5) Paul Priem, (6) Gerard Beernaert, (7) Jacques Carette, (8) Herman Aernoudts, (9) Walter Van Landuyt,
(10) Gerard Dombrecht, (11) Albert Cools, (12) Willy De Vriendt, (13) Luc Vercruysse, (14) Jozef Blomme,
(15) Prudent Maes.

Schacht Horatius eveneens, doch de air van
superioriteit die hij voor ’t exaam ten toon
spreidde, verliet hem daarna wel wat,
’n exaam is nou ook zoo gemakkelijk niet te
passeeren : vraag dat maar eens aan je peter !

schachten zat zijn ! En het officieele gaat
voort in vorm van jaarlijksche verkiezing van
praeses en schachtentemmer. Pallieter wordt
gekozen met overdonderende meerderheid ...
zie dat ze hem één dezer dagen ook door den
kop schieten (*) ! Wijl ’n heftige kiesstrijd
aanvangt tusschen Cupido en Nobel, glansrijk
door speelgenootje Cupidootje gewonnen. Dat
is vast ’n bak Christmas-bier meer met
Kerstmis ! Beide helden van den dag worden
in triomf rondgedragen !

En wijl schacht Hitler nou vlot de vragen
beantwoordt, worden de schachten weer eens
buiten geborsteld. Een niet proper huis moet
dikwijls uitgeveegd worden ! De jury beraadslaagt heel deftig en heftig en ten slotte
worden allen gelijkgeplaatst met une légère
prédominance van Raspoetin, Horatius en
Tybaert.

Naar ’t schijnt is het officieele en de oude
rommel aan de orde van den dag want Cupido
leest nog ’n verslag af van zaterdag 5 maart
die ’n merkwaardige gebeurtenis moet daarstellen tot staving van ’t liedje : “en ze zuipen
zich zat, dan vallen ze neer, staan ze weer op
en zuipen ze weer !”

Er wordt overgegaan tot ’n ander belangrijk
feit, ’n tempus commune voor de anciens. De
vergadering gaat voort en de schachten
worden ontgroend : cérémonie touchante - de
schachten zweren trouw aan Moeder Bezem
Lovania-Brussel en worden met algemeen
hoera in ’t salon der anciens opgenomen. Daar
straks stonk de zaal, nu is ze geparfumeerd.

Goud en zilver brengt eventjes ’n weeke
teedere stemming over de aanwezigen. Nog
hadden de eerste tonen van den Bessemclub
niet weerklonken of ’n helsche rondedans ving
aan waarin de nieuwe anciens duchtig van

Er wordt slechts weinig gedronken hetgeen
niet belet dat het Staf toch drinkt en de oud- 229 -
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hun gat gaven en erg veel kabaal maakten.
Heer, vergeef hen !

uur vijfentwintig. Wat zal onze pa weer
zeggen !

Praeses Pallieter werd lyrisch en in een crise
d’enthousiasme vergelikt ie Manneke Pis aan
den Eiffeltoren. Kolossaal ! Maar het Staf kent
daar wat meer van want hij brengt er nog
asperges en witloof bij in ’n typische
salamander die natuurlijk en deugd deed en
weer voelden allen het.

De praeses doet nog enkele mededeelingen, en
wanneer ’n dreunende Vlaamsche Leeuw
weerklinkt maak ik ’t voornemen me voor de
laatste maal zat te drinken als die beruchte
100 liter er zijn.
Scripsit : Ambiorix.
(*) nvdr : naar het voorbeeld van de Franse
president Paul Doumer die op zaterdag 7
mei 1932 door een Russische emigrant in
de nek geschoten werd.

Eilaas, Pallieter is pas eventjes de trappen af
of de afgedankte schachtentemmer wipt zoo
vlug ie kan op den voorzitterstoel, ziet nog
eens met teedere oogen naar z’n schachten en
gebiedt ’t zingen van “Schachtenliefde”. ’t Is elf

Uit het verslagboek van B.L.B.

Studentenleven anno 1930-1931
Oost-Vlaamse Gilde (Chicago) : Gerard Gabriels (Domper)
- Domper : Omer Van Ongevalle
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse (Chicago) : Regule Depraetere / Calixte
Ronsse (2)
- Ros Beyaert : Jozef Uyttendaele
- Waasse : René Van Poecke

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Edmond De Goeyse v. Germanicus
(Bezem Brussel / Ons Hageland)
- vice-senior seniorum : ...
- scriptor : ...
- penningmeester : ...
- raadslid : ...

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Germain Mulliez (Kortrijkse /
Meense / Fanfare)
- Brugse : Prudent Maes
- Kortrijkse (Bel) : Gaston Depestele v. Vedast
- Mandel : Jef Goddeeris
- Meense : Achille Denolf
- Oostendse : André Claeys
- Tieltse (Koninckx) : Prosper Deleersnijder v. Pros
- Veurne Ambachtse : Camiel Vandaele
- Westland : Norbert De Baenst

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : geen werking
- Geelse : ...
- Kempische (Lyrique) : ...
- Mechlinia : Gerard Olbrechts
- Pallieter : ...
- Rupelgalm : Jules Rymenans
- Sinjoria : Jozef Takx
Brabantse Gilde (Patria) : Arnold Claessens v. Loki
(Bezem Brussel)
- Bezem Brussel (Patria) : Juul Heremans v. Pallieter
- Leuvensche : Jan Scharpé
- Noord-Brabant (Patria) : Leon Charels
- Ons Hageland (Patria) : Frans Peeters
- Payottenland (Regentschap) : Joris Van den Houte /
Maurice Van Mollem / Jan Pletinckx (1)

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : Armand Kruyen
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- KVHV : Bob Fransman
- Fanfare (Koninckx) : Germain Mulliez (Kortrijkse / Meense)
- Ons Leven : Pol Heyns
(1) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.
(2) Regule Depraetere zette zijn studies in Gent verder en
Calixte Ronsse nam het preseslint over.

Limburgse Gilde : René Spaas
- Heidebloem : Jef Borgerhoff
- Hesbania : ...

Vergadering van de Leuvensche Club op zaterdag 15 november 1930
De vergadering begon te half negen natuurlik
met de gebruikelike speech van onze praeses,
die ons maar al de vroede wijsheid wil
inpompen die hij hele dagen in de bibliotheek
opdoet ! Hij sprak weer te diepzinnig. Het was
zeker voor de schachten onmogelik zo iets te
begrijpen. Hij vertelde ons de historie van ne
ketel met veel stoom in, gereed om te
ontploffen, en waar scheuren in waren : die
scheuren nu, beste pais, waren wij ! Of de
Jan nu verbauwereerd was om de aanwezigheid van Mon De Goeyse of wat, we
weten het niet, zeker is het dat hij in zijn

speech meer dan één zinswending gebruikte
die waard zou zijn voor eeuwig te prijken in de
“Excellente Chronicke” van Ons Leven.
Tenslotte stelde hij ons Mon De Goeyse,
praeses van het SeniorenKonvent voor, die die
avond aanwezig was en tot eeuwigdurend lid
van de Leuvensche werd verheven. Het woord
werd dan aan Rik Schodts gegeven die in
’t kort ons uiteenzette ’n deel van de plichten,
die wij als studenten hebben tegenover het
Vlaamsche volk. Hij drukte biezonder op de
studie en op de zelfeerbied voor ons eigen zelf
en voor de taal. Het “Lindenmeisje” werd dan
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gezongen en ’n salamander uitgevoerd.
Intussentijd waren twee van onze vriendelike
ereleden binnengekomen die een deel van de
kosten van de avond hielpen dekken. Het
“Urbummellied” werd gezongen en onze
onvergetelike “peire” kon zijn speech over de
Bibliotheek beginnen. De universiteit was in
1426 gesticht geworden. Die datum is ’n enige
datum, immers wat moet het toen te Leuven
geweest zijn, wanneer er niets dan schachten
waren ! Ja, de universiteit was nu gesticht,
maar er ontbrak een bibliotheek. De Lakenhalle kwam vrij en de Rektor dit gebouw
bezichtigende riep uit zoals in het evangelie :
“In deze Lakenhalle zullen wij onze bibliotheek
bouwen !” Het eerste boek nu dat in de
Bibliotheek kwam, was het boek van
Colombus over zijn tocht naar Amerika. Dit is
zeer begrijpelik als men weet dat Colombus
vroeger drie maal aan de universiteit van
Bologna was gebuisd geweest, en uit colère
naar Amerika was getrokken. Van dit
geschreven boek was er maar één eksemplaar
voorhanden, geen wonder ook dat de
studenten er zich als bezeten op wierpen. Het
gevolg was een herrie van belang en de
Bibliotheek werd voor de eerste maal
gesloten ! Ze werd dan terug geopend en de
Rektor deed er een tweede boek in plaatsen,
dit maal echter op tientallen van eksemplaren
namelik “De historie van den Vos Reynaerde”
dat ’n ongewoon sukses verwierf. De
studenten lazen het uit en namen het dan
mee om het aan de Petermannen te verkopen,

die alhoewel ze niet schrijven noch lezen
konden, het graag kochten om te doen dat ze
geleerd waren. Uit die verkoop ontstond
weeral grote herrie en de Bibliotheek werd
voor de tweede maal gesloten. Daaruit volgde
ook de oprichting van de winkel van Perie
Klets, wiens nakomelingen natuurlik nog
altijd met de Rektorale Raad in ruzie liggen.
Men kan het goed zien, ’t is daarom dat ze
over elkaar wonen. De spreker ging zo over de
Franse Revolutie en de Wereldoorlog naar de
tegenwoordige bibliotheek, waar zoveel “Pais”
hun tijd en broeken zitten te verslijten om op
’t einde van zijn speech het gevleugelde woord
te lanseren : “Als het uur van Vlaanderen zal
slaan, dan zal Jan Scharpé in de Bibliotheek
zitten !” Natuurlik volgde ’n applaus op dit
prachtstuk van ’n speech en de praeses
bedankte ook met ’n gevleugeld woord (zonder
het te weten natuurlik !) : “Zalig den vader die
’n zoon als Roger heeft gebaard !” Er werd
dan “nog is ’t de bloeiende” gezongen, Mon De
Goeyse speechte heel kort en Lucien Symons
had het over het werkelike leven. De Oude
Roldersklacht werd nog met veel enthousiasme gezongen en de vergadering werd
officieel om 11 1/4 gesloten. Offisieus echter
duurde ze nog ettelike uren voort.
Karel Devaster, schrijver.
Uit het verslagboek van de Leuvensche Club.

Clubavond van de Leuvensche Club
(foto uit het verslagboek van Lovania)

Vooraan : (1) Lode Tallon, (2) Marcel Van Cauwelaert, (3) E.H. Lepoutre, (4) Jan Scharpé, (5) E.H. Lindemans,
(6) Jan Kestens, (7) Jan Steenhoudt, (8) Norbert Van Keirsbilck, (9) Felix Van den Abeele, midden : (10) Arnold
Claessens, (11) Maurits De Ridder, (12) Marcel Onclinx, (13) Karel Reynaert, (14) Robert Pevenage, (15) Alfons
Vansteenbeek, (16) Jan Pevenage, (17) Anton Vandendael, (18) Jan Carnoy, (19) Désiré Huysmans, (20) Jan
Engels, achteraan : (21) Karel Charlet, (22) Valère Jolling, (23) José Thonnard, (24) Karel Devaster, (25) Roger
De Maegd, (26) Rik Schodts, (27) Leo Torhoudt, (28) Emiel Van Ermengem, (29) Jef Raemaeckers, (30) Frans
Van Hooff, (31) René Lissens.
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Gerard Iserbyt

Albert Vallaeys

Paul Beeckman

Willem Lahaye

Karel Van Cauwelaert

Jozef Coene

Paul Lebeau

Ferdinand Vercnocke

Willem Melis

Jozef Takx

Arnold Claessens

Roger De Maegd

Raphael Alderweireldt

Jef Vande Wiele

Wim Aelvoet
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Studentenleven anno 1929-1930
-

BESTUUR VAN HET SENIORENKONVENT
- senior seniorum : Edmond De Goeyse v. Germanicus
(Bezem Brussel / Ons Hageland)
- vice-senior seniorum : Germain Mulliez (Kortrijkse /
Meense / Fanfare)
- scriptor : Jozef Janssens (Sinjoria)
- penningmeester : Jozef Vroninks v. Jef (Hesbania)
- raadslid : Regule Depraetere (Oudenaardse)

Domper : Karel Van den Berghe
Meetjesland : Hendrik Carron v. Rik
Oudenaardse (Chicago) : Jan Van Ongeval
Ros Beyaert : Jozef Uyttendaele
Waasse : J... Van Overloop

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Constant Boutens v. Stanny
(Oostendse)
- Brugse : Leon Verhaeghe
- Kortrijkse (Bel) : Germain Mulliez
- Mandel : Gerard Staelens
- Meense : Jozef Tanghe v. Jos
- Oostendse : Albert Vandenbossche
- Tieltse (Koninckx) : Gaston Van Luchene
- Veurne Ambachtse : Albert Rathé v. Bertes
- Westland : Michel Recour

SENIOREN VAN DE AANGESLOTEN GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Jozef Takx (Sinjoria)
- Geelse : Charles Vandervoort [?]
- Kempische (Lyrique) : Jef Schrijvers
- Mechlinia : Stany Geerts
- Pallieter : ...
- Rupelgalm : Laurent De Neef
- Sinjoria : Jozef Takx

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Paul Lebeau (Sinjoria)

Brabantse Gilde (Patria) : Arnold Claessens v. Loki
(Bezem Brussel)
- Bezem Brussel (Patria) : Edmond De Goeyse v.
Germanicus
- Leuvensche : Lucien Symons
- Noord-Brabant (Patria) : Gustaaf De Winter v. Staf
- Ons Hageland (Patria) : Alfons Vansteenbeek
- Payottenland (Regentschap) : Jan De Roy / Maurice
Van Mollem / Albert Clerens (1)

CLUBS IN AFWACHTING VAN EEN SK-ERKENNING
- Hollandia : ...
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- KVHV : Franz Wildiers / Ferdinand Vercnocke v. Nand (2)
- Fanfare (Koninckx) : Albert Rathé v. Bertes (Veurne
Ambachtse)
- Ons Leven : Willem Melis (Waasse)
(1) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.
(2) Franz Wildiers trad in oktober 1929 af en Ferdinand
Vercnocke nam het preseslint over.

Limburgse Gilde : René Spaas
- Heidebloem : Joseph Hechtermans v. Jo
- Hesbania : Jozef Vroninks v. Jef [?]
Oost-Vlaamse Gilde (Chicago) : Regule Depraetere
(Oudenaardse)

Oprichting van het SeniorenKonvent
(foto AMVS)

Vooraan : (1) Regule Depraetere, (2) Jozef Janssens, (3) Ferdinand Vercnocke, (4) Mon De Goeyse, (5) Germain
Mulliez, (6) Jozef Vroninks, achteraan : (7) Gustaaf De Winter, (8) Arnold Claessens, (9) Alfons Vansteenbeek,
(10) Karel Devaster, (11) Norbert Van Caeneghem, (12) Louis Cools (13) René Spaas, (14) Jozef Takx,
(15) Constant Boutens, (16) NN, (17) Charles Vandervoort, (18) Jef Schrijvers, (19) NN, (20) Albert Clerens,
(21) Gerard Staelens, (22) NN. De drie onbekenden zijn Michel Recour, Albert Vandenbossche en Hilaire
Vermeulen.
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Blauwe bladzijden avant la lettre
UITTREKSEL UIT DE STANDREGELEN

BESLUITEN

Art. 1. Bepaling en doel
Het S.K. is een administratief lichaam,
gesticht om het club- en gildeleven van de
Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten te
Leuven, aangesloten bij het K.V.H.V., te
organiseren en hoog te houden, ...

Hoofdstuk I

De kleuren

I. Linten
§ 1. Het clublint bestaat uit drie kleurstroken, het is 1 meter lang en 0,029
meter breed.
§ 2. In een zelfde gouwgilde dragen de clubs
verschillende kleuren (d.w.z. minstens niet
dezelfde schikking).
§ 3. Kleuren :
a) de kleuren van het K.V.H.V. Leuven
zijn geel-zwart-lichtblauw.
b) de kleuren van de gilden zijn :
- Antwerpsche gilde : rood-wit.
- Brabantsche gilde : rood-groen.
- Limburgsche gilde : groen-wit.
- Oost-Vlaamsche gilde : zwart-geel.
- West-Vlaamsche gilde : blauw-geel.
c) de kleuren van de clubs zijn (hoofdkleur onderstreept) :
- Geelsche club : rood-geel-rood.
- Kempische gilde : wit-rose-groen.
- Rupelgalm : lichtblauw-wit-lichtblauw.
- Sinjoria : rood-wit-rood (wit dubbel zo
breed als rood).
- Mechelen : rood-geel-groen.
- Lovania (Brussel) : groen-rood-groen.
- Hageland : wit-zwart-wit.
- Leuven : rood-wit-rood.
- Noord-Brabant : rood-geel-rood.
- Payottenland : rood-wit-groen.
- Heidebloem : lichtpaars-wit-groen.
- Hesbania : groen-wit-rood.
- Domper : geel-wit-rood.
- Meetjesland : groen-wit-zwart.
- Oudenaardsche club : rood-geel-rood.
- Ros Beyaert : wit-rood-wit.
- Waassche club : rood-wit-groen.
- Brugsche club : rood-wit-donkerblauw.
- Kortrijksche club : rood-wit-rood.
- Mandel club : wit-zwart-wit.
- Meensche club : wit-rood-wit.
- Oostendsche club : rood-geel-rood.
- Thieltsche club : geel-rood-geel.
- Veurnsche club : geel-groen-zwart.
- Westland : geel-rood-wit.
§ 4. Het clublint wordt onder de jas
gedragen, door de anciens over den
rechterschouder, door de schachten over
den linkerschouder. De schachtmeesters
dragen het anciens- en het schachtenlint
(kruiselings).
§ 5. Het clublint wordt gedragen op de
vergaderingen van het Verbond, de gilden,
de clubs, en alle bijeenkomsten en feestelijkheden door deze organismen ingericht
of waar deze officieel aan deelnemen.

Art. 3. Samenstelling
Het S.K. bestaat uit de voorzitters of seniors
(leden van K.V.H.V.) van de Leuvensche
kleurdragende studentenvereenigingen, welke zijn :
1° de hoogstudentenclubs en navetteursgilden, aangenomen in het S.K.
2° de vijf gouwgilden.
3° het verbond. De voorzitter van het Verbond vertegenwoordigt van rechtswege
het Hoofdbestuur van ’t K.V.H.V.
Art. 8. Bevoegdheid van het S.K.
1. Strekt zich uit over de administratieve
aangelegenheden in betrekking met het
club- en gildeleven, nml. voor wat betreft
het regelen en eenmaken van de
inwendige en uitwendige organisatie van
de clubs en gilden, archief en museum
bewaren
en
organisatie
van
het
Leuvensche studentikoze leven naar
buiten bekend maken.
2. Gegroeid uit de administratieve indeeling
van het K.V.H.V. erkent het S.K. de
hiërarchische leiding van het Hoofdbestuur K.V.H.V. - Het zal er bijgevolg
voor zorgen :
a) dat de richtingsbeginselen en de
besluiten van het Hoofdbestuur
K.V.H.V stipt worden toegepast.
b) dat
alle
wenschen,
door
het
Hoofdbestuur K.V.H.V. tot het S.K.
gericht,
worden
onderzocht
en
besproken.
c) dat zijn besluiten onderworpen
worden aan de goedkeuring van het
Hoofdbestuur K.V.H.V., dat het recht
voorbehoudt het genomen besluit met
gebeurlijke wijzigingen aan het S.K.
weer voor te leggen.
De seniors gelieven lezing te geven van
onderstaande besluiten op de eerstvolgende
algemene clubvergadering. Ze gelieven er
ook voor te zorgen dat deze besluiten worden
toegepast en nageleefd.
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Bijvoorbeeld tooneelopvoeringen, Vlierbeekfeesten, stoeten, Yzerbedevaart.

Vorm van het heraldisch Vlaamsch schild,
links dubbel gescheund d.w.z. drie
kleurstroken van den rechterhoek boven
naar den linkerhoek beneden. Eventueel
met Zirkel. Het veld mag ook gedeeld
worden (d.w.z. midden door van boven
naar onder), in de linker helft van het
schild
de
drie
clubkleuren
zooals
hierboven, in de rechterhelft het (oude)
wapen der club.
§ 2. Het wapenschild wordt uitgehangen in
de vergaderzaal van de club (hout of
karton) en aan den gevel (metaal) van het
clublokaal. Afmetingen cfr. model bewaard
bij het S.K. Aan den gevel worden ook bij
feesten en vergaderingen de clubkleuren
uitgehangen (vlag : drie stroken).
§ 3. Het wapenschild wordt afgebeeld op
kartels en clubvlaggen op de praeseslinten
en
alle
clubgerief
zooals
kannen,
bierpotten, stempels, enz.

II. Praeseslinten
§ 1. Lint van den Verbondsvoorzitter : geelzwart-lichtblauw.
Schild : zwarte leeuw op geel veld.
§ 2. Lint van de gildevoorzitters : de kleuren
van de gilde, twee stroken, de donkerste
kleur van onder.
Schild : het wapenschild van de provincie.
§ 3. Lint van de clubvoorzitters : het is een
vergrooting van het clublint, in ’t midden
het wapenschild van de club.
§ 4. De praeseslinten zijn 1 meter lang en
0,15 meter breed.
§ 5. Het praeseslint wordt onder de jas en
over den rechterschouder gedragen.
§ 6. Het wordt gedragen waar het clublint
gedragen wordt (cfr. I. § 5.).
III. Bierpetjes
§ 1. Model : het petje bewaard door het S.K.
- De rand : de drie kleurstroken van het
clublint.
- Fond : de hoofdkleur, met eventueel
Zirkel.
- Met gouden of zilveren bestikking naar
believen.
§ 2. Het bierpetje wordt gedragen op de
zittingen van de club en van de gouwgilde
en alle vergaderingen en feesten door deze
belegd. Het mag niet gedragen worden op
rollingen en op de straat.
§ 3. Op de bierpetjes wordt buiten den
Zirkel geen kenteeken gedragen.
§ 4. De schachten krijgen het bierpetje bij
de ontgroening.

VI. Zirkel
(d.i. de letters V.C.F. beginletters van Vivat,
Crescat, Floreat, tot een monogram
samengewerkt met de beginletter van de
clubbenaming).
§ 1. In eenzelfde gouwgilde hebben de clubs
een verschillenden Zirkel.
§ 2. De
Zirkels
moeten,
evenals
de
clubkleuren, aangegeven worden bij het
S.K.
§ 3. De Zirkel wordt afgebeeld op de
bierpetjes en de wapenschilden.
VII. Flatten, bierpetjes, linten mogen niet
bevuild worden. Er mag ook niets op
geschreven noch geteekend worden.

IV. Flatten
§ 1. De pet van de leden van het K.V.H.V.
Leuven is de rood-bruine flat. Ze wordt te
Leuven altijd gedragen, in zooverre dit met
waardigheid gebeurt. Ze moet gedragen
worden op alle bijeenkomsten ingericht
door Vlaamsche hoogstudentenvereenigingen te Leuven of waar deze officieel aan
deel nemen.
§ 2. Op de flat wordt gedragen :
a) de gilde kleuren, twee stroken, op de
voorste rand, de donkerste kleur naar
onder, 0,30 meter lang en 0,012 meter
breed.
b) het wapenschild van het K.V.H.V.
Leuven (1) met het kenteeken van de
faculteit (2) (slechts één).
c) de sterren, op het gildelint.
d) daarbuiten geen andere linten noch
kenteekens.
Uitzondering : de lier der fanfare.

VIII. Alle bestellingen van flatten, bierpetjes,
clublinten, praeseslinten, wapenschilden
worden gedaan door het bestuur van de club
bij het bestuur van het S.K. dat zijn eigen
vaste leveransiers heeft.
IX. Het S.K. bewaart een model van flat,
bierpetje, clublint en wapenschild.
Hoofdstuk II

De schachten in de clubs.

§ 1. In de clubs houdt men zich bijzonder
bezig met de opleiding der schachten.
§ 2. De opleiding der schachten wordt
toevertrouwd aan :
a) de schachtmeester (de benaming is vrij)
Dit bestuurslid roept de schachten bijeen
op schachtenkonventen, en leert hen
daar de zeden en gewoonten (biercodex)
en de historiek van de club aan.
De S.M. geeft ook op het eerste konvent
een uiteenzetting over de Leuvensche
studentenorganisatie en de geschiedenis
der
Vlaamsche
studentenschap
te
Leuven.

V. Wapenschild
§ 1. Elke club heeft een wapenschild.
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b) de anciens-peters
Elke schacht krijgt een ancien als peter
(lijfschacht-lijfancien). Deze ancien wordt
zoo mogelijk in dezelfde fakulteit als zijn
lijfschacht gekozen. Hij draagt er zorg
voor dat de schacht regelmatig de
vergaderingen van Verbond, gilde en club
bijwoont, en helpt hem bij zijn
universitaire studie.
§ 3. Op bieravonden en vergaderingen van de
club zitten de schachten apart onder de
leiding van den S.M.
§ 4. Bij het einde van het akademisch jaar
beslissen de bestuursleden van de club of de
schacht al dan niet zal ontgroend worden.
Zij kunnen de schacht een kleine proef doen
doorstaan (b.v. ondervraging over Biercodex
en historiek) of het oordeel inroepen van
S.M. en lijfanciens (kwam de schacht
regelmatig naar de vergaderingen op ?).
§ 5. De schacht die voldaan heeft wordt dan
tot ancien uitgeroepen op de ontgroeningsplechtigheid welke (in tegenstelling met den
schachtendoop) een ernstig karakter draagt.
De schacht moet dan beloven de prinsiepen
van het korps in acht te nemen, en de
standregelen en gewoonten te eerbiedigen.
Hij krijgt dan zijn bierpetje.
Hoofdstuk III

§ 7. De commitatores worden aan de biertafel
niet toegelaten zonder flat of eventueel
bierpetje, clublint en studentenliederboek.
§ 8. Van ’t drinken :
a) Aan de biertafel drinkt niemand “alleen”
of “voor zich zelf” : de commitatores
drinken mekaar voor of na.
b) Opdat niemand zou gedwongen worden
boven zijn krachten te drinken, en als hij
redenen heeft om zich van ’t bier te
onthouden, zoo moet hij deze aan den
praeses meedeelen. Oordeelt de praeses
de reden voor gegrond, zoo wordt de
commitator
bierimpotent
verklaard.
Zulks mag gebeuren op elk oogenblik van
den bieravond.
c) De praeses heeft het recht een
commitator
1) het strafdrinken (pro poena drinken)
op te leggen.
2) bierimpotent te verklaren.
d) Op een bieravond wordt niet meer dan
driemaal een “officieelen” ad fundum
gedronken.
e) De salamander is een heildronk iemand
of iets ter eere. De praeses alleen, of een
commitator door hem aangesteld, mag
deze ad fundum kommanderen.
§ 9. De praeses heeft het recht op den
bieravond
onvoorwaardelijke
tucht
te
eischen. Hij onderdrukt elke inbreuk tegen
de tucht en elke stoornis der gezelligheid
door het aanwenden van alle middelen die
tot zijn beschikking staan (als b.v. het pro
poena drinken, het bierimpotent verklaren,
het verwijderen van de biertafel).

De biertafel

§ 1. Op den bieravond zitten de clubleden of
commitatores aan één of meer lange tafels.
Bovenaan de praeses met de anciens,
onderaan de schachtmeester (rechtover de
praeses) met de schachten.
§ 2. Stilte (silentium)
a) De praeses alleen heeft het recht “stilte”
te gebieden, welke dan ook dadelijk moet
in acht genomen worden.
b) Stilte wordt bevolen gedurende alle
plechtigheden, spreekbeurten, lezingen
en liederen.
c) Na elke “stilte” verleent de praeses een
poosje “spreken” (colloquium).
§ 3. Verbum
Wie aan de biertafel het woord wil voeren
vraagt de toelating daarom aan den praeses.
§ 4. Tempus
Wie zijn plaats aan de biertafel wil verlaten,
vraagt de toelating daarom aan den praeses.
Na de eerste helft der vergadering verleent
de praeses een algemeen “tempus” (min of
meer vijf minuten).
§ 5. Aan de biertafel richten de schachten
zich nooit rechtstreeks tot den praeses,
maar steeds langs den schachtenmeester
om.
§ 6. Alle samenzangen worden door den
praeses bepaald.

Aan de hand van deze algemeene beginselen
zal elke club zijn Biercodex opstellen. Om
klaar te vatten wat hiermee bedoeld wordt leze
men : Allgemeiner deutscher Bier-Komment nr. 4070 van Reclams Universal Bibliothek
(Standaard 3fr40).
NOTA
Op de twee laatste zittingen van het
SeniorenKonvent,
waarop
bovenstaande
besluiten werden aangenomen, spraken de
seniors ook hun voornemen uit :
a) de vergaderingen te laten doorgaan in
zindelijke lokalen,
b) alle trivialiteiten op de vergaderingen te
weren,
c) op de vergaderingen meer studentenliederen te laten zingen en er nieuwe te
doen aanleeren.
OPROEP
Het bestuur van het S.K. verzoekt dringend
alle seniors aan het archief een exemplaar te
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willen afstaan van alle aanplakbiljetten,
drukwerken,
fotos,
enz.
door
hunne
vereeniging bezorgd in den loop van dit
akademisch jaar, en vroeger zoo mogelijk.
De seniors gelieven ook tot al
eereleden (oud-hoogstudenten)
eeniging een oproep te richten
aanbrengen van drukwerken,
werpen, enz. een rijk archief en

het club- en gildeleven te Leuven samen te
stellen.
(1) wordt later bepaald.
(2) de lijst van de faculteitskenteekens wordt
later bekend gemaakt.

de leden en
hunner verom door het
fotos, voormuzeum van

Letterlijk naar een niet gedateerd authentiek
archiefstuk.

Studentenleven anno 1928-1929
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

Vergadering van de Brabantsche Gilde
op woensdag 23 januari 1929

Antwerpse Gilde : Edmond Van Thillo v. Mon
- Geelse : Niklaas Verellen v. Pere Nik
- Kempische (Lyrique) : Jef Schrijvers
- Mechlinia : Lode Nobels / Stany Geerts (1)
- Pallieter : Emile Van den Brande
- Rupelgalm : Louis Cools
- Sinjoria : Piet Boeynaems
- Turnhoutse : Jozef Dieltiëns

De praeses was er nog maar pas in geslaagd
een weinig tucht te brengen tusschen de
woelige brabantsche hengsten, toen die tucht
opnieuw werd verbroken en in ontucht scheen
te zullen overslaan door het binnenkomen der
lawaaierige Hagelanders. Gelukkig kon Jef
Kleykens zijn bende eindelijk het zwijgen
opleggen en aldus werd het den praeses weer
mogelijk met ’n beetje effekt zijn traditioneelen
speech af te steken. Toen deze geeindigd was
werd in de gauwte ’n salamander naar binnen
gegoten en ’n liedje gebruld. Het woord werd
daarna verleend aan den spreker van dien
avond, Maurice De Ridder, advokaat te
Mechelen. Hij zou ons spreken over de
Koningen en over hun geliefkoosd tijdverdrijf :
oorlog voeren. In scherpe en rake bewoordingen stelde hij dan aan de kaak de
houding der overheden - zoo wereldlijke en
helaas ook soms geestelijke - die in plaats van
er voor te zorgen dat er eerst vrede en
verstandhouding zou heerschen in het
binnenland opdat ze des te beter zou
bestendigd worden tusschen de landen
onderling, er integendeel op uit waren de
geesten op te zweepen en het onderling
wantrouwen, om niet te zeggen de haat
tusschen de individus en tusschen de
volkeren aan te wakkeren. Hij haalde ons
onder meer het schrijnende geval aan van het
dochtertje van de overleden aktivist Dr.
Hainaut, dat, door een medelijdend pastoor
uit Campenhout opgenomen, onttrokken werd
aan dezes bescherming tengevolge van
’n maatregel der geestelijke overheid uit
Mechelen die den goedhartigen pastoor met
afzetting bedreigde indien hij nog langer het
meisje bij zich dierf houden. Tegenover die
houding van belgische bisschoppen stelde de
spreker ons dan de zuivere leer van SintThomas en haalde teksten uit diens werk aan.
Kortom, de voordracht van Mauriske was
’n rake uiteenzetting en het blootleggen van de

Brabantse Gilde (Patria) : Lode Vande Gaer (Ons
Hageland)
- Bezem Brussel (Patria) : Edmond De Goeyse v.
Germanicus
- Leuvensche : Roger De Maegd
- Noord-Brabant (Patria) : Gustaaf De Winter v. Staf
- Ons Hageland (Patria) : Robert Pevenage
- Payottenland (Regentschap) : Jozef Vander Stadt v. Jef
/ Lode Carlier / Alfons Clerens v. Fons (2)
Limburgse Gilde : Jan Wilms (Hesbania)
- Heidebloem : Norbert Van Caeneghem / Edward Torfs v.
Ward (3)
- Hesbania : Arnold Proesmans v. Nol
Oost-Vlaamse Gilde (Chicago) : Maurice Van
Vaerenbergh (Domper)
- Domper : Gaston Flamée
- Meetjesland : Aimé Bauwens v. Amedé
- Oudenaardse (Chicago) : Jozef Van den Broeck v. Jef
- Ros Beyaert : Achiel Croquet
- Waasse : Robert Verstockt
West-Vlaamse Gilde (Bel) : Aloïs Vande Moortele (Tieltse)
- Brugse : Emiel Jonckheere v. Miel
- Kortrijkse (Bel) : André Iserbyt
- Mandel : Julien Van Fleteren
- Meense : Richard Commeyne v. Suske
- Oostendse : Paul Leuridan
- Tieltse (Koninckx) : Gerard Verschuere
- Veurne Ambachtse : Joris Debra
- Westland : Roger Gheyselinck
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandia : ...
- KVHV : Jozef Coene v. Seppe
- Fanfare (Koninckx) : Albert Rathé v. Bertes (Veurne
Ambachtse)
- Ons Leven : Jan Wilms (Hesbania)
(1) Om onbekende redenen trad Lode Nobels af en Stany
Geerts nam het preseslint over.
(2) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.
(3) Om onbekende redenen trad Norbert Van Caeneghem
af en Edward Torfs nam het preseslint over.
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wantoestanden die ons als Katholieke Vlamingen zoo pijnlijk aandoen.

boerkes met hun beloofde tonnen bier zouden
geweest zijn. Dit was echter zoo niet en we
moesten ons dus wel met de eene ton van de
Gilde vergenoegen.

De voorzitter na den spreker bedankt te
hebben, liet toen de brabantsche nachtegalen
weer eens op den stoel staan : Louis
Verhoeven zong van de Gilde Viert en zijn
boezemvriend schachtje Frans Broos van “Ik
hou van jou”. Na ne salamander per fakulteit
en ’n geestdriftig Ergo Bibamus sprong
Maurice De Ridder op algemeen aandringen
nog eens op de stoel, om - zoo dachten we
toch - lijk in zijn studententijd weer eens een
kommunistischen speech op ’t tapijt te
brengen. Maurice bleek echter reeds onder
den invloed van het werkelijk leven al
eenigszins verwaterd en geevolueerd te zijn,
want ditmaal was zijn rede een zeer
conservatieve :

De geesten waren zoozeer beneveld dat bij het
buitenkomen de Hagelanders niet meer wisten
of het dien avond Club ofwel Gilde was
geweest. Ze schenen over dat punt nog altijd
te twijfelen maar toen de Robert ineens riep :
“Kom mannen we gaan naar Jeanneke van de
Friture !”, toen kon hen de tucht niks ne meer
schelen, en zoo kwam het dat het
Payottenland dien avond de taak had alleen
de eer van de Brabantsche hoog te houden. Of
ze dat beter gedaan hebben als de
Hagelanders weet ik niet te vertellen maar een
bewijs dat de Hagelanders er zich toch nog wel
bewust van waren dat het dien avond geen
club was, is wel het feit dat er dien nacht geen
straatlantarens noch naphtepompen werden
kapot geslagen.

“Boerkes, sprak de Maurice om te eindigen,
Kij zult stem voor die Katholiek partai. En ik
zek daarbij nok : die socialist die heb u twee
ton bier beloofd, en die liberaal die heb kezekt,
wij keef drij ton bier. Hebien Boerkes, ik zek,
wij katholiek, wij zal u keef vijf ton bier. Ik heb
kezekt.”

Roger De Maegd.
Naar een handgeschreven archiefdocument.

Die plechtige peroratie had ons allemaal heel
dorstig gemaakt zoodat we geere bij al die

Uitstap van het A.K.V.S.
(foto AMVS)

Vlnr : (1) Edmond Van Thillo, (2) Leo Wouters, (3) Geert De Rijcker, (4) Jozef Custers, (5) Paul Cools.
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Studentenleven anno 1927-1928
van ’t Katholiek Vlaamsch Hoogstudentenverbond.

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Leopold Le Roy v. Pol
- Geelse : Antoon Verboven v. Johannes
- Kempische (Lyrique) : ...
- Mechlinia : Lode Nobels
- Lyrana : ...
- Rupelgalm : Jef De Weerdt
- Sinjoria : ...
- Turnhoutse : ...

Terwijl de pompiers in werking zijn, na het
zingen van het Gildelied, traditioneele speech
van den voorzitter, met melding van
afwezigheid van spreker. Maar, dit is rap
verholpen en ’t woord wordt verleend aan Jos
Custers, die ons aanzet trouwe leden van
’t Verbond te worden uit liefde voor ons
Vlaamsche Volk en voor ons bedreigd
Limburg.

Brabantse Gilde (Patria) : Karel Van Cauwelaert
(Payottenland / Bezem Brussel)
- Bezem Brussel (Patria) : Edmond De Goeyse v.
Germanicus
- Leuvensche : Valère Jolling / Roger De Maegd (1)
- Noord-Brabant (Patria) : Lode De Putter
- Ons Hageland (Patria) : Joseph Kleykens v. Jef
- Payottenland (Regentschap) : Ferdinand Felis v. Nand /
Lode Carlier / Karel Van Cauwelaert (2)

Een woord van dank vanwege den voorzitter
en ’t verbondslied galmde uit de goed
gesmeerde kelen der Limburgers.
Daarna is ’t de beurt aan den zedenmeester,
die aan de onnoozele schachten zijn theorieën
uiteen doet van : “wat is tien frank” - “ieder
’n stukske” enz. Verder : liederen over
schachtenliefde,
schachtendoop
en
uitroepingen van ’n salamanderkoning der
schachten.

Limburgse Gilde : Everard Berben
- Heidebloem : Edward Torfs v. Ward
- Hesbania : ...
Oost-Vlaamse Gilde : Maurice Van Vaerenbergh
(Domper)
- Domper : August Schockaert
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Georges Eyckerman
- Ros Beyaert : Hector Muylaert
- Waasse : Jozef De Belie

Lang na 1 uur nog, moesten anciens
schachten naar hun kot brengen en deze
laatsten droomden van de voorsmaak, die ze
gehad hadden, van hetgeen hun de
Limburgsche ’n gansch jaar zal bieden.

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Noël Vanhoutte (Kortrijkse)
- Brugse : Maurice Soetaert v. Misten
- Kortrijkse (Bel) : Robert Coene v. Berten
- Mandel : Paul Amery
- Meense : Maurice Claeys
- Oostendse : Michel Sintobin
- Roeselaarse : geen werking
- Tieltse (Koninckx) : Gaston Van Luchene
- Veurne Ambachtse : Joris Vandaele
- Westland : Andries Vermeulen

Uit Ons Leven van 14 december 1927.

West-Vlaamsche Gouwgilde
Al de West-vlamingen waren wederom op de
beenen voor de eerste maal van het
Academisch jaar.

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandia : ...
- KVHV : Jozef Custers (Limburgse Gilde / Fanfare)
- Fanfare (Koninckx) : Robert Coene v. Berten (Oostendse / Kortrijkse)
- Ons Leven : Jozef De Belie (Waasse)

Na een wandeltochtje door de Lovensteê werd
de vergadering gehouden in de zaal der hallen
en voorgezeten door onzen nieuwen voorzitter
Noël. Er werd een nieuwen ondervoorzitter
gekozen nl. Etienne Gryspeerdt.

(1) Na het 1ste semester trad Valère Jolling af en Roger
De Maegd nam het preseslint over.
(2) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.

Als redenaar mochten we in ons midden
begroeten den Heer Bovry : leider der
Nationalisten van Leuven en oprichter van
Lioen. Het was van alle West-Vlamingen een
waar genoegen eens een Peterman aan het
woord te hooren en zoo te vernemen dat, al
mochten ze ons ook wel eens verwenschen,
toch een zelfde ideaal ons begeestert. De Heer
Bovry behaalde dan ook een eervol sukses.

Gouw Limburg
Niet zooals verleden jaar, hebben de anciens
hunne netten moeten spannen om de lieve
schachten naar Moeder Limburg te brengen.
Neen ! De machtige muziek van de Vlaamsche
Studentenfanfare had schachten met anciens
bijeen getrommeld en na de stoet, trokken
onze Limburgers, de vlaggen in top, naar den
vergaderzaal.

Nog menig liedje werd er gezongen in de zaal
en hier was Oostende met zijnen vuurtoren
wel de primus.

Achter de bestuurstafel zit het nieuwe
bestuur, alsmede de Limburgsche voorzitter

De schachten van Moeder West-Vlaamsche
beloven ook veel want ze kunnen nu reeds
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Bestuur van de Limburgse Gilde
(foto Jos Raets)

Vlnr : (1) Paul Cools, (2) Joseph Hechtermans, (3) Everard Berben, (4) Arnold Proesmans, (5) Willy Robyns.
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geheele demi’s salamanderen net als een
ancien !

Naar clubvergaderingen mocht ik natuurlijk
niet. In die tijd waren we goed bewaakt.
Verplicht verblijf in een pedagogie en ’s avonds
om acht uur binnen, alleen in groep mochten
we naar één of andere voordracht en dan nog
maar tot half elf.

Moeder West-Vlaamsche sloot laat in den
avond haar feestelijkheden en als alles gedaan
was of ten minste reeds moest gedaan zijn,
gingen velen nog den langen boeteweg naar
Damaskus op.

Bij het eerste Sinterklaasfeest hadden de
vrienden Payotten “hun” studentin niet
vergeten. Ik herinner mij nog zo goed hoe ik
door soeur Berthe, strenge bewaakster in
“Arras”, werd verwittigd - natuurlijk in het
Frans - dat er bezoek was voor mij : “votre
frère et plusieurs de vos cousins”. In de
spreekkamer trof ik buiten mijn broer Louis
ook nog Karel Van Cauwelaert, Jef Vander
Stadt, Jan De Roy, Maurice Van Mollem en
Bertje Clerens, later mijn zo lieve man.

Uit Ons Leven van 14 december 1927.

Antwerpsche Gilde
Na den gezamenlijken gilden optocht stuurt
Voorzitter Pol Le Roy ons in het Middenstandshuis voor de eerste maal zijn
welkomgroet toe. Hij wenscht ons toe dat wij
immer jong blijven en immers eensgezind.
Advocaat Van Rompaey wijst ons op de ziekte
van ons Volk en stelt ons voor de keuze
tusschen lapmiddelen en radicale behandeling. Hij toont ons de rol die wij in dien zin
te vervullen hebben. De gebruikelijke Gildeen Clubsalamanders sluiten het officieele
gedeelte van den avond.

Zeer plechtig werd me een klein rieten zeteltje
overhandigd als geschenk van de Grote Sint,
symbool van het mij toegekende erevoorzitterschap. De Payotten waren toch wel
erg galant en als jong ding was ik echt gevleid.
En of we samen gelachen hebben ! Door hun
list was ik ineens een stel kozijns rijker. Nu
heb ik trouwens het gevoelen dat we allen
samen één grote familie zijn ...

Uit Ons Leven van 3 maart 1928.

Allah is groot !

Van in mijn kamer, juist boven de inrijpoort,
kon ik genieten van de esbattementen van
mijn vrienden “kozijns” en ja een tikje
ontroerd lachen wanneer ik ze daar op de
stoep van de Naamsestraat op hun knieën zag
zitten en ze in koor hoorde zingen : “Allah is
groot en Jolleke en Jolleke is onze profeet !”

Marie-Louise Stas studeerde in de jaren twintig
wijsbegeerte en letteren aan de Alma Mater.
Naderhand werd zij de echtgenote van Albert
Clerens (deken van Payottenland), de moeder van
Jozef Clerens (commilito van Bezem Brussel) en de
grootmoeder van Gauthier Clerens (preses van
Mechlinia). In 1975 nam Moeder Payottenland in het
boekje van het galabal een artikel op over haar
studententijd.

Uit “Het verhaal van Moeder Payottenland”.

Studentenleven anno 1926-1927
Oost-Vlaamse Gilde : Leopold Van Houteghem v. Pol
(Oudenaardse) / Gaston Flamée (Domper) (4)
- Domper : Gaston Flamée / Antoon De Vis (5)
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Michel De Cordier
- Ros Beyaert : Achiel Croquet
- Waasse : Jef ...

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Leo Wouters (Geelse)
- Geelse : Niklaas Verellen v. Pere Nik
- Kempische (Lyrique) : ...
- Mechlinia : Michel Cauwenberg / Jan Poels (1)
- Lyrana : ...
- Rupelgalm : Marcel Cuypers
- Sinjoria : ...
- Turnhoutse : ...

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Jozef Sansen v. Jef (Westland)
- Brugse : Firmin Beuselinck / Leopold De Schepper v.
Pol (6)
- Kortrijkse (Bel) : André Bourgois
- Mandel : Remi Van De Putte
- Meense : Henri Lefebvre
- Oostendse : Marcel Iserbyt v. Brie
- Roeselaarse : ...
- Tieltse : Walter Wostyn
- Veurne Ambachtse : Joris Vandaele
- Westland : Walter Snick

Brabantse Gilde : Frans Heulens (Ons Hageland / Bezem
Brussel) / Karel Van Cauwelaert (Payottenland / Bezem
Brussel) (2)
- Bezem Brussel (Patria) : Edmond De Goeyse v.
Germanicus
- Leuvensche : Maurits De Ridder
- Noord-Brabant (Patria) : Lode Symons
- Ons Hageland (Patria) : Hendrik Ponsaerts
- Payottenland (Regentschap) : Alexander De Nayer /
Emiel Heeremans / Karel Van Cauwelaert (3)

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandia : ...
- KVHV : Leopold Van Houteghem v. Pol (Oudenaardse)
- Fanfare (Bel) : Willem Lahaye (Geelse)
- Ons Leven : Jozef Custers (Limburgse Gilde / Fanfare)

Limburgse Gilde : Paul Cools
- Heidebloem : Joris Van Clemen
- Hesbania : ...
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complimentje gekregen van den praeses en nu
werd elke Club verzocht een schacht op den
stoel te helpen om eens te laten hooren wat ze
zoo al zouden presteeren in de toekomst. En
waarlijk, de “anciens” keken aardig op en
zegden “onze Gilde is nog ver van de
ontbinding”.

(1) Om onbekende redenen trad Michel Cauwenberg af
en Jan Poels nam het preseslint over.
(2) In oktober 1926 trad Frans Heulens vrijwillig af en
Karel Van Cauwelaert nam het preseslint over.
(3) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.
(4) In oktober 1926 trad Leopold Van Houteghem af
omdat hij was verkozen als verbondspreses en
Gaston Flamée nam het preseslint over.
(5) Om onbekende redenen trad Gaston Flamée af en
Antoon De Vis nam het preseslint over.
(6) Om onbekende redenen trad Firmin Beuselinck af en
Leopold De Schepper nam het preseslint over.

Daarna werd overgegaan tot het verkiezen van
het nieuwe bestuur en de vrienden Gaston
Flamée en Lode De Wilde kwamen respectieflijk als praeses en onderpraeses roemrijk
uit de slag.

Oost-Vlaamsche Gilde

Het groote talent en de bereidwilligheid van
onzen Kunstzanger Kamiel Dupont mogen we
zeker niet vergeten.

De praeses Pol Van Houteghem neemt ontslag
omdat hij de leiding van het Verbondsbestuur
heeft aangenomen. Hij gaf ons nog eene van
zijne flinke begeesterende toespraken (onvoorbereid, zei hij) en stelde ons dan als spreker
voor Dr. Oswald Everaert. Deze hield ons op
leerrijke en zeer gemoedelijke manier de
plichten voor als Vlaamsch Student en ik
geloof dat de schroefjes (daaraan vergeleek hij
ons) zich wel zullen wachten dat ze door
plichtverzuim oorzaak zouden zijn dat het
groote Vlaamsche Volksschip zou aan het
zinken gaan. Zijne voordracht werd ook warm
toegejuicht.

De praeses heeft bij de plechtigheid van zijne
aanstelling de “brabançonne” voorgedragen
(zonder dat we moesten recht staan). Als
hooge personnages werden opgemerkt : de
sympathieke praeses van verleden jaar, Joris
Onghena, en de voorzitter der fanfaren ...
querens quem non jam eerelid sit.
Achter in de zaal slenterden nog eenige
peezuigende fanfaristen.
De verdere uitstap naar het Middenstandshuis
en de Oude Markt is kalm afgeloopen. Er

De Schachten hadden natuurlijk een speciaal

Moeder Westland
(foto AMVS)

Zittend : (1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) NN, (5) NN, tweede rij : (6) NN, (7) NN, (8) NN, (9) NN, (10) NN, achteraan :
(11) NN, (12) NN, (13) NN, (14) NN, (15) NN, (16) NN.
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waren er wel die hulp noodig hadden om Pee
Dierickx te overmeesteren, maar als alleman
deed zooals die schacht, die 10 Jack-Op’s
uitdronk op 1/4 uurs tijd, zonder te verroeren
of te lossen, dan zou Pee gemakkelijk geveld
worden.

De spreker van den avond was echter
Hoogleeraar Emiel Van Dievoet. Spreker wees
er de studenten op dat het flamingantisme
ook reeds aan de Hoogeschool met daden
moet worden omgezet, geregeld werken dus
als student en als Vlaming.

Uit Ons Leven van 7 december 1926.

Na den spreker te hebben bedankt niet alleen
om zijne dienstvaardigheid van dien avond,
maar
vooral
voor
de
bereidwilligheid
waarmede hij jaar in, jaar uit zijne studenten
ten dienste staat, verklaarde de Voorzitter zijn
ambt om persoonlijke redenen te moeten
neerleggen en schreef eene nieuwe voorzittersverkiezing uit.

Brabantsche Gilde
De vergadering werd gehouden in ’t Regentschap.
De Voorzitter Frans Heulens opende de
vergadering met den gebruikelijken welkomstgroet, vooral de schachten genoten warm
onthaal. Na den presidentieelen speech en een
paar lustige Salamanders kwamen achtereenvolgens aan het woord : E.H. Pieter Van
der Hasselt en Willem Lahaye, praeses van de
Fanfare, de eerste om de aandacht der
Brabantsche studenten te vestigen op het
schoone werk : de Eucharistische Kruistocht,
de tweede om eereleden aan te werven voor
zijn kapelleke. Beiden genoten een zeer
gunstig onthaal.

De ondervoorzitter Karel Van Cauwelaert
wordt tot Voorzitter gekozen met al de
stemmen min vier. Tot ondervoorzitter wordt
dan gekozen de voorzitter van het Hageland
Hendrik
Ponsaerts
met
de
volledige
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Nadat de nieuwe voorzitter had bedankt en
den lof gemaakt van zijn voorganger werd de
vergadering geheven onder ’t zingen van het
Brabantsch Gildelied.
Uit Ons Leven van 7 december 1926.

Studentenleven anno 1925-1926
- Tieltse : Jules Goethals
- Veurne Ambachtse : Lodewijk Debaeke
- Westland : Michel Vandermarliere

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Piet Boeynaems (Sinjoria / Fanfare)
- Geelse : Leo Wouters
- Kempische (Lyrique) : ...
- Mechlinia : Lode Nobels
- Lyrana : geen werking
- Rupelgalm : Désiré Naegels
- Sinjoria : Piet Boeynaems

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Jozef Supply v. Seppe (Kortrijkse / Fanfare)
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandia : ...
- KVHV : Jef Muys (Rupelgalm)
- Fanfare (Bel) : Stefaan Coene (Kortrijkse)
- Ons Leven : Paul Cools (Limburgse Gilde)

Brabantse Gilde : Frans Hiers v. Sus (Payottenland)
- Bezem Brussel (Patria) : Edmond De Goeyse v.
Germanicus
- Leuvensche : Felix Van den Abeele
- Noord-Brabant : ...
- Ons Hageland (Patria) : Frans Heulens
- Payottenland (Regentschap) : Paul Schelfhout / Frans
Hiers v. Sus / Marcel De Meersman (1)

(1) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.

Die Ghesellen van den Drancke

Limburgse Gilde : Mathieu Croonenberghs v. Thieu
- Heidebloem : Guy Robben
- Hesbania : ...

Gezellen, ik bringe van Bachten de Kupe, in
de
goeie
Brusselsche
gemeente
nen
uitgehoengerden buuk en nen droogen lever,
onder het patroonschap van Sinte-PieterBreughel, hij die de poëzie wist te ontdekken
en te scheppen uit de gulzige oogen van een
vette soep. En ik ben zeker dat ik u welkom
ben, o deken der kamere, crapuul, geurige
jasmijn uit het Meulebeeksche, zingende ziel
van een flesch Jack-Op. Want m’n grootvader
is gestorven voor de goede zaak van de
toestand bij vereenigde Meulebeekenaars en
Marollen,
tegen
den
franskiljonschen
overweldiger van 53 voor K. : Julius Caesar !

Oost-Vlaamse Gilde : Joris Onghena (Waasse)
- Domper : Nestor Vlassenbroeck
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Raphael D’Haese
- Ros Beyaert (Commerce) : Maurits Van Belle
- Waasse : ...
West-Vlaamse Gilde (Bel) : Stefaan Coene (Kortrijkse /
Fanfare)
- Brugse : Leopold De Schepper v. Pol
- Kortrijkse (Bel) : Stefaan Coene
- Mandel : Joseph Vandamme
- Meense : Paul Larmuseau
- Oostendse : Robert Coene v. Berten
- Roeselaarse : ...
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Ik maak er eventjes gebruik van, dat ik
gewaag van m’n familie, om me voor te stellen.
Het moet toch. Een schoone familie, gezellen.
M’n grootmoeder is gestorven met een kruik
jenever in haren eenen arm en m’n grootvader
in den anderen. “Ze completeeren mekaar !”
zei ze ! En des temeer zult gij me in de armen
drukken, O Liesenborghs, o filosoof, Prince
der Kamere, want we zijn beiden een leege zak
van gestudeerdheid, een gulden regenboog
van pretentie. En gij Maurice, en gij Wulfrik,
het spijt me dat ge er niet zijt. Wij Maurice, we
wuiven
elkander
toe
lik
broederlike
hopperanken de koninklijke moeder van het
bier, lik twee fruitboomen van dichterlijke
illusies !
Gij Wulfrik, ge geeft me den
welkomstkus want we zijn alletwee dichterlijk

en melankoliek, lik een uitgezogen citroen,
maar met alle goeie smaken van vriendschap !
En gij Mon, factor, onze gulle gastheer,
sympasi..., ge begroet me met vreugde omdat
gij ook zijt een sappige appel van
meidekensverleiding. En ik, ik voel danige
vreugde in uw midden te zijn, want mijn leven
ook bloeit op lik een blijde roze-struik
tusschen twee doel-einden of eind-doelen :
toen ik geboren werd, en nog de borst kreeg,
toen dronk ik om te leven, nu leef ik om te
drinken.
Frans Meire,
Factor en griffier.
Uit “Reikt de kan de tafel rond !”

Bestuur van de Brabantse Gilde
(foto AMVS)

Zittend : (1) Louis Symons, (2) Frans Hiers, (3) Frans Heulens, staand : (4) NN, (5) NN, (6) Lode Vande Gaer,
(7) Frits Hambrouck, (8) Karel Van Cauwelaert.

Studentenleven anno 1924-1925
Limburgse Gilde : Joseph Hendel v. Jef / Urbain Cleeren (3)
- Heidebloem : ...
- Hesbania : Hendrik Ballet v. Rik

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Renaat Van Thillo / Jef Muys
(Rupelgalm) (1)
- Geelse : Aloïs Verwaest v. Wies
- Kempische (Lyrique) : ...
- Mechlinia : Cyrille Gobbers
- Rupelgalm : Jef Muys
- Sinjoria : Adolf Van Hamme

Oost-Vlaamse Gilde : Tony Herbert (Waasse / Ros
Beyaert)
- Domper : Isidoor Van Oudenhove
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Amedé Vergaert
- Ros Beyaert (Commerce) : Jozef De Landtsheer
- Waasse : ...

Brabantse Gilde : Egied Van der Hasselt (Payottenland)
- Leuvensche (Patria) : Karel Hambrouck
- Noord-Brabant : ...
- Ons Hageland (Patria) : Eugeen Matthys
- Payottenland (Regentschap) : Edgard Van Dessel /
Frans Hiers v. Sus / Caesar Van den Brande (2)

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Antoon Ampe (Kortrijkse) /
Emiel Devos (Westland) (4)
- Brugse : Georges Everaert
- Kortrijkse (Bel) : Marcel Iserbyt v. Brie
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Meteen was het ook duidelijk dat de
vergadering zou staan in het teeken van
protest.
De
opkomst
was
ongewoon,
verbluffend : 230 man ! Daar kan iets uit
groeien ! De voorzitter zette kalm de vergadering in, en deed een oproep om in deze
moeilijke uren, de volstrekte eensgezindheid
onder de Oost-Vlamingen te zien heerschen.
De Beuckelaere zette dan in. Van het eerste
oogenblik af, had hij de juisten toon, zoodanig
dat hij de vergadering in bezieling en Dr.
Schockaert in nauwe schoentjes bracht.

Mandel : Octave Dejonghe
Meense : André Van Damme
Oostendse : ...
Roeselaarse : ...
Tieltse : Pierre Deldycke
Veurne Ambachtse : Godfried Van den Bulcke
Westland : Antoon Van Walleghem

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Joris Lens (vice-preses Antwerpse Gilde)
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandia : ...
- KVHV : Paul Beeckman (5)
- Fanfare (Zingende Molens) : Wilfried D’Hondt (Brugse)
- Ons Leven : Jozef Vermeulen

Onze eerevoorzitter stapte ’t af. Eerbiedig en
kalm, liet de vergadering den achtenswaardigen Professor zijn protest tegen de
woorden van Dr. De Beuckelare in - en zijn
eigen corpus buiten brengen.

(1) Om onbekende redenen trad Renaat Van Thillo af en
Jef Muys nam het preseslint over.
(2) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.
(3) Om onbekende redenen trad Joseph Hendel af en
Urbain Cleeren nam het preseslint over.
(4) Om onbekende redenen trad Antoon Ampe af en
Emiel Devos nam het preseslint over.
(5) Ondanks een consilium abeundi in mei 1924 bleef
Paul Beeckman in functie.

Eene donderende ovatie aan den spreker
moest bewijzen dat hij wel had gedaan ! In
zijne
machtige
rede
stelde Odiel de
verantwoordelijken
van
dit
nieuw
en
willekeurig ingrijpen van de overheid vast, en
hekelde de slaafsche onderworpenheid der
geestelijke overheid in Vlaanderen aan het
franskiljonsche geld. Verbondspraeses Paul
Beeckman kwam ook nog aan het woord en in
eene krachtige improvisatie wist hij de daad
van Gerard Romsée en Tony Herbert te doen
uitkomen en den Oost-Vlamingen aan te
zetten op de bres te blijven.

Oost-Vlaamsche Gouwgilde
Eerste vergadering op donderdag 30 october
1924 in De Zingende Molens.
Dr. De Beuckelaere zou in deze eerste
vergadering
komen
spreken
over
“De
Vlaamsche
Studenten
in
de
huidige
Vlaamsche beweging”. Dat was zeer geleerd,
zeer onschuldig en kon wel interessant
worden. De omstandigheden hebben er echter
anders over beschikt : de d.d. voorzitter Tony
Herbert, had dienzelfden morgen zijne
uitsluiting opgeloopen, om de gekende reden.

De symphonie speelde intusschen krachtige
Vlaamsche liederen en eindigde met vroolijkonthaalde “Jazz-band”. Ook de schachtenspeech van Leo Van Overbeke en de daarbij

Moeder Geelse
(foto François Van Gehuchten)

Vooraan : (1) Karel Van den Bergh, (2) Alfons Berghmans, (3) Antoon Stessens, (4) Aloïs Verwaest, (5) Walter
Delcourte, (6) Alfons Maes, (7) Charles Wynants, midden : (8) Louis Vandecruys, (9) Raoul Devroye, (10) Jos
Lauryssens, (11) Edmond Cools, (12) Louis Janssens, (13) Eugeen Verhoeven, (14) Charles Janssens, (15) Jos
Joos, (16) Clement Wynants, (17) Niklaas Verellen, achteraan : (18) Antoon Verboven, (19) Jan Verhulst,
(20) Rik De Busser, (21) Leo Wouters, (22) Louis Sels, (23) Willem Lahaye.
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hoorende antwoorden door het schachtendom,
zaten goed in elkaar.

hulde gebracht aan Gerard Romsée, de beste
onder ons. Daarna werd door onzen
sympathieken Praeses het woord verleend aan
de Heeren sprekers Dr. Jan Grauls en
Professor Grootaers. We konden slechts
lekkerbekken aan de lekkere studentikoze
gerechtjes welke die heeren ons voorschotelden. Voor den wetenschappelijken kant
van den avond werd ook gezorgd. Dan kwam
de eigenlijke gildeavond : liederen en
salamanders, vooral van de schachten, die
tusschen hun blozende kaken het gerstennat
als gulzige zuigelingen inslurpten met eene
vlugheid die ons ouderen verbaasde en zelfs
sommigen
verontrustte.
Al
lieten
de
Pandoerenwetten ons niet toe door de stad te
trekken, toch werd de vergadering eerst
gesloten in de late uurtjes.

Een hevige, goede avond voorwaar !
Beslistheid om den strijd door te zetten en om
onze studentenbeweging, Vlaamsch-Nationaal,
gezond-leutig, maar bovenal onafhankelijk te
houden.
Uit Ons Leven van 1 december 1924.

Limburgsche Gouwgilde
Eerste vergadering op vrijdag 7 november in
’t Vlaamsch Huis.
Als er nog iets aan dezen avond ontbrak,
moeten het de schachten maar vergelden. Een
volgende keer is de zaal te klein om ouderen
en jongeren te omstrengelen in een gezellig
samenzijn. Na het gildelied, werd eene warme

Uit Ons Leven van 1 december 1924.

Studentenleven anno 1923-1924
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

Antwerpsche Gouwgilde

Antwerpse Gilde : Renaat Van Thillo
- Geelse : Aloïs Verwaest v. Wies
- Kempische (Lyrique) : Paul Cassiers
- Mechlinia : Emiel Boogaerts
- Rupelgalm : ...
- Sinjoria : Adolf Van Hamme

Was me dat een jouissante avond !
Reeds lang voor de opening der vergadering
hadden de plezante jongens de zaal letterlijk
overrompeld en ... de bestuurstafel ingenomen.

Brabantse Gilde : Omer Evenepoel (Payottenland)
- Leuvensche : Omer Lepoutre
- Noord-Brabant : ...
- Ons Hageland (Patria) : Etienne Jacobs
- Payottenland (Regentschap) : Frans Hiers v. Sus /
Frans Gierts / Egied Van der Hasselt (1)

Lijk een aannemer tusschen bouwmateriaal,
struikelde Dr. Ing. Stanne Leurs tusschen
stoelen en studentenbeenen. Karel Geerts
hing aan de slippen van de Wauters en
geraakte zoo op de rechte plaats.

Limburgse Gilde : Hendrik Ballet v. Rik (Hesbania) /
Urbain Cleeren (2)
- Heidebloem : ...
- Hesbania : ...

Praeses Renaat Van Thillo hamerde en belde.
Lastige stilte ! Eén sterk slagwoord was zijn
openingspeech : clubs versterkt U ten bate der
Gilde, ’t Vlaamsch H. V. ten goede !

Oost-Vlaamse Gilde : Raymond Vanderdonckt (Oudenaardse)
- Domper : Nestor De Prijck
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Albert Van der Hauwaert v. Bert
- Ros Beyaert : Jozef Seghers
- Waasse : ...

Een liedje van Fêken Heus deed er ons aan
denken dat ’t bloeiende tijd was en we kregen
dorst.

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Remi Maddens (Meense)
- Brugse : Philip Monbaliu v. Fliptje
- Kortrijkse (Bel) : Antoon Ampe
- Mandel : Rafaël Dequeker
- Meense : Remi Maddens
- Oostendse : ...
- Roeselaarse : Albert Vallaeys v. Berten
- Tieltse : Honoré Verkinderen
- Veurne Ambachtse : Maurice D’Hooghe
- Westland : Jozef De Backere

Dan kwam Stanne Leurs aan het woord. Voor
de vierde maal na den oorlog hield hij de
rectorale reden in de Antwerpsche. Hij deed
nog even goed ! Studenten van Antwerpen,
het meest tragische oogenblik voor Vlaanderen
beleven we nu. Gij, en Gij alleen bijna zijt
getrouw gebleven aan uwe beginselen en de
eed uwer voorgangers. Daarom, in hunnen
naam, dank U.

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandia : ...
- KVHV : Gerard Iserbyt v. Rarden (Kortrijkse / Fanfare)
- Fanfare (Zingende Molens) : Karel Wouters
- Ons Leven : Amaat Dumon

Zoo weze het in de Antwerpsche immers voor
de toekomst.

(1) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.
(2) In december 1923 trad Hendrik Ballet af en Urbain
Cleeren nam het preseslint over.

’k Zal haast zeggen dat een losbandig applaus
die rede van “onzen” symphatieken Stanne
bevestigde.
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Rumoerige zaal en toch alles zoo op ’t puntje.
Kockerols zong een lied, Sus, de offerschenker
deed zijn dienst en de Geelsche kwaakte ook
eens heel eigenaardig-schoon. Karel Geerts
sprong op zijn stoel en sprak gloeiende
woorden. Daarom dronk hij eens en sprak er
dan sappige. Tot de schachten vooral. Wild
handgeklets beantwoordde den schachtenvriend.

koning. O die koningen der aard, wat zagen ze
d’r allemaal vorstelijk uit. De vergadering liep
op zijn einde. Renaat Van Thillo belde dat het
uit was en ... “naar den Bel” ! De straat
waggelde van Antwerpenaars.
Juist komt West-Vlaanderen,
vlaggen vooraan, ons tegemoet.

muziek

en

Hartroerende verbroedering en wilde schachtendans door de Thiensche en aan den Bel.
Jongens, wat was dat romantisch ! De Bel
was voor de zooveelste maal te klein. Rarden
speechte over de verbroedering van WestVlaanderen en Antwerpen.

Schacht Otten voorgesteld door zijn preses,
Wies, hield ’n philosophische beschouwing
over ’t woord “schacht”. Schacht is ’t bovendeel eener kolom, een kolom dient om te
steunen. Ergo ... ! Stanne Leurs glimlachte
genoegelijk met zijn zwarte tanden bloot.
Fêken Heus zong weer eens.

Overbodig er bij te voegen, dat na zulke mooie
uurtjes, nog menig gildelid op beêweg is
gegaan naar een of ander beroemd heiligdom.

En de salamanders ! ’t Ging lijk water door
een goot. De schachten dronken lijk echels en
schacht Otten ’t best, daarom werd hij

Joris Lens.
Uit Ons Leven van 15 november 1923.

Het uitgebreid bestuur van het Vlaams Verbond
(foto AMVS)

Vooraan : (1) Egied Van der Hasselt, (2) Joris Lens, (3) Jan Verstraeten, (4) Gerard Iserbyt, (5) Jozef Vermeulen,
(6) Richard Declerck, (7) Tony Herbert, midden : (8) Godfried Van Lantschoot, (9) Amaat Dumon, (10) Renaat
Van Thillo, (11) Urbain Cleeren, (12) Omer Evenepoel, (13) Remi Maddens, (14) Raymond Vanderdonckt,
(15) Roger Soenen, (16) Jozef Convent, (17) Paul Beeckman, (18) Wilfried D’Hondt, achteraan : (19) Michiel
Jaspers, (20) Lucien Matthys, (21) Albert Catry, (22) Jozef Van Haelst, (23) Willy Van Clooster, (24) Gerard
Romsée, (25) Paul Thevelin, (26) Franz Schoorens, (27) Jozef Sels, (28) Norbert Thiers, bovenaan : (29) Albert
Vallaeys.
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ons volk, zullen te vervullen hebben.

West-Vlaamsche Gouwgilde

Begeesterende en leerrijke rede !
spreker veel bijval.

De eerste vergadering der West-Vlaamsche
Gouwgilde werd later gehouden dan velen
wenschten, maar ging daarom ook met des te
meer brio door.

Ook vond

Daarna ging men over tot den traditioneelen
salamander per club. Overal nieuwe begeestering en nieuw leven. Dit jaar belooft.

Met onze vlagge en ons muziek voorop trokken
we in stoet door de stad naar de “Zingende
Molens”. Zaal te klein, in geheel het huis geen
stoelen genoeg om alle West-Vlamingen een
tweede zitvlak te verschaffen ! A la guerre
comme à la guerre ! Op ’t einde zaten ze toch
alle neêr.

Tusschenin prachtige prestaties vanwege de
fanfare, en uitvoering van liederen.
De verbondsvoorzitter deed nog een warmen
oproep om steun voor het Verriestfonds, en de
sympathieke “Strooten”, zooeven aangesteld
als afgevaardigde in plaats van A. Ghekiere,
die uit de circulatie verdwenen is, sprak met
gloed over de noodzakelijkheid van den bloei
der clubs.

Een kranige “welkom !” aan allen vanwege
onzen voorzitter en we voelden ons weêr thuis
in den schoot van Moeder West-Vlaamsche.
Als spreker trad op advokaat K. Versteele, een
onzer wakkerste sociale werkers. Hij sprak
met begeestering over de sociale beweging in
West-Vlaanderen, over de machtige organisatie en de radikale Vlaamsch-gezindheid
onzer christen werklieden en tevens over de
rol die wij, als intellectueelen, later, midden

Na het sluiten der vergadering hielden we
skalpeldans op de markt en in den Bel en
verbroederde West-Vlaanderen met Antwerpen !
J.D.
Uit Ons Leven van 1 december 1923.

Studentenleven anno 1922-1923
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandia : ...
- KVHV : Gerard Iserbyt v. Rarden (Kortrijkse / Fanfare)
- Fanfare (Zingende Molens) : Gaston Bremans
(Antwerpse Gilde)
- Ons Leven : Amaat Dumon

Antwerpse Gilde : Gaston Bremans (... / Fanfare)
- Geelse : Aloïs Verwaest v. Wies
- Kempische : ...
- Mechlinia : Frans Olbrechts
- Rupelgalm : Louis Boon
- Sinjoria : Adolf Van Hamme

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Gerard Romsée (vice-preses van de Limburgse Gilde)

Brabantse Gilde : Carlos Stas (Noord-Brabant)
- Leuvensche : Karel Hambrouck
- Noord-Brabant : ...
- Ons Hageland (Patria) : Eduard Maes
- Payottenland (Regentschap) : Armand Van Cappellen /
Egied Van der Hasselt (1)

(1) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester (wat evenwel niet uitsluit dat een deken
voor meerdere trimesters aangeduid kon worden).

Oost-Vlaamsche Gouwgilde

Limburgse Gilde : Lode Somers
- Heidebloem : Willem Galdermans
- Hesbania : ...

Op vrijdag, 10en november had de eerste
vergadering van dit schooljaar plaats. We
mochten ons verheugen in een flinke
opkomst ! De welkomstrede van den voorzitter werd plotselings onderbroken door het
binnenkomen van een paar professoren, die
dan ook geestdriftig werden toegejuicht.

Oost-Vlaamse Gilde : Jozef Mistiaen v. Misten (Ros
Beyaert)
- Domper : Gustaaf De Gendt
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Raymond Vanderdonckt
- Ros Beyaert : Jan Pelemans
- Waasse : ...

Nadien kon weer rustig de vergadering worden
doorgezet en de voorzitter verleende het woord
aan hoogleeraar Schockaert, die voor de
studenten, ouderen en schachten, een goed
woordje had.

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Marcel Stroobandt v. Strooten
(Tieltse / Brugse / Fanfare)
- Brugse (Zingende Molens) : André Van den Bon v. Dries
- Kortrijkse (Bel) : Willy Van Clooster
- Mandel : Jules D’Hoore v. Duden
- Meense : Rudolf Deleu
- Oostendse : ...
- Roeselaarse : ...
- Tieltse : Leon Van Holder
- Veurne Ambachtse : Aimé Vanneste
- Westland : Robert Thibaut

Toen wenschte hoogleeraar Van Hecke nog
een korte spreekbeurt, die weldra veranderde
in een debat nopens het besluit van het
K.V.H.V. getroffen in zake afzijdigheid van de
academische plechtigheden. Intusschen hield
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de voorzitter met kranig beleid een eerlijke
houding tegenover den hoogleeraar, maar
verdedigde niettemin de handelwijze van het
Verbond. Er werd door sommigen een en
ander in ’t midden geworpen tegen de
argumenten van den Heer Professor, tot ten
slotte, na het uitlokken eener stemming van
zijnentwege, een verpletterende meerderheid
zich uitsprak ten voordele van het besluit van
het Verbond.

In een zeer meesleepende, door bewijzen en
statistieken gestaafde rede, wist de gevierde
spreker een uur lang zijne toehoorders te
boeien over den huidigen en toekomstigen
toestand in Limburg in verband met de
Kolennijverheid. Hij kwam tot het besluit dat
de huidige toestand niet rooskleurig is.
Spreker wees er op dat de toestand te redden
is, niet door het kapitaal, vermits 40 % van
het uitbatingskpaitaal in Fransche handen is,
maar door te werken op het volk. Hiervoor zijn
de vrije katholieke beroepscholen een
maatregel. Spreker doelde ook op den
afschrikwekkende zedelijken toestand der
vreemde werklieden die in Limburg aankomen
en zulks zal niet verbeteren voor de 45.000
werklieden die tusschen dit en tien jaar nog
uit den vreemde in de Limburgsche
kolennijverheid zullen aanlanden.

Na dit bewogen debat, dat omstreeks
anderhalf uur duurde, werd er een “revue”
opgevoerd door den Waasschen Club, die
stilaan de aanwezigen wat tot bedaren bracht,
bij zooverre dat er terug een gezonde
stemming in de zaal kwam. De OostVlamingen hebben bewezen dat ze solidair
waren met het bestuur hunner gouwgilde en
dat ze ten volle accoord gaan met de
maatregelen door het K.V.H.V. getroffen : de
Oost-Vlamingen halen er eer van.

Als droevige parenthesis haalde spreker nog
aan
hoe
onze
Vlaamsche
werklieden
verwaalscht en ontchristend worden in de
omstreken van Luik.

Uit Ons Leven van 28 november 1922.

Limburgsche Gouwgilde

Vermits de huidige werkende krachten, zijnde
vijf priesters met een veertigtal onderhoorigen
voor mutualiteiten, cooperatieven en werkliedenbonden, ontoereikend zijn voor de te
vervullen taak verlangde spreker dat iedereen
het zijne zou bijdragen om invloed op het volk
uit te oefenen en niet te handelen gelijk de
talrijke ingenieurs die in Limburg niet durven
Vlaamsch zijn.

Vergadering van 15en november 1922. Dat de
vergadering belangrijk zou zijn, bewees de
talrijke opkomst der leden. Een bizonder
woordje van dank voor de Hesbaniërs die door
louter toeval, denzelfden avond moesten
samenkomen en er allen aan gehouden
hebben eerst naar de Limburgsche te komen
om later hunne vergadering te beginnen.

In naam der vergadering bedankt de voorzitter
den sympathieken Limburgschen werker en
voorman.

Nadat de voorzitter Lode Somers nog een
huldewoord gebracht had aan de nagedachtenis van onze diepbetreurden vriend
Donat Keunen, werd onder daverend applaus
het woord gegeven aan den Zeer Eerwaarden
Heer
Kanunnik
en
Senator
Broekx,
bestuurder der maatschappelijke werken in
Limburg.

Mededeelingen werden gedaan, liedjes gezongen en salamanders gekommandeerd waarna
de vergadering zeer voldaan uiteentrok.
Uit Ons Leven van 28 november 1922.

Studentenleven anno 1921-1922
Oost-Vlaamse Gilde : Omer Crommelinck (Domper)
- Domper : Omer Crommelinck
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Robert Coessens
- Ros Beyaert : Jozef Mistiaen v. Misten
- Waasse : ...

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Gaston Bremans (... / Fanfare)
- Geelse : ...
- Kempische : ...
- Mechlinia : Anthoon Barriert
- Rupelgalm : Constant Spillemaeckers
- Sinjoria : Fernand Collin

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Gerard Iserbyt v. Rarden
(Kortrijkse / Fanfare)
- Brugse : Wilfried D’Hondt
- Kortrijkse (Bel) : Gerard Iserbyt v. Rarden
- Meense : August De Boodt
- Oostendse : Piet Senden
- Roeselaarse : ...
- Tieltse : Marcel Stroobandt v. Strooten
- Veurne Ambachtse : Jan-Frans Maeyaert
- Westland : Emeric Soenen

Brabantse Gilde : Emiel Van Cappellen (Payottenland)
- Noord-Brabant : ...
- Ons Hageland (Patria) : ...
- Payottenland (Lichttoren) : Armand Van Cappellen /
Omer Evenepoel / Jan Timmermans (1)
Limburgse Gilde : Hendrik Ballet v. Rik (Hesbania)
- Heidebloem : ...
- Hesbania : Hendrik Ballet v. Rik
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AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandia : Jean-Pierre van de Voort
- Vlaams Verbond : Andries Devos v. Dries (Roeselaarse)
- Fanfare (Zingende Molens) : Gerard Iserbyt v. Rarden
(Kortrijkse)
- Ons Leven : Jan Quix (Brabantse Gilde)

levende distilleerkolf van den Jack-Op. Lijk
een paard ’nen emmer water, zoo drinkt
Misten ’nen bak Brune-Gueuze. Misten zonder
bier, ware een kwezel zonder kwade tong, ’nen
appariteur met gezond verstand en ’ne
sabelsleeper met een hart.

(1) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester

Waar ’t bier is, daar is Misten, en waar Misten
is, daar is er bier. Een fleschke bock, ’ne
tritsbak of een spel kaarten, en de Misten is
zoo voldaan als ’ne zuigeling die ’nen nieuwen
tutter krijgt. Ware ’t bier vrouwelijk, de Misten
trouwde er meê.

De Viris illustribus Urbis Lovaniensis
Aan alle schachten, oûw labers en petermanessen onder de 25 jaar, tegenwoordige en
toekomende, Heil !

Hij
is
nochtans
niet
ontbloot
van
verstandelijke gaven : er huist zelfs heel wat
praktischen geest in deze vleeschelijke bierton : zijn praesesschap der Oost-Vlaamsche
en de bloei dezer gilde onder zijn bewind, zijn
daarvan het bewijs.

Rarden Praeses
Natuurlijk is de eer aan onzen Verbondspraeses, en dat het wel werkelijk een eer is in
de rij der illustere personagiën van Leuven een
plaats in te nemen, zal wel niemand die dit
nummer doorbladert, betwijfelen.

Amicitianen en Geestjes hielden van Misten :
hij was voor hen een gedurige opwekking tot
geheelonthouding en een steun in het
beoefenen der deugd. Misten voelde zich
doorgaans zeer vereerd om hunne attentie, en
wanneer hij ter laatste instantie nog vermocht
te bemerken dat zijne tegenwoordigheid ter
vergadering niet de gewone pedagogische
uitwerking zou hebben, meldde hij heel
wijselijk “belet”, of, indien hij toch kwam,
vatte hij zijn welkomstrede saam in deze
gevleugelde woorden : “Ge kint ze allemaol
kisse !” En dan was ieder Oost-Vlaming weer
over Misten tevreden.

Onnoodig hem voor te stellen : ieder kent
Rarden, de alomtegenwoordige, de zich vermenigvuldigende, de metamorphoseerende :
Rarden ernstig en gesluierd achter de groene
verbondstafel, Rarden thee drinkend met den
Amerikaanschen bouwmeester der nieuwe
bibliotheek, Rarden met zijn tuba en zijn
snelle accent-circonflexe beentjes in de
roemrijke fanfare, Rarden rollend met al wat
te Leuven rollen kan, Rarden vrijend extra
muros, Rarden snorkend in het stroo op den
uilenzolder, Rarden uit Pallieter, Rarden het
idool van Jef Valvekens, Rarden alles en nog
wat. In den ouden patriarkentijd noemde men
zulk een produkt een phenix. Wij noemen dat,
meer modern, een “chikken type”. Er zijn er
wel enkelen die de waarde dezer benaming
niet beseffen, die niet begrijpen dat daarvoor
een maximum van kwaliteiten, van sympathie
en populariteit geëischt wordt. Er zijn er zelfs
die dit etiket plakken op de sociophysionomie
van seigneur Maddens de Gheluwe !

Nu is hij terug simpel parochiaan : zijn
toewijding, levenslust en capaciteit blijven
echter onwrikbaar. Salve Gambrine !
Den Tony
Tony is zooveel als de moderne Mercurius, de
alombekende bode der goden. (Er zijn er zelf
die beweren dat hij lijk dien jongen god
vleugels aan zijn schenen heeft. ’t Is best
mogelijk want ’k heb hem eens op ’nen avond
danig zien wegdraven voor ’nen troep walen).
Ontelbaar de schoenzolen die Tony hier al
heeft kapot geloopen ... Ge zoekt naar ’nen
propagandist voor een weekblad ? Gaat bij
den Tony. Ge moet een kaart hebben voor de
De Gruyter, vraagt ze aan Tony. Ge wilt “Voor
mijn volk in nood” van Daels, wendt u tot
Tony. Ge zoekt naar een declamatie, trekt
naar Tony. Ge wilt in ’t bootje stappen, Tony
staat u te woord. En dit alles gebeurt met een
zelfverloochening, met een eenvoud van harte,
dat Sint-Antonius met zijn varken er
beschaamd bij wordt.

Het feit dat Rarden door het studentenkonklaaf voor de tweede maal als Pontifex
Maximus werd uitverkoren, iets wat nooit aan
een menschelijk wezen te beurt viel, bewijst
afdoende dat wij den profeet uit Harelbeke
waardeeren, als summum van studentengaven : beginselvastheid, groothar-tigheid,
studentikoziteit. Hij blijve zooals hij is, nu en
in der eeuwigheid, Amen !
Mistianus Bacchantus
“Den danen doe mit zanen kapoeten nees ?”

Tony stapt, draaft, klimt, klautert trap op,
trap af, loopt, belt, schrijft, pent, post brieven,
verstuurt uitnodigingen, ontvangt geld, leurt

“Joe brieke ge zaat-er.”
Misten is de hooggepriester van Bacchus, de
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met gazetten, schrijft u op als Vlaamsch
Nationalist, toerist, gildebroeder, rolder,
bedevaarder, feestvierder en wat weet ik al.
Tony is een wandelend studentensecretariaat.
Zwaar van gedachten en werk loopt hij op
straat zonder u te zien, of trapt in ’nen hoop
paardevijgen als hij u de hand geeft. Tony is
de bos-suetus, de trekos van ’t Leuvensch
studentenkorps.

neemt.
Dat
is
trouwens
rechtvaardigheidszin.

aangeboren

Ik moet daarbij nog dit aanstippen dat
Strooten eerst Strooten is, indien de Maddens
zich in zijn onmiddellijke nabijheid bevindt.
Ja, zoo heeft ieder mensch zijn midden
noodig, buiten hetwelk hij onmogelijk zijn
intiem wezen kan blootleggen. Strooten en
Maddens maken te saam één spreekmachien.

De Strooten

Hun snavels gaan open en toe met een
verbazende snelheid : anekdoten, insinuaties,
scheldwoorden, spotnamen vliegen bliksemsnel van Gheluwe naar Oedelem en vice-versa.
Strooten stikt gewoonlijk in een onbedaarlijken
lach,
terwijl
Maddens
zijn
gedachten verliest in een “vuul vertelsel”. Op
zoo’n momenten is de Strooten wel het zien en
het hooren waard : daarbuiten zingt hij
gansche dagen, het liedeken van den ... !

De Strooten is zooals elk ander sterveling, zeer
gewoon met dit verschil, dat hij geregeld zijn
portie gekuischte ingewanden naar het
slachthuis gaat halen, ze door zijn hospita in
wat axa laat bakken en opvreet.
Het gebeurt wel eens dat hij zich tevreden stelt
met anderhalve el bloedworst, bijvoorbeeld op
ver afgelegen plaatsen en wanneer ze heel
vriendelijk aangeboden wordt door een zatten
peeterman. Strooten is echter zeer skrupuleus
in die zaken, want indien hij na lang dralen
zulk aanbod heeft aanvaard, eischt hij streng
en onverbiddelijk de beloofde maat, zelfs al
moet hij eerst een paar minuutjes staan
kijken naar de rammeling die bedoelde
peeterman van zijn wederhelft in ontvangst

Als elk fatsoenlijk mensch weet hij met
staatsie een pit te dragen en een oud strikje
van een lijkbidder die reeds 25 jaar dood is,
herwint onmiddellijk al zijn schitterende
tooikracht
wanneer
Strooten
het
op
’t Levenum-Banket rond zijnen nek bindt !
Uit Ons Leven van 18 juni 1923.

Lustrumviering van Moeder Payottenland
(foto AMVS)

De dames op de foto zijn geen studentinnen maar speelden mee in het toneelstuk. Verder onder andere Jan
Guldentops, Emiel Van Cappellen, Lodewijk Monsieur, Jan Huybrechts, Armand Van Cappellen en Frans Hiers.
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Studentenleven anno 1920-1921
daaromtrent gelijk een goede Belg de
Brabançonne kan zingen ! Wat heeft Paul
Brutsaert de piano moeten martelen om dat in
te stampen !

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Victor Bouwen
- Geelse : ...
- Kempische : ...
- Mechlinia : Cyriel Neefs
- Rupelgalm : ...
- Sinjoria : Fernand Collin

’k Weet niet hoe hoog het muzikaal peil staat
van het Westland op heden, maar het was
erbarmelijk in dien tijd. Er waren maar twee
uitzonderingen : Paul Brutsaert was een
artiest pianospeler en William Grimmelprez
kon op ene deftige manier den orgel draaien
bij de “Roste “ in de Burgemeesterstraat.
Voegen we daarbij nog de zoetgevooisde
Maurice Vandenbulcke, die onze hooggewaardeerde voorzanger was. Dankzij onze
oefeningen ter gelegenheid van het lustrum,
kenden wij de eerste stroof van ons gildelied de schachtentemmer zorgde ervoor om voor
iedere herhaling te huilen : 12de koepleet,
13de, 14de koepleet, enz.

Brabantse Gilde : Jan Valvekens (Ons Hageland)
- Noord-Brabant : Carlos Stas
- Ons Hageland (Patria) : ...
- Payottenland (Lichttoren) : René Appelmans (1)
Limburgse Gilde : Alfons Kerkhofs
- Heidebloem : ...
- Hesbania (Koninckx) : Hendrik Ballet v. Rik
Oost-Vlaamse Gilde : François Dierickx
- Domper : Edgard Van Oudenhove
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Herman Vanderdonckt
- Ros Beyaert : Clement Borms
- Waasse : ...
West-Vlaamse Gilde (Bel) : Andries Devos v. Dries
(Roeselaarse)
- Brugse : Paul Wenes
- Kortrijkse (Bel) : Joris Ghyssaert
- Meense : Camille Quintens
- Oostendse : Joseph Bouckaert
- Roeselaarse : ...
- Tieltse : Michel De Brabandere
- Veurne Ambachtse : August Kempynck
- Westland : Ernest Coene

De ereleden waren in dien tijd niet talrijk. Er
was onder andere burgemeester Colaert, er
werd hem een briefje gezonden om steun, en
ene uitnodiging tot de feesten en de revue, dit
laatste natuurlijk beleefdheidshalve. Jamaar !
Twee dagen later ontvingen wij een kaartje dat
hij met genoegen het feest zou bijwonen.
Verslagenheid ! Dringende vergadering van
den raad ! Gerard Vandenbulcke, onze beste
diplomaat, werd aangeduid om den geachten
burgemeester en volksvertegenwoordiger wijs
te maken dat zijne geldelijke bijdrage uiterst
welkom was maar dat de feesten en de revue,
misschien heel interessant voor jonge
studenten, voor hem maar vervelend zouden
blijken. Gerard heeft die zaak op ene
meesterlijke
manier
opgelost
en
ons
hoogstaand erelid heeft zich vergenoegd met
aan het avondmaal deel te nemen. Die
fameuze revue was, ja, niet onbetamelijk, ver
van daar, maar zij stond heel en al onder
invloed van den juist geëindigden oorlog,
waarin bijna alle Westlanders van dien tijd de
soldatenrol gespeeld hadden.

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandia : Jean-Pierre van de Voort
- Vlaams Verbond : Jan Valvekens (Ons Hageland)
- Fanfare (Zingende Molens) : Polydore Vander Graesen
v. Pol
- Ons Leven : Frans Van Waeg
ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Jeroom Leuridan (Westland / Amicitia)
(1) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester (wat evenwel niet uitsluit dat een deken
voor meerdere trimesters aangeduid kon worden).

Ce sont des flamingants,
ces potverdommes !
In het academiejaar 1920-1921 vierde het Westland,
ondanks de onderbreking gedurende de oorlog, haar
dertigjarig bestaan. Aan het roer stond Nestor
Coene, bijgestaan door ondervoorzitter Gerard
Vandenbulcke. Nestor Coene beschreef in 1950 de
lustrumesbattementen van 30 jaar daarvoor als
volgt :

Deze revue werd opgesteld door Gerard
Vandenbulcke en Jeroom Leuridan. Zij heeft
een buitengewonen bijval gehad bij onze
ereleden, en ’k ben ervan overtuigd dat vele
Westlanders gedurende langen tijd nog
dikwijls geneuried hebben als het officierke :
“et tout ces hommes, ces potverdommes, ce
sont, ce sont des flamingants !” ofwel : “je vais
jusqu’à Westvleteren et même Oost-vleteren,
mais jamais, jamais, plus près”.

Of ik mij nog iets herinner van de
Lustrumfeesten van 1921 ! Wij noemden dat
“den schoonsten dag van ons leven na onze
eerste kommunie”. Als voorbereiding :
gedurende een maand oefeningen om de
eerste stroof van het gildelied “Wij zijn zonen
der Morijnen” op ene tamelijke manier te
kunnen zingen. Wij zijn erin gelukt

Er dient gemeld te worden dat er zeker
wijzigingen moesten gebracht worden na de
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grote repetitie. Voor het aflopen der eerste
akte, immers, lagen al onze acteurs onder
tafels en stoelen, kwestie van gemis aan
matigheid in ’t salamanderen. Op den groten

avond is alles goed afgelopen en wij eindigden
met een luidruchtige nachtrolpartij.
Uit “Van Schachtendoop tot Zwanezang”.

Kempische Gilde
(foto AMVS)

Vooraan : (1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) NN, (5) NN, (6) NN, tweede rij : (7) NN, (8) ... Gils, (9) ... Stefens, (10) NN,
(11) NN, (12) Juul Grietens, (13) NN, (14) NN, derde rij : (15) NN, (16) NN, (17) NN, (18) NN, (19) NN, (20) NN,
(21) NN, (22) NN, (23) NN, (24) NN, (25) NN, acheraan : (26) NN, (27) NN, (28) NN, (29) NN, (30) Constant
Janssen, (31) NN, (32) NN, (33) NN, (34) NN.

Studentenleven anno 1919-1920
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

-

Antwerpse Gilde : Etienne Verbist (Kempische) / Victor
Bouwen (1)
- Antwerpse Studentenkring : ... (2)
- Geelse : ...
- Kempische : ...
- Mechlinia : Pieter De Nys
- Rupelgalm : ...
- Sinjoria : Fernand Collin

Kortrijkse : geen werking
Meense : Marcel Carpentier
Oostendse : geen werking
Roeselaarse : ...
Tieltse : Maurits Sys
Veurne Ambachtse : Daniël Depuydt
Westland : Emeric Soenen

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandia : Jean-Pierre van de Voort
- Vlaams Verbond : Robert Pil v. Berten (Westland)
- Fanfare (Zingende Molens) : Jozef Adriaensens v. Jef
- Ons Leven : Jozef Van Der Meersch v. Jef

Brabantse Gilde : Jan Valvekens (Ons Hageland)
- Ons Hageland (Patria) : Jan Valvekens
- Payottenland (Lichttoren) : Lodewijk Monsieur / Jef
Lindemans / Jan Van Waeyenbergh (3)

(1) Op 4 december 1919 trad Etienne Verbist af en Victor
Bouwen werd als preses verkozen.
(2) Vanaf 1919 wordt de Antwerpse Studentenkring niet
meer vermeld in Ons Leven.
(3) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.

Limburgse Gilde : Alfons Kerkhofs
- Heidebloem : ...
- Hesbania (Koninckx) : ...
Oost-Vlaamse Gilde : Albert Borremans (Domper)
- Domper : Albert Borremans
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Herman Vanderdonckt
- Ros Beyaert : Paul Seghers
- Waasse : ...

Gildeviering
’s Avonds om 8 uur vieren de Brabantsche,
Antwerpsche en Oost-Vlaamsche Gilden hun
35-jarig bestaan. De stad biedt ’n zeer

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Robert Pil v. Berten
(Westland)
- Brugse : Paul Wenes
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levendig
voorkomen,
en
de
waalsche
studenten doen drukker en zijn talrijker, nu
weer velen na den zondag in familie, uit de
provincie kwamen afgezakt. De loods aan de
Vaart biedt om 8 uur nog het somber
voorkomen van een schuur in den nacht.
Alleen weerklinken over de stille aangrenzende
straten de luide liederen en de stormende
Blauwvoeten der Vlaamsche Studenten wier
enthusiame in de donkerte weer overhelt naar
het oud romantisme gevoed door de jeugdige
katakomben-droomen.

strevende naar meer voornaamheid. Thans uit
de smeltkroes van den oorlog is het
studentenleven ernstiger geworden. Hij wijst
er dan op dat de studenten de kultureele
massa zijn, en dat zij de leiders zijn der groote
massa. En de taak der massa is schoon.
Toen drong de heer ingenieur Reinaert naar
voor om een oproep te doen : hij moest 20
menschen van goeden wil hebben om water
aan te brengen. ’t Schijnt dat de ketel lek was.
Een andere hypothese is dat de werklieden
van den Boerenbond, door de studenten
uitgenoodigd om van het bier te proeven dat
op het gelijkvloers getapt werd, in een staat
geraakten waarin de arbeid niet meer
gelukzalig is.

Voor de loods staat de gewone wacht van
pandoers en klinkt het zeer-belgische : circulei
(met of zonder s’il vous plaît). Gelukkig heeft
de Boerenbond ’n installatie voor elektriek
licht en is de heer ingenieur Reinaert een
hulpvaardige en charmante man.

Daarna kan doctor De Pillecyn voortspreken.
Hij herinnert aan de antikwiteiten uit ons
parlementair museum, aan zekeren ober en
unter Bürgermeister, aan alles wat van de
Vlaamsche Beweging eene stormbeweging
maakte. Onfeilbaarheid die voor den oorlog als
een aureool rond de voormannen straalde
bestaat niet meer. En dan dezen wijzen raad :
dat de flamingant niet moet zijn de vijand van
den flamingant, en dat de groote hardnekkig
te bekampen vijand de franskiljon is. Eindelijk
gedenkt hij de offers van de IJzersoldaten, van
de houthakkers (en hier brengt de zaal een
ovatie aan Paul Davidts). De machtige Schelde
die door de dijken breekt, en het land wordt
blank alom : zoo de springvloed der
Vlaamsche masse, de eilandjes “de civilisation
française” zullen verdwijnen, weggevaagd. Dit
is het machtige beeld dat de heerlijke rede
sluit.

En ... na een kleine half uur fit plots lux en
kan de vergadering beginnen. Jan Valvekens,
voorzitter der Brabantsche Gouwgilde, zit
voor. Hij begint met dit feest eene beteekenis
te geven in dit kongres. Hij verwelkomt de
professoren Sap en Scharpé, en karakteriseert
de gilden met te zeggen dat ze ondanks hun
Breugheliaansch karakter toch de Vlaamschgezindheid der studenten sterken al was het
tusschen pot en pint. En vooral nu de
Vlaamsche Beweging is gegroeid tot een
harden strijd tot eene dagelijksche krachtinspanning moeten de Studenten het woord
van
den
grooten
voorganger
Berten
Rodenbach gedenken : “houd u fier omdat gij
Gilde noemt”.
De toespraak van den heer Borremans,
voorzitter der Oost-Vlaamsche Gilde, drukt
vooral op het feit dat Gent een der eerste
voorposten is die te veroveren valt en dat Gent
Oost-Vlaamsch is. De Oost-Vlaamsche Gilde
bloeit omdat ieder makker daarvan bewust is.
Toch zal de geest van jolijt, de ziel van alle
feesten bij de Oost-Vlamingen zonder het
minste voorbehoud alleen dan heerschen
wanneer Gent zal veroverd zijn. Het is ook de
Oost-Vlaamsche Gilde die de meeste krachten
offerde aan de Vlaamsche Universiteit van
onder den oorlog.

Plots gaan alle elektrische lampen uit, en
terwijl de fanfare speelt komt men petroleum
lampen en kaarsen binnendragen. Dries De
Vos kan dan onder het schijnsel van het rosse
licht “De Vrije Studentheerlijkheid” bezingen.
De feestredenaar der Brabanders : dokter
Frans Willems doet eerst de pinten vullen der
Brabanders, en wil nauwere samenwerking
tusschen de ouderen, reeds burger geworden
lui en de studenten. Dat zou volgens hem het
huwelijk zijn der wijsheid en der jonge
geestdrift. Het kind daarvan moet zijn het
Studentenhuis. Na in het halve duister nog
even plannen te hebben gesmeed over de
verovering van Brussel, kommandeert dokter
Frans Willems den klassieken salamander van
“waar zijn de spuiters” en “waar zijn de
pompiers”.

Na deze krachtige toespraak zingt een student
het Oost-Vlaamsch Gildelied.
Doctor Filip De Pillecyn treedt op als
feestredenaar voor Oost-Vlaanderen. Zijn rede
charmeert door de zacht romantische beelden.
Het zijn nog de dagen der rozen. Hij herdenkt
het vroeger dekor der trapgeveltjes in het
maanlicht, een studentenwandeling in den
avond en hoe toen voor de oudsten onder hen
de mannenjaren open gingen in de bloedige
ondervinding der IJzervelden. Hij gedenkt hoe
voor den oorlog eene beweging ontstond

Advokaat Muls begint met het eigenaardige
gezegde dat hij hier niet op zijn plaats is en
aan de deur moest geschopt worden omdat hij
in zijn studententijd nooit lid was eener Gilde.
Maar steeds voelde hij met de makkers mee en
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Vlaamse presides te gast bij Hollandia Lovaniensis in het begin van de jaren twintig
(foto AMVS)

Vooraan : (1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) NN, (5) NN, (6) NN, achteraan : (7) NN, (8) NN, (9) NN, (10) NN, (11) NN.

nog doet hun jeugdig rythme hem zinderen.
Deze zolder waar hij zooeven binnenstrompelde doet hem denken aan de XVIe
eeuw toen de geuzen de vlag der revolutie
opstaken tegen Filips van Spanje. En gelijk
toen de Galjoenen en Karondellen der
Hollanders tegen de brug van Alessandro
Farnese kwamen aangevaren, zoo zal ook nu
van uit Holland hulpe dagen. In Uylenspiegel
van Charles De Coster staat een droom waarin
voorkomen vele prophetieën. Uylenspiegel
woonde met Nele zijn lief op den toren van
Veere. En Nederland lag voor hem. En Tijl
zegde : “we zouden eens naar beneden moeten
gaan en kijken naar het land”. En zij
dwaalden in de vlakte aan de zee en het was
nacht. En overal wemelden en blonken de
dwaallichtjes, de geesten van hen die
sneuvelden voor de vrijheid. En de geesten der
gesneuvelden doemden op en dansten rond
hem en ze spraken.

En nog :
Quand le septentrion
Baisera le couchant,
Cherche la ceinture.
Deze ceinture is de Schelde. De Schelde is de
stroom van Groot-Nederland (ovatie !).
Na den heer Advokaat Muls groet Dries De
Vos de vergadering in naam der nietfeestvierende gilden : de Limburgsche en
West-Vlaamsche. Hij wijst vooral op den
innigen band die alle Vlaamsche studenten
bindt en die onverbreekbaar is tegenover
allen.
De praeses van het Vlaamsch Verbond, Berten
Pil, herinnert aan het programma van den
volgenden dag en Jan Valvekens dankt
hartelijk de heer Reinaert om de verleende
medewerking ...
En na een “mariage de
raison” van Brabançonne en Vlaamschen
Leeuw was deze heugelijke vergadering
afgeloopen.

Met raadt en daadt,
Met goet en bloet.
Bond tusschen Noord en Zuid.

Uit Ons Leven van 26 april 1920.
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Studentenleven anno 1918-1919
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

wapenschouwing onzer Vlaamsche studentenwacht te houden onder het grootsche kapgebint van ons studentenhuis. De brandtoorts
van den overweldiger had dit prachtwerk
onzer Vlaamsche neo-gothiek vernietigd en die
mooie ruimte wier romantisch karakter
zoozeer de stemming weerkaatste welke toen
van ons leutig-ongebonden studentenleven
uitging, zullen wij voorloopig moeten missen.
De meer nuchtere “gildenzaal” zal tijdelijk het
onder den druk der tijden ernstiger geworden
studentenvolk herbergen.

Antwerpse Gilde : Etienne Verbist (Kempische)
- Antwerpse Studentenkring : Juul Papen (1)
- Geelse : ...
- Kempische : Jozef Stryckers
- Lyrana : geen werking
- Rupelgalm : ...
Brabantse Gilde : Lodewijk Monsieur (Payottenland /
Fanfare)
- Ons Hageland : geen werking
- Payottenland : geen werking
Limburgse Gilde : Jozef Bollen
- Heidebloem : ...
- Hesbania : ...

Deze toch tamelijke ruime zaal bleek niet
noodige afmetingen te bezitten om
Vlaamsche studenten te herbergen welke
zich ten getalle van meer dan duizend
vrijdagavond verdrongen.

Oost-Vlaamse Gilde : Jules Vergaert
- Domper : A... Van den Berghe
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : ...
- Ros Beyaert : Maurits Vander Straeten
- Waasse : ...

de
de
er
op

Een stormachtig applaus steeg uit die
studentenmenigte op wanneer het voorlopig
bestuur van het Vlaamsch verbond voorafgegaan door onze gevierde Vlaamsche
voorman en studentenvriend Volksvertegenwoordiger Frans Van Cauwelaert en onze
Vlaamsche Hoogleeraren Sencie, Lemaire,
Coppieters, Noyons, Scharpé en Lecoutere de
zaal binnentraden.

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Valère Stubbe (Oostendse)
- Brugse : Paul Van Houtryve
- Kortrijkse : geen werking
- Meense : geen werking
- Oostendse : geen werking
- Roeselaarse : ...
- Tieltse : René Van den Bussche
- Veurne Ambachtse : Florent Laleman
- Westland : Gerard Hespel
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandia : geen werking
- Vlaams Verbond : Aloïs Stroobandt v. Wiesten (Tieltse
/ Fanfare)
- Fanfare : Aloïs Stroobandt v. Wiesten (Tieltse)
- Ons Leven : Hendrik Borginon (Brabantse Gilde) / Jef
Lindemans (Payottenland)

De geestdrift der jongere en de emotie der
oudere uitte zich in nog luidruchtiger toejuichingen wanneer onze aan de verwoesting
van Leuven onstnapte verbondsvlag verscheen, gevolgd door de Antwerpsche, Westen Oost-Vlaamsche Gildenvlaggen, eveneens
aan de brandpillen der Duitschers ontkomen.

(1) In Ons Leven wordt de Antwerpse Studentenkring
vermeld als de Antwerpse Club.

Eindelijk komt het rumoerig studentenvolk tot
bedaren. Jef Lindemans zingt ons het
Verbondslied en de voorzitter van het
Vlaamsch Verbond, Aloïs Stroobandt, beklimt
het spreekgestoelte en stuurt de vergadering
een hartelijk woord van welkom toe. Tevens
herdenkt hij in enkele piëteitsvolle zinnen
onze gesneuvelde makkers en wijdt enkele
treffende woorden aan de nagedachtenis van
onzen eere-voorzitter hoogleeraar Verriest,
tijdens den oorlog gestorven.

Onze eerste Verbondsvergadering
In de lange dagen van oorlog en bezetting zal
menig onder ons in de rustige heimat of in het
woelige wapenleven melancolisch hebben
herdacht de heerlijke dagen die wij,
Vlaamsche studenten, eens te Leuven sleten.
Heel ons vroeger studentenleven verrees weer
voor onzen geest, zoowel de intieme rollingen
van een of ander vriendenclub als de grootse
uitingen van Vlaamsche leute die onze
verbondsvergaderingen eens waren. En met
melancolischen twijfel de onzekere toekomst
instarend vroegen wij ons af : beleven wij ooit
nog een Vlaamsch verbond in ons oude
Leuven ?

Luid handgeklap begroet vervolgens
optreden van Frans Van Cauwelaert.

het

Onze welsprekende leider geeft eerst en vooral
uiting aan de vreugde die hij thans gevoelt, nu
het hem weer gegund is tot de Vlaamsche
hoogstudenten van Leuven het woord toe te
sturen, maar hij kan ook niet nalaten te
spreken over de droefheid die hem overstelpt
wanneer hij terugdenkt aan hen die hier niet
meer aanwezig zijn, die het offer van hun jong

De gebeurtenissen hebben onzen pessimistischen twijfel niet bevestigd. Op vrijdag
31 januari 1919 beleefde Leuven weer een
vergadering van het Vlaamsch verbond !
Het was ons evenwel niet meer gegund de
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leven brachten voor de vrijheid van het volk,
het recht van het land en ook voor de rechten
van Vlaanderen. Laat ons, studenten, den
duren eed zweren dat wij steeds trouw zullen
zijn aan hunne nagedachtenis en aan hunne
idealen.

de goede elementen welke uit de colleges
toekwamen, won ze aan werkkracht en
beteekenis en uit haar groeide de politieke
Vlaamsche strijd met de oud-hoogstudenten
als leiders.
Langs de zijde waarlangs de vernieuwing eens
begonnen is, moet de vernieuwing terug
worden hervat. Het is voor ons studenten een
dure plicht door en door Vlaamsch te zijn. De
Vlaamsche leergangen zijn wij zedelijk
verplicht te volgen en zelf niet de eerbiedwaardigste
beweegredenen
mogen
onze
houding te dien opzichte niet beinvloeden.

Vervolgens memoreert spreker ook nog even
onzen afgestorven eere-voorzitter en deelt dan
den droeven indruk mee die de puinen van het
verwoeste Leuven op hem hebben gemaakt.
Leuven, die tot nu toe als groote heerscheres
in de wetenschap geboekt stond, komt nu een
tweede eeretitel te verwerven : die van groote
martelares voor het recht. De puinen van die
zwaar geteisterde stad vormen een passende
achtergrond voor ons meer opkomend studentenleven dat zich scherp afteekent tegenover
die oorlogsruïnen als het beeld der komende
vernieuwing.

Dat de Vlaamsche leergangen goed gevolgd
worden, is meer dan ooit noodig nu de
academische overheid de vervlaamsching der
meeste leergangen ernstig in overweging
neemt.
Spreker brengt hier een warme hulde aan
onze rector die, ofschoon Waal, zoogoed den
nood van het Vlaamsche volk begrijpt. Spreker
zet ons ook aan flinke studenten te zijn, om
tevens ons Vlaamsch wetenschappelijk leven
hoog te houden en waarschuwt even tegen het
gevaar van gemengde vereenigingen.

Vernieuwing, betoogt spreker verder, is meer
dan ooit noodig. De oorlog heeft veel slachtoffers geeischt, ook veel stoffelijke puinen
opeengestapeld, grooter nog is het verlies aan
menschelijke waarden.
Voor Vlaanderen is vernieuwing meer dan ooit
dringend noodzakelijk, vooral omdat voor den
oorlog de toestanden bijlange niet in orde
waren. Ons volk heeft geen middelbaar noch
hooger onderwijs in eigen taal, het Vlaamsch
wordt in de onderlinge betrekkingen der
verschillende besturen genegeerd. In het leger
werden de rechten der Vlamingen miskend en
zij die voor die rechten in ’t gelid wilden
treden, werden als staatsgevaarlijke elementen beschouwd. De troonrede heeft die noodzakelijkheid van maatregelen tot gezondmaking van ons volk herkend, zij heeft ons
beloften gegeven maar in werkelijkheid is nog
niets in dien zin gedaan.

Dit belet echter niet dat wij op een
verdraagzame en broederlijke manier met de
Waalsche kameraden moeten samengaan.
Laten wij de oogen onze zuidelijke vrienden
openen voor onze beweging. In het leger is
zulks reeds met succes door onze Vlaamsche
soldaten beproefd. Spreker beveelt ons als
propagandamiddel de boekjes aan door minister Poullet en door hoogleeraar Vermeylen over
Vlaamsche beweging geschreven.
Indien wij studenten deze gedragslijn volgen
dan beleven wij nog ooit den nieuwen tijd wier
dageraad wij thans begroeten, dan zijn onze
dooden niet voor niet gesneuveld.

Spreker wijst verder op het overwegend
aandeel
dat
wij
studenten
in
deze
overnieuwing van ons volk hebben. ’t Is langs
binnen dat Vlaanderen moet vernieuwd
worden. Wij zijn als het ware de kern der
vernieuwing, wij moeten het levenssap terug
in den Vlaamschen boom invoeren, wij moeten
ernaar streven om later aan het hoofd van ons
volk een leidende stand te plaatsen.

Vlaanderen dat reeds tweemaal in den loop
der geschiedenis lijk op het einde der XVIe
eeuw en in 1840 slachtoffer was van zijn
trouw, mag het nu niet langer meer zijn. Ons
volk dat nooit beloond werd, moet en kan nu
toch niet zonder de minste genoegdoening
blijven. Onze dooden roepen ons op ten strijd,
dat hunne nagedachtenis ons bijblijve en ons
steune.

Onze beweging is trouwens geen machtsvraag
welke desnoods met vreemde hulp kan worden
opgelost
maar
het
is
een
zedelijk
machtsprobleem dat wij zelf studenten
kunnen oplossen. Onze macht ligt in onze eer
en in ons zelfbewustzijn.

Ten slotte zet spreker de studenten aan deze
nagedachtenis door een monument, hunne
gesneuvelde makker ter eere opgericht, voor
henzelven en de komende geslachten levendig
te houden.

Als bewijs haalt spreker vervolgens de
geschiedenis zelf onzer studentenbeweging
aan. Toen hij zelf student te Leuven was, was
de studentenbeweging vrij zwak, maar dankzij

Na deze meesterlijke toespraak kregen wij nog
enkele woorden te hooren van onzen voorzitter
over de heroprichting der fanfare en het
invoeren van een nieuwe studentenpet.
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Hoogleeraar Sencie zette de studenten aan om
het dagblad “De Standaard”, door het nemen
van een abonnement, te steunen. Intusschen
zongen Jef Lindemans en Dries De Vos ons
enkele liederen uit het oude Leuvensch
studentenrepertorium voor.

markt bleef ditmaal ook niet achterwege.
Daarna trok de stoet nog een einde de
Statiestraat in en verder naar “den Bel” van
waar volgens oude gewoonte de jolige
studentenschaar zich over ’t doodstille Leuven
verspreidde.

Na het sluiten der vergadering trokken de
studenten weer zooals vroeger met de vlag in
top al zingende door de stad. De traditioneele
rondendans rond de vlaggen op de groote

Oude labers - en zelfs eenige schachten gingen daarna nog een of ander klassiek
studentencafé opzoeken, waar nog geklonken,
gespeecht en gesalamanderd werd zooals in
den zaligen voor-oorlogschen tijd.
Uit Ons Leven van 4 februari 1919.

Studentenleven anno 1914-1918
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

(1)

Adieu, myn lief

Antwerpse Gilde : Etienne Verbist (Kempische)
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Geelse : ...
- Kempische : ...
- Lyrana : ...
- Rupelgalm : ...

Adieu, myn lief - ’t Is tyd te gaen,
de dauw nerscht er de weiden,
die sonne is wegh, die nacht breeckt aen.
Adieu ! - Wy moeten scheiden.

Brabantse Gilde : Emiel Noppen (Ons Hageland)
- Ons Hageland : ...
- Payottenland (Lichttoren) : Lodewijk Monsieur / Jef
Lindemans / Piet Mertens (2)

De kamphoorn blaest, de vyand naert.
Sa ! geef mijn sweert, ’c ga stryden,
Ghi draagt uw traentjes eventwaert :
Na lyden comt verblyden.

Limburgse Gilde : ...
- Cicindria : ...
- Heidebloem : ...
- Hesbania : ...

Comt, schinckt mi nogh een beker wyn
en laet ons nogh eens drincken.
Want ic sal uut uw ooghen syn
eer weer die son gaet blincken.

Oost-Vlaamse Gilde : Jules Vergaert
- Domper : ...
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : ...
- Ros Beyaert : ...
- Waasse : ...

So nogh een laetsten dronc dan, lief,
op onser beiden trouwe !
De wyn verdryft de pyn en ’t grief,
Margriet, ’t en past geen rouwen.

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Valère Stubbe (Oostendse)
- Brugse : ...
- Kortrijkse (Bel) : ...
- Meense : Remi Devlies
- Oostendse : ...
- Roeselaarse : ...
- Tieltse : ...
- Veurne Ambachtse : ...
- Westland : ...

Myn halsbergh aen, myn sweert in ’t hant,
myn sporen aen de voeten.
Soo gaen ic singend uut het land
en mynen vyand groeten.
Te Meie, als ’t loof den houte ontspruut,
come ic weer uut den stryde,
en comt Ghi dan aan ’t venster uut,
Ghi sult mi aen sien ryden.

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Vlaams Verbond : geen werking
- Fanfare : René Van den Bussche (Tieltse)
- Ons Leven : Jan Guldentops (Payottenland)

En come ic uut den slach niet weer
soo sal ic blyde sterven.
De Coninck cryght syn wapeneer,
Ghi sult myn liefde erven !

(1) Tijdens de oorlogsjaren waren er helemaal geen
activiteiten. Het gaat hier dus enkel om de in 1914
verkozen presides.
(2) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.

Dries
Uit het Oorlogsnummer van Ons Leuven.
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Studentenleven anno 1913-1914
het zoo ! ’t Is nu bijna 4 jaar dat Ferdinand
Huys, de sympathieke stichter van onzen
Toneelgroep van ’t Vlaamsch Verbond, onze
Alma Mater verlaten heeft, en al weet niemand
juist wanneer “Troep Huys” eigenlijk ontstaan
is, toch weten we dat door Ferdinand Huys de
elementen werden samengeraapt die later
“Troep Huys” uitmaakten. Zoo is het dus
redelijk dat onze huidige troep die regelrecht
afstamt van den toenmaligen tooneelkring, die
tijden als zijn geboorteuur aanziet, en nu zijn
5-jarig bestaan vieren wil.

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : René De Jongh
- Antwerpse Studentenkring : Lode Elebaers (1)
- Geelse : ...
- Kempische : Antoine Van Schoubroeck / Etienne
Verbist (2)
- Lyrana : ...
- Rupelgalm : ...
Brabantse Gilde : Philippe Mes (Payottenland)
- Ons Hageland : ...
- Payottenland (Lichttoren) : Jan Guldentops / Philippe
Mes / Albert Vertommen (3)
Limburgse Gilde : Jozef Bollen
- Cicindria : ...
- Heidebloem : ...
- Hesbania : ...

Op het verleden van “Troep Huys” hoeven we
maar niet te wijzen : allen hebben we onze
jongens van “Troep Huys” aan ’t werk gezien
en den luister dien ze onze verbondsvergaderingen bijzet hebben we steeds naar
waarde kunnen schatten. We zullen ons dus
bepalen bij ’n woordje over de aanstaande
vertooning. Dat “Troep Huys” degelijke
elementen genoeg bezit om ’n toneelfeest te
geven voor ’n gemengd publiek, weten we
reeds bij ondervinding : reeds over twee jaar
hebben ze ons “Maximus Veltman” gespeeld
dat toen ’n algemeene bijval genoot. Maar
vooral verleden jaar bij Ons Leven’s Jubelfeesten hebben ze ons ’n prachtvoorstelling
gegeven van die puike brok uit het
studentenleven die “Oud Heidelberg” heet.
Allen die toen daar waren zijn het eens
geweest om te zeggen dat niemand zoo trouw
als zij ’n studentenstuk, lijk dit is, weergeven
kan, omdat alleen studenten tot in de ziel van
zulk stuk kunnen doordringen.

Oost-Vlaamse Gilde : ...
- Domper : Omer Cobbaert
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Robert Droesbeque
- Ros Beyaert : Armand D’Hollander
- Waasse : ...
West-Vlaamse Gilde (Bel) : Aloïs Stroobandt v. Wiesten
(Tieltse / Fanfare)
- Brugse : Raymond Van Caloen
- Kortrijkse (Bel) : ...
- Meense : Aimé Devlies
- Oostendse : August Nassel
- Roeselaarse : ...
- Tieltse (Bel) : J... Van Honzebrouck
- Veurne Ambachtse : geen werking
- Westland : Maurits Dejaegher
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Vlaams Verbond : Henri D’Haese v. Rik (Oudenaardse)
- Fanfare : Aloïs Stroobandt v. Wiesten (Tieltse)
- Ons Leven : Jan Guldentops (Payottenland)
(1) In Ons Leven wordt de Antwerpse Studentenkring
vermeld als de Antwerpse Club.
(2) Om onbekende redenen trad Antoine Van Schoubroeck af en Etienne Verbist nam het preseslint over.
(3) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.

Dit jaar nu hebben ze weer iets in dien zin
opgemaakt. Want “Charley’s Tante” is weer
’n studentenstuk, doch ditmaal is het den
joligen kant van het studentenleven dat het
ons voorstelt : ’t is een van die geestige
grappen lijk studenten alleen er uitzetten
kunnen. We willen hier niet verder over het
stuk uitweiden opdat het tot het einde toe
aller nieuwsgierigheid moge gaande houden.

De Jubelfeesten van “Troep Huys”
Elkeen van ons zal zeker wonder hebben
opgekeken als hij dees week aan de hoeken
der straten dien ellenlangen aanplakbrief in
’t oog kreeg, waarmee Troep Huys aan studenten en peetermannen zijn aanstaande
vertooning aankondigt. Niet dat het ons
verrast dat Troep Huys een vertooning geeft in
den Schouwburg - dat doet ze immers reeds ’n
paar jaren achtereen - maar de hoofding van
dien aanplakbrief kwam ons heel ongewoon
voor : er stond daar immers gedrukt “Galavertooning ... ter gelegenheid van zijn 5-jarig
Jubelfeest”.

Dat het degelijk zal voorgedragen worden,
hoeven we maar niet te zeggen als ge weet dat
hun sympathieke leider, de Heer Neel Plas,
tooneelmeester der Leuvensche Eendracht,
het stuk heeft aangeleerd, en dat onze studentenspelers zullen worden ter zijde gestaan
door talentvolle actricen als Mevrouw
Blankenstein en Weysman en Juffrouwen
Mary De Coen en Mina Daniëls. Zulks staat
borg voor ’n volkomen bijval.

Kijk, dat wist nu zeker niemand dat onze
“Troep Huys” reeds zoo oud was. En toch is

We zetten dus alle Vlaamsche Studenten
warm aan onze wakkere vrienden van “Troep
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Huys” te steunen door het aankoopen van
kaarten. Geen enkele van hen mag dien avond
in den Schouwburg ontbreken. Dat elkeen
rondom zich propaganda make op café, op
kwartier, bij al dezen waar studenten
eenigszins invloed op hebben, opdat onze
moedige jongens hun taaie, onverpoosde
werking en opoffering met welgelukken mogen
bekroond zien !

3de maal dokter August Borms opgetreden.
Nog heftiger is de feestredenaar dokter Leo
Lambrechts uitgevallen tegen de verfranschte
Vlaamsche volksvertegenwoordigers en met
juist inzicht steunde hij op onze plicht van
Vlaamsch-katholiek student zijn. Onnoodig er
bij te voegen of het feestmaal ons welkom
was : te veel vreugde, te veel gelukkige
oogenblikken, hebben we daar beleefd om
hierover breedvoerig te handelen.

Op 4n februari dus allen naar den Schouwburg !

Deze zaak vernoem ik nochtans : een
snelbericht van afkeuring en “hoop in de
toekomst” werd den volksvertegenwoordigers,
vereend in den poll te Sint-Niklaas,
toegestuurd. Langs een andere kant, vermeld
ik ook nog de rondhaling voor het
K.V. Sekretariaat gedaan, bedragende rond de
30 franken. Om samen te vatten : de feesten
van 14 en 15 februari hebben bewezen dat
zooals ons lied zegt : het Waasland zal “eeuwig
blijven leven”.
L.
Uit Ons Leven van 20 maart 1914.

N.B. Voor hen die ’t nog niet weten zouden :
kaarten zijn te bekomen bij de voorzitters der
Gouwgilden en Clubs, in het lokaal van “Troep
Huys” (Oud-Heidelberg) en in den Stadschouwburg. Te beginnen van woensdag
28n januari zullen de kaarten genummerd
worden in den Stadschouwburg, mits 0,10 fr.
opleg, elken dag van 1 tot 3 uur namiddag.
Prijzen der kaarten : Orkestzetels en
Benedenlogiën 2,50 fr. Parket en 1e Logie 2 fr.
Parterre en 2e Logie 1,50 fr. Amphitheater :
genummerd 1,25 fr., ongenummerd 1,00 fr.
Gaanderij 0,50 fr.
P.D.M.

Vergadering van de Kempische Gilde
De gilde hield
vergaderingen.

Uit Ons Leven van 24 januari 1914.

geestdriftige

en

leerrijke

Makker Constant Leurs sprak ons over de
Bouwkunst in de Kempen, een flinke
uiteenzetting van gezonde gedachten over
architectuur. In verband hiermee behandelde
spreker tevens de geschiedenis der lokale
bouwscholen en hun invloed.

Vergadering van ’t Waesland
De indruk die is bijgebleven van de feesten
van “Waesland” voor degenen die het 3e
lustrum hebben meegemaakt is onzegbaar !
’n Woordeke nochtans wil ik hierover gewagen.

In een tweede vergadering bracht makker
Albert Hillen ons den broedergroet uit
’t Limburgse en hield een degelijke redevoering
over den overwegenden invloed der Vlaamsche
Beweging op de economische toestanden van
ons volk. Ten duidelijkste werd ons gezegd
welke de toestand is in de verschillende
standen en dezes ongerijmdheden, waaraan
de domste vooroordelen aan de grondslag
liggen. Het is dan aan ons deze te verbeteren,
in de realiteit in te grijpen door de Vlaamsche
Beweging een ommekeer in de bestaande
toestanden te verwezenlijken.

Zaterdag om 5 uur bolden triomfantelijk de
makkers van ’t “Waesland” naar het station
ter ontvangst van de eereleden. Ten lokale
“Heidelberg” : welkom van voorzitter, speechen
van genoodigden, heildronken, 1ste rede van
dokter August Borms, wat weet ik nog !
’s Avonds gezellig samenkomen : ik poog
samen te vatten wat feitelijk in ’n boekdeel
hoefde ontleed te worden : studentenliederen,
luimige voordrachten, 2e rede van dokter
August Borms !
Officieel bezoek bij eereleden en gezellige
doortocht in studentenkoffiehuizen !

In een derde vergadering kregen we weer een
ernstig woord te horen over bouwkunst door
vriend Constant Leurs. Hij wees bijzonder op
de
burgerlijke
gebouwen,
de
daaraan
verbonden kunstwaarde en het betrekkelijk
flauwe aandeel dat de Kempen heeft in dit
opzicht !

Zondag : plaats ontbreekt voorzeker om hier
lang over uit te weiden.
Na de dankmis waar geen enkel Waaslander
ontbrak - te verwonderen, na de vermoeienissen van daags te voren - werd ons feest
vereenigd - ze spreken toch van “portraits
inaltérables” - op ’n lichtprent.

Ten slotte, flink werk !
Uit Ons Leven van 20 maart 1914.

Wie stapten fier en welgezind ter Leuvensche
Eendracht voor de feestvergadering. Nog een
welkom van praeses. Kranig is toen voor de
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Studentenleven anno 1912-1913
van voor naar achter door ’t lichtgewemel van
den langen stoet bij ’t in beweging zetten.

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Gustave Hendrickx
- Antwerpse Studentenkring : Leonard De Meyer (1)
- Geelse : ...
- Kempische : ...
- Lyrana : ...
- Rupelgalm : ...

Dan weer eens links, dan weer eens rechts
ebbend met honderden joelende koppen die op
en af dansen in de grappige klaarte van al die
lichtjes die dooreenwirrelen lijk een vlucht
wonderbare nachtvlinders, zakken de groepen
d’een achter d’ander de straat af. Ieder zingt
zijn eigen lied. Het Gaudeamus Igitur, de
Brabançonne, de Vlaamsche Leeuw, het
Verbondslied, het Ergo Bibamus, het Quae
Mutatio Rerum, het wordt al dooreen de lucht
ingesmeten, en het goedige rond gezicht van
de maan laat alles gebeuren.

Brabantse Gilde : Frans Willems v. Sus (Payottenland)
- Ons Hageland : Emiel Noppen
- Payottenland (Lichttoren) : Frans Willems v. Sus /
Juul De Munck / Pieter De Beus (2)
Limburgse Gilde : Aloïs Quintens
- Cicindria : ...
- Heidebloem : ...
- Hesbania : ...
Oost-Vlaamse Gilde : Armand Roelens
- Domper : Valère De Leenheer
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Henri D’Haese v. Rik
- Ros Beyaert : Henri Heyndrickx
- Waasse : ...

Ik hoop dat het den verslaggever gereedelijk
zal vergeven worden dat al een lichtbeeld den
speur van zijn scherptoekijkende oogen is
ontglipt te meer dat zijn oogveld gedurig aan
overschrikkeld werd door de vuurstrepen van
al die ommedom gezwierde lichtballen. Het is
zelfs gebeurd dat hij met nota’s te nemen
verdacht geraakte bij een kitteligen kunstenaar, van kunststukken te zijnen profijte af
te teekenen en enkele oogenblikken vreesde
hij voor de stevigheid van zijn jaskraag.

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Emiel Cardoen (Westland /
Fanfare)
- Brugse : Jan De Decker
- Kortrijkse (Bel) : ...
- Meense : Xavier Van Hee
- Oostendse : August Nassel
- Roeselaarse : ...
- Tieltse (Bel) : Maurice Vandenheuvel
- Veurne Ambachtse : Germain Demolder
- Westland : Emiel Cardoen

Er verschijnt een transparant van de WestVlaamse gouwgilde. Een fijn gekleurd stuk
van Alfred Ost, den kunstenaar van het
aanstekelijke groteske, die op de zichtkaarten
van Ons Leven’s feesten, daar lijk met een
greep van zijn vaardige hand die echte baar
van feestende studententronies in die
Leuvensche straat heeft gestuwd, dat ze tegen
de huizen schijnen op te druischen. Aardig is
het om te zien hoe het zwierig romantische “Sa
Vaandrig” dat we kennen door den spiegel van
zijn nuchtere geestigheid, vervormd wordt.

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Vlaams Verbond : Frans Willems v. Sus (Payottenland)
- Fanfare : Emiel Cardoen (Westland)
- Ons Leven : Godfried Persyn (Tieltse)
ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Filip De Pillecyn (Ros Beyaert)
(1) In Ons Leven wordt de Antwerpse Studentenkring
vermeld als de Antwerpse Club.
(2) Payottenland duidde tijdens de zomer een deken aan
per trimester.

Daarna stappen op de grimmige kerels uit
Vlaanderen’s Westergouw, echte afstammelingen van de oude, echte kerels “die leden,
streden, ongetemd op het oude Noorderstrand”, en nu nog in dagen van beroerte het
algemeen erkende keurkorps. Op hun
transparant wordt uitgebeeld het heerlijkste
oogenblik van het joelende studentenleven, de
reuzige rondedans in den nacht tusschen
Sint-Pieterskerk en ’t stadhuis op de Groote
Markt.

Lichtstoet van
maandag 17 februari 1913
[...]
Eindelijk stond de stoet klaar. Voorenaan twee
ruiters waartusschen de wakkere bezorger van
Ons Leven’s beroepsaangelegenheden. Ze
zaten lijk heel het lijf gestuikt tot den aanval,
in de vuist het halfgevelde vaandel waar de
wind mede jokte op twee zenuwachtige,
graatmagere huurschimmels die een gedienstige voorbijganger in bedwang moest houden.
Te ieverig bekommerd misschien met hun
eigen en andermans behoud vergeten ze bij ’t
vieren
der
teugels
de
aangekondigde
klaroenstooten. Lijk een losse golving drijft

De Kortrijkzanen schijnen de Joconda ontdekt
te hebben maar of het een zuiver esthetische
verwachting is die dien langen snaak met zijn
magere beenen zoo ieverig exelsior drijft, wil ik
niet uitmaken.
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Roeselare blijft te gare om een drietal oprecht
fijn gekleurde prenten het Labor, Humor,
Amor naar eigen goedvinding misschien
illustreerend.

vertegenwoordigd door die rondborstige en
dikbuikige moeder Waasland die hare zonen
kwistig laaft met allerlei nat.
De jongens uit het oude stadje Audenarde
hadden in modernen stijl getransposeerd de
oude legende van Sint-Joris. Een student met
als beukelaar een dier kleurpapierhoeden
waar onze huisbazinnen zoo gedienstig, op
gevaar van brand, onze lampen mede
versieren - trok te velde tegen een griezelig
blinkende buis. Wie zal de studenten van dien
draak verlossen ?

Thielt schijnt nog heelemaal verslingerd op
zuiver didaktische kunst. Op een landschap
van mollige hemelen, zit een houten molentje,
loensch stoomt een trein van ter zijde aan en
boven prijkt het portret van Zijne Excellentie
Minister Van de Vyvere.
Hoe rijmt men dat te zamen ?
Oostende daarentegen werpt het poëtisch
masker af : een moderne transatlantieker
vaart een moderne haven binnen, twee
ingetogen mannen dragen op hun schouders
een grijze vuurtoren die allange geen ruïne is.
Meenen is goed maar als men meent dat de
verslaggever zich geen oude dingen herinnert
is men mis.

Het Ros Beiaard schijnt bijzonder ingenomen
met het archaïsch karakter. In een stijl waar
men voorbeelden van heeft gezien op oude
Egyptische en Etruskische vasen, wordt ons
voorgesteld hoe stijve mannen en vrouwen het
erg houten Ros Beiaard beklimmen. Maar God
dank, in Vlaanderen hebben de paarden, de
jongens en de meisjes een andere levenszwier.

Dit lustige arm-onder-arm van Ons Leven’s
mildste voogd met een der jolige Ite Miseriae’s
zangers van den omslag is op zijn eigen een
mooie vondst.

De Dompers Club voert een lichtprent rond,
waarop afgebeeld staat het heerlijke oogenblik
uit “Oud Heidelberg” : Ik en gij Käthy en wij
alleen.

De meest indrukmakende lichtprent was
ongetwijfeld die der Oost-Vlaamse Gouwgilde.
Joe English is ook wel de echte kunstenaar
om daar kranig neer te zetten de romantische
histories uit onze heldensagen.

Hoe zonnig en levenslustig de verrassende
praalwagen van het Meetjesland. Een gezotteboel van schelkleurige papieren bloemen en
strikken om de klosjeswerkster.
Gij J.v.d.H. hebt schoon uw gezicht te
bedekken onder de mom van een fatsoenlijken
baard. Door alle mommen heen straalt de
gelukzaligheid
van
uw
studentenziel.

Het vruchtbare land van Waas dat, lijk
eertijds het beloofde land, schijnt over te
vloeien van melk en honing, was ook juist

Moeder Meense
(foto AMVS)

Vooraan : (1) NN, (2) Georges Buyse [?], (3) NN, (4) NN, (5) NN, (6) NN, tweede rij : (7) NN, (8) Paul Van Houtte,
(9) Xavier Van Hee [?], (10) Remi Devlies, (11) NN, (12) Maurice Vancaillie, (13) NN, (14) NN, achteraan : (15) NN,
(16) Aimé Devlies, (17) NN, (18) NN, (19) Alphonse Raveschot [?], (20) NN, (21) NN, (22) NN, (23) NN, (24) NN,
(25) NN, (26) NN, (27) NN, (28) NN.
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Vriendelijk was het van den brouwer die den
wagen leende dat hij niet alleen smeer voor de
wielen maar ook smeer voor de kelen der
berijders meegaf.

gesneden
in
’t
polderrecht
zoo
afschuwelijke tonen wist te blazen.

een

O Kempenaren, gij die in nachtelijke tochten
zoo luidruchtig op uw natuurlijke dorpsheid
roemt, hoe hebt ge u kunnen laten verleiden
tot een dergelijke verheerlijking der Academie
kunst. O die naakte jongeling ! Wat een
model om “anatomie des régions” op te
studeeren.

De fanfaren zitten op een lange wagen lijk bij
een pastoor’s inhuldiging in ’t hartje van
Vlaanderen. Wat al zottigheid wordt er niet
geblazen in die koperen monden, om dan uit
te schetteren over heel den stoet en over al het
lustige aan den gang te houden.

Die vierkante platte lichtkas waar in pedante
letters spreuken op gedrukt stonden uit het
boek der zuivere wijsheid hadden de
Rupelgalmers denkelijk ontfutseld uit een
stoel tot inhuldiging van een deken ergens in
de geboortestreek. Oprecht plezierig daarentegen was dat karreken omkranst aan alle
kanten met kleurpapieren bloemen lijk de
karren waar de boeren met Sint-Jan hun
meiden in vervoeren.

De afgevaardigden van den Hollandschen club
begeleiden in een deftige koets hun transparanten, die misschien niet helemaal vrij te
pleiten zijn van officieele hof-inspiratie.
In Limburg daar leeft en bommelt nog het
oude roldersras.
Hesbania gaf een nette instantané van een
rolling. De kortgeklokte persoonlijkheid van
den Limburgschen voorzitter was onder
anderen duidelijk getypeerd boven op een
tafel.

Hoe spijtig dat de Antwerpenaren een beetje
vergeten hadden in die reuzige ton genoegzaam licht te ontsteken. Het magische der
uitbeelding bleef daarmede al te zeer in de
schaduw. Zonder goed te onderscheiden meen
ik ontdekt te hebben op den voor- en
achterbalg een minnekoozerij geschilderd naar
Watteau. Op een der bodems van de ton stond
in beeld omgezet het achtste werk van
barmhartigheid, de zwadderende steunen
uitgeoefend door een hoogleeraar. Maar dat
echt meesterstuk van een praalwagen heeft de
eer hooggehouden van Antwerpen, stad van
stoeten en cavalcaden. Onder een portiek
versierd met honderden bloemekens waar men
goed aanzag dat ze door fijne vingeren
uitgesneden waren, biedt de Antwerpsche
maagd wijdsch ommanteld door donkerrood
fluweel hare hulde aan Ons Leven.

Op de achterzijde van de lichtprent werd
bewezen dat de eenvoudige schoonheidsuitwazemingen van een meisje op de gevoelsorganen van een jongenslijf een sterkeren
indruk maken als de volle stroel van een
leegloopend biervat.
Van de Heideblommers kan ik me enkel
herinneren dat ze schijnen een voorliefde te
hebben voor den stijl die bloeide in den lande
omtrent de jaren achttien honderd dertig.
Brabant werd verbeeld door een groep voerkrachtig volk, neergezeten op de torenspits
van een middeleeuwschen burcht. In ’t vale
licht dat aan de vier hoeken fakkels uitwaaien,
ziet men schemeren dikgespierde kuiten en
billen spannend in roze broeken.

Ons Leven voorgesteld met den omslag in
levende beelden, niemand kon beter dan de
Antwerpsche schachten met hun snoezige
koppen de Ite Miseriae zangers verbeelden.
Het is waarlijk niet doenlijk te beschrijven wat
er al is voorgevallen op den langen doortocht
van den stoet. Enkel wil ik wijzen op de
goedige meerwarigheid die uitgedrukt lag op
het gezonde gezicht van de politiekommissaris
en op de sluwheid van sommige professoren
die plotseling uit een zijstraat opdoken, met
een oogslag trachten op te nemen of nergens
hun waardigheid gecaricatureerd was om dan
weer eens plotseling te verdwijnen.

De Ysse club is vertegenwoordigd door een
koets, versierd met een viertal joviaal lachende
gezichten en even zooveel ballonnetjes.
De transparant van het Payottenland werd
zoodanig over end weer geschud om wille van
de bradheid zijner dragers dat ik me enkel
herinner de leuke bestorming van een
reuzenglas door microscopische menschen
(wat geen Brabantsche hoedanigheid is) naar
de school van Breughel den Oude opgevat.
De spoorstudenten blijken zich gehouden te
hebben aan het allerstrengste naturalisme.
Het lichtbeeld van de Antwerpsche gouwgilde
blonk uit hoofdzakelijk door de intensiteit van
de innerlijke verlichting. Spijtig dat diezelfde
innerlijke verlichting de schamelheid van het
uitgebeelde zoo onbarmhartig deed uitkomen.

Tegen elf uur aan leek de gelagzaal van den
Salvator niet slecht op een kist volgepakt
maar
met
levende
dooreenwriemelende
haringen. Eindelijk kon de hoofdopsteller van
Ons Leven zich rechthouden op een stoel en
hij kondigde volgende prijswinning af :

Wie was toch die veldgod die uit zijn fluit
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WAGENS
Eereprijs en eerste prijs, 25 fr. Antwerpsche
Club.

gilde. Tweede prijs, 10 fr : ex aequo WestVlaamsche
Gouwgilde
en
Limburgsche
Gouwgilde. Derde prijs, 7 fr. : Rousselaersche
Club. Eervolle melding : Payottenland.

TRANSPARANTS
Eerste prijs, 15 fr. : Oost-Vlaamsche Gouw-

Uit Ons Leven van 7 maart 1913.

Studentenleven anno 1911-1912
Langdurig handgeklap begroette deze gloedvolle rede. Daarna kwam de beurt aan
’t Waasland om ons het blijspel “Nood zoekt
List” op te voeren en het dient waarlijk gezegd
dat de Waaslanders eer van hunne vertolking
haalden. Zelden werd zoo een fraai en leutig
tooneelstukje zoo zwierig opgevoerd !

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Louis ...
- Antwerpse Studentenkring : Ludo Cools
- Geelse : ...
- Kempische : Antoine Van Schoubroeck
- Lyrana : ...
- Rupelgalm : ...
Brabantse Gilde : Frans Willems v. Sus (Payottenland)
- Ons Hageland : Victor Stroobants
- Payottenland (Lichttoren) : Frans Willems v. Sus

Het was een goede, een flinke vergadering
waarvoor wij fier zijn de gelukwenschen van
onzen geëerden Eere-Voorzitter te hebben
ontvangen, maar niettegenstaande dit hebben
sommigen toch gemeend aan hunne ontevredenheid lucht te moeten geven en dit op
eene wijze die de overgrote meerderheid der
aanwezigen niet kan goedkeuren. Benevens
dit incident was de eerste vergadering echt
vroolijk en aangenaam.

Limburgse Gilde : Theofiel Ghoos (Heidebloem)
- Cicindria : ...
- Heidebloem : Theofiel Ghoos
- Hesbania : ...
Oost-Vlaamse Gilde : Pieter Claeys (Ros Beyaert)
- Domper : Maurits Lievens
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Henri De Vos
- Ros Beyaert : Hilaire De Wilde
- Waasse : ...

Eenieder die nog een sprankel blijmoedigheid
in het hart heeft, vond er degelijk verzet en
vermaak en we hopen van nu af reeds dat
onze tweede vergadering voor wat goed
vermaak en leuk aangaat, voor onze eerste
Gildevergadering niet zal onderdoen.

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Hugo Vandenbulcke
(Kortrijkse)
- Brugse : Philippe Schram
- Kortrijkse (Bel) : ...
- Meense : Paul Van Houtte
- Roeselaarse : ...
- Tieltse (Bel) : Aloïs Stroobandt v. Wiesten
- Veurne Ambachtse : Willem Barbier
- Westland : Prosper Beheyt

Uit Ons Leven van 23 november 1911.

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Vlaams Verbond : Theofiel Ghoos (Heidebloem)
- Fanfare : Emiel Cardoen (Westland)
- Ons Leven : Eugeen Van Nuffel

Antwerpsche Gouwgilde
Op dinsdag 7 november hield de Antwerpsche
Gouwgilde hare eerste vergadering. Te lang
had de verloftijd met zijnen kalmen
eentoonigen levenstrant de gemoederen aan
’t sluimeren gehouden. Reactie was er noodig.
Ook het vlamde in de herten onzer
Antwerpsche makkers, als ’t ware, eene
verzuchting naar het bruischende studentenleven met al zijne joligheid.

Oost-Vlaamsche Gouwgilde
De eerste Gildevergadering - vereerd met de
tegenwoordigheid van Hoogleeraar Schockaert
Eere-Voorzitter en van Professor van Hecke mag buitengewoon wel gelukt heeten. Meer
dan 120 studenten waren aanwezig.

Kernachtig was de toespraak van den
voorzitter : hij richtte zich tot de schachten en
schetste in enkele woorden wat de Gouwgilde
is en wat zij beoogt. Hij sprak vervolgens over
de Vlaamsche kursussen, dankte nogmaals de
Academische overheid en drukte den wensch
uit dat alle Vlaamsche studenten het zich als
eene plicht zouden aanrekenen die lessen te
volgen. Die wensch werd dan ook op daverend
handgeklap onthaald. Het programma toonde
aan, de opvoering van “Toch Gestraft” : een
aantrekkelijk blijspel, geestig opgevat en wel
opgevoerd. Een bijzonder pluimken voor de

De praeses Pieter Claeys stuurde een hartelijk
woord van welkom toe aan de Heeren
Professoren, aan de voorzitters der zustergilden, aan de Vlaamsche fanfaren, aan alle de
Gildebroeders oude en nieuwe ! Hij beriep
zich op de genegenheid van allen voor onze
Oost-Vlaamsche gouwe om onze 27-jarige
Gilde door de innige samenwerking en
verkleefdheid der Oost-Vlaamsche studenten
te doen gedijen tot eene ideale studentenvereeniging.
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vertolkers Lode Elebaers, Hubert Van Roey,
Antoon Van Schoubroeck, Aloïs Stefens en
Juul Papen.

doorbrengen. Ook waren de Limburgsche
makkers talrijk op hun post om hun geliefden
eerevoorzitter en volksvertegenwoordiger te
begroeten. Na een gepast en hartelijk welkom
van den voorzitter Theofiel Ghoos kwam de
Heer Helleputte aan het woord in de kruimige,
gemoedelijke, doch als ’t past ook gloedvolle
taal die hem eigen is, sprak hij over het ideaal
van den strijd en den Katholiek en Vlaming,
dat spreker zelf zoo flink verwezenlijkt en zoo
welsprekend verdedigt. Ongetwijfeld is hij er in
geslaagd de geestdrift en de wilskracht van
zijn Limburgers te doen ontvlammen voor den
hevigen strijd op katholiek en Vlaamsch
gebied dien dezen eerlang in hun moedergouw
zullen te leveren hebben. Voorts volgde de
Heer Helleputte de vergadering met de
belangstelling van den studentenvriend dien
we in hem kennen.

Daarop volgde een aantal liederen en
voordrachten zoo gemoedelijk om hunnen
inhoud als aangenaam om het spontane met
hetwelk zij opwelden : de artisten lieten zich
niet kwellen. De zitting werd geheven en toen
ving eene rolling aan waartegen noch de
dreigende houding der pandoeren, noch de
akelige duisternissen van den nacht ... iets
vermochten.
Uit Ons Leven van 23 november 1911.

Limburgsche Gouwgilde
Woensdag 12 maart was ’t feest voor de
Limburgse Gouwgilde, want haar eerevoorzitter Staatsminister Helleputte, die verscheidene jaren lang door zijn ambt was belet
geweest haar vergaderingen bij te wonen, zou
weer eens een avond in haar midden komen

De vertooning van “Een Engagement” liep
naar wensch van stapel en genoot den
verdienden bijval, de immer welkome en nooit
ontbrekende studentenfanfare vergastte ons

Moeder Payottenland kort na de stichting
(foto Luc De Neve)

Vooraan : (1) Florent Timmermans, (2) Leo De Hertogh, (3) Albert Vertommen, (4) Frans De Leeuw, (5) Emiel
Van Der Smissen, midden : (6) Philippe Mes, (7) Pieter De Beus, (8) Frans Willems, (9) Juul De Munck,
achteraan : (10) Jan Guldentops, (11) Emiel Van Cappellen, (12) Albert Valkeniers, (13) Jozef Lindemans,
(14) Aloïs De Smedt, (15) Lodewijk Monsieur, (16) Jacques Borremans.
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op haar muziekuitvoeringen, de onvermijdelijke speechen van de vertegenwoordigers
van Lovania en de Vlaamsche zustergilden
volgden malkaar op, dat alles in een vroolijke,
uitbundige, geestdriftige stemming van de
Limburgse makkers, die fier zijn een man als
den Heer Hellepute onder de leden van hun
Gouwgilde te mogen tellen.

nam met de stellige belofte ons voortaan niet
meer zoolang zijn bezoek te ontzeggen. Met
geestdrift werd hem uitgeleide gedaan en met
uitbundigheid nog een lucht gegeven aan de
feestvreugde in de stille straten van de
Leuvensche stede.
Uit Ons Leven van 27 maart 1912.

Ook was het reeds vrij laat toen de zitting
geheven werd en onze eerevoorzitter afscheid

Studentenleven anno 1910-1911
om nog eens met volle teugen te kunnen
drinken aan de verkwikkende vreugdeton van
’t jolig studentenleven. In naam der
zustergilden werd er gespeecht door Gustaaf
Wayteck, voorzitter der Brabantse, in naam
der veeartsen van Kureghem door Armand
Van Meer.

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Jan Dierckx
- Antwerpse Studentenkring : Herman De Jongh
- Geelse : ...
- Kempische : ...
- Lyrana : ...
- Rupelgalm : ...
Brabantse Gilde : Gustaaf Wayteck
- Ons Hageland : Victor Stroobants

’s Avonds, om 8 1/2 uren, toon-, toneel- en
zuipkundige feestzitting. De krachtige muziek
der fanfare verwekte eene ware geestdriftige en
feestvierende stemming in aller harten.
Meesterlijk werd de “Grijze van den Bakker”
door de toneelisten Bessemans, Ghoos en
Hillen uitgegalmd.

Limburgse Gilde : Aloïs Quintens / Alfons Vandergraesen (1)
- Cicindria : ...
- Heidebloem : ...
- Hesbania : ...
Oost-Vlaamse Gilde : Maurits Lievens (Domper)
- Domper : Honoré Vlegels
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Henri De Vos
- Ros Beyaert : Pieter Claeys
- Waasse : ...

Intusschen hadden de droog-dorstige kelen
dapper kennis gemaakt met het zoet-sappig
Munichbier en “leichter glitt das Wort vom
Mund”. ’t Was een speechen en zingen, een
leven en leute zonder weerga. Achtereenvolgens mochten wij bewonderen de heldere
basstem van vriend Jef Huysmans en het fijngeoefend stemorgaan van Albert Bessemans.
De praeses bedankte in gloedvolle woorden de
leden voor de geestdrift waarmee zij het
feestgetij hadden ingezet. Aloïs Quintens,
ondervoorzitter, wees er op hoe de immer
vooruitstuwende baren van ’t flamingantisme
eens de wankelende rotsen van ’t franskiljonsche eiland zullen omver en in stukken
spoelen. Eene rondhaling werd gedaan door
Arthur Hollevoet, bestuurder der fanfare, voor
den groote-trom-drager, die dit jaar zijn
dertigjarig jubelfeest viert. Miel Wagemans
bedankte
inzonderheid
de
fanfare
en
wakkerde iedereen aan het zijne bij te dragen
om ze doen bloeien. Krachtig weerdreunde
toen de “Vlaamsche Leeuw” door ’t lokaal,
waar ieder aan ’t zingen en aan ’t springen
was gegaan van leute en joligheid.

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Jozef Verduyn v. Seppe (Tieltse)
- Brugse : Camiel Van de Voorde
- Kortrijkse (Bel) : ...
- Meense : Georges Buyse
- Roeselaarse : ...
- Tieltse (Bel) : Aloïs Stroobandt v. Wiesten
- Veurne Ambachtse : Paul Van Houtte
- Westland : Joseph Bouciqué
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Vlaams Verbond : Jozef Verduyn v. Seppe (Tieltse)
- Fanfare : Arthur Hollevoet (Tieltse)
- Ons Leven : Jef Arras
(1) Om onbekende redenen trad Aloïs Quintens af en
Alfons Vandergraesen nam het preseslint over.

Jubelfeest der Limburgse Gouwgilde
Zaterdag 17 februari, om 5 1/2 uren, had aan
de spoorhalle de ontvangst der eereleden en
uitgenoodigden plaats. Vaandels en muziek
voorop, wemelde de feest-vierende schare blijzingend naar ’t Gildehuis, waar de eerewijn
werd aangeboden. De voorzitter Alfons Vander
Graesen,
stuurde
den
traditioneelen
welkomgroet en dronk op ’t welgelukken der
feestelijkheden. De heer Edward Boes, oudvoorzitter, was oprecht gelukkig zijnen stiel
van “boer” voor eenige dagen te laten varen

Zondag, om 10 1/2 uren, werd er een
dankmis gelezen in Sint-Michiel. Daarna
muzikale morgenstond door Edward Verreydt,
veelbelovend toondichter van Diest, met
medewerking der kunstzangers Haldermans
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en Genard. De heer Nicolaas Theelen sprak in
waarlijk
poëtische
woorden
over
het
karakteristieke der verschillende streken van
Limburg.

Hoogstudenten van België, de heer Jef Vijgen,
voorzitter van “Limburg Boven”, de E.H.
Rutten, in naam der Hollanders.
Miel Wagemans huldigde in senator graaf de
Renesse, niet alleen den adel van geboorte,
maar ook den adel van het verstand en den
adel van het hart. Bij ’t vertrekken riep onze
gevierde senator ons nog eens toe : “Hartelijk
dank ! zoo gij bij een volgende feestviering mij
uitnoodigt dan kom ik nog, en zoo ge mij niet
verzoekt, dan kom ik toch !”

Om 2 uren, feestmaal in “De Laarze”, waar
een vijftigtal leden deel aan namen. Na den
toast op Paus en Koning door den voorzitter,
en
den
welkomstgroet
door
den
ondervoorzitter, nam senator, graaf de
Renesse, het woord en wees op de plichten die
de katholieke studenten te vervullen hadden,
voornamelijk op maatschappelijk gebied.
Dokter Quintens, hoofdman van den OudHoogstudentenbond,
wenschte
meer
betrekking tusschen dien bond en de gilde.
Namen nog het woord Jef Verduyn, voorzitter
van ’t Vlaamsch Verbond der Katholieke

Zo gelukten onze feesten wonderwel en zullen
een blijvenden indruk achterlaten bij al de
meevierende leden.
Uit Ons Leven van 3 maart 1911.

Bestuur van de Limburgse Gilde
(foto AMVS)

Zittend : (1) Aloïs Quintens, (2) Jacques Spaas, (3) Theofiel Ghoos, staand : (4) Joseph Wynants, (5) Alfons
Vandergraesen, (6) Clement Van Weddingen.

Studentenleven anno 1909-1910
Oost-Vlaamse Gilde : Alfons Leyman (Oudenaardse)
- Domper : René Van Snick
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Alfons Leyman
- Ros Beyaert : Pieter Claeys
- Waasse : ...

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Henri Poot
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Geelse : ...
- Kempische : ...
- Rupelgalm : ...

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Oscar Lagae (Kortrijkse)
- Brugse : Maurice De Wulf
- Kortrijkse (Bel) : Oscar Lagae
- Meense : Joseph Raveschot
- Roeselaarse : ...
- Tieltse : Emile Markey
- Veurne Ambachtse : Joseph Bouciqué
- Westland : Leon Morlion

Brabantse Gilde : August Van Cauwelaert v. Gust
- Ons Hageland (Twee Sleutels) : ...
Limburgse Gilde : Jean Martin
- Cicindria : ...
- Heidebloem : ...
- Hesbania : Jacques Spaas [?]
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- Hollandse : ...
- Vlaams Verbond : geen werking door een conflict met
de academische overheid
- Fanfare : ...
- Ons Leven : Ernest Claes (Brabantse Gilde)

vlag en fanfare, met de uiterlike teekenen,
toch bestaat het nog sterker dan ooit, in alle
harten, sterker en meer gewild in de harten
omdat dat uiterlike werd weggenomen ! En ja,
wat is daar tegen te doen. ’t Is immers meer
en meer waar : ons bindt ’n trouwe gildeband.
Lang wachten aan de statie. De heeren van
’t Komiteit, in ’t deftig zwart en met ’n heel
feestelik gelaat, wandelen weg en weer langs
de trein voor Brussel ! Een werkman vergaapt
zich aan de roode pet van den voorzitter en
komt hem vragen : “Meneer de chef waar staat
de trein voor Hasselt ?” hetgeen onze voorzitter toch niet kwalik neemt. Eindelik : ze
komen d’r aan ! Bravo !!! Brabançonne, Wien
Neerlands bloed ! - en terug naar ’t Studentenhuis, langs Volksplaats en Thiensche
straat, om de Peetermannen te laten hooren
dat ze d’r weeral eens bij zijn !

Onze Gildefeesten
Een verslag schrijven over studentenfeesten,
voor studenten die er allen zoo van harte aan
meededen - filisters uitgezonderd, maar die
tellen we natuurlijk niet bij de studenten is ’n tamelijk onaangenaam akefietje. Vooreerst, stipt en nauwkeurig weergeven hoe ’t
allemaal gegaan is, d’r zoudt ge liefst een
kinematograaf toe gebruiken, en ’t is maar
best ook, zullen er velen met mij denken. Dan
een verslag heeft altijd iets vervelend voor den
lezer die ooggetuige was. Die weet immers
beter, en de schrijver weet op voorhand dat
zijn proza, al kauwt hij d’r nog zoo op, door
een groot getal zal gelezen worden, of ’t zou
moeten zijn dat er ginder in Vlaanderen ’n alte
Herr eens wil zien of er nog ’t pittig stijdlustig
leven in de jongs zit van vroeger. Eindelijk ...
een verslaggever kan ook altijd niet koud
blijven op zulke dagen omdat hem is opgelegd
’n verslag te schrijven ! Neen hoor, ’t kan hem
ook wel eens in de beenen slaan en voor de
oogen draaien !

In ’t Studentenhuis, eerewijn, of liever eerechampagne ! Onze voorzitter verwelkomt kort
maar goed de afgevaardigden der vreemde
hoogescholen. Er wordt gespeecht en gedronken, er komt leven in - ’t belooft allemaal
heel veel voor de twee volgende dagen.
’s Avonds in de schouwburg Starkadd !
Zelden zagen we in de schouwburg zooveel
Leuvensche toeschouwers.
De opvoering was meesterlik. De Gentsche
troep haalt eer van zijn werk. Starkadd ! ’t Is
mooi, ’t is krachtige medeslepende poezie.
Maar als ge ’t leest dan komt u Starkadd, de
wiking, de held der zee, die gekomen was uit
den Oceaan en op korten tijd koning Froth’s
vijanden sloeg, toch geweldiger, grootscher
voor de oogen. Zijn die helden misschien niet
te übermenschlich om voor ’t voetlicht te
komen, zooals ’n Starkadd, ’n Gudrun. En als
ge die Oud-Germaansche sages leest uit het
Noorden, van Saxo en anderen, dan is daar
Starkadd toch heel wat anders nog.

Maar wat komt het laat, uw verslag ! - Daar is
weer ’n reden voor - “Ons Leven” wil in de
traditie blijven, en niet al te modern worden.
Trouwens, aan degenen die de feiten wilden
kennen gaven de dagbladen ruimschoots hun
gading, al verknoeien ze nog zoo ijselik onze
eigennamen.
Het doel van ’n verslag over onze feesten in
“Ons Leven” is mijns erachtens bizonder het
neerschrijven, als in ’n stuk archief, van ’t
geen bij ons gebeurde op Vlaamsch gebied,
opdat we ’t later nog eens kunnen terugvinden
daar, en ’t eens opnieuw beleven, er ons nog
eens aan verkneukelen.

Toch is ’t ’n buitengewoon geluk geweest voor
ons die opvoering bij te wonen. Ze schonk ons
waar kunstgenot, Vlaamsche kunst. De
studenten vonden het heerlik, ze moesten
’t elkaar zeggen - en hoe glansden de oogen in
vele loges, van vervoering of van iets anders.

Ter zake nu.
Zoals vroeger, zoo nu op zaterdag 5 februari.
De vreemde afgevaardigden moesten aankomen rond half zes, en met de Vlaamsche
vane hoog, trokken we van ’t Studentenhuis
naar de statie. Hoe heerlik, zoo’n troep van
500 zingende en dansende studenten, hoe
machtig dat leven ! En wat schelmen, want
machtiger dan ooit klonk het uit hun borst
dat de Leeuw moest voorop klauwen in hun
feest en stoet, dat hun hart en bloed
Vlaamsch roepen en zullen blijven Vlaamsch
roepen ! Och ja, wat wilt ge er aan doen ? Al
bestaat er geen Vlaamsch Verbond meer met

Na Starkadd werd er nog ’n hartelik glaasje
gedronken. Daar hopen we nog “verslagen”
van weer te vinden in de excellente chronicke !
In den Salvator klonk nog luid de blijde
feeststem, werd er nog krachtig gekieremierd
en gespeecht, zoodanig dat Jan bekende dat
hij moe was toen hij reeds tweemaal naast zijn
stoel was gaan zitten, en dan is ’t natuurlik
heel ver. Over ’t verdere verloop konden
pandoers ons best inlichten. En toen twee
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Bestuur van het Vlaams Verbond
(foto AMVS)

Vooraan : (1) Alfons Leyman, (2) August Van Cauwelaert, (3) Henri Poot, (4) Jean Martin, (5) Oscar Lagae,
achteraan : (6) NN, (7) NN, (8) Ernest Claes, (9) NN, (10) Jacques Spaas [?], (11) NN, (12) Jozef Verduyn.

gildebroers tegen den morgen naar huis
kwakkelbeenden en ’n paar vrouwen tegenkwamen die ter kerke gingen vonden ze ’t een
schand voor vrouwen zoo laat op straat te
blijven.

en de keurige wijnen die ons werden
opgediend. Beter hadden we voorzeker
nergens kunnen aanlanden.
Er werd veel gespeecht, zooals altijd.
Hoogleeraar Van Cauwelaert gaf ons daar
eenige gedachten te hooren die als hamerslagen neervielen op de geesten der studenten.
Zelden hebben wij hem zoo voor de vuist
hooren spreken als dien keer. Professor
Scharpé, met zijn gewonen glimlach op het
gelaat, sprak er weer eenige woorden, korte
geestige zinnen, maar waarachter immer een
diep ernstig gedacht schuilt en waar immer
zoo graag naar geluisterd wordt. Namen nog
het woord Professoren Schockaert en Van
Hecke, August Van Cauwelaert, Verhaert, Bert
Van Steenberghe en anderen.

’s Zondags, vaandelwijding ! Oprecht, ’t zijn
twee prachtige vlaggen, die der WestVlaamsche en der Hesbania. Joe English
begrijpt zoo best wat een studentenvlag zijn
moet, welke gedachte ze moet dragen in haar
zinnebeeld. Voor studentenvlaggen in Vlaanderen kan men niet beter aankloppen dan bij
hem.
Op de muzikale middagstond waren ze weer
allemaal saam. Hoe gelukkig dat de heer
J. Opsomer gekomen was. Hij staat zonder
eenigen
twijfel
bij
de
eersten
onzer
toondichters. Zijn liederen zijn zoo fijn van
opvatting, zoo keurig gestyleerd, zoo diep
roerend en statig soms, dat ge ze immer wilt
opnieuw hooren, en nog lang daarna de
melodie u blijft in ’t hoofd hangen. En wie zou
ook beter weergeven al wat ze bevatten dan
Juffer Burvenich en de heer Moes.

’s Avonds werd er nog flink gefuifd op de
Hesbania, en tot laat in den nacht galmde
door Leuvens’ straten de blijde feestleute.
Jammer dat het ’s maandags in den namiddag
zoo’n vuil weer was. Toch liet het zich
niemand verdrieten, dus geen die op zijn kot
wou blijven. ’s Avonds waren ze op hun post
in ’t Studentenhuis, en ’k heb nooit meer
geestdrift onder de studenten gezien dan op
die vergadering. De West-Vlaamsche fanfare
die zich zoo flink van hare taak heeft gekweten
gedurende die feestdagen, hield er het leven
in, Jan Grauls declameerde, de studenten
dronken, en daar waren oogenblikken dat ze
allemaal samen zongen dat ’t galmde en
dansten over tafels en stoelen.

Op het banket zaten ’n honderd vijftig
studenten aan den disch. ’t Was er zoo jolig,
zoo gezellig, zoo opgeruimd als ’k nooit te
voren op ’n studentenbanket gezien heb. Niets
heeft de feestvreugde gestoord, ’t is alles zoo
deftig en leutig afgeloopen, dat wij ’t ons
zelven meer dan eens gezegd hebben. - En we
mogen hier wel ’n bizondere melding maken
van den heer Sierens, voor de fijne gerechten
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Hoogleeraar Verriest en Hoogleeraar Scharpé
waren er tegenwoordig, en eene warme hulde
werd gebracht voor de liefde die ze den
Vlaamschen studenten toedragen en toonen
overal waar ’t pas geeft. Ze spraken ook tot die
blij juichende studenten daar voor hen, ze
spraken van vroeger tijden, van hunne
genegenheid voor de studenten, en daar klonk
ontroering in hunne stem. Want zij denken
misschien verder dan wij, zij voelen beter wat
er van ons verwacht wordt, wat er moet van
komen.

aan onzen vriend Henri Poot voor zijn flinke
leiding gedurende de feesten, en eveneens aan
onze makker August Carlier aan wiens wijs
overleg en toezicht we veel te danken hebben.
En, Vlaamsche Makkers, laat ons bizonder de
herinnering dier heuchelike dagen nog lang in
ons meedragen ! ’t Moet den band nog sterker
toegehaald hebben die ons vereenigt. We zijn
daardoor immers beter bewust van onze
sterkte, van ’t geen we kunnen als we maar
willen. Wie zal ons tegenhouden, iets kunnen
tegen ons ?

En later nog vonden we in al de studentenkoffiehuizen zingende en drinkende studenten, vol blakende geestdrift, onvermoeid,
zonder te denken aan “dag van morgen”.

Dan zijn de dagen der Gildefeesten niet alleen
feestdagen, maar dan brengen ze ons ook
’n stap nader tot ons Vlaamsch ideaal.
F.H.
Uit Ons Leven van 23 februari 1910.

Laat ons nu om te sluiten nog hulde brengen

Studentenleven anno 1908-1909
(5) Om onbekende redenen trad Alfons De Groeve af en
Lodewijk Van Boeckel nam het preseslint over.

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Lodewijk Van Boeckel (Antwerpse
Studentenkring)
- Antwerpse Studentenkring : Fernand Jacobs
- Geelse : ...
- Kempische : ...
- Rupelgalm : Alphonse Janssens

Leuven, o dagen schone dagen !
Léon Connerotte, student in de rechten, een
der heetbloedigste onder de vulkanische
Walen, staat in de Brusselse straat in de
eerste rij van een paar honderd streekgenoten
te brullen :

Brabantse Gilde : Paul Van Cauwenberghe
- Ons Hageland (Twee Sleutels) : ...
Limburgse Gilde : Emiel Wagemans
- Cicindria : August Kempeneers v. Gust
- Heidebloem : Jean Teeuwen
- Hesbania : F... Maris

Aux armes, citoyens,
Formes vos bataillons ...

Oost-Vlaamse Gilde : Leo Lambrechts (Waasse / Ros
Beyaert)
- Domper : Renaat Van Ongeval / Omer De Graeve (1)
- Meetjesland : August Van Damme
- Oudenaardse : Alfons Leyman
- Ros Beyaert : Albert Van Driessche
- Waasse : Leo Lambrechts

aldus Moeder Vlaanderen en ons uitdagend.
Ik, op de eerste rij van een gelijk aantal
dynamische Storm-op-Zeeërs, met gloeiende
blikken, met leeuwenmoed en dreigende stok,
tegenover hem, en schreeuwend dat ze hém,
de Leeuw, om de verdomme niet zouden
temmen, als ze dat soms wilden proberen. Of
wij huilden in het zweet onzes aanschijns het
woeste lied waarvan niemand de zin begreep
en nog minder de dichter kende :

West-Vlaamse Gilde (Bel) : Alfons De Groeve (Brugse) /
Alfons Vandensteene (Roeselaarse) (2)
- Brugse : Henri Vander Heyde v. Ritten
- Kortrijkse (Bel) : Michel De Smit / François Caesens (3)
- Meense : Fritz Vanden Branden / Remi Hollebecq (4)
- Roeselaarse : Alfons Vandensteene
- Tieltse : Jozef Verduyn v. Seppe
- Veurne Ambachtse : Leon Morlion
- Westland : August Denecker

Nous sommes flamands,
Nous sommes des paysans.
Nous ne sommes pas dignes,
D’après l’aztèque wallon.
De figurer parmi les aristo’s,
Voilà pourquoi nous voulons le statu quo.
Ho-Ho-Ho-Hooooo ...

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Vlaams Verbond : Alfons De Groeve (Brugse) /
Lodewijk Van Boeckel (Antwerpse Studentenkring) (5)
- Fanfare : ...
- Ons Leven : Stanislas Serneels

en dat op de Walen scheen te werken als
peper, al was er evenmin onder hen een
enkele die wist waarom. Alleen het woord
“aztèque” dat in onze mond zoveel betekende
als aristocraat, fransquillon, floosmaker,
calotte-drager en Waal, kon beschouwd
worden als een striemend scheldwoord.

(1) Om onbekende redenen trad Renaat Van Ongeval af
en Omer De Graeve nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad Alfons De Groeve af en
Alfons Vandensteene nam het preseslint over.
(3) Om onbekende redenen trad Michel De Smit af en
François Caesens nam het preseslint over.
(4) Om onbekende redenen trad Fritz Vanden Branden af
en Remi Hollebecq nam het preseslint over.
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Zo kijken Léon Connerotte van Couvin en ik
van Zichem, na eerst vluchtig geknikt te
hebben, elkaar wolfachtig aan van op een paar
meter afstand. Léon slaat, ik sla, iedereen
slaat, brullend van dapperheid, waar en of we
elkaar raken heeft geen belang, heel de bende
tiert en klopt in den blinde op alles wat maar
te raken is, zelfs op de koppen en schouders
van eigen kameraden, als die het dichtstbij
staan, ge kunt er niet naast slaan.

... Die slaan meedogenloos met de blanke
sabel op Walen en Vlamingen, zonder enig
oordeelkundig onderscheid, en dempen op
schandalige manier het oorlogsvuur. Een
kwartier lang duurt het gevecht nog voort,
maar ditmaal in plots omgeslagen studentikoze solidariteit tegen de gemeenschappelijke vijand, de pandoers. Waarmee
bemoeien ze zich verdomme ook !! En langs
beide zijden trekken we daarna naar ons
vergaderlokaal, en zingen zeeghaftig en
klerikaal :

Juul Spincemaille heeft er een bij de keel,
Fliep Van Isacker slaat een andere een stuk
van zijn oor en die roept op zijn mama, Miel
Wagemans heeft ergens een drapo-stok
bemachtigd en ziet er vervaarlijk-onhandig uit
met zijn veel te lange goedendag, Louis
Verstraete staat wat achteraan omdat er
vooraan geen plaats meer is, en gooit een leeg
Jack-Opflesje over de koppen, ik zelf krijg dat
in de nek en stuik bijna tegen de grond. Baron
Francis Delbeke, een Antwerps fransquillon,
werpt van uit het raam van een tweede
verdieping pinten en flessen en alles wat hij
als projectielen onder de hand kan krijgen op
de koppen van de Vlaamse legerscharen, die
de snode aterling en verwaande volksverrader
toebrullen : “Smeerlap !!!” Jef Van den Heuvel
probeert de deur in te beuken.

Vivent les étudiants ma mère,
Vivent les étudiants !
Ils ont des femmes et pas d’enfants,
Vivent les étudiants !
Et l’on s’en fout,
Lon dingue dingue daine.
Et l’on s’en fout,
Lon dingue dingue dou.
Tot laat in de nacht zaten wij in “den Bel,” bij
Flavie en Palmyre, vader Isidoor, met zijn
stenen pijpke aan de ene kant van de
Leuvense buiskachel, Moedere aan de andere
kant met naaiwerk. Vingerke, een lief blond
bedelmeisje van elf jaar, kwam binnen met
haar mandoline, speelde met een vermoeid
lachje zachte wijsjes. Gust Van Cauwelaert,
met een blauw oog en een gevoelig hart, ging

De politie ! ... Commissaris aan het hoofd !

Brabantse studenten
(foto AMVS)

Vooraan : (1) René Vliebergh, (2) Achiel Doyen, (3) Joseph De Smedt, (4) Arthur De Vis, (5) Jozef Redant,
achteraan : (6) August Van Cauwelaert, (7) Ernest Claes, (8) Dries Verstreken, (9) Jan Lindemans, (10) Jan
Borginon, (11) Hendrik Borginon, (12) Paul Lindemans.
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rond met zijn pet en haalde centen op voor
Vingerke. Juul Spincemaille gaf haar een hele
frank om bij de Walen “De Vlaamse Leeuw” te
gaan spelen. Vingerke nam de frank aan en
vroeg toen : “Wat is dat voor een lieke ?” Fons
Leyman zong van “Vive la Companeia, Vivela
vivela hoepsasa”. Bert Van Driessche deed een
speech over de liefde en de Guldensporenslag
van 1302 ... “toen waren er nog geen pandoers”, beweerde hij ... (Miel Vereecke riep :
“God zij geloofd en Maria !”) ... en Bert
vergeleek verder Groeninge bij de pas
gewonnen veldslag in de Brusselse straat ...
“quorum omnium fortissimi sunt Flamingi”,
citeerde hij als slot uit Julius Caesar. Daarna
leende Seppe Verduyn van Moedere vijf frank
en betaalde grootmoedig een tournée. Ad
exercitium salamandri ... Ach, schone dagen,
zo beleeft een mens er maar eens in zijn
leven !

naast elkaar op de collegebanken gezeten,
hadden nooit ruzie gemaakt, waren op
hetzelfde meisje verliefd geweest zonder
afgunst en hadden elkaar eeuwig trouw
gezworen.
’s Anderendaags : Cours de Psychologie, van
de zachtmoedige professor Nys. Preuves de
l’existence de l’âme. Léon en ik zaten naast
elkaar en spraken als goede kameraden over
de gebeurtenissen van de vorige avond alsof
het een vogelpikpartij geweest was. Achter ons
blufte een Limburger met een gekloven
Vlaamse lip dat hij zich in geen drie weken
zou kunnen scheren. Léon keerde zich om en
stoefte met twee dikke builen op zijn Waalse
schedel. Een van die knobbels kwam zeker
van mij, misschien wel alle twee. Dan op het
einde van de les : “Dis, Ernest, tu ne veux pas
m’acheter ma canne ? ... Je n’ai plus un
rond.” Ik kocht van mijn goede vriend Léon
Connerotte de Waalse wandelstok waarmede
hij mij de vorige avond op mijn Vlaamse kop
had geslagen.
Ernest Claes.

Léon Connerotte, de vulkanische Waal uit
Couvin, en ik, de superlatieve flamingant uit
het Demerland, waren buiten dat zeer dikke
vrienden. Wij hadden jarenlang te Herentals

Studentenleven anno 1907-1908
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

(1) Om onbekende redenen trad Arthur Poodt af en
Alfons Sterckx nam het preseslint over.

Antwerpse Gilde : August Naulaerts
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Geelse : ...
- Kempische : Jules Grietens
- Rupelgalm : ...

Jubelfeest der
West-Vlaamsche Gouwgilde

Brabantse Gilde : Arthur Poodt / Alfons Sterckx (1)
- Ons Hageland (Twee Sleutels) : ...

De West-Vlaamsche Gouwgilde heeft haar vijfen-twintigjarig bestaan gevierd. Indien voor
eene gewone burgersvereeniging dergelijk
tijdverloop reeds merkwaardig voorkomt,
neemt het, voor eene studentengilde eene
gansche bijzondere gewichtigheid. Een vijfjaarfeest teekent een studentengeslacht. Vijf
zulkdanige tijdstippen beduiden dus ruim
zooveel als een eeuwfeest voor eene gewone
maatschappij. En dit jubelfeest spreekt niet
enkel van stevigheid en vastheid : het draagt
vooral een karakter van eigen wezen, en zijne
betekenis omvat niet enkel de WestVlaamsche Gouwgilde, maar gansch onze
studentenwereld : ’t is ons eigen Vlaamsch
Leuvensch studentenwezen dat in die
verjaring zijn eerste zilveren jubelfeest heeft
gevierd. Daarom ook was het niet enkel voor
de West-Vlaamsche maar voor alle Vlaamsche
studenten en vooral voor Ons Leven een
verheugend gevoel onze oudste gilde hunne
gelukwenschen te mogen aanbieden.

Limburgse Gilde : ...
- Cicindria : ...
- Heidebloem : ...
- Hesbania : ...
Oost-Vlaamse Gilde : Aimé Vercruysse (Oudenaardse)
- Domper : Renaat Van Ongeval
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Aimé Vercruysse
- Ros Beyaert : Frans Mistiaen
- Waasse : ...
West-Vlaamse Gilde (Bel) : Gaston Van Thournout v.
Vaast (Meense)
- Brugse : Henri Vander Heyde v. Ritten
- Kortrijkse (Bel) : Michel De Smit
- Meense : Gaston Van Thournout v. Vaast
- Roeselaarse : ...
- Tieltse : Edmond Aernaudts
- Veurne Ambachtse : Raphaël De Gomme
- Westland : Leon Morlion
ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Jules Spincemaille (inspirator van Als ’t Past)
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Vlaams Verbond : Arthur Poodt (Brabantse Gilde)
- Fanfare : ...
- Ons Leven : Jozef Vanden Eynde v. Jef (Meetjesland)

Die dagen waren ten andere eene onafgebroken vreugdeweelde. Na een lustige optocht
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door de Statiestraat bracht de WestVlaamsche omringd door de Vlaamsche,
waalsche en uitlandsche gildevlaggen, hare
opgekomen oud-leden naar den Monico, waar
de voorzitter, Vaast Van Thournout, allen
welkom heette met een gullen Vlaamschen
groet en een lekker teug Moselwijn. De gasten
bedankten voor de vriendelijke uitnodiging, en
namens de Alte Burschen zei notaris Gust
Viaene, na zijn oude studentenpet uit den zak
te hebben voorgebracht en opgezet, hoe
gaarne hij kwam naar Leuven zijn jeugd
herleven en de gilde huldigen. Advocaat Jef
Viaene prikkelde de liefde aan tot de gilde, tot
het Vlaamsch gezellig en gemoedelijk leven.
Niet min geestdriftig klonk de “dochterlijke”
feestgroet der Gentsche West-Vlaamsche aan
hare Leuvensche moeder : voorzitter Cyrille
Louf stortte die aandoening van zijn gemoed
met geestdrift uit.

Voor de derde maal bood “de Monico” een
gansch nieuw uitzicht tegen 2 uur : 182
dischgenooten belastten vrouw Noé hunnen
feestelijken eetlust te voldoen, waarin
ruimschoots werd voorzien.
De voorzitter, na een woordje welkom, leest de
gelukwenschende snelbrieven van eerevoorzitter baron Ruzette, gouwheer van WestVlaanderen, van dokter A. Peel en dokter A.
Depla uit Kortrijk, dokter M. Vanden Bulcke
uit Olsene, enz. De schrijver Alfons De Groeve
leest de volgende beschouwingen over de
stichting der West-Vlaamsche gilde, die wij
hier mededeelen opdat de geest die bij de
stichting de gemoederen bezielde, trouw
bewaard blijve door alle studentengilden.
Mijnheeren,
Nu wij heden in ’t volle licht der zege rondom
ons vaan hier staan en we op zoo geestdriftige
wijze het vijf-en-twintigjarig bestaan onzer
gilde aan ’t vieren zijn, moeten we eerst een
stond achteruit zien, en ’t is zeker wel het
oogenblik
bij
dit
kwarteeuwfeest
een
woordeken te zeggen over de stichting en het
ontstaan der eerste West-Vlaamsche gilde.

Om 20 ure was de feestzaal Monico onder en
boven met jolige studententronies bezet,
waarop de eerbiedwaardige gezichten der
hoogleeraren Ide, Vliebergh, enz. des te
voornamer uitkwamen. Het muzikaal gedeelte
bevatte benevens een driespel voor viool, cello
en klavier, schoon gespeeld door de broeders
Busschaert en P. Lagae, een nieuwen keus
liederen, meest onbekend te Leuven, en
waaronder vooral die van den jongen
Brugschen toondichter Adolf De Graeve, die ze
zelf begeleidde, de aandacht trokken. Wij
hopen dat deze begaafde jongeling ons veel
moois zal leveren : hij weze echter strenger in
den keus zijner teksten.

[ ... ]
Zoo ontstond die West-Vlaamsche met het
inzicht den studenten een eigen Vlaamsch
leven te geven of te behouden, ze vrij te waren
tegen vreemde invloeden die hun schadelijk
mochten zijn. Want de jonkheid brengt met
haar mede, dat zoo we gemakkelijk met
geestdrift en hartstocht strijden kunnen voor
ene edele gedachte, die ons bemeesterd heeft,
we toch ook zeer ontvankelijk, zonder moeite
onder vreemden invloed onze eigenheid stilaan
laten varen. De Gilde heeft aan de toenmalige
Blauwvoeten kracht bijgezet om voort af te
werken de ontbunseling van hunne jeugd- en
levenskrachten zoo jammerlijk aan banden
gelegd door de verfransching van ’t onderwijs,
en, door de aantrekkelijkheid van hare nauwe
aanpassing op den studentenleeftijd, heeft ze
veel herten aangelokt en gewonnen om een
ontspanning van hun wezen te zoeken,
zichzelf eigen. Mocht soms de Gilde wat
afwijken van haar eerste doel, heden,
niettegenstaande het komen en gaan der
studentengeslachten die zich na vijf jaren
geheel vernieuwen, staat onze Studentengilde
even krachtig, even jong en even heerlijk als
bij den eersten dag van haar bestaan, omdat
het woord dat ze tot leven riep, de verklanking
was der geestesuiting van een genialen jongen.
Zij is en blijft metterdaad, de eerste, de oudste
Gouwgilde, zij die altijd vooropgaat, zij die
zingen mag :

Mejuffrouw Bertha Vanrie, soprano, heeft met
hare sympathieke salonstem moedig hare taak
doorgedreven, en de liederen keurig laten
smaken. Verschillende werden ten andere
hervraagd. De heer Flor De Brabander bezit
eene mooie klankrijke barytonstem. Hij is
opgewassen om een flinke zanger te worden,
vooral wanneer hij goed acht zal geven op den
tempo der liederen, waarvan enkele nu te
traag aangevat werden. De zangeres en de
zanger vonden het toppunt van hun bijval in
den duo der Klokke Roelant van Tinel, die
stormachtig gebisseerd werd. Alfons De
Groeve bedankte in korte woorden de drie
Brugsche kunstenaars, leden van den kring
Eigen Volk, Eigen Kunst en wenschte hen nog
lange werkdadigheid op Vlaamsch kunstgebied.
’s Zondags voormiddags stond de
Vlaamsche vlagge voor ’s Heeren altaar,
trouwe kerstekinders, knielden de
Vlamingen God ten dank, en lazen een
voor de afgestorven leden en makkers.

Westen als
Westgebed
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“Sa vaandrig, hef ons vrije vaan in
hoogen wind !”

’t herte.
De
voorzitter,
ten
afscheid
aan
de
kunstenaars, die ons onder het banket nog
menig lied te hooren gaven, wijdt een
heildronk aan hun voorspoed.

omdat het steken van heur Vlagge voor
anderen een teeken is om te volgen !
Ja, het feest van vandaag is de apotheose van
het Vlaamsch Gildeleven, het is een
huldekreet aan hen die het stichtten, maar
bovenal
aan
den
roemrijken
Albrecht
Rodenbach !
Zijn geest beheersche deze
feestdagen opdat ze blijven een nieuwen stap
op den vooruitgangsweg. Sa, juicht, WestVlaamsche makkers mede met den dichter :
“Wij zijn de knapen “hou end’trou”
Vlaanderens vrije westergouw !”

Dokter Leon De Snick, oud-voorzitter, drinkt
op den Voorzitter Vaast Van Thournout,
Alfons Baert, oud voorzitter, drukt bewondering uit voor den steeds klimmenden bloei
der West-Vlaamsche.
Dokter Doussy omschrijft, met zijn gekende
gespierde
oprechtheid,
de
leuze
“Vrij,
Vlaamsch, Blij” der gilde en drinkt op de
teekenaars der welgelukte kunstaffiche.

uit

Gust Viaene haalt eenige herinneringen aan
uit zijn eigen studentenleven, en pleit de
heiligverklaring van den Oelemmer.

Onder uitbundig huldegejuich, neemt hoogleeraar Van Biervliet, oud-eerevoorzitter, het
woord. Met zijne zoo geijkte als hartelijke
welsprekendheid drukt hij, als hoogleeraar,
zijne genoegens uit over de jeugdige
strekkingen der gildeleden en roept ons toe :
“Blijft trouw aan land, taal, christene zeden en
eigen kunst”. Wij hopen dat die oproep vol
warmte, komende van een man van daad, in
alle gemoederen nieuwe voornemens heeft
opgewekt.

Cyrille Louf, voorzitter der West-Vlaamsche te
Gent, zich herinnerend dat hij uit de stad der
bloemen komt, wijdt zijn dronk aan de
Leuvensche bloemen, en al wat hier het
gemoed verheft.
Makker Bricout, voorzitter der Algemeene,
wenscht den “betooverenden” voorzitter geluk
met zijn feesten. Churruca, namens de
uitlandsche Algemeene, wijst op de vriendelijke opname die zij tusschen de Belgische
studenten genieten. L. Van Ramdonck drukt
de wenschen uit der Lovanen.

Advocaat Jef Viaene doet de voortreffelijkheid
uitschijnen van het gildeleven. Om dit gedacht
te eeren viert hij met ons mede : ook omdat
“haec olim meminisse” deugd doet aan

Moeder Tieltse
(foto AMVS)

Vooraan : (1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) NN, (5) Mgr. Alfons Van Hove, (6) NN, (7) NN, (8) NN, (9) NN, midden :
(10) NN, (11) NN, (12) NN, (13) NN, (14) NN, (15) NN, (16) NN, (17) NN, (18) NN, achteraan : (19) NN, (20) NN,
(21) NN, (22) NN, (23) NN, (24) NN, (25) NN, (26) NN, (27) NN.
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Jef Vanden Eynde spoort allen aan om mede
te werken tot de verlichting van ons
Vlaamsche volk, namelijk door de pers, door
Ons Leven, en roept allen op tot viering van
het twintigjaarfeest.

Leeuw gesloten.
Den maandag avond, na een goede teug
buitenlucht te hebben opgezocht, vulden de
West-Vlamingen en hun genoodigde vrienden
der zustergilden, de zaal van het Studentenhuis. De lustige tonen der fanfaren en
symfonie wisselden af met kluchtliederen van
K. Verhoeft en J. Verheyen, die beiden zeer
toegejuicht en gebisd werden. ’t Was na elf
uur toen de geestdriftige vergadering gesloten
werd, waarna het feestcomiteit nog - in
kleinen kring - hulde bracht aan den
voorzitter V. Van Thournout, aan den
ondervoorzitter, A. Denecker, den schrijver Alf.
De Groeve, den schatbewaarder A. Van
Hollebeke, de raadsleden en de ondersteuners,
vertegenwoordigd door baron de Vinck.

Daar is nu hoogleeraar Scharpé binnengetreden, weggejaagd van huis door de
landziekte voor West-Vlaanderen, dat thans in
den Monico woont. De aanblik der jeugd
vervult hem met hoop voor de toekomst.
Ledeganck zong van “de doode maged” : doch
Siegfried kwam - Berten Rodenbach - en
doorsneed de wapenrusting die Brunhilde
omklemde en dan zag hij dat de maged slechts
sluimerde, niet dood was, en zij herleefde ...
Hoogleeraar Vliebergh sluit zich aan bij deze
gedachte, doch met min optimistische
gevolgtrekking. Nog sluimert de maagd, gij
studenten, zult de levenwekkers zijn !

En de feesten duren nog voort, want wie zou
kunnen verklaren wanneer zij eigenlijk
gesloten werden ?

Met dit hoog ideaal voor den geest, werd het
feestmaal met een kranigen Vlaamschen

Uit Ons Leven van 17 februari 1908.

Studentenleven anno 1906-1907
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

(1) Om onbekende redenen trad Cyrille Louf af en René
Talpe nam het preseslint over.
(2) Om onbekende redenen trad H... Jollet af en Raphaël
Vanden Bergh nam het preseslint over.

Antwerpse Gilde : Huibrecht Michielsen
- Antwerpse Studentenkring : Fernand Jacobs
- Geelse : ...
- Kempische : Leon Verbist
- Potclub : geen werking
- Rupelgalm : ...

Gezellig Avondfeest
En dat was de kroning !

Brabantse Gilde : Emiel De Wever
- Ons Hageland (Twee Sleutels) : ...

Eene heele week was ’t er op los gegaan : in
den schouwburg, op ’t feestmaal, de twee
avonden in den Katholieken Kring, overal
hadden onze feesten den echten aard van ons
studentenleven. Iets ontbrak er nog, namelijk
de salamander !
Want men moge groote
liefhebber zijn en dat zijn wij allemaal, van
fijne feestmalen, prachtige tooneelstukken,
zoetgevooisde muziek, lieve zang en al
soortgelijke zaken, toch blijft het waar dat
men eens te gaar moet komen, om over al wat
binst de week voorgevallen is, te kunnen
praten, eens hartelijk te lachen en op de kap
van ’t Vlaamsch Verbond eene lekkere pint te
drinken !

Limburgse Gilde : Karel Indekeu (Heidebloem)
- Cicindria : ...
- Heidebloem : Karel Indekeu
- Hesbania : Leon Kempeneers
Oost-Vlaamse Gilde : Jozef Vanden Eynde v. Jef
(Meetjesland)
- Domper : Karel Prové
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Illoné De Bo
- Ros Beyaert (Herderin) : Albert Van Bogaert
- Waasse : J... D’Hooghe
West-Vlaamse Gilde (Bel) : Leon De Snick (Veurnse)
- Brugse (Beker) : Karel De Wolf
- Kortrijkse (Bel) : Cyrille Louf / René Talpe (1)
- Meense : Gaston Van Thournout v. Vaast
- Roeselaarse : Alfons Vandensteene
- Tieltse : Achille Van Hollebeke
- Veurne Ambachtse : René Constandt
- Westland : H... Jollet / Raphaël Vanden Bergh (2)

O dat goede Vlaamsch Verbond ! Als eene
goede moeder zorgt het voor ons, het ligt onze
goestingen na te vorschen om ze tot de laatste
te voldoen. En wij, goede jongens, wij laten
ons maar doen, en denken niet eens dat de
rollen omgekeerd worden : zij die aan ons
hoofd staan, werken als slaven, om alles goed
te krijgen en alles in zijn haak te zetten. Wij
zetten ons neer aan dien feestdisch en vinden
wij eene spijs niet naar onze goesting, dan

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Vlaams Verbond : Jozef Vanden Eynde v. Jef
(Meetjesland)
- Fanfare : Clovis Coppée
- Ons Leven : Jozef Vanden Eynde v. Jef (Meetjesland)
ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Ferdinand Huys (Hollandse)
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hindert het ons niet ’t maar vlakaf te zeggen.
Maar de moeite die ieder dier vier of vijf
avonden gekost hebben en den tijd en het geld
en de opoffering van alles slag, dat blijft
verzwegen, dat zal niemand weten, tenzij
diegene die aan dit werk meehielpen, de
andere werkers, de bestuurleden zelven van
’t Vlaamsch Verbond !

waren het ook felle mannen die aan
’t Voorzitterschap, U voorgingen. Maar nu
weet ieder dat men van ’t Vlaams Verbond
deel uit te maken, hij plichten heeft die hij
moet volhouden. Dat is de ware oorzaak welke
van het Vlaamsch Verbond die prachtige
uitspatting maakt van ons jong Vlaamsch
leven te Leuven, en die blijvende oorzaak zal
het steeds verder en verder drijven op nog
ongekende wegen, maar die het van zelf zal
volgen bij het eerste aanwijzen, door die
kracht voortgedreven moet het den weg op of
eenen soortgelijken, zoo heerlijk door den
vriend Doussy aangewezen.

Aan hen, tot den laatste toe, zij hier den
innigsten dank uitgedrukt met de trouwste
erkentelijkheid.
Nochtans, Vlamingen en bijzonder onze
studenten, al drukken zij niet dien dank uit in
schoone
bewoordingen
of
menigvuldige
redevoeringen, gevoelen dien dank diep in
’t hart en beminnen daardoor uit den grond
hunner ziel, dezen die zich opofferden voor het
nut der algemeenheid. Op dien blijden avond,
brak die erkentelijkheid los, in woesten blijden
storm !

Die bedenkingen hebben zich in mij
opgedrongen, als ik die langdurige toejuichingen hoorde aan onzen Voorzitter en
aan de hoogleeraaren toen zij beurtelings
hunne voldoening uitdrukten over de
gelukkige kentering die ons studentenleven
heeft genomen sinds eennige jaren. En dan
heb ik toegejuicht met al de makkers, met de
vaste gedachte : “Vooruit, Vlaamsch Verbond,
blijf u zelven, vooruit op dezen weg, hij leidt
ten zege !”

Voor Ons Leven is het een kiesche zaak den
lof neer te schrijven van zijnen Hoofdopsteller,
die terzelfder tijd Voorzitter is van ’t Vlaamsch
Verbond.

Nu kom ik toch eindelijk aan ’t programma
van dien avond. Het bijzonderste was het
blijspel “Poets wederom poets”, eene vertaling
door X. Janssens van het duitsche blijspel.
’t Werd voortreffelijk opgevoerd door de Heeren
J. Van Raemdonck, J. Buysse, A. Vercruysse
en J. Vloeberghs, opgeleid door hunnen
tooneelmeester F. Huys. ’t Is een pittig spel
waarin op meesterlijke wijze een Jood dezelfde
munt weerkreeg met dewelke hij den kuiper
betaald had.

Het zij mij toch toegestaan als verslaggever
van dezen avond onzer feesten, stipt neer te
schrijven wat er geschiedde en wat er gezegd
werd.
Kort na het intreden der Hoogl. Laminne,
Scharpé en Vliebergh, begroet met een
forschen Vlaamsche Leeuw, stond recht heer
E. De Wever, ondervoorzitter. Hij dankte den
Voorzitter van ’t Vlaamsch Verbond, Jef
Vanden Eynde, om al het goed dat hij hier
bewerkt had met de ziel te zijn van dit
Verbond dat nu feest vierde. Ter blijvende
gedachtenis bood hij hem in naam aller
feestvierende leden zijn portret aan. Een lange
schreeuw steeg op uit de borsten dier
honderden Vlamingen ! Die schreeuw was de
uitdrukking der dankbaarheid en liefde, die in
ons allen besloten lag.

De Heer Demont, die zoo stillekens aan het
studentenleven begon mee te vieren, geliefde
andermaal eenige muziekstukken te spelen. Al
dreven ook dikke rookwolken door de
luchtruimte, toch zou men wel eens aan een
kerk gedacht hebben, zoo stille werd het
opeens, om tot den laatsten toe die gloedvolle
tonen uit het snaartuig van den toonkunstenaar op te vangen.

Hoe welverdiend die lof ook was, toch waren
de woorden van onzen Voorzitter even waar,
toen hij na diepbewogen bedankt te hebben
voor die onverwachte hulde, zijne bewondering
uitsprak
voor
zijne
medehelpers,
de
bestuursleden : zij brengen leven en richting
omdat zij de echte vertegenwoordigers zijn
aller Vlaamsche hoogstudenten.

En daarna ging het feest zijn gang voort in
lustig bijeenzijn, al lachen om de blijde
liedekens van Jef Van Raemdonck en van den
onbetaalbaren Heer Verhoeft. In dezen hebben
wij iets nieuws leeren kennen, wij wisten niet
dat hij zoo deftig het ernstig vak beoefent :
welgemeend zeggen wij hem een hartelijk “Tot
weerziens, bij de eerste gelegenheid !”

Ja, vriend Voorzitter, daar hebt gij gelijk in :
en dat is de wezenlijke kracht en de reden van
krachtigen bloei van ons Vlaamsch Verbond :
het rust niet op één persoon, noch op één
bestuur, het vindt sterkte in zijn eigen zelven,
in ieder der vier honderd vijftig leden ! Was
het anders, dan had men wel in ’t een of
’t ander jaar, min iever kunnen bespeuren, al

Zoo werden onze feesten gesloten bij de lustige
deuntjes onzer dappere Vlaamsche Symfonie.
Eene blijde slot voorwaar ! En ja, ’t mag wel
gezegd worden. ’t Was nog maar eene officieële
sluiting, de andere zou volgen ! Daarmee
belastte zich iedere kleine Kring en het
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treurmotief van dit prachtig opera dat heet :
Vijfjaarfeest van ’t Vlaamsch Verbond, en dat
het kenmerkt draagt : eenheid in de
verscheidenheid, zou klinken tot laat in den
nacht.
En ’t en moest er maar
geen Vlaamsche feeste zijn !
Geen Vlaamsche feeste zijn !
Geen Vlaamsche feeste zijn !
En ’t en moest er maar
geen Vlaamsche feeste zijn !
Geen Vlaamsche feeste zijn !

duiden moest het laatste woord geen
dankwoord zijn.
Dank aan den Voorzitter, aan het bestuur en
feestbestuur, aan al dezen die zich opofferden
om de feesten zoo prachtig te doen lukken !
Wezen wij ook over elkander blij en fier, daar
die feesten de prachtige uiting waren van ons
nooit vergeten Vlaamsch Katholiek studentenleven !
Bertus.
Uit Ons Leven van maart 1907.

Maar men zou het ons Ons Leven ten kwade

Roeselaarse Club
(foto AMVS)

Vooraan : (1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) NN, (5) NN, (6) NN, (7) NN, (8) NN, (9) NN, midden : (10) NN, (11) NN,
(12) NN, (13) NN, (14) NN, (15) NN, (16) NN, (17) NN, (18) NN, (19) NN, (20) NN, (21) NN, (22) NN, (23) NN,
(24) NN, (25) NN, (26) NN, (27) NN, (28) NN, achteraan : (29) NN, (30) NN, (31) NN, (32) NN, (33) NN, (34) NN,
(35) NN, (36) NN, (37) NN, (38) NN, (39) NN, (40) NN, (41) NN, (42) NN, (43) NN, (44) NN.

Studentenleven anno 1905-1906
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

-

Antwerpse Gilde : Huibrecht Michielsen
- Antwerpse Studentenkring : Gustaaf De Preter v. Staf
- Geelse : ...
- Kempische : ...
- Potclub : ...
- Rupelgalm : ...

Meetjesland (Beker) : ...
Oudenaardse (Beker) : Prosper Steyaert
Ros Beyaert : geen werking
Waasse (Beker) : ...

West-Vlaamse Gilde : Maurice Vandenbulcke (Westland)
- Brugse (Beker) : Emiel Cauwe
- Kortrijkse (Bel) : Alfons Vandekerckhove
- Meense : Gaston Van Thournout v. Vaast
- Roeselaarse : ...
- Tieltse : Robert de Mûelenaere
- Veurne Ambachtse : Joseph Pil
- Westland : Maurice Vandenbulcke

Brabantse Gilde : Eugène Bosteels
- Ons Hageland (Twee Sleutels) : ...
Limburgse Gilde : Edward Boes
- Cicindria : Emile Blavier
- Heidebloem : ...
- Hesbania : ...

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : Desiré Spronck
- Vlaams Verbond : Jozef Vanden Eynde v. Jef
(Meetjesland)
- Fanfare : ...
- Ons Leven : Jozef Vanden Eynde v. Jef (Meetjesland)

Oost-Vlaamse Gilde (Beker) : Jozef Vanden Eynde v. Jef
(Meetjesland)
- Domper (Beker) : Leon Van Steenberghe
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ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Richard Bruynoghe (Veurne-Ambachtse / oorlogsburgemeester van Leuven)

heuglijke van het Jubileum uitschijnen, en
acht zich gelukkig te kunnen begroeten den
stichter van den “Antwerpschen”, Flor.
Heuvelmans. Daar dondert door de zaal het
eeuwenoude “Viv’ van onzen Flor en hij mag er
wezen !” En Flor staat glimlachend recht en
met zijne traditioneele goede luim zegt hij
“Nooit hadden wij gedacht dat ons kind het
vijf-en-twintig jaar zou volgehouden hebben !
Dank dan aan de voorzitters en besturen die
ons werk voortzetten, en ons dit heuglijk feest
hebben mogelijk gemaakt. Zeker, wij zijn met
blijdschap naar Leuven gekomen. Iedere
Mahometaan doet eens de reis naar Mekka,
iedere kristen mensch riskeert zich eens tot
Scherpenheuvel - en ik doe dat ook - iedere
oud-student komt nog eens zijn Oud-Heidelberg bezoeken !” En na een woord van bedanking sluit de Flor met den traditioneelen :
“Ik drink op den groei en den bloei van den
Antwerpschen”.

Vijf-en-twintigjarig jubelfeest van
den Antwerpschen Studentenkring
Sedert lang zwoegde het feestkomiteit om
alles op z’n beste in gereedheid te brengen.
De Salvator en de Hertog Jan zagen meer
dan eens de bestuursleden, over de tafel
gebogen, met strakken blik, vermoeide
hersenpan, de vingers in de haren, redetwisten en ... tellen. Le nerf de la guerre was
immers ’t bijzonderste !
Dus, na veel slaapeloze nachten voor de leden
van de kommissie, brak de zoo lang verwachte
zaterdag, 17 februari, aan. Er hing een
feestreuk in de lucht en menig Antwerpenaar,
bij ’t ontwaken, keek eens naar de lucht en
naar... zijnen geldbeugel, in afwachting van
“de dingen die komen zouden”.
Om 2 uur stonden de leden aan den Salvator
bijeengeschaard, het antwerpsch lint over den
gilet gekruist. Meenige oude studentenpet zag
weer het daglicht en geestdrift blonk op ieders
gelaat. Daar komt de Studentenfanfare
aangestapt : de dans kan beginnen. Met de
oude vlag van den kring, de jubileumvlag, het
nieuwe vaandel, en de vlag der Antwerpsche
Gouwgilde voorop, gaat de joelige schaar,
gemanteld en in linten geregen, de “gebuisde”
eereleden al naar de statie tegen.

De Champagnestoppen kletsten tegen het
verdiep en er werd dan gedronken op “den
groei en den bloei”, tot de voorzitter de
vergadering opschorste om aan de oud-leden
toe te laten de stad eens te doorloopen. Op dit
oogenblik was de geestdrift bij eenigen nogal
luidruchtig, zoo diep hadden ze gedronken “op
den groei en den bloei !”. Naar alle
windstreken verspreidden zich de “huit
reflets”, de potsen en studentenpetten, om
tegen half zes zich op het banket terug te
vinden.

De feestkommissie dringt de spoorhalle
binnen : de trein stormt ratelend aan en,
onder de meevoerende tonen der Brabançonne, het gejuich der studenten en het
verwonderd opkijken der nieuwsgierigen,
treden, plechtig en statig, 45 eereleden, met
onberispelijken “huit reflets”, het antwerpsch
lint aan den hals, vooruit. De geestdrift ook
grijpt hen aan. Ze voelen zich weer student,
nu ze dat Oud-Heidelberg betreden. Vroolijk
mengen zich ouden en jongeren, en onder het
spelen van den Vlaamschen Leeuw en Zij
wilden wat was recht ! Trekt de stoet de
Statiestraat door, overal bewondering verwekkend om het groot getal eereleden en de
prachtige glimmende opgestreken haren dier
45 buizen.

Het banket in de bovenzaal der “Taverne
Mathieu” groepeerde een 150 deelnemers.
Prachtig vertoon, te midden der bloemenruikers, de jubileumvlag, den algemeenen
geestdrift, rond 6 uren den beminden eerevoorzitter, Hoogleeraar Van Gehuchten, de
zaal te zien binnentreden onder het gezang
van “Viv’ van onzen Thur !”. De schrijver,
Lodewijk Van Boeckel, las het jaarverslag,
waarop Flor. Heuvelmans weder het woord
nam. Hoogleeraar Van Gehuchten ook stond
recht, onder daverende toejuichingen, zegde
zijne
vreugde,
zijne
altijdvoortdurende
sympathie voor den kring, en eindigde met
den kreet : Antwerpen boven ! Nu was de
geestdrift ten top gestegen. Een der leden
stond recht en zong den gelegenheidszang :
Het vijf-en-twintig-jarig jubelfeest
Dat vieren wij nu heden !

De Monico !
Iedereen treedt binnen, de
ontvangst begint. Op het verhoog neemt
plaats : de sympathieke voorzitter Staf De
Preter, omringd van Flor. Heuvelmans, de
“Flor” en de H. Dierckxsens, stichters van den
Antwerpschen Studentenkring, Notaris Cols,
Dr. De Lantsheere, Dr. C. Leclef, Dr. Ghijs,
enz.

door al de aanwezigen in koor begeleid. Voorts
werd er nog gezongen, voorgedragen, geëten ...
tot het uur van scheiden daar was. De
eereleden, met Hoogleeraar Van Gehuchten,
werden dan tot aan de statie gebracht. Menig
van hen “sakkerde” tegen het noodlot, maar
dura lex, sed lex ! Zoo geraakten ze aan de

In zijne aanspraak doet de Voorzitter al het
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statie. Of de “huit reflets” den vroegeren glans
nog hadden, ware stoutmoedig te beweren ...
Dat was me daar een rondendans, met
vliegende pit-en-l’air’s, opgeheven stokken,
wuivende jubileumsvlag, een geroep “De
Antwerpsche zal eeuwig blijven leven !” voor
de verbaasde tronies van eenige verdoolde
Peetermannen... Opeens, de trein stoomt
binnen, een geroep, handdrukken, gejuich,
wuivende zakdoeken, op en neer gaande “huit
reflets”, een gebrul : “2548 partez !”... in de
verte nog juichende stemmen... de eereleden
waren weg.

was ’t een staf-achtig gedacht van den Praeses
eene frissche lucht te gaan scheppen in
Heverlee, om ’s avonds, ten 8 ure, in den
Stadsschouwburg, met helderen geest, de
opvoering
van
het
successtuk
“De
Nieuwsgierige Vrouwen”, bij te wonen. Het
Nederlandsch Lyrisch Tooneel van Antwerpen
heeft zich eens te meer waardig getoond van
zijne faam : de zegging en ’t gebarenspel
waren meesterlijk. Het tooneelstuk zelve,
navolging der Italiaansche “farcen” der XVIIe
en XVIIIe eeuw, ontstemt in den beginne,
maar eens in zijn omgeving geplaatst, vertolkt
door echte artisten, oogstte het eenen welverdienden bijval. Het publiek dat den
Schouwburg vervulde, was buitengewoon
talrijk en de opbrengst zal menig bestuurslid
laten prevelen : “All right ! Van de slapelooze
nachten, voortaan bevrijd ons, Heer !”

Wat de leden betreft, die hebben dien eersten
avond zoo lang mogelijk bewezen dat de
“Antwerpsche Studentenkring” eeuwig kan
blijven leven, maar, of hij dien nacht nog kon
blijven staan ... !
Zondag, 18 februari, trokken de leden, met de
vlaggen voorop, om 11 ½ uren, naar de kerk
der Eerwaarde Paters Predikheeren om er de
mis van dankzegging bij te wonen en
gezamentlijk aan hunne dankbaarheid eene
kristelijke uiting te geven. Hier ook was
hoogleeraar Van Gehuchten tegenwoordig !

Vele hoogleeraaren met hunne familie waren
er
tegenwoordig,
waaronder
Hgl.
Van
Gehuchten, Hgl. Verriest, Hgl. Ide, Hgl.
Schockaert, enz. En zoo eindigde het
onvergetelijke triduum der Antwerpsche
feesten, met eene kunstvertooning, die meer
en meer den smaak van de Vlaamsche kunst
in het volk brengt en niet te loochenen indruk
achterlaat.

Om half drij stonden de leden opnieuw aan
den Salvator om in twee “wagons-lits”, den
rijtoer naar Wespelaer aan te vatten. Vreugde
heerschte er genoeg onderweg, bijzonder te
Thildonck waar aan eene Käthie, die in
’t venster van ’t pensionaat eene lieflijke verschijning deed, eene monsterbetooging is ten
deel gevallen. Zij ook zal wel verzekerd wezen
dat de “Antwerpsche” eeuwig zal blijven leven !
Rond 7 uur waren de “rijtoerders” terug in de
stad, om hunne uitgehongerde magen te
vullen.

Donderdag, 22 februari, bood de Antwerpsche
studentenkring eene gezellige bijeenkomst aan
in de Herderin, voor de Antwerpsche
Gouwgilde. Nog een krachtige aanspraak
toonde ons al wat hij over heeft voor de
Vlaamsche studenten. De voorzitter der Gilde
bedankte den Antwerpschen Kring en drukte
de hoop uit dat de gulle vriendschapsbanden
door die gezellige vergadering nog mochten
vaster toegesnoerd worden.

Om half negen ’s avonds heerschte er in de
bovenzaal der “Taverne Mathieu” een echte
jubileumsgeestdrift. De feestwijzer noemde het
“gezellige bijeenkomst”. Gezellig ? O, voorzeker, en voegen wij er bij : Kolossal, M. Lutz !!!
Er werd, onder meer, een klerikale cake-walk
gedanst die, zoolang een der leden leeft, nooit
uit het geheugen zal verdwijnen. Het doopsel
dat zekere leden van uit den hooge ontvingen,
was een der niet minst grootste verrassingen
van dien heuglijken avond, waarop voorzeker
de verzen van Vergilius kunnen toegepast
worden :

Na zang en vermaak, na het zingen van een
lied door den onbetaalbaren Phil Beck, en
nadat we de krachtige stem van Dr. A. Van
Schevensteen hadden te horen gekregen, werd
de gordijn opgetrokken voor het sensatiestuk :
Allerheiligenclub, door de leden van dien club
gespeeld of ... geleefd. Bijval was er niet te
kort, bijzonder toen bengaalsch vuur het einde
van het stuk idealiseerde en eene herinnering
kwam brengen aan het Inferno van Dante.
Onder ’t zingen van den Vlaamschen Leeuw
togen de geestdriftige feestvierders door de
straten en lang nog galmde de jubelzang :
Het vijf-en-twintigjarig jubelfeest
Dat vieren wij nu heden !
Er is nog nooit zoo’n vreugd geweest
In ons studentenleven !
Daarom de glazen opgevat
Ter eere der Sinjorenstad !
O ierum ! Ierum ! Ierum !
Non est mutatio rerum !

Certe et haec olim meminisse juvabit.
De gezellige rolling die volgde was
evenredigheid van het voorgaande …

in

Maandag, 19 februari. Om 2 uur stonden de
leden weder bijeen in den Salvator. Wonder !
Vele oogen waren ietwat verkleind en vele
stemmen zoo’n weinig schor ... Daarom ook
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Vooraleer dit verslag te sluiten, een drijdubbel
woord van eerbiedigen dank aan Hoogleeraar
Van Gehuchten, den gevierden eere-voorzitter ! De Antwerpsche studenten zullen zijne
opoffering en zijne vereerende verkleefdheid
niet vergeten.

gedurende heel den afloop der feesten waardig
haren plicht heeft gedaan en bewezen heeft
dat, met goeden wil van weerskanten, men
veel verder komt dan ... anders.
En nu, een drijdubbele heilwensch
den
“groei en
den
bloei”
van
“Antwerpschen” !!!

Een woord van dank aan de zoo bereidwillige
Studentenfanfare, die de feesten door hare
melodieën heeft weten op te luisteren. En om
te eindigen, een bravo voor de politie, die

voor
den

Blaas-Uit.
Uit Ons Leven van 29 maart 1906.

Brabantse Gilde
(foto AMVS)

Pontificaal in het midden : preses Eugène Bosteels.

Studentenleven anno 1904-1905
-

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : August Van Schevensteen
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Geelse : ...
- Kempische : ...
- Potclub : ...
- Rupelgalm : ...

Meense : Henri Dumont
Roeselaarse : ...
Tieltse : Robert de Mûelenaere
Veurne Ambachtse : Leon De Snick
Westland : Albert Boedts

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Vlaams Verbond : Leon Spaas v. Leo (Limburgse Gilde)
- Fanfare : Cyrille Louf (Kortrijkse)
- Ons Leven : Jozef Vanden Eynde v. Jef (Meetjesland)

Brabantse Gilde : Frans Verheyden / Arthur Vloeberghs (1)
- Ons Hageland : ...
Limburgse Gilde : Leon Spaas v. Leo
- Cicindria : ...
- Heidebloem : ...
- Hesbania : Jules François

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Jan Slotboom (Hollandse)
(1) Om onbekende redenen trad Frans Verheyden af en
Arthur Vloeberghs nam het preseslint over.

Oost-Vlaamse Gilde : Hector Cuelenaere
- Domper : Emiel Van Wilder
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Juul Van Caeneghem
- Ros Beyaert : geen werking
- Waasse : ...

Het feestmaal
Om twee uren rolde er een lustig
stemmengegons door de zaal van het
studentenhuis : bij de 250 deelnemers
straalde de beste vreugde boven, en de

West-Vlaamse Gilde : Richard Deloof (Brugse)
- Brugse (Bel) : Emiel Cauwe
- Kortrijkse (Bel) : Gustaaf Doussy
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bloemen op het verhoog, en de dertig vaandels
op het tooneel, en de ruikers op de tafels,
volledigden het feestelijk uitzicht.

majesteiten koning
Wilhelmina.

Leopold

en

koningin

De heer Willy Berger, praeses van “Sanctus
Thomas Aquinas” uit Amsterdam, bedankt
voor dit hooge blijk van sympathie aan zijn
vorstenhuis, en stelt een heildronk in op
godsdienst
en
taal.
M.
August
Van
Schevensteen spreekt in dezer voege :

Naast den voorzitter, Hector Cuelenaere,
nemen plaats de onder-voorzitters, A. Van
Schevensteen en A. Vloeberghs, hoogleeraars
Van Gehuchten, Verriest, Scharpé, Frateur,
HH. Hugo Verriest, volksvertegenwoordiger De
Coster, E.P. Vanden Wildenbergh, Flor.
Heuvelmans, Karel Heyndrickx, talrijke oudvoorzitters, oud-leden en een dertigtal
afgevaardigden, waaronder die der Lovania in
groot costuum.

HEEREN HOOGLEERAAREN, MIJNE HEREN,
Als wij onze blikken laten rondwaren over ons
studentenleven, dan mogen wij ons verheugen
over de innige verstandhouding die er
tusschen Hoogleeraaren en studenten bestaat.

Om de afwezigen het water in de mond te doen
komen zal ik maar zeggen dat gasthofhouder
Noé ons opdischte : oesters, lentesoep, kruimelhapjes, tarbot, ossenharst, kalfszwezerik,
kiekens, gebak, hoofd- en nagerecht.

Onze Hoogleeraaren hebben ingezien dat
hunne taak niet bij het uitdeelen van
wetenschap in hunne geleerde lessen kon of
mocht beperkt blijven. Zij hebben ingezien dat
er om zoo te zeggen nog een sociale kant is
aan hun professor-zijn.

De spijskaart, bij Giele gedrukt, prijkte
bovenop met eene fraaie penteekening van
Alfr. Van Neste : een student die, onbechroomd, met eene veder de statige, wetenchappelijke Minerva, spijts ’t leelijk gezicht
van haren vriend uil, duchtig in de neusgaten
kittelt.

Als wij studenten hier te Leuven komen,
dan zijn wij beroofd van onzen natuurlijken
steun, onze ouders en familie, die wij slechts
van tijd tot tijd kunnen wederzien. Wij zijn
jong, vurig, driftvol en laat mij het zeggen, wij
zijn toch ook werkzaam : maar die jonge
werkzaamheid moet geleid worden en gij,
Heeren Hoogleeraaren, hebt die leiding op U
willen nemen.

Aan “speechen” was er meer overvloed dan
gebrek. De voorzitter bedankte al de
afgevaardigden en deelnemers, en stelde
eenen heildronk in, bevestigd door een
telegram, voor Z.H. Paus Pius X en hunne

De eenen verzamelen eenige enkele studenten

Bestuur van het Vlaams Verbond
(foto AMVS)

Zittend : (1) Richard Deloof, (2) Jef Vanden Eynde, (3) Leo Spaas, (4) August Fierens, (5) Hector Cuelenaere,
staand : (6) Gustaaf Doussy, (7) August Van Schevensteen, (8) Arthur Vloeberghs, (9) Michel Poelmans,
(10) Eugène Bosteels, (11) Edmond Cammaert.
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in hun laboratorium of op hunne werkkamer
om ze tot werk en studie aan te zetten.

werkkracht.
Hugo Verriest, als de ovatie, die hem begroet,
ietwat gestild is, deelt ons mede in zijne
fijnbespraaktheid hoe “preutsch” hij vandaag
is de meester te zijn geweest van dien grooten
Rodenbach, en hoe verrukt hij zich gevoelt om
den zegepraal van Rodenbach’s streven,
welken dit feest luide verkondigt.

Anderen komen in onze wetenschappelijke
kringen ons tot eigen arbeid aansporen.
Anderen nog, hun eigen studentenleven
indachtig, komen van tijd tot tijd eenen avond
in onze gilden doorbrengen en het is nu
eenmaal een feit dat men in de vreugde der
feestviering gemakkelijker kennis aanknoopt
dan in gelijk welk andere omstandigheden.

M. Harry Baels, uit Oostende, zinspelend op
Oud Heidelberg, spoort ons aan altijd onze
“pet”, zinnebeeld van ons studentenleven, te
beminnen en vooral dit studentenleven te
veredelen, door te betuigen dat de Vlamingen
geen hoop lomperds, maar eene intellectuele,
verfijnde volkskracht uitmaken.

Zoo
ook
wanneer
de
studenten
de
Hoogleeraaren aan hun vermaak zien
deelnemen, dan voelen zij zich verheven en
nauwer
in
gemeenschap
met
die
Hoogleeraaren. Zij vinden in hen den steun
dien zij van hunne familie ontberen. Die taak
hebben onze eerevoorzitters volbracht.

Advocaat Flor. Heuvelmans, uit Antwerpen,
haalt ons nog eenige trekken aan uit
Rodenbach’s studententijd en zet ons aan
altijd getrouw te blijven aan ons ideaal.

Als voorzitter der Antwerpsche Gilde is het mij
uiterst aangenaam onze eere-voorzitters te
mogen begroeten, de heeren Hoogleeraaren
Van Gehuchten en Frateur.

Dan drukten de afgevaardigden hunne
gelukwenschen en hunne sympathie uit :

Door taaie werkzaamheid geworden wat zij
zijn, overstelpt van bezigheden vinden zij toch
nog den tijd om jaarlijks eenen avond in onze
Gilde te komen doorbrengen, om overal onze
Gilde
te
steunen
en
om
in
alle
omstandigheden hunne verkleefdheid en
hechtheid te doen blijken.

M. Jef Goossenaerts, namens de Rodenbachsvrienden uit Gent.
M. Oscar Kremer, namens de Rodenbachskring en de Union te Luik.
Baron Sweder de Wijnbergen, in sierlijk
nederlandsch,
namens
de
Katholieke
Vereeniging der Brusselsche studenten,
(Générale Bruxelloise) en noodigt al de
Vlamingen uit op de aanstaande feesten zijner
maatschappij.

Ik hef mijn glas op de gezondheid der eerevoorzitters der drie Vlaamsche Gilden en in
het bijzonder op die van de hier tegenwoordig
zijnde Hoogleeraaren Van Gehuchten en
Frateur.

M. Cassart, namens de Générale te Gembloux.

Hoogleeraar Van Gehuchten, eere-voorzitter
der Antwerpsche Gouwgilde, in een flinke
aanspraak, wenscht de gilden geluk omdat zij
steeds metterdaad gebleven zijn “Vlaamsch en
katholiek”, en toont hoe alleen op dien weg
vasten roem hun te wachten staat.

M. Wouters, namens de katholieke Studenten
der Handelsschool te Antwerpen.
M. Kügener, namens de Letzebürger (Hertogdom Luxemburg).
M. Jan Slotboom, namens Veritas, uit
Utrecht, bevestigt de gevoelens van sympathie
der hollandsche studenten voor de ZuidNederlandsche, en hoopt dat door herhaalde
verbroederingen, de banden van eendracht
steeds vaster zullen groeien.

M. Arthur Vloeberghs stelt de gezondheid voor
van de oud-voorzitters en oud-leden : de
huidige bloei onzer gilden is hun werk, zij
mogen fier nederzien op de vrucht van hun
streven.

M. Alfred Dorff, namens de Lovania, besluit
zijne Duitsche toespraak met eenen warmen
heildronk in het Nederlandsch.

De heer Leo Spaas, voorzitter van het
Algemeen Studentengenootschap (Générale),
van het Vlaamsch Verbond en de Limburgsche
Gilde, met gelukkige aanhalingen uit het leven
van Napoleon en Luther, drinkt op de
zegepraal der iedealen die wij - naar
Rodenbach’s voorbeeld - betrachten.

M. Lonchaye, voorzitter der Luxemburgeoise,
noodigt de studenten tot het meêvieren van
het jubelfeest dezer vereeniging.
Dan biedt Frans Van Cauwelaert, in eene zeer
gelukkig gesnapte vergelijking, hulde aan het
feestcomiteit, aan het hoofd van dit lichaam,
Hector Cuelenaere : aan de stevige voeten die
alles geloopen hebben, A. Vloeberghs en
A. Van Schevensteen, aan den arm die

M. Leo Van Puyvelde, namens Met Tijd en Vlijt
en het Rodenbachscomiteit, huldigt “de”
Verriesten, de leiders, de vrienden van
Rodenbach,
en
van
de
Vlaamsche
studentenbeweging, hare ziel, hare beste
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schreef, E. Bosteels, aan de maag die de
gelden inslikte en gezond verteerde, den
schatbewaarder K. De Mortier, en aan het
hart, J. Vanden Eynde. Hij overhandigt ten
bewijze van dank aan voorzitter en schrijver
eenen palmtak.

drukpers voor de Vlaamsche studenten
verzekert, en die der Fransche evenzeer
wenscht, sluit E.P. Vanden Wildenbergh, met
het dankgebed, dit heerlijke feestmaal.
En onder ’t zingen van Vlaamschen Leeuw en
Oranje boven splitsen de deelnemers zich in
talrijke groepen om de vreugde hunner harten
en de broederlijke gezelligheid te gaan
voortzetten in de straten der stad en in de
studentenlokalen.

Hoogleeraar Scharpé brengt nu hulde aan
Frans Van Cauwelaert, wiens afscheid hier
menigeen zoo treurig stemt.
Hoogleeraar Frateur roept onze werking op ter
vervlaamsching van den middenstand, den
burgersstand.

De tevredenheid der heeren Hoogleeraars over
den uitslag der feesten zal wel de reden
geweest zijn dat zij, nog geruimen tijd, met het
feestcomiteit en enkele afgevaardigden in een
café der stad, onder een gezellig koffiepraatje
vereenigd bleven.

M. J. Vanden Eynde drinkt op E.P. Vanden
Wildenbergh, den ieverigen bestuurder van
het Sint-Thomasgenootschap en op de drukpers.

Uit Ons Leven van 28 maart 1905.

Na het antwoord van advocaat Edmond Van
Dieren die de genegenheid der Vlaamsche

Studentenleven anno 1903-1904
talrijke tafels en banken waren weldra bezet
met vroolijke groepen en lachende gezichten.

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : August Van Schevensteen
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Geelse : ...
- Kempische : ...
- Potclub : ...
- Rupelgalm : ...

Nu begon een bezorgd gedrang, een vroolijk
heen-en-weer loopen van de eene tafel naar
de andere, een naarstig opzoeken der “opschrijvers” voor de spelen, het raadgeven aan
de juryleden gelast de verschillende spelen in
te richten namelijk : de ringsteking per velo,
het snelst loopen (100 meters) en het langst
loopen (300 meters), den schietprijskamp met
de carabijn, de eierkoers per velo, het
zakloopen en den zangwedstrijd.

Brabantse Gilde : Frans Verheyden
- Ons Hageland : ...
Limburgse Gilde : Leon Spaas v. Leo
- Heidebloem : ...
- Hesbania : ...
Oost-Vlaamse Gilde : Joseph De Reu
- Domper : Jules Van den Daelen
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Maurice Thienpont
- Ros Beyaert : geen werking
- Waasse : ...

Tusschenin klom de vermaarde Brusselsche
volkszanger Jan De Baets, die alleenlijk zijne
eigene liederen zingt, op het verhoog, en
verrukte de schaar, voor een stond op dit punt
samengedrongen, met zijne beste liedjes en
alleenspraken. Wij hoopen hem terug te zien.
En bij al dit spel en vermaak werd er
gezongen, geklonken, gesalamanderd, in een
woord hartelijk vermaak genoten.

West-Vlaamse Gilde : Alfons Baert (Westland)
- Brugse : Joseph De Wulf
- Kortrijkse (Bel) : A... Samyn
- Meense : Joseph Vanden Berghe
- Roeselaarse : ...
- Tieltse : ...
- Veurne Ambachtse : Leon De Snick
- Westland : Albert Boedts

Hoogleeraar Helleputte toonde de grootste
belangstelling in de verschillende spelen, die
voortduurden tot dat de zon ons hare laatste
stralen ontzegde. De prijzen, bestaande in
schoon rookgerief en talrijke fijne cigaren,
werden gewonnen als volgt :

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Vlaams Verbond : Leon Thienpont v. Leo (Oudenaardse)
- Fanfare : ...
- Ons Leven : Jozef Vanden Eynde v. Jef (Meetjesland)

Het Zomerfeest

Eierkoers : 1. F. Mistiaen, 2. M. Bonte,
3. K. Luyten

Het anders zoo stille kerkplein van Vlierbeek
heeft dien dag weergalmd van vroeger
nooitgekende vreugdekreten.

Zakloopen : 1. E. De Wever, 2. Van Raes,
3. J. Van Caeneghem, 4. F. Vande Putte
Snelloopen : 1. K. Dewolf, 2. R. Deloof,
3. X. Byvoet

Het “Vlaamsch Verbond” bood de deelnemers
verschillende vatjes Munich-Artois aan, en de
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Ringsteking : 1. A. De Wit, 2. Adriaens,
3. J. Vanden Berghe
Lang-snelloopen
:
1.
M.
De
2. Kempeneeers, 3. A. Vercruysse

Vooraleer Vlierbeek te verlaten, schaarde de
menigte zich nogmaals rond hoogleeraar
Helleputte, die ons geen stond verlaten had,
en juichte hem toe. Hij richtte op zijne beurt
ons een hartelijken afscheidsgroet toe, met
aandachtige stilte aanhoord, wenschte ons
geluk over ons zoo deftig vermaak en over
onze geestdrift, steunend op overtuiging.

Wulf,

Schieten : 1. J. Holemans, 2. Mahy,
3. K. Luyten, 4. A. Van Bogaert, 5. K. De
Mortier, 6. Hollebecq

En dan in ’t valduister van een heerlijken
avond, werd, met muziek aan ’t hoofd, den
terugtocht
aangevat,
in
dichtgesloten
gelederen, opgeruimd en begeesterd, al
zingende onzen Vlaamschen Leeuw, den
Strijdkreet van Benoit, ons Verbondheid, en
Rodenbachs Blauwvoet, die krachtig dreunden
door de heerlijke velden en daarna bij rijen
zigzag, in Leuvens Statiestraat tot voor
Leuvens aloud stadhuis, waar de uiterst
geestdriftige en deftige stoet uiteenging.

Zang : Samenzang. 1. Het West-Vlaamsch
koor, onder leiding van A. Tack, met Goede
Nacht van Dierckx, 2. De Limburgsche Gilde,
onder leiding van K. Renson, met haar
Krouwerslied
Tweezang : A. Faut en L. Van Kerkvoorde
Alleenzang : L. Isebaert
Uitgalming : 1.
2. Kempeneers.

L.

Van

der

Essen,

Uit Ons Leven van 10 juni 1904.

Vlaams Verbond
(foto AMVS)

Vooraan : (1) Paul Rolin, (2) Frans Verheyden, (3) Leon Thienpont, (4) Leo Spaas, (5) Charles Dupuis, (6) Octave
Samain, (7) Louis Bastyns, midden : (8) Emile Vrints, (9) O... Gaussin, (10) René Ransquin, (11) Auguste
Jadoul, (12) Frans Van Cauwelaert, (13) Auguste Van Schevensteen, (14) René Drion, achteraan : (15) ...
Gerard, (16) Octave Jadot, (17) Jef Vanden Eynde, (18) Jozef Francon, (19) Alfons Baert, (20) Gustave Berger,
(21) Charles Ranson.

Studentenleven anno 1902-1903
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

Limburgse Gilde : V... Schraeyen
- Heidebloem : ...
- Hesbania : ...

Antwerpse Gilde : Jozef Vermeylen
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Geelse : ...
- Kempische : ...
- Potclub : ...
- Rupelgalm : ...

Oost-Vlaamse Gilde : Albert Van Steenberghe (Domper)
- Domper : Albert Van Steenberghe
- Meetjesland : ...
- Oudenaardse : Leon Thienpont v. Leo
- Ros Beyaert : ...
- Waasse : ...

Brabantse Gilde : Piet Vander Smissen
- Ons Hageland : ...
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West-Vlaamse Gilde : Edgard Singier (Kortrijkse)
- Brugse : Edward Maertens
- Kortrijkse (Bel) : Victor Grymonprez
- Meense : Paul Barbe
- Roeselaarse : ...
- Tieltse : ...
- Westland : Victor Boucquey

hing met groote overtuiging den plichtgetrouwen burgemeester en kommervollen,
maar toch gefopten vader uit. E. Duvivier was
in perfectie een zalig en een deugnietachtig
Kaatje. E. Vande Weghe speelde den fijnen
voorzichtigen notaris om er u aan te vergissen.
O. Van Wijnendale - aan wien de gelukkigste
rol ten deel viel - liet zijn geluk op zijn gezicht
lezen.

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Vlaams Verbond : Jozef Vermeylen (Antwerpse Gilde)
- Fanfare : ...
- Ons Leven : Jozef Vanden Eynde v. Jef (Meetjesland)

Doch - last not least - geef ik een puntje
vooruit aan den vluggen, schalkschen
Duvivier, die primus schijnt te zijn geweest
in ... kunstenmakerij.

Vlaamsch Studentenverbond
De eerste vergadering, welke ons Vlaamsch
Studentenverbond, donderdagavond 27 november, in het lokaal van de Algemeene hield,
is voor ons Vlaamsch leven een ware triomf
geweest. Ons verbond telt reeds niet minder
dan 450 leden.

Ik kan niet nalaten een woordje van
welgemeende hulde bij te voegen aan den
duurbaren voorzitter Jef Vermeylen, onzen
wakkeren Bert Van Steenberghe en den
bevalligen
Edg.
Singier.
Kortheidshalve
vermeld ik eenvoudig hoe blij wij waren in ons
midden te zien den voorzitter, Al. Van Loy en
drij bestuursleden der Rodenbachsvrienden
van Gent, waaronder onzen vroegeren gezel
Prosper Den Doncker, wier Vlaamsche iever
en overtuiging ons hoogst verheugde. Onze
vrienden uit het bestuur der Waalsche
Federatie, Ed. Gérard aan ’t hoofd, kwamen
ons ook hunnen broedergroet brengen.

De zaal was overvol en wij zagen ook al de
aardigheden die dat overvol zijn noodlottig
meebrengt : stoelen, pinten en bier tekort,
muziekanten die nu eens hun muziekstuk,
dan hun eigenen corpus op pupiters zetten,
afgetapte tonnen in tafels en stoelen
herschapen, enz.
Wij danken de hoogeerwaarde Heeren
Hebbelynck, rector, en Coenraets, onderrector, de Heeren professoren Verriest, Sencie,
Mabille en Van Battel, om de genegenheid
die zij ons door hunne tegenwoordigheid bewezen.

Maar ik mag niet eene zaak van hooger belang
verzwijgen. Op deze vergadering heeft Mgr.
Hebbelynck, voor de eerste maal de
Vlaamsche studenten, in hunne eigene taal,
een welsprekend en diepgevoeld woord van
aanmoediging toegestuurd. Wij verhopen dat
wij nog dikwijls die vreugde zullen beleven !

Het programma was zeer gelukkig opgemaakt
en meesterlijk uitgevoerd.

Vlamingen, die avond was een triomf voor
ons ! Reeds hadden wij Vlamingen zooveel
bloeiende werken in Leuven, zou het
Vlaamsch Studentenverbond niet kwijnen bij
gebrek aan voedsel ?
Nu is alle vrees
geweken ! De Vlaming is zoo gewoon zich op
te offeren !
Hij gelijkt aan die brave
Vlaamsche landmoeders, die blijmoedig voor
een talrijk huisgezin, dag en nacht slaven.
Wat kan hun een kindje meer geven ! Een
uurken langer gewerkt en een telloortje
bijgeschoven, en het laatstgekomene kan vrij
opgroeien en zal haar misschien nog de
meeste vreugde en eer aanbrengen. Zoo is het
gegaan met het geboren worden van ons
studentenverbond !
Zijn ontwaken was
grootsch, zal het in de toekomst dit schoon
begin schande aandoen ? Neen, Vlamingen,
want gij zijt fier geworden op uwe werken, en
dat is genoeg. Als wij maar onze eigene kracht
en schoonheid kennen, zullen wij ze wel
beminnen ook en doen waardeeren.

Ik begin met een pluimptje te geven aan onze
Vlaamsche symphonie, wier optreden even
onverwacht was, als het welkom is geweest.
Gust Van Schevensteen zijn kloeke basstem is
niet weinig bevallen in het gemoedelijke “Mijn
Moederspraak” van Peter Benoit.
Onze vrienden Vossius en Ch. Renson hebben
Offenbach’s “Twee Blinden” met veel zekerheid
en bevalligheid voorgedragen. Hun tweezang
ging zoo vlot van de hand als eene vlieg zou
vlot gegleden zijn van hunne gladde
kletskoppen.
Jan Sebrechts, violonist, heeft in het
“Concerto van de Beriot” bewezen een los en
gevoelig spel te bezitten. De meesterschap van
onzen Jef Vanden Eynde over het klavier is
ons van langer dan vandaag bekend.
“Der Dichter und Bauer” van Fr. Von Suppé,
won voor onze Vlaamsche Symphonie eenen
ruimen bijval.
En dan “Roodkapje”, het schelmsche, geestige,
levenslustige blijspel van Lievevrouw-Coopman. Elk der acteurs was een type. Leo Spaas

Spectator.
Uit Ons Leven van 28 november 1902.
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zoo innemend.

De West-Vlaamsche feesten

Na het muziekconcert begon de kurkendans.
Flavie heeft den dans ingeleid en de artisten
waren zoo met dat dansen ingenomen dat zij
een verschrikkelijk gat in den nacht hebben
gedanst.

De
West-Vlaamsche
Gilde
heeft
haar
twintigjarig jubelfeest gevierd op zaterdag 17,
zondag 18, maandag 19 januari l.l.
Elk die aan deze levenvolle feestelijke dagen
meedeed, zal er een allerbest aandenken van
bewaren.

Meldenswaardig is nog de wedstrijd welke
geleverd wierd in ’t vlaggen en verlichten door
Flavie en den Trappistenbaas. Beiden hebben
eenen premieloozen eersten prijs ontvangen.

De West-Vlamingen zijn mannen “sterk van
lijve en sterk van ziel”, die eenen nacht, ja een
geheele reeks nachten slikken gelijk een pintje
Meulebeeksch. Met de laatste feestdagen
hebben zij eene vertiendubbelde sterkte aan
den dag gelegd : ’t is waar, de sterksten onder
de sterke West-Vlamingen hadden, gansch de
voorafgaande week, “per wagge” voorbereidende oefeningen gedaan.

De nachtelijke speechers moet ik allen
onvermeld overslaan, uitgenomen onzen
onvermoeibaren constanten speecher.
Doch zie “het Oosten bloost” en de rustelooze
eerste dag maakt plaats zonder tusschenpoos,
voor een nog rusteloozeren.

Het feest begon officieel aan de statie, om
5,20 uur met de ontvangst van Oud-Koningen
van West-Flandria : Adv. J. Viaene en Dr. Leo
Boereboom en eindigde - op een niet officieel
uur - in den central, den Dijnsdags.

Ware ik er tegenwoordig geweest, ik zou
spreken van de dankmis en van den
daaropvolgenden stoet, omdat er vele
deelnemers zijn die al wat ik vroeger schreef
en nog vermelden zal gezien hebben, deze mis
en dezen stoet alleen niet. Doch, ik hield op
dat oogenblik een afscheidspraatje met
Morpheus, en, geëerde lezers, gij zult dus
moeten tevreden zijn een verslag over hetgeen
gij zelf reeds uitvoerig weet.

Stoetsgewijs, muziek voorop, en vaandels in
den waaienden wind, trokken - of liever
dansten - de talrijke deelnemers naar den
Monico.
De H. Edgard Singier, voorzitter der WestVlaamsche, heette al de aanwezigen welkom.
M. Jef Vermeylen, voorzitter der Algemeene,
bracht den broedergroet uit der vreemde
deelnemers en medevierende verenigingen. De
H.
adv.
Jef
Viaene
heeft
op
eene
humoristische wijze veel goeds weten te
zeggen van het studentenleven en niet minder
applaus ingeoogst.

Het feestmaal was heerlijk ! 150 deelnemers !
Een gansch leger flesschen zijn aan kant
gekomen !
Tinge, linge, ling ! Speechen !
Heer Hgl. Van Biervliet stelde eenen heildronk
in op de gezondheid van zijne Heiligheid
Leo XIII en van den Koning en de Koninklijke
Familie. Op zijn voorstel wierd aan den Koning
een telegram verzonden.

Het concert dat, in het Studentenhuis, om 8
uur plaats had, mag wonderwel gelukt heeten
en de deftige wijze waarop er alles toeging,
strekt de West-Vlaamsche grootelijks tot eer.

De Voorzitter Edgard Singier dronk op al de
aanwezige en toekomende, neen, gewezene
West-Vlaamsche gildeleden, toastten daarna,
de HH. Dr. Joris De Laey, adv. J. Viaene, Jef
Vermeylen, in de naam der Algemeene, Henri
Mercier, in de naam der Walen, Constant
Carpentier voor Sint-Thomasgenootschap - op
dezen toast dreunde als antwoord het
Thomas- en Franciscuslied - J. Vanden Eynde
voor Ons Leven, Alb. Van Steenberghe, in
schijn voor de Vlaamsche gilden maar in
werkelijkheid voor den Domper.

Talrijke professoren waren aanwezig : de HH.
Van
Biervliet,
eerevoorzitter,
Verriest,
Verhelst, met hunne familie, Alberdingk
Thijm, Van Gehuchten, kan. Sencie, vrijheer
Bethune, Ranwez, Vliebergh, de EE. HH. De
Muynck, Maere en Van Hove, de H. Kaisin.
Het ware de noodige perken van een beknopt
verslag ver te buiten gaan moest ik mij over
elk der artisten en der uitgevoerde stukken
uitlaten. Mej. Cornelis, zangeres, de HH. Prof.
Willemot, zanger, componist Brengier, Van
Neste,
violonist,
Singier,
cellist,
de
veelbelovende Devaere en onze J. Vanden
Eynde, hebben allen van zeer uitstekende
talenten bewijs gegeven. Al de hoorders zijn
overtevreden geweest. En - wat de dagbladreporters in den hoed hebben gelaten - de
bevalligheid van den heer Voorzitter was

Andries Vlekke heeft eenen speech begonnen
in naam van den Hollandschen Club, Fr. Van
Cauwelaert sprak voor Met Tijd en Vlijt,
H. Samyn bedankte in naam der Fanfaren,
Gust Viaene haalde de Oelemmer eens op,
enz. Eene dankbare herinnering nog aan de
aanwezige artisten, bijz. aan prof. Willemot,
die ons het feestmaal door hunne kunst
hebben veraangenaamd.
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Iets toch liep buiten schreef : Er is in
’t Fransch gedronken op de Fanfaren, de
Studentenafdeeling van de Katholieke Wacht,
en den Trinitaire. En wederwoord in
’t Fransch door den Voorzitter der Fanfaren. Is
dat niet verkeerd ? Die maatschappijen zijn
ten minste tweetalig, even als het Algemeen
Studentengenootschap.

visatieliederen en andere bijhoorigheden waar
wij dankbaar voor zijn aan de HH. G. Viaene,
Alb. Faut, O. Mestdagh, E. Cauwe, J. De
Kleyn en de redenaars : Leo Spaas, Maur.
Legrand en den onvermoeibaren Alb. Van
Steenberghe.
’s Dinsdag ’s morgens, stille mijmeringen in
alle feestgevierd hebbende geldbeugels.

Het einde van zondagavond liep, neen zwom,
vreedzaam af lijk de voorgaande.

’s Achternoens eene welverdiende hulde en
palmuitreiking vanwege de West-Vlamingen
aan Edg. Singier, die zich niet enkel een
bevalligen, maar tevens een ieverigen,
offerveerdigen en nauwgezetten Voorzitter kan
toonen.
Spectator.

Aangestipt : Desireken en Hilairke - twee
reuzen portant - zijn door hunne dames in de
keuken gestoken, en op dit zicht is de stoof
van den Trappist in onmacht gevallen.
Maandagavond, degustatie van Meulenbeeksch, opgeluisterd door speechen, impro-

Uit Ons Leven van 23 januari 1903.

Moeder Meense kort na de stichting
(foto Peter Spyns)

Zittend : (1) Camille Colpaert, (2) Frans Vanden Bossche, (3) Paul Barbe, (4) Henri Dumont, (5) Carl Soete,
staand : (6) Leon (of Paul ?) Van Raes, (7) Joseph Vanhaverbeke, (8) Leo Vanhalst, (9) René Hollebecq,
(10) Joseph (of Louis ?) Vanden Berghe, (11) Remi Snoeck, (12) Gaston Van Thournout, (13) Omer Vroman,
(14) Joseph Vanden Bossche, (15) Joseph Vroman, (16) Arthur Soetaert, (17) Henri Vancaillie.

Studentenleven anno 1901-1902
- Heidebloem : ...
- Hesbania : ...

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : Jozef Vermeylen
- Antwerpse Studentenkring : François Leclef
- Geelse : ...
- Kempische : ...
- Potclub : ...
- Rupelgalm : ...

Oost-Vlaamse Gilde : Jozef Cieters
- Domper : Albert Van Steenberghe
- Meetjesland : August Van Damme
- Oudenaardse : Leon Thienpont v. Leo
- Ros Beyaert : ...
- Waasse : ...

Brabantse Gilde : Leo Goossens
- Ons Hageland : ...

West-Vlaamse Gilde : Emiel Vermeersch (Roeselaarse)
- Brugse : René Declercq
- Kortrijkse (Bel) : Jules Ghyoot

Limburgse Gilde : Jozef Mevis / Modest Byvoet
(Heidebloem) (1)
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- Roeselaarse : ...
- Westland : Hector Pauwelyn

niet, wij houden ons op ons eigen, en geene
Algemeene zal bestaan.

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Vlaams Verbond : Emiel Vermeersch (Roeselaarse) (2)
- Ons Leven : Jozef Vanden Eynde v. Jef (Meetjesland)

Vermits de gouwgilden wel de groote
vertegenwoordiging zijn der Vlamingen, waren
om die voorwaarden te bespreken, geene
geschikter bemiddelaars te wenschen dan
onze wakkere voorzitters.

(1) Jozef Mevis overleed tijdens de zomervakantie en
Modest Byvoet nam het preseslint over.
(2) Doordat de verkiezing op het einde van het
academisch jaar gebeurde, waren er nog geen
activiteiten.

Voorwaarden ! ... Welke voorwaarden ?
De groote moeilijkheid was de taal. Over
eenige jaren is de “Générale” op het princiep
van taal gevallen. Nu, dat onze Vlaamsche taal
- die geene voordeelen vraagt, maar na lange
verdrukking, eindelijke erkenning, - meer en
meer is doorgedrongen in alle officieele
besturen en maatschappijen, in congressen en
bonden. Nu dat wij bewezen hadden dat wij,
op ons eigen, groot en leutig Vlaamsch leven
konden leven, nu was het voorzeker recht en
plicht de erkenning van onze Vlaamsche
persoonlijkheid te vragen.

De Algemeene ofte Générale.
Sedert eenigen tijd van hier beloofden de
Vlaamsche studenten te Leuven eene
opborreling van Vlaamsch hooger leven : wij
hoorden vermaarde sprekers, predikers, wij
bewonderden hooge Vlaamsche kunst. Onze
Vlaamsche gilden en al de Vlaamsche
maatschappijen bereikten het toppunt van
hunnen glans en ieverigheid ... ’t Is wellicht
het bedenken van al die uitspattingen van
onzen Vlaamschen geest, dat onze Waalsche
vrienden, welke gebrek hadden aan dat leven,
weder laten droomen heeft van door
vereeniging tot dergelijken uitslag te komen ...
en eene “Générale” te stichten.

“Men zou dan zeker naar geen Fransche
sprekers meer mogen gaan luisteren ?” zal één
misschien mij zeggen. Integendeel, op
voorwaarde dat dit niet eene krenking maar
eene vollediging van onzen Vlaamschen aard
zij. Hoe meer Fransche, Duitsche en allerlei
redenaars kan hooren, hoe beter, dit spreekt
van zelf : maar dit zeer nuttige accessorium
mag het principale - ons eigen leven - niet in
den grond boren. Nu, eene “Générale” is eene
maatschappij die zeker eene “vrije” maatschappij mag genoemd worden, vermits enkel
deze er lid van zijn die het inkomgeld betalen :
doch, ingezien het groot getal der leden, en
den steun, dien de overheid haar verleent, verkrijgt zij werkdadig hoedanigheid van officieele
vertegenwoordiging van het studentenkorps.
De taal in deze maatschappij gebruikt, zal
algemeen aanzien worden als de eenige taal
in eere staat bij de leden van het korps, want
het is toch wel eene natuurlijke wet dat
Duitsch de taal is der Duitschers, Engelsch
die der Engelschen, enz. Indien onze taal dus
in de “Générale” haar recht niet verkreeg, zou
de officieele vertegenwoordiging van de
Vlamingen - als de zonen van het Vlaamsch
Volk - niet bestaan en de Vlaamsche studenten, die toch meen ik, wel voor hooger volk
reeds mogen doorgaan, zouden zelf het
argument versterken van deze die beweren “de
hooger standen spreken geen Vlaamsch.”

Er werden in de koersen lijsten rondgegeven
ter onderteekening voor al wie “in princiep”
voor de “Générale” was. Later zou men wel de
inrichting bespreken ! ...
Die heeren konden wel denken dat de
Vlamingen, die niet enkel in de “Générale”
maar in alle middens vurig hebben moeten
werken om hunne taal - dus hun volkswezen niet te laten krenken, hier ook achterdocht
zouden gevoeld hebben, en dat vele die
hoegenaamd niet tegen meer verbroedering
waren, zouden weigeren te teekenen. Men zou
dus juist de handteekens hebben van deze die
de vroeger toestanden en kuiperijen niet
gekend hadden of van onverschilligen :
tusschen die onderteekenaars zou men dan
“délégués” kiezen om de inrichting te
bespreken en, natuurlijk, waren de Vlamingen
er de “dupe” van.
Ook werd die poging niet goed onthaald, en
benevens eenige zwanze - handteekens waren
er niet veel namen op te lezen. - Doch
’t gedacht van de “Générale” was nu
vooruitgezet, werd algemeen aangenomen en
op eene of andere manier zou zij gesticht
worden ! ...

Daarbij, in eene “Générale” wordt er hooger
leven geleefd. Later zullen wij, indien geene
gansch buitengewone omstandigheden hierin
verandering brengen, het hooger leven
voortleven dat wij hier leeren kennen hebben.
Indien wij hier het Vlaamsch hooger leven
leeren schatten hebben, zullen wij in ons later
leven er dezelfden trok naar gevoelen, en dit

Het was de plicht en het belang der Vlamingen
zich te vereenigen en eensgzind hunne
wenschen, hunne vragen, hunne eischen voor
te brengen, zoodanig dat zij met den kop
omhoog konden zeggen : dit wil de groote
meerderheid der Vlamingen. Verkrijgen wij dit
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leven helpen uitbreiden en versterken. Zagen
wij niet, sedert Met Tijd en Vlijt hier
liederavonden
inricht,
leden
van
dit
genootschap in hunne eigene gemeente
dergelijke feesten bewerken ?

betaalt als jaargeld in de Algemeene 3 fr.
waarvan 2 fr. voor de afdeeling en 1 fr. voor de
kas der Algemeene.
Wie geen lid is eener gouwgilde, betaalt als
jaargeld in de Algemeene 5 fr. waarvan 2 fr.
voor de afdeeling, 1 fr. voor de kas der
Algemeene en 2 fr. voor de kas der gouwgilde
van de provincie waarin hij woont.

In
één
woord,
onze
Vlaamsche
persoonlijkheid, ons Vlaamsch leven moet in
onze “Générale” erkend worden, en voor beide
is onze taal de eenige en groote waarborg. Dus
eischen wij volkomene gelijkheid van Fransch
en Vlaamsch.

Dit voorstel moet rechtveerdig voorkomen aan
al wie nadenken wil. Het zal aan de
broederlijkheid niet schaden, vermits Walen
en
Vlamingen
zelden
samen
zullen
vergaderen. Het zal de studenten eene
wezenlijke sterkte van vereeniging geven door
terzelvertijd én de Algemeene én de
gouwgilden te steunen.

“EEN ONTWERP VAN ALGEMEENE” LUIDT
ALS VOLGT :
Er bestaat eene “Fédération Wallonne” en een
“Vlaamsch Verbond”. In ieder der twee bestaat
het bestuur uit tien “délégués”. Die tien
“délégués” kiezen voor elk jaar twee leden voor
’t “Middencomiteit”. De voorzitter van dit
middencomiteit zal ’t één jaar een Waal,
’t ander jaar een Vlaming zijn. Dit
middencomiteit dat eigenlijk het bestuur der
algemeene uitmaakt, heeft gewoonlijk zich
enkel te bemoeien met zaken van buiten
Leuven. Op feesten in ’t Waalsche land wordt
er in ’t Fransch, op feesten in ’t Vlaamsche
land in ’t Vlaamsch gesproken in naam der
Algemeene. Te Leuven werkt elke afdeeling
afzonderlijk, doch kan uit beleefdheid aan de
leden der andere afdeeling zekere voordeelen
toestaan, enz.

Daarbij eene afdeeling alleen zal reeds geen
overvloed van plaats vinden in de zaal van het
Studentenhuis, die ver van overgroot is.
Wij kunnen de 5 Vlaamsche en 5 Waalsche
voorzittters onzer gouwgilden niet genoeg
geluk wenschen over het practisch nut van
hun
voorstel
en
de
inschikkelijkheid
waarmede zij het van beide kanten aanvaard
hebben.
Proficiat ! En nu, in broederlijkheid en luister,
leven lang de “Fédération Wallonne” en het
“Vlaamsch Verbond”, tot kroon van ons
studentenleven !

INKOMGELD. Wie lid is eener gouwgilde

Uit Ons Leven van 31 januari 1902.

Studentenleven anno 1900-1901
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

De onlusten te Leuven

Antwerpse Gilde : Emile Convent
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Geelse : ...
- Kempische (Hertog Jan) : ...
- Potclub : ...
- Rupelgalm : ...

De Waalsche gouwgilden hadden zaterdag 9en
en zondag 10en, luisterrijk hun vijftienjarig
bestaan gevierd. De Vlamingen hadden
broederlijk medegefeest, ja misschien onze
Waalsche broeders in vreugde en uitbundigheid overtroffen. Den zondagavond hadden
eenige kleine onlusten plaats : de waaier van
den Clef d’Or, de ruit van den “Beker” werden
uitgeworpen, in eenige herbergen was er al
wat glazenbrekerij en stoelengerucht, doch dit
alles waren maar afzonderlijke feesten, eerder
toe te schrijven aan opgewondenheid dan aan
kwaadwilligheid.

Brabantse Gilde : Frans Van Cauwelaert
- Ons Hageland : ...
Limburgse Gilde : Bonaventure Romsee (Hesbania)
- Heidebloem : ...
- Hesbania : ...
Oost-Vlaamse Gilde : Hector Vandendaelen (Domper)
- Domper : Hector Vandendaelen
- Oudenaardse : Willem Delmeire
- Ros Beyaert : ...
- Waasse : ...
West-Vlaamse Gilde : Leon Boereboom (Brugse)
- Brugse : Adolf Claeys
- Kortrijkse (Bel) : Paul Clément
- Roeselaarse : ...
- Westland : Hector Pauwelyn

De Leuvensche voyoucratie zou het op zich
nemen die vroolijke feesten droef te sluiten :
Inderdaad, maandag namiddag, van rond vijf
ure, wandelden in elke straat groepen leelijke
gezichten, de handen in de zakken, die op de
studenten schertsten, en soms tusschen de

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Ons Leven : Lodewijk Dosfel
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tanden lieten hooren “wij zullen ze dezen
avond vinden”.

eerst geslagen”. De agent laat den voyou loopen, en doet den student mêe ! Altijd dezelfde
“twee maten en twee gewichten !” Zoo kunnen
wij met honderden voorbeelden geven. Zouden
er pandoers misschien ook deel maken van de
voyoucratie ? In alle geval, de politie mag niet
vergeten hoe zij in 1899, op het tribunaal, den
bol gewasschen werden door M. De Becker,
substituut en dit, niettegenstaande het
dagorde van goedkeuring en gelukwenschen,
dat de Gemeenteraad haar gestemd had (de
katholieken stemden er tegen).

Rond zeven ure grepen in de Mechelse en in
de Naamsche straat eenige botsingen plaats,
doch de studenten konden hunne man staan,
en spanden alle pogingen in om de rust te
bewaren, opdat de monstervergasting om 20u
in den “Beriot” vreedzaam zou afloopen.
De voyous echter wilden onlusten, kost wat
kost. Rond 9 ure zag men eene bende van 300
kleine en 200 groote voyous door de straten
trekken. De studenten, hiervan verwittigd,
verlieten al te zamen den Beriot en wandelden
in dichte rangen ten getalle van 1000 tot
1200, langs de Diestsche straat en de Markt :
aan deze eendracht is het te danken dat niet
meer studenten afgeslagen werden. De
voyous, met de grootmoedigheid (!) die hen
kenmerkt lieten den stoet voorbijgaan en
wierpen daarna eenen regen steenen, ijzeren
bollen, kasseiklompen, enz....te midden in die
dichte menigte. Verschillige studenten werden
erg gekwetst en moesten in naburige huizen
verpleegd worden. Hieruit volgde natuurlijk
een hevig gevecht waarin van weerskanten
geslagen en geschopt en gewond werd, terwijl
intusschen in vele studentenhuizen de ruiten
ingeworpen werden. Eindelijk kwam de politie
er tusschen om...de studenten aan te houden
en hun processen aan te doen.

Wellicht zat er in den Gemeenteraad eene
ondervraging over deze feiten plaats grijpen :
en wij zijn benieuwd of de dienstdoende
burgemeester dezelfde toegevendheid als zijn
voorzaat voor de brave pandoers zal aan den
dag leggen. ’t Ware misschien nog eene
aanroeping te meer in de vermaarde “Litanie
van den heiligen Sinten Ackermans, patroon
der overstroomingen.”
x
Dit is nu de tweede maal dat op eenen avond
waarop een studentenfeest plaats heeft, de
voyoucratie met opzet en goed ingericht
opkomt om de studenten af te slaan.
Indien de studenten zich hier niet rustig meer
kunnen verlustigen, is er maar een middel :
aan de bisschoppen te vragen de hoogeschool,
zooals ze waait en draait, naar eene andere
stad, b.v. Antwerpen, over te zetten. Er
zouden steden genoeg bereid zijn eene
hoogeschool te bouwen, want iedereen weet
dat de Hoogeschool eene goudmijn is :

Dan moesten de studenten wel uiteen
scheiden en vele rustige jongelingen, die
gansch alleen en ongewapend, naar hun
kwartier terugkeerden, werden aangevallen,
afgeslagen en moesten vluchten.

2000 studenten,
Ontelbare gebouwen,
Talrijke kloosters,
Een groot professorskorps.

Rond middernacht was er weer kalmte.
x
De voyous hebben met opzet gehandeld, want :

Dit alles, rechtsreeks met de hoogeschool
verbonden, levert onmiddellijke winst op aan
al de inwoners van Leuven : bazen,
herbergiers, beenhouwers, bakkers, kleer- en
schoenmakers, ambachtslieden, enz. ...

1e Zij hebben het zelf bekend.
2e De steenen waarmede zij wierpen, waren
noch nat, noch besneeuwd : ’t waren al drooge
brokken, van gelijke grootte, juist groot genoeg
om gemakkelijk te kunnen geworpen worden.

Is het niet aan de hoogeschool dat Leuven zijn
gemakkelijk treinverkeer te danken heeft ?

3e De groepen waren goed ingericht, ’t geen
doet veronderstellen dat de voyoucratie in
gelijken benden verdeeld was.

Is het niet door de Hoogeschool dat zoovele
Leuvenaars gemakkelijk eene plaats in de
ministerieele bureelen kunnen bekomen ?

x

Het ware beter al die profijten te geven aan
katholieke menschen die het verdienen en die
ons behandelen met de achting waarop wij
recht hebben : de Hoogeschool dient
verplaatst ! Het is de vurigste wensch der
studenten !

De politie heeft haren plicht niet gedaan.
1e De studenten hebben ze ’s namiddags
verwittigd van de slechte gesteltenis der
voyous - en zij heeft deze niet uiteengedreven.
2e Er zijn honderden feiten die de onrechtveerdige willkeurigheid der politie bewijzen :
een student en een voyou vechten, een agent
houdt den voyou aan : “de student heeft mij

Uit Ons Leven van 15 februari 1901.
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Ik meen bij de woorden van onzen
medewerker nog eenige bemerkingen te mogen
voegen. Ofwel heer Gérard heeft nooit eene
Vlaamsche gilde bijgewoond en dan spreekt
hij van zaken die hij niet kent. Ofwel heeft hij
niet verstaan wat er in die gilde gezegd wierd
(dit is reeds een eerste bewijs hoe nuttig het
Vlaamsch is). Ofwel heeft hij moedwillig
gelogen.

Dégustation, Roulade, Maxaudage
INTERVIEW GERARD.
(Zie Avant Garde van den 5 Juni).
Volgens dien “interview” is er geene deugd
meer in onze Gouwgilden en verdienen zij niet
de geringste aanbeveling. Inderdaad onze
vergaderplaatsen worden afgeschilderd als
holen van brasserij en wij, Gildebroeders,
worden eenvoudig bestempeld met den naam
van slemploopers en liederlijken. Wij zouden
niets doen om het peil der beschaving en der
geestontwikkeling te doen stijgen, maar ons
enkel overleveren aan bederf en ongebondenheid.

Indien hij nooit eene Vlaamsche gilde
bijgewoond heeft, en dus zijn gezegde
“roulade, maxaudage” enz. enkel steunt op de
Waalsche gilden, dan kunnen wij hem volgens
bovengemelde regelen, misschien gelijk geven :
maar aangaande de Vlaamsche gilden is dit
volkomen mis.

Hij die onze Vlaamsche Gilden zoo durft
beoordeelen, ziet den splenter in ’t oog zijn’s
naasten, maar wordt den balk niet gewaar die
in zijn eigen oog steekt.

De Waalsche gilden hangen nooit geen
programma
uit
van
hunne
zittingen,
eenvoudig omdat er geen bestaat. Alleenlijk
eenen plakbrief om hunne mannen samen te
roepen. Zoo stond er laatst op eenen te lezen :
Komt kiezen, er zijn drie candidaten die niets
beters vragen dan gekozen te worden. Hoe
ootmoedig !

Onderzoeken wij eens hoe het in de Waalsche
bijeenkomsten toegaat. Voor openingsnummer
eene ellenlange en, voegen wij er bij, eene
holklinkende redevoering. Hierop volgen
eenige liedjes, gezongen door personen die
somtijds van de maatschappij geen deel
maken, en waarvoor dan ook heel natuurlijk
schijven moeten gelegd worden. Dan ontaardt
de vergadering in een oprecht drinktafereel,
eene ware zuippartij waartoe de groote
drinkers door weddingen aangemoedigd
worden. Aan hem de lauwer die het minst tijd
besteedt om eene aangenomen hoeveelheid
bier te laten binnenstromen.

Daarbij, de Avant Garde zelf, die tot hiertoe
tamelijk weinig bokkesprongen begaan heeft,
scheen het met dien heer volkomen niet eens.
Een besluit dat ik meen te mogen trekken uit
de woorden van dien heer is : vermits de
“niveau intellectuel” bij de Walen zoozeer
gezakt is, hebben wij niets te winnen met ons
in Générale bij hen te versmelten.
Bij de Vlamingen is de “niveau intellectuel”
gerezen. Bezie de uitsluitelijk ernstige
maatschappijen Met Tijd en Vlijt, Sprekersbond, Rechtsgenootschap. Deze maatschappijen roepen hier de vermaardste sprekers,
zooals Hugo Verriest, pater Rutten, zij richten
muziekfeesten in, enz.

Dit wil niet zeggen dat de leden der Vlaamsche
Gilden vijandig zijn van een lekker pintje bier.
O ! neen, maar zij beweren dat hunne bijeenkomsten hoegenaamd niet in strijd zijn met de
regels der wellevendheid en welvoegelijkheid,
zooals de “interview” van den heer Gérard het
openlijk bekend maakt.

Bestaat het studentenmuziek
uitsluitelijk uit Vlamingen ?

Wanneer
onze
Gouwgilden
vergaderen
behandelen zij gewoonlijk eene aangename,
aantrekkelijke en afwisselende dagorde,
bestaande in voordrachten, alleen- en
samenzangen, blijspelen, enz., enz. Hiervan
getuigen de stukken welke onlangs opgevoerd
werden in de Antwerpsche, Oost-Vlaamsche
en West-Vlaamsche Gouwgilden. Al deze
stukken zijn uit de pen gevloeid der leden en
talrijke zijn degene die nog geerne blijspelen
zagen opgevoerd in den aard van Robbes de
Gareklopper, Faust en Student zijn.

bijna

niet

Doch in al die zaken, evenals in de Générale,
zijn in de oogen der Walen de Vlamingen zelfs
“het kijken niet waard.”
Vlakaf gesproken, ik geloof dat wij, Vlamingen,
onder opzicht van “niveau intellectuel” fier het
hoofd mogen opheffen. Wij zijn de “Avant
Garde !”
Tweetalige.
Uit Ons Leven van 28 juni 1901.

De Vlaamsche Gilden teekenen dan ook
protest aan tegen de onheuscheid jegens hen
gepleegd in l’Avant Garde.
De Voorzitter
eener Vlaamsche Gougilde.
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De Brabantse Gilde aan het einde van 19de eeuw
(foto AMVS)

Wellicht werd deze foto genomen tijdens de gildefeesten in het Park van Heverlee.
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Studentenleven anno 1899-1900
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

tochten met meer geestdrift bijgewoond dan
wanneer men geschaard was onder de plooien
van de wapperende Gildevlag.

Antwerpse Gilde : Emile Convent
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Geelse : ...
- Kempische (Herto Jan) : ...
- Potclub : ...
- Rupelgalm : ...

Zooals alle maatschappijen hadden ook de
onze met wederwaardigheden te kampen.
Toch de ijver der bestuursleden en de milde
tusschenkomst der Overheid kwamen alle
moeilijkheden te boven en toen het jaar 1895
aanbrak,
waren
de
Antwerpsche,
de
Brabantsche en de Oost-Vlaamsche Gilden in
vollen bloei en luister.

Brabantse Gilde : Eugène Verstockt (Ons Hageland)
- Ons Hageland : Eugène Verstockt
Limburgse Gilde : Antoon Wijgaerts (Hesbania)
- Heidebloem : ...
- Hesbania : Antoon Wijgaerts
Oost-Vlaamse Gilde : ... Smets
- Domper : Albert de l’Arbre
- Ros Beyaert : ...
- Waasse : ...

Prachtige feesten zouden dit 10-jarig bestaan
kenmerken. Al de studenten die ze bijwoonden, herinneren zich nog met geestdrift
de eerste opvoering van de luimige parodie
“Blondinetje”, dien monsterachtigen lichtstoet,
die schoone vergastingen.

West-Vlaamse Gilde : Jules Ghyoot (Kortrijkse)
- Brugse : Adolf Claeys
- Kortrijkse (Bel) : Edgard Singier
- Roeselaarse : ...
- Westland : Victor Pieters

Die feesten hadden getoond wat onze Gilden
waren. En nu, dat onze vereenigingen
nogmaals vijf jaren ouder zijn geworden, is het
wederom onze plicht te laten zien dat zij hun
verleden weerdig zijn gebleven, dat zij nog
altijd “groeien en bloeien”, dat zij nog altijd
voldoen aan den eisch der studenten dien
men in twee woorden kan samenvatten : vrede
en Vlaamsch vermaak.

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Ons Leven : Frans Mets
ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- August Borms (oprichter van de Waasse Club)

Onze feesten

In januari toekomende dus, zullen de
Leuvensche Studenten het 15-jarig bestaan
vieren der Antwerpsche, Brabantsche en OostVlaamsche Gilden.

Over ruim vijtien jaren openbaarde zich
tusschen de Leuvensche studenten eene
neiging om zich onderling te vereenigen, om
kringen te vormen, hebbende voor doel ofwel
het nut ofwel het vermaak hunner leden.

Hier uitweiden over de feestelijkheden welke
die verjaring zal medebrengen, acht ik
overbodig.

De Academische overheid deelde volkomen het
gedacht der studenten en begunstigde er de
verwezenlijking van.

Elke student heeft nog in zijn hart het
aandenken bewaard der merkweerdige feesten
over twee jaren gegeven bij het tienjarig
bestaan van “Ons Leven”.

Onze vrienden uit West-Vlaanderen gelukten
er eerst van allen in eenen man te vinden
bekwaam om eene talrijke vereeniging te
bestieren. In 1883 zag hunne Studentengilde
het licht en werd door iedereen met
hartelijkheid verwelkomd en begroet. Albrecht
Rodenbach had de eerste het gedacht opgevat
en zijn vriend voerde het uit.

Welnu onze Vlaamsche Gilden zullen zich
beijveren om het werk van onze vrienden na te
volgen en zoo mogelijk te evenaren.
Dus, makkers, bereidt u om op weerdige wijze
aan onze feesten deel te nemen. Vertelt allen
in uwe steden en dorpen welke groote
gebeurtenissen overal van de Universiteitsstad
gaan doen spreken. Scherpt allen uwen
eetlust om ons banket eere aan te doen.
Verzamelt al uwen geestdrift om onze broeders
van Gent, Luik en Brussel te ontvangen, om
de artisten op het theater toe te juichen, om
onze optocht door de stad luidruchtig en
vroolijk te maken. En, ten slotte, heft zoo
dikwijls mogelijk den beker omhoog om te
drinken op den vooruitgang en het lange

Het voorbeeld der West-Vlamingen werd
weldra
weldra
overal
nageleefd
en
achtereenvolgens zagen wij ’t jaar 1885 de
Antwerpsche, de Brabantsche en de OostVlaamsche, in ’t jaar 1886, de Limburgsche en
de Waalsche Gilden tot stand komen.
Nooit heeft er onder de Leuvensche studenten
meer
eendracht,
meer
broederlijkheid
geheerscht dan sinds het ontstaan dier
maatschappijen. Nooit werden feesten en
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bestaan onzer dierbare Maatschappijen, al
roepend : Leven de Vlaamsche Gouwgilden !

plakbrief maar ook in der daad zelf. Een
verslag ervan moeten wij niet geven : al onze
vrienden en lezers hebben medegefeest en
weten zoo goed als wij dat van den eersten dag
af, tot den laatsten alles evenwel afgeloopen is.
Wij zagen gaarn bij de aankomst der
vreeemdelingen dat al de katholieke studenten
van geheel het land vertegenwoordigd waren.
Hun antwoorden op onzen “Willekom” waar zij
toonden hoe zij met de Vlaamsche studenten
der Leuvense Hoogeschool immer eensgezind
zijn
en
eendrachtig,
bleef
ook
niet
onopgemerkt. Meer dan eens kwamen hen
rechtzinnige toejuichingen begroeten : Het
blijde ontploffen der kurken en het heffen der
bekers vol met edelen bruisschaert getuigden
dat men aan alleman dank wist voor dat
aanmoedigend bijzijn.

Nelifoes.
Uit Ons Leven van 22 december 1899.

De Gildefeesten
Er zijn nog studenten te Leuven : ik bedoele
niet diegenen die eene geheele week lang op
hun “kottier” de dorre wetenschap “licht
zonder warmte” doorgronden, en reeds van
den donderdag af het oogenblik met ongeduld
afwachten, dat zij weerom eens, aans moeders
rokken zullen mogen hangen. Ik spreke niet
ook van dezen die ons gildeleven te klein
achten, ’t zij voor hunnen maatschappelijken
rang, ’t zij voor hun groot geestesvermogen : ik
heb enkel diegenen genaamd die het studentenleven verstaan gelijk het is, en weten dat
de niet studeerende student hier ook nog eene
rol kan vervullen waarbij het noch aan lente
noch aan eigen bestaan ontbreekt. Die
studenten hebben getoond dat zij nog kunnen
vieren en jubelen gelijk het hunne voorgangers
deden, als wanneer zij blijgezind en
geestdriftig hunne vanen inhuldigen. Van deze
maal nog, heeft er noch geestdrift, noch
luidruchtigheid ontbroken en onze Vlaamsche
feesten hebben nog eens de straten der stille
Petermannenstad
doen
dreunen
en
weergalmen tot spijt van wie ’t benijdt.

De uitvoering van “Onze Don Juans” in den
schouwburg was onverbeterlijk. Het stuk in
zijn eigen pittig en bevallig, viel zooveel te
meer in den smaak dat er als ware
’t studentengeest, verscholen lag in de
spitsvondigheid der toestanden. Het zij ons
nochtans toegelaten onze spijt uit te drukken,
dat de rol der studenten zelf, in dat
tooneelkundig avondfeest, geheel en gansch
van kant bleef. Liever zagen wij feesten, al
waren zij min kunstig, waar de studenten iets
meer zijn als toeschouwers.
Het feestmaal is zonder twijfel een der
schoonste deelen geweest der feesten. Keurig
en overvloedig was er alles : Veel wierd er
gesproken, gewenscht en geantwoord. Mgr. de
Onderrector, benevens de heeren hoogleeraren
Van Gehuchten, Poullet en Schicks wierden er
gulhartig begroet en om hunne tegenwoordigheid bedankt.

Hebt gij onze studentenherbergen bezocht
binst die dagen ?
Wierd er daar niet
geschonken en gedronken en heerschte daar
geene lucht van verbroedering boven de
hoofden midden in de krinkels en ringels, de
geurende pijpen en cigaren uitgewazemd :
Schenen er de geesten niet opgeluimd, waren
er de harten niet ontloken in vroolijkheid en
vreugd. En om alles kortom te zeggen (dewijl
wij toch studenten zijn en dat wij voor het bier
’ne flauwen kant hebben) was er daar niet
menigeen in den wijngaard des heeren ? Daar
zei een oude student : “Wilt gij weten of uwe
feesten gelukken in Leuven ? Maakt dan de
opsomming der Bacchusvrienden in dergelijke
omstandigheden”. Wij aanvaarden volgaarn
dat “criterium” en wij besluiten dat de feesten
luisterrijk zijn geweest, niet alleenlijk op den

’s Maandags nog, wierd er gezongen en
gedronken en menigeen liet er zich het bier
zoo mild door de feestvierende gilden aan al
de studenten aangeboden, goed en zeer goed
smaken.
Om te eindigen kan “Ons Leven” maar enkel
aan al de inrichters en medewerkers, vooral
aan de heeren voorzitters Smets, Convent en
Verstockt, geluk wenschen en proficiat zeggen.
Uit Ons Leven van 9 februari 1900.

Studentenleven anno 1898-1899
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

- Rupelgalm : ...

Antwerpse Gilde : ...
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Geelse : Karel Luyten
- Kempische (Hertog Jan) : ...
- Potclub : ...

Brabantse Gilde : ...
- Ons Hageland : ...
Limburgse Gilde : Modest Byvoet (Heidebloem)
- Heidebloem : ...
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Oost-Vlaamse Gilde : Karel Heyndrickx (Waasse)
- Domper : Edmond Merchie
- Ros Beyaert (Salvator) : ...
- Waasse (Hertog Jan) : ...

Dan voor de Pint en voor ’t Plezier,
Zoo leven wij op ons manier ! (bis).
P.S. Men verzekert ons dat de koene ridders
van den “Mastentop” eer gedaan hebben aan
den jeugdigen lieveling van Sint-Antonius
zoowel na als vóór zijne dood.

West-Vlaamse Gilde : Georges De Laeye (Brugse)
- Brugse : Hendrik Cools
- Kortrijkse (Bel) : ...
- Roeselaarse : ...
- Westland : Victor Pieters

Uit Ons Leven van 21 december 1898.

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : Jean Verwer
- Ons Leven : Karel Heyndrickx (Waasse)

Waassche Club

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Reimond Speleers (Oost-Vlaamse Gilde)

Gust : Te midden den algemeenen geestdrift
van de stichters is er maandag een club van
Waaslanders ter wereld gekomen.

Mastentop

Jef : Dewelke vooraleer tot de jaren van
verstand te komen zal toonen hoe hij het
Vlaamsche bier goed op zijne maag kan
dragen.

Ware ’t niet dat wij hier zijn,
Dat wij leven, dat wij roeren,
En een helschen trein hier voeren :
Leuven, Leuven ware dood !

Albert : De raapeters willen plezier maken en
dat zullen ze.

Dit zongen de ridders van den “Mast” reeds
over twaalf jaren, en, het moet gezegd worden
dat hunne opvolgers nog steeds aan ’t hoofd
staan als er, altijd op uur en tijd, gulle
vreugde en plezier te maken valt.

Edmond : Ongelukkiglijk heeft de hoofdstad
weinig leden bijgeleverd.
Leo : Daar is maar een uit de polders, maar hij
zal zijn beste doen.

Geheel Leuven heeft ze gezien en geheel
Leuven heeft gelachen, als zij, nu eenige
dagen geleden, met hun aanbiddelijk schoon
verksken de Petermansstad doorkruisten.
Even zoo ernstig en zorgvuldig de hoofdman,
in groot habiet met rooden sluier, het
kostbaar pand bewaakte, even zoo kommerloos en luidruchtig deden de overige ridders,
in blauwe kielen of witte vesten gehuld, de
bijzonderste liederen uit hun repertorium door
de Leuvensche straten weergalmen ...

Jules : Wij zijn begonnen met tien, wij zullen
onze toeren laten zien.
Adolf : Drij van bij ons, van alzoo een dorpken
is dat niet genoeg ?
Fred : ’t Zijn struische, weet ge, want ze
zongen allemaal, vivat ’t plezier, en vivat
’t goede bier.
Fons : De boeren van de hoofdstad zullen ook
meedoen.

Zou men niet gezworen hebben dat het lieve,
poezelachtige diertje daar, juist achter den
bok gezeten, met zijne oogskens die blonken
van
reinheid
en
schitterden
van
verkensgeestdrift, dat het in koor met zijne
gulle meesters woû zingen :

Tur : Al ben ik in ’t land niet geboren, toch wil
ik zijn bij de uitverkorenen.
Camiel : Leve de Raap en Pe Diericx !
Tamboer : Zoo spraken de leden.

Wij, Kempenaren,
Die niets en sparen,

Uit Ons Leven van 10 februari 1899.

Studentenleven anno 1897-1898
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

Oost-Vlaamse Gilde : ...
- Domper : Armand De Cooman
- Ros Beyaert : ...

Antwerpse Gilde : ...
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Kempische (Hertog Jan) : ...
- Potclub : ...
- Rupelgalm : ...

West-Vlaamse Gilde : Georges De Laeye (Brugse)
- Brugse : Hendrik Cools
- Kortrijkse (Bel) : ...
- Roeselaarse : ...
- Westland : Victor Pieters

Brabantse Gilde : ...
- Ons Hageland : ...

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Ons Leven : Karel Heyndrickx (Waasse)

Limburgse Gilde : ...
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De vier toestanden van een student : “de verstokte blokker, de studentikoze, de gebuisde en de
triomferende student”. Tekening van Pieter Dierckx in het Studentenliederboek van Karel Heyndrickx.
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rollen, schaatsen, bal- en kermisgaan ...
en blokken, van af den eersten dag onzer
lang verwachte aankomst te Leuven tot
de gevreesde dagvaarding voor de wetenschappelijke vierschaar waar wij “vrijgesproken” of “veroordeeld” van weerkomen !

Een studentenliederboek
Dikwijls, ja, hebben de studenten die een
weinig nauwkeurig ons leven hier ten
hoogeschool hebben nagegaan eene groote
leemte kunnen bespeuren : “Ons Leven” in het
2de nummer van den 6den jaargang geeft die
diepe kloof op als de oorzaak van het reeds
kwijnende studentenleven en in het 12de
nummer van den volgenden jaargang handelt
het nogmaals - in verband met de feesten der
Vlaamsche Gouwgilden - over het gemis aan
kennis van Vlaamsche liederen, en duidt
tevens eenige middelen aan om dit gebrek te
heelen.

Doch dat is het eenige voorwerp niet dat
onzen zanglust wekt : ons schoon en geliefd
Vaderland, waar wij zorgeloos opgroeiden,
waar wij als jonge knapen speelden eer wij
onze jongelingssprongen zouden uitvoeren in
de “stoetie - en veel ander stroeten van
Leeven” moeten wij ook bezingen met zijn
lieflijkheid, zijne helden, zijn strijden en hopen
- op menigvoudige wijze moeten wij het leutig
samen zijn, het springlevend gezelschap, met
de dampende pijpen, geurende cigaar,
kralende
gerstensap,
vurigen
wijn
en
ziedenden “bruisschaert in onze liederen,
ophemelen en eindelijk aan de verzuchtingen
van ons jongelingshert, aan onze opgewekte of
neerdrukkende gemoedsstemming door de
liefde “voor het bloemken uit ons eenzaam
leven”, “voor de deerne zoo lief als de rozen in
de Vlaamsche hovekens” veroorzaakt, lucht
geven.

Dat wij niet genoeg Vlaamsche liederen
kunnen zingen ligt niet zooveel hieraan dat er
geene talrijke nederlandsche zangen bestaan
maar dat er geene kundige, redelijk goedkoope
verzameling van liederen met begeleiding van
klavier voorzien, te vinden is. Doch bij een
nader onderzoek zal men als tweede oorzaak
deze omstandigheid aanduiden dat er voor ons
studentenvolk niet genoeg - om niet te
zeggen : bijna geene - liederen bestaan die ons
eigenaardig leven, ons wriemelen en woelen
ter hoogeschoolstad bezingen.

-xXxGedichten kiezen uit de werken van eenige
dichters en uit de jaargangen van “Ons Leven”
eischte een drijtal bijeenkomsten voor de
ontwerpers van den liederenbundel : men
koos dan eenen schrijver (dat was ’t gepaste
woord, geloof mij !) die zich gelastte de toondichters aan te werven.

Ja, dat heeft eenieder van u moeten
ondervinden, vrienden, dat gij te midden der
ontspanningen van ons bont en woelig
bestaan, bijkans geene bereide stof hebt
gevonden om uw opbruischend gemoed lucht
te geven en dat gij u meestal met een
honderdmaal herhaalde voois “van mie
katoen” of eene aaneenschakeling van “tra, là
là’s” op den eenen of anderen maatzang
geschoeid, moest tevreden stellen.

Eerst en vooral, om een bepaalde richting in te
houden, heeft hij eene soort van programma om aan al de hierboven gemelde vereischten
zooveel mogelijk gevolg te geven - opgemaakt
en den liederenbundel zoo verdeeld :

Dat de Vlaming bij uitstek zangerig gestemd
is, dat hij den onweerstaanbaren drang
gevoelt aan de indrukken van zijn vreugdig of
weemoedig of stormend gemoed lucht te
geven, dat de Vlaamsche student bijzonderlijk
de ingeborene noodzakelijkheid gevoelt de
frissche gewaarwordingen van zijn veelbewogen studentenleven in lied en zang te
vertolken, heeft eenieder van ons ruimschoots
ondervonden.

I.
II.
III.
IV.
V.

Vaderlandsche liederen
Mengelingen
Studentenleven
Luim : drink- en gezelschapsliederen
Liefdeliederen

Al onze beste talenten tusschen de hoogstudenten werden getoest, aangewakkerd,
geplaagd bijzonderlijk om het derde en ook wel
het vierde deel meesterlijk te vervullen.
Ondertusschen ontvingen wij ook vanwege
onze uitstekendste letterkundigen bewijzen
van dadelijke aanmoediging, doch wat ons
meest verwondering baarde was de haast, de
welwillenheid waarmede onze toonkundigen
aan den oproep om hunne medewerking te
bekomen, beantwoordden. Naarmate wij hun
getal zagen aangroeien dierven wij het bestaan
ons te wenden tot hen die met zooveel eer aan
de spits van onze toonkundigen staan.

Die leemte die ons leven hier te Leuven al te
eenzijdig en kleurloos maakt, aanvullen dat
was het grootste doel van eenige uwer
makkers die kloekmoedig, over bijkans drij
volle jaren, het gedacht opvatten een
studentenliederbundel op touw te zetten.
Eerst en vooral moest men bezingen ons eigen
studentenleven met zijne kleurige afwisseling
van leutige en veelbewogene stonden, met al
de voorwerpen van zijn lief en leed, van zijn
haat en liefde, met zijn drinken, rooken,
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Adams, Antheunis, Andelhof, Benoit, Blockx,
Brengier, Cooreman, De Boeck, De Coninck,
De Mol, J. D’Hooge, De Hovre, Duclos,
Gevaert, Gilson, Huberti, Jef en Edw.
Keurvels, Lebrun, Mathieu, Mestdagh, Mille,
Mortelmans, Opsomer, Papen, Raes, Reyns,
Roels,
Rynskoff,
H.
Sabbe,
Tinel,
Timmermans, Van Durme, Van Duyse, Van
Dyck, Van Gheluwe, Van Oost, Van Overeem,
Van
Vlemmeren,
Van
Zulte,
Verees,
Verstraete, Wambach : dat zijn de namen van
die uitgelezen mannen die allen Vlaanderen
eer aandoen en waarvan er velen als
blinkende sterren aan den kunsthemel
schitteren en onze Vlaamsche toonkunde tot
zulken trap van volmaking hebben doen
stijgen die ons klein landeken nog met eere
zijne alouden kunstroem doet bewaren en veil
houden.

ons werk niet voltrekt.
Duizende franken zal ons de keurige
uitvoering van het werk kosten : indien gij ons
niet ten krachtigste ondersteunt zouden wij, ja
tot schande van u, onze onderneming moeten
staken.
Doch, dat zult ge niet willen : te veel achting
voelt gij voor uwe kunst, te veel iever voor uw
gildeleven, te veel geestdrift voor uw “Studentzijn” om niet allen, in eene beweging van
bezieling,
het
hier
bijgevoegde
inschrijvingsbewijs, behoorlijk ingevuld, terug
te sturen : het tweede zult ge naar eene
kennis,
met
eene
kleine
aanbeveling,
opzenden.
Spaar u ook geene moeite om ons werk aan
maatschappijen van allen aard, aan te prijzen,
dring er ’t huis op aan, bij uwe zusters
bijzonderlijk ... en ook wel bij andere
kennissen opdat zij zich dit, UW liederboek
aanschaffen : immers alhoewel voor studenten
gemaakt zal het evengoed in den huiselijken
kring op zijne plaats zijn en op familiefeesten
bijzonderlijk waarop men gewoonlijk geen
leutige liederen genoeg hoort klinken, goed
van pas komen.

De beste borg der degelijke weerde van ons
werk dus vindt gij in de glorierijke schaar
zijner medewerkers.
Een grootsch kunstgebouw oprichten waaraan
al onze toonkundigen van talent hunnen steen
zouden brengen, een overheerlijk werk doen
verrijzen dat tot eene krachtige betooging van
een “uit eigen bloed en op eigen bodem
gewonnen en getogen groote kunst” zou
gedijen dat ook was ons doel : of wij daarin
gelukt zijn, zullen beter dan onze krachtelooze
woorden de namen der beoefenaars onzer
toonkunde bewijzen.

“Dat is allemaal heel schoon”, hoor ik u
morren, “maar hoeveel gaat dit kosten” ? Een
oogenblik : benevens het groot boek waar de
liederen met zang, woorden en begeleiding
voor klavier, eene kunstrijke titelplaat en eene
inleiding zullen in prijken, zullen wij aan de
inschrijvers een klein handig boekje (dat niet
alleen zal verkrijgbaar zijn) waarin uitsluitelijk
de teksten der liederen samengebracht zijn,
bezorgen. De faam van het huis der
gebroeders Schott die het werk waarschijnlijk
zullen uitgeven staat borg voor de keurigheid
der uitvoering.

Een driedubbele “hoera !” ontsnapt onwillekeurig aan ons gemoed als wij zien tot welk
een edel en groot iets onze nederige
onderneming is gestegen.
Ja, wij juichen, omdat wij in ’t welgelukken
van ons plan de dageraad van een nieuw
gildeleven zien opdagen : en dat was ons derde
oogwit.

De inschrijvingsprijs voor een liederboek waar
omtrent 125 oorspronkelijke en nog onuitgegeven (op weinige uitzonderingen na) zangen
in zullen gedrukt staan, is bepaald op 5 frs :
de verkoopprijs zal natuurlijk merkelijk
moeten verhoogd worden om uit de kosten te
geraken.

Eenieder van ons weet genoeg hoe het waait
en draait in onze gilden : gewoonlijk loopt er
alles op eenige mannen van goeden wil af.
Welke
tegenstelling
met
de
Duitsche
studentenvergaderingen, waar hoogleeraar
Verriest ons laast nog met zooveel geestdrift
van sprak, waar de studenten met hun
“Commersbuk” en eenen pot bier voor hen, op
een gegeven teeken van den degen des
voorzitters, allen gelijk, met vuur en geestdrift,
hunne liederen aanheffen ...

5 fr. voor 125 liederen ! En zeggen dat onze
zusters en wij zelfs dikwijls voor een enkel,
meestal een Fransch lied, fr. 1,35 tot 2,00 fr.
betalen ! Meer hoeven wij niet te zeggen : aan
uw redelijk oordeel laten wij de beslissing
over.

Daar ook zullen wij komen, daar moeten wij
komen ... als gij makkers, het wilt !

Met ongeduld wachten wij naar den uitslag
der inschrijving : lukt het dan zal het boek
reeds in ’t begin van november kunnen
verschijnen. Indien wij mislukken dan zult gij
het alleenlijk aan u zelven moeten wijten.

Ik sprak daar zooeven van ’t “wellukken van
ons plan”, doch vruchteloos zullen wij jaren
gewrocht hebben en ons nog zeer veel moeten
getroosten, indien gij ons niet steunt of liever

- 298 -

Chronologisch overzicht per clubjaar

Doch neen. Hoopvol ziet ge met ons de
toekomst in waarop wederom, lijk gedurende
de
woeligste
dagen van
het
vroeger
studentenleven, de gevels der huizen van het
aloude Leuven onze zangen in donderende
weergalmen zullen terugslaan. Met ons zult gij
willen gehoor geven aan dien geestdriftigen

kreet aan de borst van onzen zangerigen
dichter Rodenbach ontsnapt :
“Zing dan jongeling wijl gij jongeling zijt !”
De Verzamelaar,
Karel Heyndrickx.
Uit Ons Leven van 6 mei 1898.

Studentenleven anno 1896-1897
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

en voor ... M. Lefebvre : ja, bijzonderlijk voor
dezen laatsten heer moet men meer dan moed
hebben ... iets dat aan wreedheid paalt : God
weet of, op dit uur, de goede man, in zijnen
zevenden droom verslonden, voor zijnen geest
de gelukkige gevolgen den “fusion des races”
niet zag opdagen !

Antwerpse Gilde : ...
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Kempische (Hertog Jan) : ...
- Potclub : ...
- Rupelgalm : ...
Brabantse Gilde : ...
- Ons Hageland : ...

En wel dan, de Walen kwamen juist uit de
Beriotstraat toen de Vlamingen de Tiensche
straat afzakten : de eersten blijven staan en
roepen “A bas les Flamins”. Wij antwoorden
met eenen fieren “zij zullen ons niet temmen”.
Eenige minuten later komt men ons zeggen
dat het stuift aan “den Beker”. Wij snellen er
henen : een helsch getier, geschuifel en gefluit
begroet onze aankomst : dat spelleken stak
gauw tegen en “naar de Weef !” klonk het
eensklaps, en met eenen onweerstaanbaren
drang breken wij de rangen der Walen open
(zij moesten ons immers niet tegenhouden) en
trekken zegevierend naar “Hertog Jan” : ’t was
juist gelijk den doortocht der Israëlieten door
de Roode zee : lijk deze hare baren terugtrok
om vrijen doorgang te leveren, zoo kropen de
Walen op de plankieren en hunne kolossale
overhangende mutsen geleken niet slecht op
de gekromde bekken der baren !

Limburgse Gilde : ...
Oost-Vlaamse Gilde : ...
- Domper : ...
- Ros Beyaert : ...
West-Vlaamse Gilde : August Peel (Kortrijkse)
- Brugse : Ferdinand Maertens
- Kortrijkse (Bel) : ...
- Roeselaarse : ...
- Westland : Victor Pieters
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Ons Leven : Karel Heyndrickx (Waasse)

Oost-Vlaamsche Gilde
Den 31sten gaf de Oost-Vlaamsche Gilde
haar jaarlijks toon- en tooneelkundig feest. Al
de studenten waren er op uitgenoodigd en
hadden zich niet laten trekken. Immers de
oude faam dier gilde staat hun borg voor een
duchtig vermaak. “Een reisje naar Oostende”
verwierf uitbundigen bijval, niet alleen voor de
pittigheid van het onderwerp, maar nog meest
voor de volmaaktheid der tijpen en der
opvoering. De kleine parodie of zangspel “Het
vertrek van den soldaat,” voltrok dit schoone
avondfeest.

Nu begon ’t geschreeuw en gezang voor goed :
van alle kanten stroomden Vlamingen toe en
de Walen voelden dat het stillekens aan warm
wierd aan hunnen steert ! “Circulei,” klonk
het eensklaps, uit tien pandoerenmonden
gelijk uit diepe krochten “circulei, podoum !”
Eindelijk gehoorzamen wij en en trekken
“Hertog Jan” binnen waar men eene warme
hulde brengt aan Edg. Dobbelaere : men had
dien avond gezongen “A bas Dobbelaere, il
faut le pendre” en misschien had menigen
Waal op dien oogenblik van ophitsing dat
gemeend, maar niet minder waar was ’t dat
menigen Vlaming dien avond zwoer dat dit
slechts zou gebeuren met den laatsten darm
van den laatsten Waal !

Onder het zingen van den “Vlaamschen
Leeuw” verliet men “de Herderin”, zonder
eenig achterdenken, zonder te kunnen peisen
dat er nog bij dit tooneelfeest een kluchtspel
op groote schaal ging gespeeld worden.
Immers de Walen dienzelfden avond hadden
eene groote vergasting gegeven : men had
noodig gevonden de jongens wat moed in te
gieten en niet te verwonderen, want meent gij
dat men niet kloek in de schoenen moest
staan om in ’t donker van den akeligen nacht,
als de klok reeds twaalf heeft geslaan te gaan
manifesteeren voor den M. den onderrektor

Onze huldebetooging was zo geestdriftig dat de
commissaris niets beters vond dan de herberg
te doen sluiten : “il jouait le patron” ziet ge !
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Maar met al dat waren we nog niet weg : zeker
honderd Vlamingen stonden nog op de markt
... maar de Walen waren uiteengestoven gelijk
kaf. Hier en daar hoorde men nog roepen
(terwijl men de deur sloot, natuurlijk) “Sal
bièstes de Flamins !” Die ongelukkige Walen,

wanneer zullen zij nu toch eens eene
betooging kunnen ... voortbrengen niettegenstaande al hun broeien. Hopen wij binnen
negen maanden !
Uit Ons Leven van 8 april 1897.

Studentenleven anno 1895-1896
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Ons Leven : Karel Van Den Bussche

Antwerpse Gilde : ...
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Kempische (Hertog Jan) : ...
- Potclub : ...
- Rupelgalm : ...

Feesten ! Feesten !
Het zal er zoo nog al eens gaan in de
studentenwereld dees jaar. Men hoort niets
meer als van feestvieren.

Brabantse Gilde : ...
- Ons Hageland : ...
Limburgse Gilde : ...

Zoo loopt het gerucht dat drij onzer waalsche
gilden monsterfeesten zullen inrichten, ter
gelegenheid van hun 10-jarig bestaan. De
Limburgsche gilde steekt ook al den kop
omhoog en gaat prachtig haar tienjarig
bestaan huldigen. Dan komt de Hollandsche
klub. Onze vrienden van Noord-Nederland

Oost-Vlaamse Gilde : Edgard Dobbelaere
- Domper : ...
- Ros Beyaert : ...
West-Vlaamse Gilde : August Peel (Kortrijkse)
- Brugse : Henri Claeys
- Kortrijkse (Bel) : Joseph De Quinnemar
- Roeselaarse : ...
- Westland : Alfred Vermeersch

Moeder Kortrijkse
(foto AMVS)

Vooraan : (1) Lucien Leuridan, (2) August Peel, (3) Joseph De Quinnemar, (4) Alphonse Ghyoot, (5) NN, tweede
rij : (6) NN, (7) NN, (8) NN, (9) NN, (10) NN, (11) NN, (12) Robert Peel, (13) Henri Van Ruymbeke, (14) Joseph
Ghyoot, (15) NN, (16) NN, (17) NN, (18) NN, achteraan : (19) Pieter Van Hoonacker, (20) NN, (21) NN, (22) NN,
(23) NN, (24) NN, (25) NN, (26) NN, (27) NN, (28) Jules Ghyoot, (29) NN.
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willen natuurlijk - puik, die verjaringsfeest
vieren en sparen geene kosten of moeite.

Brabantsche studentengilde
Op donderdag 19 december laatstleden, gaf de
Brabantsche Studentengilde eene buitengewone vergadering, op dewelke zij de
bestuursleden van al de andere gilden
uitnoodigde.

Intusschen zit het er niet pluis bij de
Antwerpenaars - “weeral de Antwerpenaars,”
zei vader laatst. “Ja, vader, geeft maar 25 fr.
meer, want ik moet naar ’t banket.” - De
Potklubfeest bestendig het gansche jaar, hare
vijfjarige levensbaan en de Sinjoors der stad
steken het vlag door ’t dak om hun vijftienjarig
jubelfeest te beginnen. Het zal er stuiven daar,
de Antwerpsche Kring, belooft voor dezen te
doen.

Te dezer gelegenheid hadden de Brabanders er
aan gehouden hunnen schoonste muziek- en
tooneelstukjes voor te dragen.
Immers de Brabanders hadden zich min of
meer te wreken over ongegronde geruchten
welke
men
in
den
studentenwereld
rondstrooide.

Zoodus, makkers, allen gauw nog eens naar
vader geschreven, of anders moet g’er uwe
broek bij uitspelen en dan zult ge nog niet
toekomen.

Brabant slaapt zegde men en de gilde springt
op krukken, maar de vreemde leden die het
avondfeest
hebben
bijgewoond
kunnen
getuigen dat in plaats van te slapen en uit te
sterven, de Brabantsche Studentengilde nog
meer en meer bloeit en aangroeit.

Uit Ons Leven van 17 januari 1896.

In de Antwerpsche Gilde

Indien het getal der leden zoo talrijk niet is
dan wel dat der andere gilden, dat is geene
reden om te zeggen dat de Brabanders slapen.

De vergaderingen in die gilde winnen nog
steeds bij in hun vermaak en belang. De
laatste zitting was uitmuntend. De Potklub
droeg een uitgelezen programma voor. Men
zegde wel dat de Antwerpenaars met hunne
schoone plakbrieven stoefers waren, maar
alles is daar in evenredigheid. Met de goede
elementen, die de gilde bezit moet zij voor
geene studentenmaatschappij onderdoen.

De gilde is slechts samengesteld uit studenten
welke Vlaamsch Brabant bewonen en nog
kunnen zij er allen geen deel van maken
vermits wel het vierde gedeelte dezer
studenten alle dagen huiswaarts keert.

Andere tijden, andere zeden, zullen Peer Begot
en vechthanen van de eerste besturen zeggen.
Een drijdubbel ban, voor het bestuur der
Antwerpsche en zijne helpers !

Dat zij dus die zegden dat de Brabantsche
gilde slaapt en op krukken springt die slapers
tracht na te volgen of beter dat ze trachten
van ook een vriendenfeest te geven welk het
feest der Brabanders overtreffe.

Uit Ons Leven van 17 januari 1896.

Uit Ons Leven van 17 januari 1896.

Studentenleven anno 1894-1895
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

Onze Gildefeesten

Antwerpse Gilde : François De Groof
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Kempische (Hertog Jan) : Romain De Vel
- Potclub : ...
- Rupelgalm : ...

’t Was een prachtige optocht van Vlaamsche,
Waalsche en Leuvensche maatschappijen,
zondag voormiddag, na de groote mis. Doch,
onze ommegang in de koffiehuizen, met hier
een boonekamp, daar een Fransche, ginder
een vermouth, was al niet minder lang. Ook
toen wij, om twee ure, naar ’t Studentenhuis
trokken, waren er al velen wier hoofd begon te
draaien en wier hoed, buis of klak op eene oor
stonden.

Brabantse Gilde : Arthur Luyten
- Ons Hageland : ...
Limburgse Gilde : ...
Oost-Vlaamse Gilde : Paul Pieraert (Domper)
- Domper : ...
West-Vlaamse Gilde : August Peel (Kortrijkse)
- Brugse : Henri Claeys
- Kortrijkse (Bel) : ...
- Roeselaarse : ...
- Westland : Alfred Vermeersch

De banketzaal is smakelijk versierd met
studentenvaandels
en
de
wapens
der
verschillige gouwen. Een tweehonderdtwintigtal bankettiers zitten al wachtend, en gretig de
spijskaart beziende aan de lange tafels, elk
volgens zijne gilde. Om half drij doet

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Ons Leven : Karel Van Den Bussche
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Monseigneur Cartuyvels zijne intrede gevolgd
door de bestuursleden der commissie en
eereleden. Een daverend handgeklap breekt
los. Eere en dank aan Monseigneur
Cartuyvels, die zo breed en zo innig aan onze
Vlaamsche feesten heeft deel genomen.

Vlaamsche en kristene volksgezinden zijn !”
M. J. De Lantsheere, student, drinkt op de
gezondheid der Waalsche studenten die zoo
ruimschoots aan onze feesten meedoen. Men
brengt op dezen oogenblik den Heer P.
Pieraert een prachtige palmtak in naam eener
vriendenvereeniging uit den Ouden Tijd.

Eindelijk
dient
men
de
engelsche
schildpadsoep op. Mijn vriend beweert dat ik
zat ben : ’t geen nochtans niet belet dat ik zeer
goed proef dat de soep erg gepeperd is en den
zoo aangeduiden tarbot niets anders is dan
gewone schelvisch.

M. Em. Holm, voorzitter van ’t Algemeen
Studentengenootschap, spreekt beurtelings in
’t Vlaamsch en in ’t Fransch over de prachtige
feesten en brengt wenschen uit ter gedurige
verstandhouding der Walen en Vlamingen.

De heer Arthur Luyten, voorzitter der
Brabantsche, doet eenen welgemeenden
speech aan den Paus-koning Leo XIII en aan
den koning der Belgen. Telegrammen van
toegenegenheid
worden,
in
naam
der
Vlaamsche gilden, naar Rome, Brussel,
Mechelen gestuurd. - De Mastentop heft een
vaderlandsch lied aan : Leve Leopold en hij
mag er wezen.

M. De Montpellier antwoordt in naam der
Walen. Hij is gelukkig, in hunnen naam, de
Vlamingen de toegenegenheid der Walen te
mogen verzekeren en doet eenen warmen
oproep om samen te strijden voor Vaderland
en Godsdienst.
M. Edg. De Dobbelaer doet een welgemeende
toast aan de Gentsche studenten en aan die
van ’t hooger handelsgesticht van Antwerpen.
Zijne redevoering wordt fel toegejuicht.

De Waalsche tafel zingt ook een lied ter eere
der Vlaamsche gilden en der vriendschap.

Eene afgeveerdigde van ’t handelsgesticht van
Antwerpen, antwoordt in ’t Fransch hoe
gelukkig zij zijn over de feesten en vreest
slechts dat zij ons nooit dat genoegen zullen
kunnen wedergeven.

Monseigneur Cartuyvels neemt het woord in
’t Vlaamsch. Bij de eerste woorden breekt een
daverend handgeklap los. Men zwaait met de
handen, met de servietten. - Monseigneur
spreekt tamelijk gemakkelijk Vlaamsch, hij
wenscht de Vlamingen geluk over hunne
welgelukte feesten.

M. Broeckaert, voorzitter der Rodenbachsvrienden, van Gent, antwoordt ook in eene
overtuigde, kernachtige taal. De Gentenaars
zijn telkens als de gelegenheid daar is, ten
zeerste gelukkig van met hunne vrienden van
Leuven te komen verbroederen. Hij hoopt ook
dat de Leuvensche studenten in mei in zoo
groot getal mogelijk aan de feesten te Gent,
zullen komen deelnemen.

M. P. Pieraert, voorzitter der Oost-Vlaamsche,
belet door eene keelziekte van te spreken,
wordt heel hoffelijk vervangen door den Heer
A. Luyten die in zijne naam de gezondheid van
Monseigneur Cartuyvels voorstelt.
M. Fr. De Groof, voorzitter der Antwerpsche,
doet een heildronk aan de eereleden en
stichters der Gilden.

Algemeene bijtreding aan deze woorden. De
voorzitter van den Mastentop, M. R. De Vel,
belooft, in naam dezer maatschappij aan M.
Broeckaert, dat alle Mastentoppen daar
eigenlijk zullen zijn.

Hoogleeraar Van Gehuchten antwoordt in
eenige welgepaste en geestdriftige woorden die
fel worden toegejuicht.
Advok. Lebon spreekt alsdan een prachtige en
echt studentachtige reden uit. Hij herinnert de
lente van ’t studentenleven en raakt tevens
ook den maatschappelijken en Vlaamschen
strijd aan die aan ’t hart van ons ieder moet
liggen. - Advok. De Lantsheer spreekt een
heildronk in den zelfden zin.

Monseigneur Cartuyvels staat alsdan nogmaals
recht,
onder
de
geestdriftigste
toejuichingen van heel de zaal. “In zulk een
oogenblik kan ik niet weerstaan van in
’t Fransch te spreken” zegt Monseigneur opdat iedereen mij zou kunnen verstaan. In
gloeiende,
meeslijpende
taal
spreekt
Monseigneur over de eendracht die macht
geeft, over de eendracht waarmede wij samen
ten strijde moeten trekken tegen de vijanden
van ’t geloof en der maatschappij. Flamands,
Wallons, ne sont que des prénoms ! Prachtige
rede die den geestdrift ten top deed stijgen !

Advok. Alf. Henderickx die natuurlijk noch
mag, noch kon zwijgen spreekt over de
gelukkige verstandhouding te Leuven der twee
rassen Vlaamsch en Waalsch. “Ik oude
revolutionair,” zegde hij, “ik juich die
verstandhouding nu toe, omdat zij nu
gesteund is op gelijkheid en op de erkenning
der Vlamingen rechten. Laat ons ook altijd

Tusschen al deze redevoeringen werden er
natuurlijk nog al menige flesschen aange-
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sproken, nog al menige flinke spreuk
tusschen de vrienden gedaan en nog al fel
gelachen en gejokt.

Oost-Vlaamsche, dan de Potclub die een
prachtige groep uitmaakt, dan de Leuvensche
Eendracht, zeer eigenaardig, en dan ook den
Dompersclub die de kroon spant, enz. enz.
Men juicht in ’t voorbijgaan hoogleeraar Van
Gehuchten toe, die uit ’t balcon dat woelig
studentenleven bewondert, overal op den
doorgang ontsteken de burgers bengaalsch
vuur. In Hertog Jan zit de commissie die de
prijzen moet uitloven.

Om half zeven ’s avonds is ’t banket afgeloopen. Onder ’t zingen van den Vlaamschen
Leeuw trekken walen en vlamingen arm in
arm de stad in. ’t Is een gezang, een geroep
lijk men er in jaren geen meer zag. - De
koffiehuizen worden onderwegen stormenderhand ingenomen, en gelijk vrijdags, zag men
langs alle kanten op stoelen, tafels en banken,
zangers en sprekers roepen en razen en met
de armen en beenen wuiven. In Hertog Jan is
de geestdrift ten top. Daar zitten hoogleeraar
Van Gehuchten, adv. Verbist, adv. Lebon, adv.
De Lantsheer, enz., voor een lekkere flesch
champagne. Daarrond op stoelen, tafels, toog,
vensterriggels, enz., honderden studenten met
wuivende hoeden, tierende den Vlaamschen
Leeuw. Hoogleeraar Van Gehuchten neemt het
woord en stelt voor om ’s anderendaags de
feesten deftig te sluiten, van des maandags op
zijne gezondheid nog twee tonnen bier te
drinken. - Onstuimig wordt dit voorstel
toegejuicht, het is onmogelijk geworden van
nog iets te zeggen : men is overwonnen door
’t geschreeuw.

De Dompersclub behaalt den eersten prijs, de
Potclub
den
tweeden,
de
Leuvensche
Eendracht den derden. Deze uitslag wordt
luidruchtig toegejuicht.
Na den lichtstoet verspreidden de verschillige
studentenvereenigingen zich door gansch de
stad. - ’t Was een leven, een gewoel in alle
koffiehuizen, een gezang, een gedrang, een
gedrink, een verbroedering als hadden de
studenten allen een erfenis van een miljoen
opgedaan. De ernstigste liepen met een
formidabel stuk in hunnen kraag en ’t was er
lijk voor gedaan om maar zoo zot mogelijk te
zijn !
Wat al scènes om te beschrijven ! Waarlijk,
men kan moeilijk een inbeelding maken van al
wat er zoo eenen avond, al onverwachts, te
zien en te hooren is ! En nergens ruzie,
nergens last met de politie. Integendeel langs
alle kanten zag men - o, belachelijk
schouwspel van groote menschen - studenten,
Vlamingen en Walen, elkander kussen en
tournées betalen, en tegeneen op den
Vlaamschen Leeuw huilen !
Laat in den
nacht, en vroeg in den morgen nog, hoorde
men langs alle kanten de vreugdezangen
weêrklinken, ja, eigenlijk :

Doch het wordt tijd om voor den lichtstoet
gaan te zorgen : in de Tiensche straat ziet men
er
reeds
talrijke
met
ballonnekens,
opschriften, enz, naar het gewoon lokaal der
gilden, De Herderin, trekken. Onderwegen,
wordt er geen enkele kalant overgeslagen. Bij
Wackers is het verbroedering - en van de
innigste - tusschen Kempenaars en Brabanders. Een lid van ’t bestuur der Antwerpsche
laat er zijne kokarde.
Van De Herderin, trekt de lichtstoet door de
Maria-Theresiastraat, door de Statiestraat,
dan door de Thiensche straat en zoo naar den
Katholieken
Kring.
Vooraf
gaat
de
studentenfanfare, dan de koene Mastetoppen
aan ’t hoofd, met hunnen kartel heel
eigenaardig verlicht, met dansende ridders
daarachter - dan de Brabantsche, dan de

’t Was ’s oevens loet,
Al op de stroet,
En vui heur dui (deur) kwam zij er vui (voor) !
Het was de dikste van de heuip (hoop) :
Ik wil heur noemen mijn Gertrïde,
’s Nachts om een uur vaftien minuten !
Uit Ons Leven van 22 februari 1895.

Studentenleven anno 1893-1894
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

Oost-Vlaamse Gilde (Herderinneke) : ...
- Domper : ...

Antwerpse Gilde (Herderinneke) : ...
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Kempische (Hertog Jan) : ...
- Potclub (Herderinneke) : ...
- Rupelgalm : ...

West-Vlaamse Gilde (Herderinneke) : Maurice Boucquey
(Veurnse)
- Brugse : Joseph Devos
- Kortrijkse (Bel) : ...
- Roeselaarse : ...
- Westland : Alfred Vermeersch

Brabantse Gilde : Alfons Van Engeland
- Ons Hageland : ...

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Ons Leven : Juul Storme

Limburgse Gilde : ...
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Waassche Studentenkring
Binst het laatste
der Waassche
plechtigheid die
Niklasenaren zal

Een studentenwereld

zomerverlof werd het vaandel
studenten gewijd : eene
lang in ’t geheugen der Sint
blijven.

Wij hadden dus dien avond het genoegen in de
Kneipe te zitten, om er eenige stonden het
duitsch studentenleven mede te leven. Als ik
zeg Kneipe, dan brengt die naam misschien
voor velen mede : stroomen van koud, brr !
ijskoud water. Die mogen hen gerust stellen,
want nergens wordt er min van water
gesproken als bij duitsche feestvierenden, en
het is enkel toeval zoo omtrent het zelfde
woord ons aan den strengen hygienist
herinnert, doch eerst en vooral bierhuis en
door afleiding het volk dat er zit, beteekent :
Kneipe is dus vergadering der Gilde, Karre zoo
de West-Vlamingen plegen te zeggen.

’s Morgens van den 10 september om half elf,
trokken de leden in stoet met het vaandel aan
’t hoofd naar de Hoofdkerk. ’t Was een zondag
en juist voor de elfure mis. Een deugdelijk
schouwspel, die jonge mannen met de
Vlaamsche vlag in de kerk voor al dat volk. De
katholieke Gilde en Vlaamsche Kring waren
aanwezig met hunne eeretekens.
Na de mis plechtige vergadering in ’t lokaal
van den Kring waar terzelvertijd Davidsfonds
en den Vlaamschen Kring gevestigd zijn. De
bovenzaal was vol met studenten en leden van
de beide meefeestende kringen. Brieven van de
E.H. Dr. Claeys en E. De Lepeleer wierden
afgelezen en de “goedheilwenschen” die ze
bevatten luidruchtig toegejuicht. De Heer X.J.,
ondervoorzitter, las een welpassend gedicht,
waarop de Heer A.V., voorzitter, de feestrede
uitsprak. Spreker ontleedt de leuze van den
Kring “Voor God en Vaderland”. Voor dit edel
doel onder dezelfde banier vereenigd, willen
wij onder deze banier strijden en zegepralen.

Doch wordt van geen water, van bier wordt er
zooveel te meer gesproken. En daaruit spruit
een ongelooflijke schat van bierwoorden :
Bierzeitung,
Bierehre,
bierehrlich,
bierunehrlich, Bieranklage, Bierrechte, Biertaufe,
Bierminute, Biertafel, Bierverschisz, Bierimpotenz, Bierjunge, Bierquanta, Bierbericht, enz.,
enz.
De zitting vangt aan, en de biertaal wordt
gesproken.
Langs den eenen kant der lange tafel, midden
de Corona van de Burschen (de oude), zit der
Praesidium. Voor hem op de tafel ligt de degen
die hier den hamer of de bel vervangt. Recht
er over, aan het ander einde, zit de
Fuchsmajor, ofte de schachtbaas, die moet
waken over den Fuchsenstal. Iedere Bursche
heeft een Leibfuchs of lijfeigene schacht, die
van hem afhangt, gelijk hij zelf van den
Praesidium, en de andere schachten van den
Fuchsmajor.

Strijden tegen Fransche verbastering
en
ongeloof te zamen ons bereiden en onze
wapens kiezen om later met de mannen nog
vuriger op de bres te springen. Zegepralen
omdat ons doel zelf ons steunt : die op God
betrouwt, die voor Hem werkt, wordt door
Hem geholpen. Onze vaderlandsliefde sterkt
ons, een volk dat zijn land bemint en voor
hetzelfde leeft en streeft, is een edel en
machtig volk.

De zaal is met nationale kleuren, spreuken en
teekeningen versierd, ieder student draagt de
nationale Couleurband. De bestuursleden
hebben daarenboven de oude kleine duitsche
studentenpet op den kop.

Hij eindigde met een oproep om altijd
moediger en moediger vooruit te trekken. Vol
geestdrift juichten de toehoorders en hieven
allen gelijk den “Leeuwenstandaard” aan.
Hierna een woord van aanmoediging van den
heer V. Van Haelst, advokaat en voorzitter van
de Katholieke Gilde. Zijne praktische wenken
zullen den studenten goed van pas komen :
ook werd er dapper in de handen geklapt en
de raad goed in de herten geschreven.

Van zoo de vergadering aanvangt, legt
elkendeen zijnen naam af en neemt er eenen
eenlettergrepigen aan : Schwein, Fasz, enz. De
bierdienst wordt door twee bierehrliche
Fuchsen gedaan die aan ieder lid zijn glas
voorzetten. Doch van nu voort opgelet, want
het gaat boeten regenen.

Dan ging de vergadering uiteen onder ’t zingen
van den “Vlaamschen Leeuw”. ’s Avonds
feestmaal en vertooning.

Hebt gij goesting eenen slok te drinken, doe
het op de gezondheid van iemand, zoo niet
wordt gij op de Biertafel met vijftien centen
boete aangeschreven. Drinkt iemand op uwe
gezondheid dan zijt gij verplicht dezelfde
hoeveelheid nach zu trinken binnen de vijf
Bierminuten (= drie tijdsminuten) zoo niet
wordt gij na de derde vermaning gestraft met
Bierverschisz.

Vooruit, jongens uit ’t Waasland, gaat voort
met werken voor ons Vlaamsch volk, blijft uwe
leuze immer getrouw, ja weest immer
Vlaamsch-Katholieke mannen.
V.D.G.
Uit de Student van kerstmis 1893.
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Dit is de meeste Bierstraffe. De gestrafte
verliest alle Bierrechte en Bierfunktionen. Hij
wordt buiten de vergadering gesloten hetgeen
door eene krijtlinie rond zijn glas aangeduid
wordt en hij mag van geheel den avond noch
spreken, noch drinken.

Op de groote feesten wordt de Salamander op
eene andere manier gerieben. Sterft een lid,
dan heeft men ook in de volgende vergadering
der Todtensalamander met half uitgedoofde
lichten. Deze gelijkt in vorm aan den eersten.
Het met rouwfloers omgeven ijdel glas van den
overledene dat aan de rechteren kant van de
voorzitter staat, waar ten anderen een stoel
onbezeten blijft, wordt op het einde van
Salamander door den voorzitter verbrijzeld, en
de vergadering is gedaan.

Hebt gij nu nagelaten binnen de eerste vijf
Bierminuten die Blume, d.i. den top af te
drinken, zoo wordt u uw glas afgenomen, en
door eenen of door verscheidene uitgedronken
pro patria.

Na den Salamander, ter onzer eere, staat de
schrijver recht om het verslag der vorige
vergadering te lezen. Het is in den volgenden
zin opgesteld :

Die Blume is een Bierquantum. De andere
Bierquanta zijn : ein Schluck, ein Viertel, ein
Halber, ein Ganzer.
Wie nu om eene kleine ordestoring of om een
weinig het reglement te buiten gegaan te zijn,
moet gestraft zijn, wordt door den Praesidium
verplicht : ein Schluck, ein Viertel, ofte wel de
rest van zijn glas uit te drinken, al ware het
ook een pasgevulde. Dat heet Pro-poena
saufen ! - Ofte wel hem wordt eene boete van
vijftien centen opgelegd, en hij wordt op de
Biertafel aangeschreven.

“Rede van Schwein. Algemeen geeuwen.
Volherding van den spreker ... en van de toehoorders. Ophouden van beider bezigheden
...” enz.
Doch nooit is de zitting zoover gekomen of er
ontstaan oneenigheden. Alle verschil van
gedacht wordt door een nieuwsoortig oordeel
Gods geslecht : Der Bierjunge. Dit tweegevecht
bestaat in het rapst eene pint tot den bodem
uit te drinken. De twee glazen worden vol
geschonken. Een Bierrichter wordt benoemd
om te oordeelen. Deze begint met van ’t een of
’t ander glas eene teug te nemen, om die
Waffen gleich zu machen. Dan beveelt hij :
Stoszt an, setzt an, ... De vechters brengen
het glas aan de lippen. Ze gaan zeuren, meent
gij. Ja, zij kunnen. Doch bemerkt de
Bierrichter het, dan beveelt hij : Wechselen !
en het voordeel is langs den anderen kant. Op
het bevel : Los ! wordt het glas in eene teug
geledigd en van de twee, eerst Bierjungen !
zegt, is gewonnen. De Richter verklaart :
Studio N ... hat koloszal gesaufen. De Richter
neemt dan de glazen, giet de resten op den
nagel van den duim, en hij oordeelt dan wie
wint. Het is deze die het eerste Bierjungen
gezegd heeft, en den kleinsten Mist in seinem
Glase gelassen und am wenigsten geblutet hat,
d.i. het minst langs den kin heeft laten loopen.
Blijft meer dan een Philister in het glas dan is
er Bierverschisz. En de gestrafte krijgt geen
bier meer.

Onder het ergste dat men kan misdoen wordt
gerekend het inlaten van een schäbigen Rest
of een Philister. Die met een glas voor hem zit
waar maar een vinger bier meer in is, wordt
gestraft met Bierverschisz en zat verklaard.
Binst dat die onderscheidene straffen en
boeten links en rechts uitgedeeld worden,
gaan de vermakelijkheden hunnen gang.
De zangboeken worden geopend. Doch opgelet
want art. 44 zegt : Die zonder oorlof zijnen
boek open doet of na den zang hem laat open
liggen zal pro poena saufen.
Daar wij vreemdelingen, neen Vlaamsche
broeders zijn, wordt ter onzer eer de
Vlaamsche Leeuw aangeheven. Dan vangen de
studentenliederen aan. Onder ander is :
Wenn die Studenten auf Stap marchieren
Die Mädchen öffnen Fenster und Thüren
Warum ? Darum ! ...
een frische studentenmarsch. Een onzer vangt
ook een Duitsch liedjen aan, en wordt
donderend toegejuicht.

Die om eene of ander reden, niet veel kan of
mag drinken, moet hem doen bierimpotent
verklaren. Hoe jammer dat wij het voor ons
niet gedaan hebben.

Daarom een Salamander ! ... Dat is de hoogste
Bierehre die men iemand kan aandoen. De
glazen worden opnieuw gevuld, en wer den
Salamander steigen lassen will vraagt : Sind
die Stoffe präpariert ? - De corona antwoordt :
Sunt. De eerste herneemt : Ad exercitium
Salamandri Commilitones surgite ! Allen staan
recht. Greift an, Setzt an, los ! - Een oogenblik
stilte : Alle glazen zijn geledigd ... Reiben ...
eins, zwei, drei ... Salamander ex !

Nu volgt de lezing van de Bierzeitung door den
Fuchsmajor dat is het verslag der rolling na de
vorige zitting. Ieder verslag is door eene
kunstige, humouristike teekening opgeluisterd, en moet door een der leden, op beurt,
gemaakt worden.
Een staaltje :
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“Om een ure of twaalf - na de vorige
vergadering - vond ik Studio Fasz op het
perron van het stadhuis staan keeren en
wenden. Fasz jongen, wat doet gij daar ?

Bierzeitung veel nieuws zal vermelden.
In afwachting zal de eene of andere wel in den
bak geraken, want zoo wij gemakkelijk
duitsche studenten zouden kunnen worden,
nooit zou men van onze pandoers geen
duitsche kunnen maken.

“Ik zoek een huis voor dezen sleutel.”
En er neven de felgezoutene illustratie ervan.

Helaas !

Er blijft ons vooraleer te scheiden niets meer
over dan den drinkhoorn te doen rondgaan.
Een tiental liters worden erin gegoten, alleman
staat recht en vangt een refrein aan. Zolang
het duurt moet de voorzitter drinken, dan
wordt de hoorn van hand tot hand gegeven en
elkeen drinkt zoolang de andere het refrein
zingen.

Wanneer te Bonn een nachtwaker ’nen
student op straat vindt liggen, doet hij ten
minste, uit moederlijke bezorgdheid, de moeite
hem met den voet wat in de goot te schuiven
... opdat de rijtuigen op hem niet zouden
rijden.
Bericht aan de onze.

De schachten noemen de naam van hun
Liebchen en zingen en drinken op hare
gezondheid, want,

Kneipianer.
NB - ’s Anderdaags : ’k en ga van mijn leven
naar geen Kneipe meer !
en danke hier
Schwein en Fasz mij naar huis gebracht te
hebben.

Schwarzbraune Mädchen, die küssen sie gern.
De vergadering is ten einde. En ’t wordt
noodig. Alles doet voorzien dat de volgende

Uit Ons Leven van 8 juni 1894.

Studentenleven anno 1892-1893
hebben. Neen. Zij zijn hier immers nog vrij
van bedreiging, dwang of tegenkanting, zij en
komen hier nog die hinderpalen niet te gemoet
die later misschien in het werkelijk leven hen
zullen doen zwijgen als ze geern zouden
spreken, of doen stil zijn, als ze geern zouden
roeren. En daarom als het er op aankomt
geven ze lucht aan hunne Vlaamsche drift als
het Vlaamsche werken te ondersteunen geldt
of dat er ievers luide te spreken valt.

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde (Herderinneke) : ...
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Kempische (Hertog Jan) : ...
- Potclub (Herderinneke) : ...
- Rupelgalm : ...
Brabantse Gilde : Eugene Loncin
- Ons Hageland : ...
Limburgse Gilde : Emile Seyens / Henri Van Ormelingen (1)
Oost-Vlaamse Gilde (Herderinneke) : ...
- Domper : Paul Pieraert

Niet alleen zijn de studenten van Leuven nu
Vlaamsch met het woord, maar ook - ’t geen
wij nog hooger schatten - Vlaamsch met der
daad. Bewijzen daar van zijn : dat “Ons
Leven,” hun tijdschrift en strijdtolk in vollen
bloei zijn vijfde jaar beleeft, dat “Met Tijd en
Vlijt” altijd talrijk bijgewoond wordt, dat de vijf
Vlaamsche gouwgilden door en door Vlaamsch
geworden zijn : ’t zou er immers zeer aardig
schijnen Fransche zang of voordracht te
moeten hooren.

West-Vlaamse Gilde (Herderinneke) : Gaston
Vandenbulcke (Veurnse)
- Brugse : ...
- Kortrijkse (Bel) : ...
- Roeselaarse : ...
- Westland : Alfred Vermeersch
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Ons Leven : Hendrik Priem
(1) In oktober 1892 trad Emile Seyens af en Henri Van
Ormelingen nam het preseslint over.

Nevens onze gouwgilden spreken wij den
“Antwerpschen Studentenkring,” die voor
gewoonte heeft aangenomen alle jare een groot
Vlaamsch muziekfeest in te richten in het
studentenhuis. In dien kring zitten wel eenige
grootjans van franskillons, maar er zitten ook
die preusch zijn over hun Vlaamsch
Antwerpen en in Leuven hunnen kunststad
willen doen bewonderen. Hun laatste feest
was het “Jan Blockxfeest” en u beschrijven
wat bijval de meester en de uitvoerders zijne

Uit Leuven
Wij doen Ued. geern konde hoe het in onze
studentenwereld gaat onder opzicht van
Vlaamsche
beweging,
bijzonderlijk
uwe
makkers, de Blauwvoeten ter Dylestede.
En gelooft niet dat deze bij hunnen eersten
stap buiten het kollegie en hunne intrede in
der Petermannen steê hun Vlaamsch geloof
afzweeren en verbrijzelen ’t geen zij aanbeden
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muziek genoten hebben is onmogelijk. Toen
wij het laatste lied “Ons Vaderland,” begeleid
door de kwartetkapel in forsche bastoonen
door de zaal hoorden dreunen, ’t was om er
kiekenvleesch van te krijgen. De hooge wereld
van Leuven en in ’t bijzonder de hoogleeraarswereld, waaronder veel Walen - als wanneer zij
honderden studenten hoorden meezingen
“Daar is ons Vaderland” en dan de grootsche
zaal voelden daveren van toejuichingen, als
wanneer zij onze begeesterde Vlaamsche
kunstenaars op het verhoog gedwongen waren
te bewonderen, ze dachten zeker in hun eigen,
Vlaanderen was aan ’t slapen, maar
Vlaanderen is ontwaakt.

van gesproken.
Maar heeft Vlaanderen genoeg gedaan om die
drie jongelingen te wreken ? Neen. Ware ’t in
een ander land men zou omwenteling maken
tot dat zulke wandaden hersteld zijn.
In de toekomst zal toch recht wedervaren en
’t zal gaan gelijk in den tijd der vervolging in
West-Vlaanderen : de wegjagers zullen aller
achting voor goed verloren hebben en de
bannelingen zullen door alle rechtschapenen
in eere gehouden worden.
Toen schrijver dezen brief begon was zijn
gedacht maar eenige woorden te zeggen over
Leuven en het aanstaande feest der WestVlaamsche studentengilde. De lezers zullen
den Vlaming toch vergeven op zijnen weg wat
gehaperd te hebben om vrienden te groeten
die werken voor Vlaanderen.

Hoezee dus voor Antwerpen !
Gij, weet beste lezers, dat men aan het werken
valt om den Boerenkrijg te herdenken en
eenen Groeningher Leeuw op te richten. De
studenten van Leuven blijven er ook niet in
ten achteren : de week voor het verlof
stichtten zij onder Met Tijd en Vlijt, de vijf
Vlaamsche gouwgilden en den Kortrijksche
Groeninghergilde op eene plechtige meeting
eenen bond, die voor doel zal hebben
geldinzamelingen en voorbereidingen tot het
herdenken van den Boerenkrijg en den
Guldensporenslag.

De West-Vlaamsche studentengilde viert dus
den 22sten en 23sten april aanstaande haar
tienjarig bestaan. Zij was de eerste onzer
gouwgilden en wierd gesticht door de vrienden
van den diepbetreurden Albrecht Rodenbach.
Vlaamschgezind in den oorsprong is zij in den
opgroei hare schoone leus “Voor Vlaamsche
Zake en Vlaamsche Leute” getrouw gebleven.
Zij heeft te Leuven en elders altijd op den
eersten rang gestaan als het vlaamschgezindheid gold. Meetingen helpen beleggen,
gouw- en landdagen bijwonen, feesten,
betoogingen ondersteunen ter eere onzer
groote mannen, daar heeft zij nooit in te kort
geschoten.

’t Verwondert ons dat nog een mensch, als hij
ziet dat de Vlamingen van ten allen kant
beginnen te zwoegen en te ploegen voor de
herwording van hun Vaderland, als hij voelt
dat er in duizendenden borsten Vlaamsche
fierheid en Vlaamsche vrankheid ontwaakt,
als hij hoort dat er reeds veel mannen zijn die
nu durven spreken als men onlangs zou
gezwegen hebben, ’t verwondert ons, ja, dat
een mensch, een franskiljon, van zijne macht
misbruik
makende,
onschuldige
en
onmachtige Vlamingen durft vervolgen en
hunnen toekomst onder den hiel tracht te
vergruizelen. Gij verstaat, lezers, van wie wij
spreken willen : ’t is van Eerweerde heer Van
Ballaer, hedendaagsche (Mechelsche Courant)
bestierder in ’t Klein-Seminarie te Mechelen.
Drie voorbeeldige studenten wegschoppen
voor
hunne
vlaamschgezindheid,
ze
vernederen zooveel hij kon, ze opsluiten gelijk
kwaaddoeners, aan eene van hen zijne
armoede verwijten in tegenwoordigheid van al
zijn makkers, en den moedigen jongeling “un
coeur de lapin” heeten terwijl rijkere
studenten, die er op boffen de “Etoile Belge” te
lezen en hun vermaak zoeken, waar treffelijke
menschen niet en gaan, vrijen ingang hebben
in het kollegie, dat heeft eerweerde heer Van
Ballaer gedaan. Ook heeft die handelswijze
eene groote verontweerdiging onder de
Leuvensche studenten te weeg gebracht en
men heeft er in alle kringen met veel schande

Ten huidigen dage acht zij haar ook bekwaam
van haar tiende jaar luisterlijk te vieren. De
bijzonderste punten voor het feest zullen
bestaan in een groot toon- en tooneelkundig
avondfeest gegeven in het studentenhuis, eene
jubelmis gevolgd van stoet en een feestmaal.
De West-Vlaamsche studentengilde heeft
verleden jaar op het “Willemsfeest” getoond
dat zij gemakkelijk op de planken van het
“Studentenhuis” mag komen, en dat verleden
spreekt borge voor de toekomst. In het
inrichten van zulke feesten is haar doel, te
toonen dat de Vlamingen, als het kunste geldt,
hen voor niemand en moeten schamen en
tevens hunnen hoogleeraarswereld een weinig
aan Vlaamsch leven gewennen.
Indien de Vlaamsche beweging in de volgende
jaren mocht vooruit gaan te Leuven gelijk ze in
deze laatste gedaan heeft, wij zouden welhaast
in eene door en door verfranschte stad eene
schoone zegepraal bekomen hebben.
Ik late varen al de maatschappijen van
letterkunde,
taalstudie,
taalstrijd
en
maatschappelijke kwestie die onder ons
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gesticht zijn, om maar te spreken van ’t geen
wij onder opzicht van kunst gewonnen
hebben. Het muziekfeest der Oost-Vlaamsche
gilde van verleden jaar, het toon- en tooneelkundig avondfeest der West-Vlaamsche, dan
de reeks Vlaamsche muziekfeesten van den
Antwerpschen Studentenkring en eindelijk het
onovertrefbaar Vlaamsch feest gegeven door
de muziekschool van Leuven, bestierd door
den vermaarden Mathieu, hebben der
Vlamingen muziekroem zoo hoog doen
klimmen, dat het uitheemsch in onze
feestzalen en schouwburgen welhaast aardig
zal klinken.

Eene groote plicht bestaat voor ons, studenten
der hoogeschool, en voor u, studenten uit de
kollegiën, bijzonderlijk uit West-Vlaanderen :
’t is weerdig te blijven van onze voorgangers.
Uit
West-Vlaanderen
immers
zijn
de
hardnekkigste strijders gesproten toen binst
den beloken tijd in den lande van Polen de
bloedige vervolging heerschte.
In de zegepraal ligt het gevaar. Dus makkers
uit Kerlingaland op de lauweren niet geslapen
en overal gestreden voor Vlaanderen waar wij
kunnen.
Uit Leuven zenden wij Ued. eenen Vlaamschen
groet.
Lieven.

Ziedaar, beste lezers, waar wij gekomen zijn.
En zeggen dat het studenten zijn die daartoe
het meest hebben bijgebracht : zij ook zijn het
die de Vlaamsche beweging onder de
Leuvensche burgers helpen vooruit stooten.
Eere en dank dus aan die knappe jongelingen
die uit Vlaandrens kollegie gesproten, hier de
Vlaamsche beweging over tien, vijftien jaren,
onder de jeugd bekend gemaakt en vooruit
geholpen hebben. Eere en dank aan hen die
hunne stappen gevolgd hebben.

Iets vergeten : wij lazen met veel genoegen het
nieuwjaar nummer van de “Knodse,” maar
hare laatste regels hebben ons maar weinig
aangestaan. Een opsteller heeft de “Vlagge”
gelezen en schrijft : “’t Is om alzoo te laten.”
Als een vriend eenen anderen minacht, wat
moet een vijand dan doen ?
Uit de Vlaamsche Vlagge van pasen 1893.

Studentenleven anno 1891-1892
wordt er besloten een verzoekschrift te sturen
aan de vrije onderwijs gestichten van Limburg
om vervlaamsching in het onderwijs en
bijzonderlijk de afschaffing van het hatelijke
“signum” te bekomen.

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : ...
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Kempische (Hertog Jan) : ...
- Potclub : ...
- Rupelgalm : ...

De leden hadden het genoegen den gevierden
spreker van het Studentenhuis, den heer
advokaat Firmin Van den Bosch, in hun
midden te ontvangen. M. Van den Bosch is in
Bree geboren en heeft er zijne kinderjaren
doorgebracht.

Brabantse Gilde : Arthur Van den Bruel
- Ons Hageland : ...
Limburgse Gilde : Henri Philippen
Oost-Vlaamse Gilde (Herderinneke) : Clément Van
Heteren
West-Vlaamse Gilde (Herderinneke) : Gaston
Vandenbulcke (Veurnse)
- Brugse : ...
- Kortrijkse (Bel) : Raymond De Quinnemar
- Roeselaarse : ...
- Westland : René Joye

De voorzitter verwelkomde hem in kernachtige
woorden. “De tegenwoordigheid, zeide hij, van
eenen oudbewoner van Limburg tusschen
zijne makkers van vroegere jaren.” “Geeft ons
een bewijs dat de heer Van den Bosch,
alhoewel ver van ons verwijderd, toch nog
immer de genegenheid voor Limburg in zijn
herte draagt.” “Wij koesteren de hoop, voegde
hij er verder bij, dat de heer Van den Bosch
zijne vlaamschgezindheid, in zijne geboorteplaats opgedaan, altijd zal toonen en
verdedigen.”

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Ons Leven : Hendrik Priem

Limburgsche Gouwgilde
Op 27sten januari eerste vergadering sedert
de kiezing van het nieuw bestuur. Het is
samengesteld uit de heeren H. Philippen,
voorzitter, H. Van Ormelingen, ondervoorzitter, Em. Seyens en Ad. Senden,
schrijvers, en L. Hendrix, schatbewaarder, allen ieverige Vlaamsche strijders.

De verwelkomde antwoordde in sierlijke taal
met te zeggen dat indien hij fier was den
Vlaamschen Leeuw hoog in de lucht te doen
prijken, het ook tevens met innig genoegen
was dat hij het heibloempje in zijne
kinderjaren geplukt op zijne borst droeg en

Op voorstel van den heer Van Ormelingen
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stuurde aan al zijne vrienden eenen
welgemeenden Kempischen vaarwelgroet toe.

Melden wij het lied Philips van Artevelde, van
A. Gevaert, dat door M.E. Dobbelaere met
zooveel gevoelen en gloed gezongen werd,
alsook de gemoedelijke drijstemmige zang
O zoete hope, van Rossini, door de heeren
Dobbelaere, Maes en Thomas.

Uit Ons Leven van 5 februari 1892.

Feest van de Oost-Vlaamsche Gilde

Even veel bijval verwierven M. Adams, 1e prijs
van het Conservatorium van Brussel, die het
twaalfde aria, voor vedel, van De Bériot,
uitvoerde, en vooral onze vrienden Cl. Van
Heteren en A. Iserbyt met het concertstuk
voor harmonium en klavier : De koning van
Lahore, van Massenet. Het welgelukken van
het avondfeest is grootendeels aan M. Van
Heteren te danken, ’t is hij die alles
voorbereid, bestuurd en geregeld heeft.

Uitgesteld was niet vergeten en wij konden er
maar bij winnen. Gisteravond dan had het
Vlaamsch avondfeest in het Studentenhuis
plaats. De Vlaamsche studenten waren er
sinds lang op geluimd. Men wist dat er een
prachtige kantate ging gezongen zijn en dat M.
D’Hooghe, de toondichter, gekomen was om er
zelf de uitvoering van te besturen.
De bestuursleden der gilde stonden opgezet
naar de mode, voor allen heusch en hoffelijk.
Zeer
veel
vlamingen
tegenwoordigd,
natuurlijk. Veel walen ook en dat deed ons
een waar genoegen. Twee hoogleeraars :
M. Schicks en M. Verriest. Niet meer als twee.
M. Schicks en M. Verriest werden te
hertelijker ontvangen en dankend toegejuicht.
Geen jufvrouwen ... nu dat en verwonderde
ons niet, wij verwachtten ons daar aan.

Het tweede deel van het feest bestond uit de
schoone machtige kantate van J. D’Hooghe
Vrede. Zij werd begeleid door de “Union
symphonique des Etudiants” die men wellicht
op geen enkel toonkundig feest meer zal
kunnen missen. Er waren daaromtrent 150
uitvoerders.
Het is de kantate vooral die aan het
avondfeest pracht en luister bij gezet heeft, die
nog lange onder de studenten van het eerste
feest der Oost-Vlaamsche Gilde, in het
Studentenhuis, zal doen spreken.

Was er min groot volk, min schoon volk - de
knapenschap was daar, de studentenjeugd :
In “hunne” breinen gonst,
In “hunne” herten bonst
De kunde en konst
Eens zijn “zij” ’t hoog gedacht,
Gezang en scheppingskracht
’s Lands Weer en Pracht en Macht
En Ordewacht

Na den slotkoor werd M. D’Hooghe met luide
en herhaalde toejuichingen begroet. Al de
aanwezigen zullen van hem een groot gedacht
behouden.
Eere aan M. D’Hooghe. Eere aan M. Van
Heteren. Eere aan al de bestuursleden der
Oost-Vlaamsche Gilde.

Het avondfeest was al wat prachtig is.
Het eerste deel van den spelwijzer ofte
programma was samengesteld uit keurige
stukken die allen goed uitgevoerd werden. Het
handgeklak en de toejuichingen hebben het
genoeg bewezen.

Leven de Oost-Vlamingen !
De Drie Tamboers.
Uit Ons Leven van 1 april 1892.

Studentenleven anno 1890-1891
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

- Westland : René Joye

Antwerpse Gilde : Hendrik Verrycken
- Antwerpse Studentenkring : Jean Dierckxsens
- Kempische (Hertog Jan) : ...
- Potclub : ...
- Rupelgalm : ...

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Ons Leven : Hendrik Priem

Studentenfeesten dezer week

Brabantse Gilde : Theophile Vander Hasselt
- Ons Hageland : ...

Als de Antwerpenaars feest houden, moet alles
puik zijn, anders zouden het geene
Antwerpenaars zijn. Die woelige Scheldezonen
hebben altijd hunnen O-L-Vrouwentoren in
’t oog, die hooger en hooger de lucht inschiet,
verpersoonlijking
van
’t
schoone,
van
’t kunstrijke hunner moederstad, ’t eenige

Limburgse Gilde : Joseph Smets
Oost-Vlaamse Gilde (Herderinneke) : ...
West-Vlaamse Gilde : Alfons Iserbyt (Kortrijkse)
- Brugse : ...
- Kortrijkse (Bel) : Joseph Opsomer v. Seppen
- Roeselaarse : ...
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Antwerpen ! In de XVIe eeuw zong er een
latijnsch dichter, dat zoo Europa de
koninginne der wereld was, de Nederlanden
hare kroon, maar Antwerpen de topdiamant
dier krone bestond.

der inwijding van studentenvlaggen, om elf
ure de wijdingmis, ten 12 ure, vergadering in
’t Studentenhuis, waar wij de schoone
aanspraak van prof. Masoin vooral gesmaakt
hebben, ten 2 ure stoet, ten vijf ure banket.

Brussel, de benijder der handelsmetropool,
moge dit vleierij noemen - ieder te Antwerpen
is daarvan zoo overtuigd, dat hij niet verstaat
hoe men anders denken kan - ook dus al wat
van Antwerpenaars komt moet de stempel dier
meerderheid dragen !

Maar ’t gene deze Waalsche feest van de vorige
onderscheidde, was dat alle studenten de
feesten bijwoonden. Men heeft ons voldoening
gegeven. De vrede is gesloten en zal gesloten
blijven.
Heel eigenaardig waren de Luxemburgers van
’t Groot Hertogdom, met hunnen duitsche
“Burschensitten” - met hunnen grooten
drinkhoren,
en
hunne
kleine
ronde
studentenklak !

Hier tusschen de studentenbevolking, de
trouwe weerspiegeling van ons België,
moesten die feesten dus ook dat artistiek, dat
Antwerpsch karakter hebben - feesten zijn
pour l’ hépatisation des bourgeois gelijk zeker
iemand zegde, denkende een woord fin de
siècle te gebruiken - en in de medicijnen
verward gerakende.

Ten vijf ure, banket van den “Antwerpschen
studentenkring” - Puik, goede wijnen, veel
geestdrift en zeventig man aanwezig. De
dischkaart was smaakvol en prachtig
geteekend en gedrukt. Tusschen de talrijke
speechen melden wij er slecht twee : dien van
de voorzitter aan onze diep beproefde
Koninglijke Hoogheden, en dien van den
sympathieken, of beter op zijn Vlaamsch
gezegd, onzen lieven Hoogleeraar Van
Gehuchten, aan de Antwerpsche studenten.

Dat was voor ’t ernstige gedeelte. Het vroolijke
gedeelte was meer geheim, meer in petto - ’t is
nog een karaktertrek van de Antwerpenaars,
die ’t gekende
Waar kan men beter zijn
Dan onder vrienden !
Wel eens veranderen in :

“Zijt woelig als de Antwerpenaars, heeft eens
Mgr. Cartuyvels gezegd - zoo sprak hij - blijft
woelig in de goede zaak, als het vaderland of
godsdienst geldt, blijft vooral woelig, wanneer
de duurbare rechten onzer miskende taal
moeten herkregen worden !”

Waar kan men beter zijn
Dan onder goei Sinjoren !
Hun eerste succes was die plechtige ontvangst
aan de spoorhalle, waar zij gebracht wierden
in tien galarijtuigen - de fanfaren voorop - de
andere studenten tot lijfwacht !
En dat
plechtig verschijnen dier dertig eereleden,
streng in zwarten frak genepen, de blinkende
hoogen hoed op den kop, gelijk het dokters of
advokaten past, op de gesaccadeerde toonen
eener Brabançonne. Dan die plechtige
calvacade dier stijve heeren door de bevlagde
Statiestraat, en de gulle ontvangst in ’t lokaal
waarna die groote heeren zich gehaast
hebben, buis af te leggen, om weer eenige
uren student te zijn, ’t geen toch wel een
vermakelijk leventje moet zijn vermits de oude
studenten,
de
dokters
en
advokaten,
notarissen of apothekers van vandaag, er zich
zoo graag nog komen aan bezondigen.

Die echt Vlaamsche woorden van den jongen
en talentvollen professor Van Gehuchten
deden ons goed aan ’t harte, gelijk zij het aan
alle Vlamingen zullen doen !
De stoet van maandag, even als die van
zondag, was een der talrijkste, die men te
Leuven gezien heeft, talrijke studentenmaatschappijen waren, buiten de gouwgilden,
opgekomen - geen wonder. - Er waren
prachtige eeremetalen te verdienen, en met
zulke stukken, kan men eene studentenmaatschappij even goed verleiden, als ’t is
eender welke harmonie van Nosseghem of
Blanden !
Maar ’t bijzonderste, het beste van de feesten,
le clou, gelijk de Franschen zeggen, was
’t concerto.

En ’s avonds eene echte Sinjoorsche lachpartij. Wij hebben daar artisten gehoord,
meteoren lang reeds uit onzen studentenhemel verdwenen, we zullen geene namen
noemen, want er waren daar aanzienlijke
personen uit de samenleving, stijve geleerden,
ernstige, getrouwde menschen, die weer
student waren, ’t moet hun een droom
geweest zijn !

’t Heeft een triomf geweest voor den
Antwerpschen meester - Emiel Wambach ’t zij als uitvoerder van den tweede trio in mi
bémol van den droomerigen Schubert - van
’t zevenste concerto van de Bériot, ’t zij als
toondichter in het krachtige “Vlaanderenland”
of “Onze Vlag”, ’t lied dat hij voor den
Antwerpschen studentenkring toondichtte. -

’s Anderendaags, wijding der Vlagge van de
Luxemburgers - ’t was de gewone programma
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Zelden hebben wij hier te Leuven eene
klaardere, zuiverder tenorstemme gehoord,
dan die van den heere A.S.

Bravo, Sinjoren, weerdige zonen van de
hoofdstad der kunsten en des handels, hebt
gij uwen naam staande gehouden !

De heer De Baune zong ons het zoo lieve en
zoo eenvoudige “Mijn hart is vol verlangen”
van P. Benoit.

Alhoewel “Ons Leven” niet gewoon is namen te
noemen, moeten wij toch dezen keer
uitzondering maken, en hier in aller naam den
ieverigen voorzitter J. Dierckxsens, de ziel van
alle die feesten, bedanken en gelukwenschen
om hun goedgelukken !
O.B.

Het publiek heeft geestdriftig toegejuicht - en
wij hebben nog harder geklapt omdat dien
avond onze Vlaamsche muziek op zulke
schitterende wijze hare intrêe deed in
’t Studentenhuis !

Uit Ons Leven van 6 maart 1891.

Studentenleven anno 1889-1890
spruit dat verschil ? Waaruit ? De vraag is
gemakkelijk op te lossen : de Vlaamsche
student is niet lichtzinnig.

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : ... / Seraphin Lambreghts (Mastentop) (1)
- Antwerpse Studentenkring : Louis Verhoeven
- Kempische (Hertog Jan) : ...
- Rupelgalm : ...

Ridder de Borswarem sprak met veel
sierlijkheid en boeide de aandacht der
toehoorders.

Brabantse Gilde : Karel Van den Bruel
- Ons Hageland : ...

De geschiedenis der oudheid, zei de redenaar,
spreekt van eenen reus die nieuwe krachten
putte ieder maal dat zijne moeder hem ’t haar
aanraakte. Ehwel ik, oudstudent der “Alma
Mater”, voel mij ook herleven en verjongen nu
dat ik in hare armen door eene bloeiende en
edelmoedige jongelingschap omringd ben.”

Limburgse Gilde : Joseph Smets
- Zand & Leem : ...
Oost-Vlaamse Gilde (Herderinneke) : Leo Bruynincx
West-Vlaamse Gilde (Bel) : Ernest Reynaert (Kortrijkse)
- Brugse : ...
- Kortrijkse : ...
- Roeselaarse : ...
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse (Concorde) : Antoine Beurskens
- Ons Leven : Adelfons Henderickx (Mastentop)

Spreker zal handelen over Limburg.
Het volk van Limburg is katholiek en
Vlaamsch, het vormt een moedig leger maar
’t is een leger zonder bevelhebbers. Aan u,
Limburgsche studenten, dat leger te leiden, de
toekomst te verzekeren.

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Andries Sermon (Antwerpse Gilde)
(1) In november 1889 werd de verkozen preses afgezet
wegens zijn fransgezindheid en Seraphin Lambreghts
nam het preseslint over.

Bij ons keurt de openbare meening de
Vlaamsche beweging goed, doch er heerschen
nog vooroordeelen.

Inhuldiging van ’t vaandel
der Limburgsche gouwgilde

Velen begrijpen ons doel niet, zij meenen dat
wij slechts taalparticularisten zijn.

’t En is niet zonder eenige vrees dat ik mij
wage een verslag te schrijven over den
feestdag dien gij, Vlaamsch studentenvolk,
gevierd hebt.

Anderen meenen dat wij eene onmogelijkheid,
eene onredelijkheid vragen.
De
redenaar
antwoordde
daarop
welsprekendheid en goed oordeel.

Och treft deze afteekening, deze schets van
den heuglijken hoogdag niet genoeg, doet zij
de begeestering die u allen aangegrepen heeft
op
de
heerlijke
vergadering
die
de
feestelijkheden bekroonde niet herleven, ik
vreesde het wel.

met

De muziekuitvoering na de voordracht heeft
iedereen aangestaan en doet eer aan allen die
erin medegeholpen hebben.
’s
Anderdaags
regenachtig
weder.
De
Antwerpsche gouwgilde heeft het niet beter
getroffen en de West-Vlamingen weten te
spreken van de stormvlage die, ook bij
dergelijke omstandigheid, hunnen geestdrift
wilde doen koelen. O, der is nog geen
zonneschijn voor ons, nog lang zullen wij
moeten worstelen tegen storm en loeienden

Zaterdag avond zag de gildezaal van het Huis
der Ambachten en Neringen er vol leven uit.
De Vlaamsche studenten waren er verenigd en
vroolijk redekavelend wachtten zij tot den heer
ridder de Borswarem die hun kwam spreken
over “Onze toekomst”. Wat verschil bij
sommige andere vergaderingen !
Waaruit
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wind eer den hemel zal opklaren boven het
herworden Vlaanderen.

wijzen op heiligen, op helden en heldendaden,
op kunstenaars, dichters, geleerden.

Ten 11 ½ ure wierd in de kapel van het
H. Geest collegie het nieuwe vaandel gewijd
door eerw. heer Pastoor Schuermans, gevierde
taalkundige en lid der Vlaamsche akademie.

Op onze vlag, mijne heeren, staat een leeuw,
de roode Leeuw van Limburg, getand en
geklauwd. De leeuw is het zinnebeeld van
kracht en moed. De Krouwers ook zijn
onversaagd en zij hebben spieren in den arm.

Edel gedacht voorwaar van den christen Gods
zegen in te roepen op de vlagge die zijn pijnen
en pogen, zijn werken en streven zal
verbeelden.

Daar ziet gij nog het afbeeldsel van H.
Luitgarde, een kind van Limburg. Wij zijn
bezield met hare getrouwheid aan de Kerk en
hare liefde voor de moedertaal.

Pastoor Schuermans stuurde de Limburgsche
studenten eenige woorden toe uit het herte.

H. Luitgarde, bewaar ons volk, waak op onzen
kamp.

Wij moeten vlaamschgezind zijn omdat wij
katholiek zijn, omdat onze taal de zekerste
waarborg is voor ’t behoud van godsdienst en
goede zeden, het krachtigste bestanddeel der
nationaliteit.

De heer Bruynincx, hoofdman van de OostVlaamsche gilde, doet door zijne gloedvolle
aanspraak den geestdrift ten top stijgen. Zou
Paul de Cassagnac den vlaming niet treffend
afgeschilderd hebben : Le Flamand c’est un
“Ysberg” où grondent des volcans ?

Onze vijand is de Fransche geest, die geest
van vernieling en van goddeloosheid. Die moet
achteruit !

De heer Bruynincx wijst omhoog naar de
glinsterende sterre der hoop die den gulden
dageraad aankondigt. Hij toont ons - “der
vaderen eer en deugd, hun strijden taaie
kracht” - versmolten en verbeeld in de reuzige
wezens van Breidel, De Coninc en Artevelde,
in ’t gildekleed, manhaftig, grootsch. Hij
weerspiegelt voorspoed en rijkdom, vrijheid en
macht, roem en grootheid :

Schaart u rond uwe vlagge, zweert haar
onverbreekbare trouwe, springt in ’t heetste
van ’t gevecht en met godshulpe zult gij
zegevieren.
Dit waren de hoofdgedachten der aanspraak.
’s Namiddags ondanks de aanhoudende
stuifregen stonden onze Vlaamsche gilden
vóór den “Ouden tijd” geschaard om den
nieuwen standaard stoetswijze tot aan het
Werkmanshuis te vergezellen.

- “Beloften voor de toekomst rustende in ’t
voordezen.”
- De heer Beurskens, voorzitter van den
Hollandschen Club, beklimt daarna het
spreekgestoelte en zwaait eer en lof toe aan
den Vlaamschen studentenkamp.

Muziek in top trok de bonte stoet door de
stad. De Klauwaartszonen van Brussel en
Hasselt gaven ons de hand en hun vaandel
wapperde nevens de onze.

“Was ist unschuldig, heilig, menschlich gut,
wenn es der Kampf nicht ist ums Vaterland ?”
heeft Schiller geschreven.

Wie van u, vlaamschgezinde studenten, was er
niet ontroerd bij het zien van den fieren
optocht ? Wie dacht er niet begeesterd aan
het heerlijk verleden ?

“Wij, Noordnederlanders, zegt spreker, zijn
reeds van u door staatsgrenzen gescheiden, gij
wilt niet dulden dat er nog eene taalgroef
tusschen ons gegraven worde.

Vlaanderen den Leeuw ! Ons gezang, ons vrije
lied heeft weerklonken van straat tot straat,
van markt tot markt.

Vlaamsche studenten, wij juichen u toe en
wenschen u moed en volherding. Gij zult
slagen, gij moet slagen : de zonen der
klauwaarts zijn ook klauwaarts.

De studenten drommen opeen in het huis der
Ambachten en Neringen.
De heer voorzitter van de Limburgsche gilde
bedankt allen die hielpen tot het welgelukken
der feeste, “dank aan onzen beminden eerevoorzitter Helleputte voor de teekening onzer
vlag, dank aan L. Plessers voor ’t dichten en
aan K. Hermans voor het toonzetten van ons
gildelied.”

Vlaanderen leve in eeuwigheid !
Het lied der vlagge, door de Limburgsche
gildebroeders met veel gevoelen gezongen,
maakte diepen indruk. Als zij wandelend door
de straten stappen mochten zij dikwijls
herhalen, dat het dreunde einde en ver :

Met rechtmatige fierheid spreekt de heer
Smets over Limburg.

O Gildevaan, wij gaan en staan
Door leed en strijd, in feest en stoet,
Rond u geschaard op veld en baan
Het jonge Dietsche hart vol moed.

Het kleine land van Loon, zegt hij, heeft ook
eene roemrijke geschiedenis, wij ook mogen
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Met de uitvoering van het nieuwe gildelied is
alles niet gedaan. Hoogleraar Helleputte gaat
ons nog aanspreken. Hem groeten daverend
handgeklak en hertelijke toejuichingen.

hoogeschool en door geheel Vlaanderen te
ondersteunen en vooruit te helpen.
De heer voorzitter bedankte eindelijk de
kloeke Klauwaartszonen van Brussel en
Hasselt voor hunne deelneming in de feesten
en verklaarde de vergadering gesloten.

Gij zijt maar eene bende kwâjongens - mijne
heeren, zoo spraken u over eenige jaren onze
tegenstrevers, maar nu, ziet : Senators,
gouwraadsheeren, pastoors komen in uw
midden om u aan te moedigen (handgeklak).

Eene omhaling gedaan voor den Vlaamschen
Penning bracht 23,25 fr op. Ook hertelijk
dank aan allen die iets gegund hebben voor
dat goede, dat allernoodzakelijkste werk.

Ja, juicht maar de priesters toe, want aan hen
is het te danken dat wij onze taal bewaard
hebben.

Om 5 ½ ure had er een broederlijk en echt
Vlaamsch feestmaal plaats. Daarover zal ik
niet breedvoerig schrijven. ’t Zij genoeg te
zeggen dat er talrijke heildronken gebracht
werden. Onder andere aan ridder de
Borswarem,
aan
volksvertegenwoordiger
Helleputte, aan de Limburgsche en aan de
andere Vlaamsche gilden. Een heildronk,
waarvan ik nog geern melding make is deze
van hoogleeraar Alberdingk Thijm die dronk
op de vereeniging van Noord- en ZuidNederland op taalgebied.

Gij kent deze woorden van eenen omwentelaar :
“Ik ben uw hoofdman en moet u volgen”. Mijne
heeren ik ben uw hoofdman niet, ik ben uw
vriend, gij zijt mijne vrienden en alzoo komt
het dat ik niet nalaten wil u ook mijne
gevoelens te doen kennen.
Ben ik in Limburg niet geboren, ik ben toch
Limburger “genaturaliseerd”. Ik mag mij dus
bijzonder tot de leden der feest vierende gilde
wenden.

“Schoon feest, niet waar, baas Pier ?”

Ik zeg hun : sluit u nauw bij de andere gilden
aan, sluit met hen dien bond die uit
vereenigde krachten de zege zal doen rijzen.

“Ja, mijnheer, als de Vlaamsche studenten
feeste vieren zij laten toch burger en
schâbeletter in ruste.”

Gelooft gij dat het Christusbeeld zijnen arm
van ’t kruis heeft gedaan om uwe lieve
patronesse de heilige Luitgarde te zegenen ?

Vrienden, hebt gij niets hooren ronken ? Der
is sprake van eene betoging ter eere van onzen
beminden hoogleeraar Helleputte. Hoezee !

Vooruit dan binnen plicht en recht ! Maakt u
Gods almachtigen bijstand weerdig en zijn
zegen die zal u geschonken worden.

Vlaamsche studenten, goeden dag.
Sporkin.

Gij hebt nog eenen anderen strijd te voeren,
mijne vrienden, maar die kan voor u
samengaan met den eersten.

Uit Ons Leven van 15 november 1889.

Société Hennuyère

Gij zijt in het huis van den werkman. Bevindt
gij er u wel ? Ja, niet waar ?

Punch monstre ! De “Société Hennuyère” ging
feeste vieren op 15sten december.

De werkman moet uw vriend zijn, gij moet
doen wat gij kunt om het lot van de werkende
klas te verbeteren. Ik zeg meer. Aan u is het,
jongelingen, ’t maatschappelijk vraagstuk op
te lossen, aan u eene stevige brug op te
bouwen over den stroom die den hoogeren en
den leegeren stand der maatschappij van
elkander scheidt, aan u die beide standen
waar alleenlijk kinderen van den zelfden God
van deel maken, te verzoenen. Vereenigt ze in
de liefde tot der vaderen Godsdienst, taal en
zeden.

De Vlaamsche studenten belegden eene
meeting voor 16sten december. Zoo er wierd
verteld dat de Walen hevig kwaad waren en
dat eenige heethoofden gezeid hadden den
eenen en den anderen Vlaming op 15sten
december een pak slagen te geven. De
Vlamingen monkelden eens en staken de
schoûren op.
Waarom die gramschap van den kant der
walen ? Om de vlamingen hunne meeting ?
Wel neen, maar de Vlaamsche Gilden hadden
geweigerd deel te nemen aan de feesten der
“Société Hennuyère” die er hen natuurlijk ! bij
Franschen brief toe uitgenoodigd had en die
weigering was, ook volgens hoogere mannen,
eene groote onbeleefdheid.

Wij danken den heer hoogleraar Helleputte om
zijne aanmoedigende woorden en zijne
rondborstige
belijdenis
van
vlaamschgezindheid.
Hij zal vele studenten overtuigd hebben dat
het inderdaad een plicht is - en vooral hun
plicht - de Vlaamsche beweging aan de

Daarbij de Antwerpsche Gouwgilde had niet
alleenlik eene Vlaamsche - ’t geen nog eens
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onbeleefd was - maar eene beleedigende
antwoord gezonden “une réponse outrageante
écrite sur un sale chiffon de papier.”

Aanvaardt, mijne Heeren, onze welgemeende
groetenissen.
Namens ’t Bestuur :
De Schrijver,
(Get.)

Was het dan onbeschoft voor de Vlaamsche
Gilden de Waalsche feeste met hunne
leeuwenstandaards niet te willen opluisteren ?

Wie zal daar uit opmaken : “nous ne voulons
pas participer à une fête de cochons ?”
Nochtans is dit onder de Walen overal in
omloop geweest. Wie is de eerlijke man die dit
uitgevonden heeft ?

- In nr. 3 van Ons Leven staat gedrukt
waarom zij geweigerd hebben en waarom zij
moesten weigeren, en om velerlei andere
redens nog hebben zij hun zoogezeid
onbeschoft besluit genomen.

Et le sale chiffon de papier ?

Was het onbeleefd voor de Antwerpsche Gilde
aan Walen eene Vlaamsche antwoord te
schrijven ?

- Het papier was schoon en behoorlik. Of
staat de Société Hennuyère zoo hoog in hare
wapens ?

- In hare standregelen staat er dat alle
briefwisseling in ’t Vlaamsch moet gehouden
worden.

Dit zij geschreven om de domme uitstuiksels
nopens den brief der Antwerpsche Gouwgilde
te weêrleggen en aan de schandpaal te
spijkeren.

Maar waarom geene uitzondering gemaakt
voor briefwisseling met Walen ?

Dit zij geschreven ter onderrichtinge van
moeder Justitia die ook meende dat die brief
eene onbeleefdheid en eene beleediging was en
hen als eene uitdaging deed doorgaan. Als het
gerechtshof eenen “manuel de politesse” zal
uitgegeven hebben, de Vlaamsche gilden
zullen er hunne standregelen naar schikken.

- Die Walen het zijn hier hoogstudenten die
Latijn en Grieksch verstaan, misschien ook
Engelsch en Duitsch spreken, maar die geen
Vlaamsch leeren, al zijn de groote meerderheid
hunner landgenooten Vlamingen, al zijn ze er
nu dagelijks mede in betrekking, al verblijven
ze op Vlaamschen grond en al weten zij dat ze
later ook zelfs met Fransch onkundige
vlamingen zullen moeten handelen en dat
hunne zaken en hunne vermaken hen nog
dikwijls naar Vlaanderen zullen roepen.
’k Laat varen dat eenigen van hen er nog een
openbaar ambt zullen komen afsmeeken.
Mogen wij dan onze Waalsche medestudenten
hun ongelijk niet min of meer tastelik doen
gevoelen ? Is dat onbeschoft zijn ?

Dit zij nog geschreven voor den heer advokaat
Jacobs om hem te toonen dat, indien er van
uitdaging mocht gewaagd worden, het niet ten
laste kon zijn van de Vlamingen of van ’t is
gelijk wien van hen, maar misschien wel ten
laste van dezen die door hunne onbezonnen
uitstuiksels vele Walen tegen ons verbitterd
hebben.
Wij vragen het nu aan al wie een gezond
verstand heeft, hoe kwam die brief van de
Antwerpsche Gilde te pas in een rechtsgeding
over die dwaze vechtpartij in den avond van
15sten december ?
Vlaming

Wie de Vlaamsche antwoord schreef het is
eene vrije vlaamschgezinde gilde die gewapend
en geharnast is om in België de taalrechten
van onzen stam te herwinnen. Indien in
Vlaanderen de moedertaal bemind en
aangebeden de plaats bekleedde die natuur en
recht voor haar eischen, dan zou de Vlaming,
zooniet de handelwijze der Walen die geen
Vlaamsch zouden willen leeren min onredelijk
vinden, zich toch beter mogen schikken naar
zoogezeide beleefdheid.

Heil de Antwerpsche Gouwgilde !
De Antwerpsche Gouwgilde deelt ons het
volgende mede :
1. Dat zij geene lessen van beleefdheid te
ontvangen heeft van wie ook.

Voor wat de beleedigingen aangaat in den brief
der Antwerpsche Gilde uitgedrukt, iedereen
oordeele. Hier volgt de opstel ervan :

2. Dat zij om op de lastertaal van sommige
Heeren te antwoorden, den beruchten brief
ten toon zal stellen in “Hertog Jan”,
Tienschestraat nr. 10 mits 0,05 fr. ten
voordeele van den Vlaamschen Penning.

Aan de H.H. Bestuurleden der Henegouwsche
Gouwgilde.

In naam der Gilde,

Ik heb de eer u te laten weten, dat volgens
beslissing der Antwerpsche Gouwgilde, deze
aan uwe vriendelijke uitnoodiging niet
beantwoorden kan.

De Schrijver
Andries Sermon

De Voorzitter
Ser. Lambreghts

Uit Ons Leven van 16 maart 1890.
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Studentenleven anno 1888-1889
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

Vlaamsch zijn, spraken als volgt : wil men ons
in dat Fransch spel mengelen dat “Société
générale des Etudiants” heet, wil men ons de
“société” door onze penningen en feesten doen
ondersteunen, wij willen toch ook iets hebben.
En wij, vlamingen, vroegen dat onder de vijf
en
twintig
jaarlijksche
feesten
en
voordrachten, er twee in ’t Vlaamsch zouden
zijn, te weten : eene voordracht en eene
avondfeest. Maar ! - dit was iets ongehoord ’t en kost niet zijn want de walen en konden
geen Vlaamsch. Daarom werd (zoo sprak men)
onze vraag verworpen maar stijfhoudigheid en
domme koppigheid waren er inderdaad de
reden van.

Antwerpse Gilde : ...
- Antwerpse Studentenkring : Joseph Verhelst
- Kempische (Hertog Jan) : ...
Brabantse Gilde : Jozef De Lantsheere
- Ons Hageland : ...
Limburgse Gilde : Arnout Hendrix
- Zand & Leem (Concorde) : ...
Oost-Vlaamse Gilde (Herderinneke) : ...
West-Vlaamse Gilde (Bel) : Ernest Reynaert (Kortrijkse)
- Brugse : ...
- Kortrijkse : Victor Feys v. Zegher
- Roeselaarse : ...
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...
- Ons Leven : Adelfons Henderickx (Mastentop)

Eerst schenen eenige Vlaamsche gilden
algelijk te willen toegeven, maar na nieuwjaar
hebben zij eenparig geweigerd den nieuwen
voorstel te aanveerden. En van dien ogenblik
af hebben de goede vlamingen besloten geen
lid meer te zijn, zij die de vorige jaren de
talrijkste waren.

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Jozef Sencie (medestichter van Ons Leven)

Brief uit Leuven
Geachte lezers van de Vlagge,
Het eenige belangrijke nieuws dat wij u van
dezen keer kunnen mêe delen is de toestand
van het Algemeen Studentengenootschap. De
kwestie van dit genootschap, die reeds in de
Vlagge van nieuwjaar besproken wierd, is nu
eene afgedane zaak. Ik zal er u vrij mijn
gedacht over zeggen en ze u eens met schusse
en schrôo uiteendoen.

Om toch aan dien hutsepot een einde te
stellen wierd er besloten dat de studenten van
iedere gouwe en lid zijnde van ’t studentengenootschap, onder malkaar drie afgezanten
zouden kiezen. Gij verstaat gemakkelijk,
geachte lezers, dat er daarvoor uit onze
Vlaamsche gouwen fransquillons genoeg zijn
te Leuven, Oostvlaanderen toch uitgezonderd,
waarvan de twee of zelfs de drie afgezanten
tegen hunnen wil en dank gekozen, en
niettegenstaande alle schoonspreken, seffens
hun ontslag gegeven hebben. Daardoor is de
gelijkheid tusschen Vlamingen en Walen in
het bestuur gebroken, maar toch sukkelt het
genootschap voort. - Het wil zelfs toonen door
voordrachten en feesten dat het in vollen bloei
is. Maar och Heere ! - Dan, artikels, ellenlang,
in den “Patriote” zelfs in “het Land” spreken
van zijn leven en zijne werkzaamheid, enz.
enz. Veel gescheer ja, maar weinig wol !

De voorstel tot verandering van het
studentenhuis was : drie afgezanten te doen
kiezen door iedere gouwgilde en dit was,
volgens mij, de gouwgilden als grondslag
willen geven aan ’t Studentengenootschap.
Nu, verscheidene stemmingen moesten plaats
grijpen. Ten eerste, het bestaande studentengenootschap moest zijne standregelen door
nieuwe vervangen. ’t Geen gedaan wierd. En
seffens daar op “groote betooging, wel van
duizend (!) studenten, vlamingen en walen, nu
geheel en gansch verbroederd” (op eene ure
tijds, ziet) zoo schreef de Patriote. Om over die
betooging de waarheid te zeggen : zij bestond
uit eene talrijke bende walen en franskiljons
die zingende de stad rondrolden, ’k en weet
niet waarom, zoo gij door het volgende zult
verstaan.

Wanneer gij nog brieven nopens deze kwestie
tegenkomt, geachte lezers, gelooft er maar
weinig van, en maakt u liever een denkbeeld
van het algemeen (!) studentengenootschap als
een verbroederingskring tusschen Walen en
fransquillons, een dingen waarmede wij ons,
Vlamingen, niet meer en bekommeren.

Eene tweede stemming moest nu plaats
hebben in iedere gouwgilde of zij van den
nieuwen voorstel wilden. Het studentengenootschap en had immers het recht niet
hem te doen aanveerden daar iedere
gouwgilde een onafhankelijk bestaan heeft. De
waalsche gilden kozen seffens afgezanten,
maar de Vlaamsche, die eerst en vooral

Nu, als men dien toestand van het
genootschap wel beschouwt, vraagt men wel
eens als het het leven zal houden. Door de
onthouding der Vlamingen zal het welhaast
groot gebrek lijden, dat is zeker, en daarom
denken er eenige dat de walen zullen moeten
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toegeven, doch anderen denken dat er door de
vijanden der Vlaamsche beweging zal
gewrocht worden om het in stand te houden. ’t
Zij wat er wil, wij wenschen hun geluk met ’t
beestje.

Vlaamsche beweging zouden moeten oordelen,
dat begrijp ik niet.
Aan dit alles hoort gij, jongere lezers, die later
in onze hoogeschool zult studeeren, wat leven
en wat strijden u hier te wachten staat. Doch
en toeft niet van werken en handelen tot gij
het kollegie verlaat. ’t Is daar immers dat gij
uwe wapens moet scherpen, leert goed
Vlaamsch, leest de tijdschriften die over
Vlaamsche beweging spreken, ondersteunt de
Vlaamsche werken, verspreidt de Vlaamsche
gedachten. En is er dan nog een, hier of daar,
die u voor overdrevenen durft uitschelden, of
die de Vlaamsche beweging opentlijk durft
aanranden, zijn naam ga van mond tot mond
en geen Blauwvoet van Westvlaanderen en zij
er, jong of oud, die ’t nieuws niet en wete en
den man en weerdeere.
Bezem.

Welk is nu het besluit dat wij uit den twist
van ’t studentengenootschap kunnen trekken ?
’t Is dat het nogmaals klaar gebleken heeft wie
de overdrevenen zijn. Wij vroegen weinig, en
onze vraag, verre van ernstig besproken te
worden, werd met schaterlachen onthaald
(waarheid). ’t Ging zoo verre dat een Waal die
meende dat de nieuwe voorstel door de
Vlamingen algelijk aanveerd was, dierf
uitroepen “Ils sont vaincus enfin, ces fiers
flamands” (Maar ! “Fier” zijn zij, maar niet
overwonnen.) Ik zou verstaan dat men zulke
dingen in de kamers hoort uitkramen door
bullebakken zooals Bara en de Kerckhove,
maar hier te Leuven, onder katholijke
studenten die met gezond verstand over onze

Uit de Vlaamsche Vlagge van pasen 1889.

Studentenleven anno 1887-1888
dû intervenir pour séparer les étudiants de
Louvain, amentés les uns contre les autres”...

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : ...
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Kempische (Hertog Jan) : Jules Van Elst

Andere bladen, lijk de Journal de Bruxelles
schreven dat er bijkans niets gebeurd was.

Brabantse Gilde : Jozef De Lantsheere
- Ons Hageland : ...

Wij, die dezen strijd van het begin afaan
hebben bijgewoond, willen alles aan de lezers
van “De Student” eens vertellen.

Limburgse Gilde : Lode Plessers
- Zand & Leem : ...
Oost-Vlaamse Gilde (Herderinneke) : ...

Wij zullen zoo getrouw mogelijk de verschillige
gebeurtenissen en voorvallen aanhalen en
soms ook persoonlijke feiten, niet dat wij “ab
uno disce omnes” aannemen, maar alleenlijk
omdat onze vijanden dees wapen zoo dikwijls
tegen ons gebruiken.

West-Vlaamse Gilde : Ernest Reynaert (Kortrijkse)
- Brugse : ...
- Kortrijkse : Victor Feys v. Zegher
- Roeselaarse : ...
AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...

Luistert nu. Zooals velen weten bestaat er te
Leuven eene maatschappij die “Algemeen
Studentengenootschap” genoemd wordt, en in
het “Studentenhuis” gevestigd is.

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Alexis Pouillon (Mastentop)

De strijd aan de Hoogeschool

Het bestier dier maatschappij bestaat uit
afgeveerdigden, die door de studenten van
elken leergang gekozen worden.

Op ’t lest van de maand januari hebben vele
nieuwsbladen geschreven over den strijd
tusschen de Waalsche en de Vlaamsche
studenten der Hoogeschool van Leuven. De
Chronique, de Réforme en soortgelijk janhagel
hebben de zaken verre overdreven en om ter
meest er over gelogen. - Hoe kunnen ze
anders, de gewoonte is eene tweede natuur ! -

Daar was alles Fransch wat de klok sloeg.
’t Jaar 1884 schreven eenige Vlamingen,
hunner eigen weerde bewust, eenen brief aan
’t bestier der maatschappij om te vragen dat
de moedertaal van de helft der leden en
misschien wel van de groote helft - ten minste
zou erkend worden ! Door de zorg van eenige
werkers werd de brief door twee honderd
studenten onderteekend ... maar de overheid
kwam er tusschen en voor den oogenblik
verkregen we niets en daarom weigerden vele

De Figaro van Parijs, die slimme Figaro, die
verleden jaar zijne onnoozele lezers wijsmiek
dat de Vlaamsche Beweging eene der groote
oorzaken was van de werkstakingen en van
den oproer in ’t Walenland, schreef “que
Louvain est en état de siège ... que la troupe a
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Vlamingen lid te worden.

geene moeite, geen last, zelfs geen geld werd
er gespaard en de keus van januari 1886 was
voor ons een ware zegepraal : ’t Vlaamsch zou
de plaats, die kleine plaats, die het verkregen
had, blijven bekleeden.

Dat gevoelde de maatschappij, en in november
1885, verkregen we dat al de plakkaarten van
’t Studentenhuis in de twee talen zouden
gedrukt worden (1).

De geestdrift en de vreugde der Vlamingen
was onbeschrijfelijk - ’t was al erger als met
den zegepraal der Katholieken in 1884 - en
natuurlijk die goede uitslag werd luidruchtig
gevierd.

Deze maatregel gaf ons een beetje voldoening,
erkende onze taal en kost de Walen in
’t geheel of ten deele geen nadeel doen.
Ja maar, als de eerste tweetalige plakkaarten
verschenen,
werd
het
Vlaamsch
er
afgescheurd en de Walen vielen aan ’t morren.
Zij staken de koppen bijeen en gingen, naar
het voorbeeld van onze gouwgilden, “Sociétés
provinciales Wallonnes” stichten. Over het doel
van deze maatschappij, laten we “La
Protestation” een Waalsch bladje, zelf spreken.
Zij schrijft : Le grand but des Sociétés qu’on
allait créer, était avant tout “d’entretenir et de
consolider les liens qui unissent les Etudiants
Wallons.” Mais à la rigueur, ces sociétés ont
encore une autre mission à remplir. Il leur
importe de combattre énergiquement le
mouvement Flamand anti-national, qui est
venu jeter la discorde au sein de l’Alma Mater.
Il leur importe de répondre courageusement à
l’affront qu’on veut infliger aux Belges-Wallons,
et de prendre la défensive vis-à-vis des
flamingants !

’s Avonds kwamen Vlamingen en Walen
malkander tegen en dat deze ontmoeting
zonder stoot of stomp niet kost voorbijgaan,
dat kunt ge wel begrijpen, maar dat er bloed
vergoten werd, gelijk Geusche bladen
schreven, is valsch en om 9 uren was de vrede
al gesloten. Vlamingen en Walen stonden
soms op eene en dezelfde tafel te spreken en
omhelsden malkander broederlijk.
’t Jaar daarna ging de keus vreedzamer en
stilder voorbij.
Dees jaar was de strijd weer heviger :
’s morgens werd er een Waal, die moest
herkozen worden, afgezet en ’s achternoens
vloog er een Vlaming af. Maar de nieuw
gekozenen in ’t eerste jaar der Wetenschappen
en in andere leergangen waren Vlamingen,
zoodat de algemeene uitslag ons heel
voordeelig was. Van beide kanten werd er
gevierd en ’s avonds kwamen de verschillige
groepen malkander tegen : de Vlamingen
zongen “Den Vlaamschen Leeuw” en andere
vaderlandsche gezangen, de Walen zongen
“Bonsoir, Marie Chappechapot” hun nationaal
lied. “A bas les flamins” huilden de eenen,
“Leven de Vlamingen !” antwoordden de
anderen. Daar werd gefloten en gehuild en de
hevigsten
werden
hier
en
daar
wel
handgemeen (3). Ondertusschen was de hoop
zoodanig
vergroot
dat
er
honderden
studenten, burgers en straatjongens op de
merkt vergaderd waren. Vlamingen van
andere Hoogescholen waren er niet, dat is
eene leugen, die een geuzenblad heeft
uitgestrooid. De “Café des Brasseurs” moest
gesloten worden, en de pandoers deden hun
uiterste best om deze samenscholing uiteen te
drijven. Rond 10 uren was het onweder voorbij
en ’t is nog later in den nacht dat eene bende
Walen hunne heldendaden hebben uitgezet.

Et ce but patriotique, ce but noble et nécessaire (!!) sera rapidement atteint, lorsque les
provinces Wallonnes se seront constituées en
Confédération, lorsqu’elles auront centralisé
leurs forces en créant un Comité Général.
Certes, et nous ne le cachons pas, cette mission
généreuse sera sans doute difficile à remplir.
Mais, lorsque le Lion Belge sera enfin fatigué
des rugissements révolutionaires du Lion des
Flandres, alors il sortira terrible de sa torpeur,
et il saura, s’il en est besoin, montrer la même
bravoure qu’en 1830 (2).
Het stuk eindigt als volgt : “Honneur à ces
courageux champions (dat zijn de stichters
dier Waalsche maatschappijen) de la cause
wallonne et nationale ! Et au nom des vrais
Belges, merci !!!”
De Union Hennuyère werd eerst gesticht en na
hunne eerste vergaderingen, kwamen die
Waalsche en nationale gasten huilen en fluiten
voor eene herberg, waar eenige Vlamingen
bijeen waren.

Voor de deur van den Hoogeerweerden Heer
Abbeloos, onzen geliefden rector, hebben ze
“Démission ! Démission !” gaan huilen. Van
daar zijn ze naar den zeer eerweerden Heer
Cartuyvels, onze geachten onder-rector, (die
een Waal is), gegaan om hem eene hulde te
brengen en onderwege hebben ze, lijk kwade
jongens, bij den Heer Alberdingk Thijm,
leeraar der Nederlandsche letterkunde, eenige

De Walen besloten ook op de kiezing voor de
afgeveerdigden te werken, de Vlamingen over
boord te smijten en ’t Vlaamsch van de
plakkaarten te vagen.
Als de Vlamingen dat te voelen kwamen,
schoten ze seffens in den gang om die
pogingen hunner tegenstrevers te verijdelen :
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ruiten gebroken !

moesten genegen zijn.

Zoo eindigde die dag : maar daar was alles nog
niet mee gedaan en nu gaan we nog eenige
voorvallen vertellen gelijk ze ons te binnen
schieten.

En wat hebben de Walen gedaan, den 16n
december, als wij in ’t Studentenhuis
vergaderd waren om aan Zijne Heiligheid den
Paus onze gelukwenschen op te sturen ?

De Union Namuroise stemde dat het
onmogelijk was lid der Namuroise en terzelfder
tijd lid van een Vlaamsch genootschap te zijn.

In eene korte aanspraak herinnerde onze
gevierde Hoogl. Helleputte de getrouwheid
onzer oude Vlaamsche gemeenten aan den
Paus van Rome, en op die woorden : nos
vieilles communes Flamandes, begosten eenige
Walen luidop te morren ! La Protestation
spreekt ook nog van provocations, maar wie
begroet er ons altijd met die lieve namen, als
sales flamins, cochons de flamins ? enz. En ’t
is nog niet langer geleden als den 9n meert :
vreedzaam kwamen we van eene vergadering
van Met Tijd en Vlijt, op den trap ontmoetten
we eenige Walen, die Union hielden : in plaats
van hunnen weg te gaan, zijn ze de leden van
Met Tijd en Vlijt, waaronder (als we het goed
voorhebben) de geachte Heer Voorzitter Hoogl.
Willems en zeker toch de achtbare Heer
Ondervoorzitter Hoogl. Alberdingk Thijm
waren, tot aan de deur al huilende en tierende
lijk een hoop kwade jongens achterna gegaan !

Een der leden, een Naamsche Waal, die ook
lid van Met Tijd en Vlijt was, gaf zijn ontslag
van het Waalsch Genootschap en bleef in Met
Tijd en Vlijt, waar hij nog eenen anderen Waal
meêbracht. Daar werd hem, alsook aan onze
geliefde Hoogleeraars Alberdingk Thijm en
Helleputte, ondervoorzitters van Met Tijd en
Vlijt die door de Walen beleedigd waren, eene
schoone hulde gebracht.
Op ’t leste van januari verscheen er een
studentenbladje, Le Type genaamd, het wilde
de schuld van al wat er voorgevallen was op
de Vlamingen steken, die door hunne trucs
flamingants, door hunnen procédé de honte et
de perfidie, door hun infâme égoïsme, enz.
oorzaak zijn qu’une surexcitation violente
fomenta tous les coeurs loyaux indignement
dupés dans leur bonne foi. En al die groote
woorden en ronkende zinnen dienen om te
zeggen dat de Vlamingen de stoutheid hebben
gehad eenen Waal, die in den raad van het
Studentenhuis was, er af te kiezen nadat ze
gehoord hadden dat de Walen in ’t geheim
werkten om eenen Vlaming, die ook in den
raad zetelde, omver te gooien.

En dan hun gedrag jegens onzen rector, hun
ruitenbreken enz. Ge ziet, ze hadden dat
potteken van provocations stillekens mogen
gedekt laten. Dan is Nos Luttes nog
verschenen. Nos Luttes wilde tusschen Le
Flamingant en La Protestation, tusschenin
zijn, het gaf de Walen nog wat mêe, maar was
toch, naar ons inzien, veel te lauw en, lijk de
vijandelijke
Protestation,
beleedigde
en
lasterde het onzen vriend en strijdmakker
Adolf Pauwels, die dan ook later in Met Tijd en
Vlijt op weerdige en krachtige wijze door eenen
strijdmakker gewroken en door al zijne
vrienden warm is toegejuicht.

Na den Type, verscheen Le Flamingant, een
bladje, dat onze zaak goed verdedigde en ze
trachtte uit te leggen aan de Walen. Maar
’t was boter tegen de galg gekletst of liever olie
op het vuur gegoten, want kort daarop kwam
La Protestation, organe des Wallons Belges uit.
Haar eerste artikel eindigt aldus : “que si
malgré nos justes réclamations, cet état de
choses se perpétuait nous n’aurions plus, nous
autres, wallons, qu’à déserter en masse
l’Université et c’est ce que nous ferons. Caveant
rectores !”
Bom ! Goede reis en de wind van achter !
Dan volgt een lang opstel : La question
Flamande. De Vlaamsche Beweging wordt er
in grondbegin goedgekeurd, maar te Leuven
mag daar geene spraak van zijn, ... deze en
geene toepassing is belachelijk of onmogelijk,
enz ... enz ...

Waarom, vraagt er misschien nog een onzer
lezers, zijn de Walen op zijne Hoogweerdigheid
den rector zoo verbitterd ? ... Alleenlijk omdat
het een Vlaming is ! Van als hij genoemd was,
hebben ze begost met zijnen naam oneerbiedig
te gebruiken en hem binnensmonds uit te
spreken om er “A bas la blouse !” of “A bas
l’Abbeloos !” van te maken. Een Waal ging zelf
zoover zijnen zwarten poedelhond Abbeloos te
heeten : nochtans zij, die dien snaak kennen,
zeggen dat hij onder vele oogpunten nog meer
hondsch is als ’t onredelijk dier, zoodanig dat
het moeilijk is om zeggen wie de grootste beest
is : de hond of zijn meester.

La Protestation verwijt de Vlamingen verleden
jaar M. Verspeyen, hoofdopsteller van Le Bien
Public, te hevig hebben toegejuicht als hij hier
in ’t Studentenhuis in eene Fransche
voordracht zei dat de juffrouwen het
Vlaamsch, hunne moedertaal, wat meer

Dat zijn de bijzonderste dingen van onzen
strijd. Wij willen er geene bemerkingen of
beschouwingen bijvoegen : de feiten alleen
spreken luid genoeg en onze bijdrage mag niet
te lang worden, of de proeflezer kort ze weer in
en dan verloor ze van hare geschiedkundige
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weerde. Die ten minste zal niemand nu
betwisten.
G.

kennen, daarom moeten ze zelf beginnen
met het voorbeeld te geven en onze taal
overal doen gebruiken en eerbiedigen waar
het gevoeglijk geschieden kan.

(1) Vele lauwaards vinden dat belachelijk.
“Wij,
Vlamingen,
verstaan
immers
Fransch !” zeggen ze. - Wel, als daarom
alles in ’t Fransch mag gebeuren, dan
moeten we onze taal maar heel en gansch
verzaken en ons volk niets als Fransch
leeren, dan kan alles in ’t Fransch alleen
gebeuren !

(2) Geholpen door den Franschen
zeker ? Juist zooals in ’t jaar 30 !

arend,

(3) De Vlamingen, als ware broeders, deelden
lief en leed : een hunner had in het
gedrang eene marmere tafelblad gebroken
en moest het betalen. Een hoed ging rond
bij de vrienden, ieder gaf zijnen penning en
de schuld was voldaan !

Nog eene groote reden om tweetalige
plakkaarten te eischen is de deze. De
Vlaamsche studenten der Hoogeschool
willen het volk zijne eigenweerde doen

Uit De Student van pasen 1888.

De Kempische Gilde kort na de oprichting
(foto AMVS)

Vooraan : (1) Désiré Janssens, (2) Karel Kockerols, (3) Jan Meeus, (4) Eugeen Jacobs, (5) Adelfons Henderickx,
(6) Jules Van Elst, achteraan : (7) Karel Lambrechts, (8) Séraphin Lambreghts, (9) Charles De Maeyer,
(10) Joseph Smolderen, (11) Emiel Loos, (12) Jean Rombauts, (13) Alexander Lanslots, (14) Alexis Pouillon.

Studentenleven anno 1886-1887
Antwerpse Gilde : Jean Dierckx
- Antwerpse Studentenkring : ...

West-Vlaamse Gilde : Henri Buyse (Meense)
- Brugse : Albert Ruzette
- Kortrijkse : Ernest Reynaert
- Roeselaarse : ...

Brabantse Gilde : Jan Frans Heymans
- Ons Hageland : ...

AANVERWANTE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS
- Hollandse : ...

Limburgse Gilde : Lode Plessers
- Zand & Leem : ...

ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- August Laporta (Antwerpse Gilde)

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

Oost-Vlaamse Gilde (Herderinneke) : August Raemdonck
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leeren van verre met misachting beschouwen !
Hewel ! Wij vragen dat het genoeg zij ons dat
ongelijk te hebben aangedaan en dat men het
anderen spare !

Uit Leuven
Misschien zal het den menigvuldigen lezers
der “Vlaamsche Vlagge” deugd doen aan
’t herte nog eens te vernemen hoe vaste het
Vlaamsch gedacht nog altijd zit en moedig
werkt in den kop der leuvensche Studenten,
hoe zij hen van langs om meer Vlaamsch man
durven toogen.

Intusschen, heeren van de Vlagge, laten wij
niet
overal,
en
bijzonder
in
ons
Rechtsgenootschap en ons Geneeskundig
Genootschap, maar vrij te nemen wat men ons
zoo onverstandig heeft geweigerd. Dààr leeren
onze jonge advocaten het woord voeren in de
rechtstaal onder het wijs beleid van
Hoogleraar Van Biervliet, dààr onderhandelen
onze geneesheren in de sprake van ons volk,
gelijk het hun later wel te passe zal komen.

Hebt gij het nog onthouden, heeren Lezers,
hoe wij hier Vlaamsche studenten, pas over
een paar jaren, tegen wil en dank - alleenlijk
om ’t onze te vragen - in stokke gerochten met
eenen hoop kortzichtige Walen ? Peist eens !
Wij hadden verkregen dat de plakkaten van
’t Algemeen Studentengenootschap in beide
landstalen zouden gedrukt worden ! ’t Was
een beschaafd volk onweerdig ! Kiezing voor
de vernieuwing van den raad van ’t Genootschap, algemeene strijd tegen de Vlaamsche
raadsleden. Maar, hemelsche deugd ! Op de
drie en dertig leden van den raad waren er
twee en twintig voor ons. Zij kregen er wel elf.
Een derde ! En zeggen dat zij in de kiezingen
van van de jare nog dieper begraven wierden
en omtrent op een vierde vielen !

En Met Tijd en Vlijt !
Kent gij eene
studentenmaatschappij die vijftig jaren lang in
bloei vooruitstreeft ? Zulk een oud bestaan
vieren wij voor Met Tijd en Vlijt, op den
achtsten mei aanstaande. Prachtige feesten
zijn in ’t zicht. Alle Vlaamsche gilden worden
uitgenoodigd om dien dag met de 900
Vlaamsche studenten van Leuven dien
dapperen vijftigjarigen kamp te vieren en den
Leeuw eens ferm zijne mane te laten
schudden !
“Het zal de voorbode zijn van andere
betoogingen waarop de studenten het van nu
reeds gemunt hebben : de Landdag van
Brugge en de plechtigheid Rodenbach. De
West-Vlaamsche Gilde heeft reeds eene
somme van honderd frank gestemd voor ’t
grafteeken van onzen dierbaren Albrecht. Al
de andere gilden beloven hunne medewerking
en wij verhopen wel de nieuw-ingehuldigde
vaandels der Oost-Vlaamsche en Brabantsche
gilden in beide omstandigheden te zien
wapperen.

Machtig zijn de Vlamingen als zij maar
mannen hebben, gelijk wij er hebben die
opentlijk durven recht eischen. Volgde men
wegens vele gemeenteraden van Vlaanderen
dat voorbeeld der studenten, gij zoudt het volk
zien gaan langs den kant der stoute kampers :
hadde men overal Vansteenkistachtigheid !
Die dagen van kiezing waren aldus dagen van
feeste en leute. Maar Leuven weergalmde ook
van eenen kreet van verontweerdiging en
krachtigen tegenstand, ten tijde dat woelzieke
Walen in de Kamer uitvielen tegen de
invoering van de wet Coremans, al was zij ook
niet uitgevoerd. Dat hatelijk krakeel van
Brussel deed de studenten in eene groote
meeting bijeenstroomen. Daar wierd, te
midden den algemeenen geestdrift, den
waalschen haters hun kwaad in het wezen
geslingerd door studenten onzer vijf gouwen.
Een vertoog werd gestemd eischende van
Minister Thonnissen de volle en algemeene
toepassing van die wet, die ten andere verre is
van ons te voldoen.

Begeerde er nog een ander u, Heeren van de
Vlagge, te vernemen met welke ooge wij,
Vlaamsche studenten, onzen nieuwen rector,
Monseigneur Abbeloos, aanzien, wij zouden
hem de wete laten dat wij er ons uitermate
van beloven. Dat is reeds de tweede
Vlaamsch-gezinde rector dien wij achtereen
krijgen !
En peizen dat er nog lieden
verkeeren in den lande van Vlaanderen die
ernstig houden staan dat de vlaamschgezinden nooit voor niets kunnen deugen !
Van den invloed van Monseigneur Abbeloos
beiden wij eene zaak : eenen leergang van
strafrecht in ’t Vlaamsch, opdat de katholieke
studenten van Leuven, zoowel als de anderen,
in state gesteld worden de wet Coremans te
onderhouden. Met Tijd en Vlijt heeft reeds dat
ontwerp in gang gestoken en ’t schijnt dat het
geen verloren werk zal heeten ! God gave ’t !

En waarlijk, ’t komt ons bij voorkeur wel
eenigszins toe die zaak vooruit te helpen.
Beschikt
om
binnen
kort
met
ons
vlaamschsprekend en herwordend volk in
dageljksch verkeer te komen, voorzien wij hoe
dat er velen van ons de oogen zullen
opentrekken, hoe zij hunnen opvoeding zullen
verwijten ze met lijf en ziel op den Franschen
leest te hebben geschoeid. Het Vlaamsch, dat
hun meest moet dienstig zijn, dat hebben zij

Radikaal.
Uit de Vlaamsche Vlagge van pasen 1887.
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Studentenleven anno 1885-1886
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS

Penningmeester
besteld worde.

Antwerpse Gilde : Joseph Verbiest
- Antwerpse Studentenkring : Edouard Janssens

9.

Brabantse Gilde (Herderinneke) : Jan Frans Heymans
- Ons Hageland : ...
Limburgse Gilde : Lode Plessers
- Zand & Leem : ...

van

het

Hoofdbestuur

Na elke zijner betalingen zal de SchrijverSchatbewaarder in de volgende vergadering den kwijtbrief toonen hem door het
Hoofdbestuur afgeleverd.

10. De Schrijver-Schatbewaarder houdt eene
lijst van de bussen die in de herbergen te
Leuven geplaatst zijn.
Hij bewaart er de sleutels van te zamen
met den Voorzitter.
Zij zullen insgelijks te zamen, ten minste
eens per maand, al de bussen gaan
lichten, en in de eerstvolgende vergadering
verslag over den inhoud geven.

Oost-Vlaamse Gilde : Denis Mayart
West-Vlaamse Gilde : Emile Devisschere
- Kortrijkse : Robrecht Doutreligne
- Roeselaarse : ...
ANDERE ILLUSTERE FIGUREN
- Hector Lebon (Oost-Vlaamse Gilde)

Algemeen Bestuur van
den Vlaamsche Penning

11. De twee afgeveerdigden uit elke gouw
zorgen dat het geld door hunne medeieveraars ingezameld voor den 1sten elker
maand aan den schrijver-schatbewaarder
besteld worde.

Algemeen Bestuur
voor de werking ter Leuvensche Hoogeschool
Zoo als het meest al de Vlaamsche studenten
bekend is, bestaat er aan de Leuvensche
Hoogeschool
voor
iedere
gouw
een
inzamelingskring
voor
den
Vlaamschen
Penning. Onlangs hebben die vijf provinciale
komiteiten een middenbestuur gevormd,
waarvan het reglement luidt als volgt :

12. De Schrijver-Schatbewaarder geeft maandelijks in Onze Vlaamsche Wekker verslag
over de opbrengst der inzameling van de
vijf gouwen te Leuven.
13. Wanneer een lid van het Algemeen
Bestuur Leuven verlaat wordt het
onmiddellijk vervangen.
De stukken en papieren (rekeningen,
kwijtbrieven, enz.) van den Vlaamschen
Penning worden telkenmale in de laatste
vergadering van het schooljaar aan den
Voorzitter afgeleverd.

VERORDENING
1.

Er wordt op 8 februari 1886 een
ALGEMEEN
BESTUUR
van
den
Vlaamschen Penning ter Leuvensche
Hogeschool gesticht.

2.

Dit algemeen Bestuur zal bestaan uit twee
afgeveerdigden
van
elke
der
vijf
Vlaamsche gouwen.

3.

De ieveraars van den Vlaamschen Penning
uit elke gouw kiezen zelf de twee
afgeveerdigden hunner gouw.

4.

Jaarlijks zal dit Algemeen
hernieuwd of herkozen worden.

14. Het Algemeen Bestuur voor Leuven zal
zorgen dat de werking in elke gouw ieverig
worde voortgezet.
Het zal ten minste eens per maand
vergaderen.
Ziehier
hoe
’t
algemeen
Bestuur
samengesteld is :

Bestuur

5.

Jaarlijks kiest het Algemeen Bestuur
eenen Voorzitter en eenen SchrijverSchatbewaarder.

6.

De Voorzitter te zamen met den SchrijverSchatbewaarder roept de 10 leden bijeen.

7.

De Schrijver-Schatbewaarder is gelast den
leden de noodige mededeelingen te doen.

8.

De Schrijver-Schatbewaarder ontvangt en
bewaart het geld te Leuven bij de
studenten der vijf gouwen ingezameld, en
zorgt dat het zooveel mogelijk alle
maanden, bij den Schrijver ofwel bij den

Westvlaanderen
Oostvlaanderen
Antwerpen
Brabant
Limburg

Voorzitter
E. De Visschere
D. Mayart
J. Verbiest
J. Heymans
L. Plessers

Schrijver
Buysse
H. Lebon
A. Pauwels
Loos
J. Hendricx

Uit de Vlaamsche Wekker van februari 1886.
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Studentenleven anno 1884-1885
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Immers : de leuvensche blauwvoeten zijn niet
gansch vreemd onder de opstellers en
inschrijvers van de “Vlaamsche Vlagge”,

Antwerpse Gilde : Adolf Pauwels
- Antwerpse Studentenkring : Joseph De Keersmaecker [?]
- Heidebloem : ...

- zij zijn het nog die “Onze Vlaamsche
Wekker” uitgeven, dit zoo geacht tijdschrift,
wel bekend onder ons voor zijne kluchtige
liederen, zijne minne- en hekeldichten, zijne
grondige artikels over kunst, taalstudie en
Vlaamsche beweging en die tegenwoordig het
orgaan van den algemeenen Vlaamschen
studentenstrijd geworden is,

Brabantse Gilde (Oratoriënhof) : Jan Frans Heymans
- Ons Hageland : ...
Limburgse Gilde : nog geen werking
- Zand & Leem : ...
Oost-Vlaamse Gilde (Herderin) : Leon Béthune
West-Vlaamse Gilde : Juliaan Delbeke (Roeselaarse)
- Kortrijkse : Robrecht Doutreligne
- Roeselaarse : ...

- zij zijn het nog die het zoo verspreid
tijdschrift “De Student” uitgeven, tijdschrift
dat bijzonderlijk met de Vlaamsche beweging
bezig is,

De Vlaamsche studentenbeweging
te Leuven

- zij nog en zullen niet vreemd zijn onder de
medewerkers van het nieuw tijdschrift dat
welhaast zal verschijnen, “Het daghet in den
Oosten” en dat bijzonderlijk over taalstudie zal
handelen.

Dat wij sedert eenigen tijd veel veld gewonnen
hebben, valt gemakkelijk te bewijzen. Ik
bezocht over eenige dagen, met eenen oud
student, zekere der bijzonderste herbergen
van Leuven. Mijne maat die met mij gedurig
Vlaamsch sprak, en wist niet beter te doen,
van zoohaast hij in een koffiehuis kwam, dan
van zijnen drank aan den knecht, in ’t
Fransch te vragen. Ik deed hem dit opmerken.
Mijne woorden verwonderden hem zeer daar
hij antwoordde : “Hoe ? maar het is de mode
dat de studenten Fransch spreken, ge moet
toch ook al wat naar de mode zijn”. “Hewel,
Brozen”, wedervoer ik zegepralend, “als ge wilt
de mode volgen, spreek dan maar Vlaamsch,
dat is de laatste mode.”

Dit en belet onze jonge blauwvoeten niet van
nog andere middels in te spannen ten
voordeele der groote zake : het doet waarlijk
deugd aan ’t herte, van te zien hoe zij in de
herbergen, meetingen, maatschappijen en
gazetten hier ter stede, de Vlaamsche rechten
met woord en penne, weten te verdedigen.
Wij hebben hier nog onze beroemde lettergilde
“Met Tijd en Vlijt”. Lang was zij, voor hetgene
de gezindheid aangaat, eene soorte van
afdeeling van het Davidsfonds. Maar eindelijk
is die davidfondsche geest er in den grond
geboord, en nu is de blauwvoeterie er heer en
meester. Wij geloven het toch zoo, want over
eenige dagen nog werd er eenen voorstel
deurgedreven waarbij men besloot al de
Vlaamsche gilden van de stad, zoowel liberale
als katholieke aan te wakkeren, om mede een
verzoekschrift naar den gemeenteraad van
Leuven te zenden, waarin men de onweerdige
Vlamingen die daar zetelen, dringend zou
verzoeken Vlaamsch in hunne zittingen te
spreken.

Ja, lieve Vlaggelezers, hier is het bijna
’t algemeen gebruik onder de Vlaamsche
studenten, van Vlaamsch te spreken. Er zijn
nog wel eenige achteruitkruipers, die den
grooten Jan uithangen, en eene belachelijke
uitzondering maken, maar ’t is zoveel te
heerlijker voor de andere.
Niettemin, indien de gezindheid in ’t algemeen
goed is, wij moeten ongelukkiglijk bekennen
dat eene zekere lauwheid, luiheid, bijna
onverschilligheid, hier ter hoogschole de
overheerschende toon is, het gevoel dat boven
zwemt. Tusschen de honderden Vlaamsche
studenten die onze zake genegen zijn, vindt
men er slechts een twintig- of dertigtal
diepovertuigde, vastberadene, werkende met
handen en tanden om de Vlaamsche beweging
vooruit te helpen. Indien men dus wel
beschouwt wat er hier al voor de Vlaamsche
zake verricht wordt, zou men waarlijk
uitroepen, sprekende van dat hooptje
vooruitstrevers : “Non numerantur sed
ponderantur”.

Het zal misschien de lezers der Vlagge niet
verwonderen maar toch verblijden, van te
vernemen dat de West-Vlamingen onder
opzicht van Vlaamsche beweging hier nog
altijd de kroone spannen. Er bestaat hier eene
West-Vlaamsche gaugilde voor Vlaamsche
leute en Vlaamsch vermaak. Zij telt
tegenwoordig boven de honderd leden, en
heeft maandelijksche vergâringen waar men
verbroedert, Vlaamsche liedjes zingt en leert
het woord in ’t Vlaamsch te voeren. Er bestaat
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nog eene bijzondere Vlaamsche lettergilde, die
sedert eenige weken gesticht, reeds in vollen
bloei is. Niet te min is het te vreezen dat de
West-Vlamingen al wat verslapt zijn. Neen, ’t
en is de tijd van Rodenbach niet meer, de
Rousselaerenaars bijzonderlijk zijn hier diep
vervallen. God betere ’t !

Die mannen, dat zou Fransch spreken dat ze
er scheeve gezichten van trekken.
Hoe waar wanneer men over tijd in de
vergaring der West-Vlaamsche gilde van de
franskiljons zong :
“Zij kennen van hun taal
zooveel als van ’t hebreeuwsch
en vinden ’t arme Vlaamsch
te plat ofwel te fleeuwsch ...
en als ze zuidersch klappen
krijgt hun mondtje een plooi
al knabblen van hun Fransch,
lijk ezels van hun hooi ...”

De Antwerpenaars komen al ras op. Indien de
antwerpsche blauwvoeten de West-Vlaamsche
in getal nog niet evenaren, zij staan toch gelijk
met hen voor wat moed, overtuiging en
werkzaamheid aangaat, en ja, indien de kerels
voort blijven vervallen zullen de sinjoren hen
in ’t korte te boven gaan. Er bestaat onder de
Antwerpenaars, buiten eene kempische gilde,
eene bloeiende antwerpsche lettergilde, die
wekelijksche vergâringen houdt en zes en
zeventig leden telt.

We zullen die heerkens nu maar gerust laten,
ze zouden nog kunnen in eene grrroote
Fransche “colère” schieten !
Ik wil nogtans hiermede niet uitscheiden, lieve
Vlaggelezers, de achtersmaak ware te bitter.

De Oost-Vlamingen hebben tot nu toe weinig,
zeer weinig verricht, de Vlaamsche moed zit er
nog niet in, verre van daar. Nogtans laat ons
hopen : er zijn tegenwoordig onder hen drie,
vier goede mannen opgekomen, en is het werk
lastig, het en ontbreekt hun noch aan
overtuiging, noch aan moed, noch aan
talenten. Die mannen zijn tegenwoordig kloek
aan ’t werk om eene Oost-Vlaamsche gaugilde
te stichten.

Gij hebt zeker reeds gevat dat eene onzer
bijzonderste pogingen is van onder de
studenten van iedere Vlaamsche gaue eene
gaugilde te stichten. Dat eens verricht, peist
ge misschien, hoe schoon en grootsch en ware
het niet van eens met al die gilden ’t hoope te
komen, te verbroederen met honderden
ondereen, te drinken op den voorspoed der
Vlaamsche beweging, onze Vlaamsche liederen
te zingen, en te spreken, lijk onze jonge en
overtuigde herten het ons ingeven, over de
schoone, de groote, de Vlaamsche zake, onze
zake.

De Limburgers tellen eenige goede en geheel
vele flauwe Vlamingen. Zij hebben reeds eene
gaugilde “Zand en Leem” geheeten, die zou
verdienen gansch herbakken te worden want
heur bijzonder doel is van pintjes te drinken.
Nogtans daar is het ook reeds aan de
beterhand, en ja menige moedige Limburger
zal krachtig medewerken aan het limburgsch
tijdschrift “Het daghet in den Oosten”.

Hewel vrienden, dat ook is ons gedacht en dat
zullen we gedaan krijgen.
Radikaal.
Uit de Vlaamsche Vlagge van nieuwjaar 1885.

Wat de Brabanders betreft het is tot nu toe
“een
mager
beestje”.
De
brabantsche
studenten slachten van Brussel en Leuven, ze
liggen in de verbastering verzonken, er is
slechts hier en daar een die de schoone zake
kent en heur genegen is. Wanneer ontwaakt
eens de brabantsche leeuw ? Wie kan het
zeggen ? Hij moet wel vast slapen want het
strijdgeroep der blauwvoeten heeft hem nog
niet wakker gekregen.

De Vlaamsche Studentenbeweging
te Leuven
Als ik den vooruitgang aanschouw dien wij
sedert eenige maanden van hier gedaan
hebben, hoe de Vlaamsche geest voortzet, hoe
de tijdschriften verspreid worden, en lang
verwachte gilden opkomen, zou ik waarlijk in
blijde geestdrift meugen uitroepen : “Nog
nooit, zelfs in den tijd van onzen grooten
dichter Rodenbach zaliger, en heeft de
Vlaamsche studentenbeweging tot Leuven op
zulken goeden voet gestaan.”

Ziedaar, geachte Vlaggelezers, het werk der
leuvensche blauwvoeten, wij zijn er fier over.
Maar ziedaar ook het werk dat velen onder u
geroepen zijn om later voort te zetten wanneer
zij ons ter hoogschole zullen vervangen
hebben.

De lettergilde “Met Tijd en Vlijt” gedraagt heur
dapper. Schoone en vele werken worden er in
de wekelijkse zittinge afgelezen. Ja, er zijn
verscheidene Vlaamschgezinde voorstellen
gestemd geweest, die den ernstigen geest dier
maatschappij te kennen geven, onder andere :

Nogtans indien, alhoewel er maar weinig en
werken, de groote meerderheid der leuvensche
studenten goed gezind zijn, (de Walen tellen
niet mede) er blijft nog een geheele reesem
franskiljons over.
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- Een verzoekschrift aan het studentenhuis,
opdat het Vlaamsch daar zijn recht zou
verkrijgen. (Het antwoord was maar half
voldoende, en zal ons dus gelegenheid geven
om te herbeginnen.)

der provincie Antwerpen, die beloofd heeft van
op heure beurt, eene avondfeeste aan al de
vlamingen te geven.
In mijn voorgaande artikel, heb ik om der
waarheidswille met weinig lof van de
Limburgers kunnen spreken. Die mannen zijn
nogtans in ’t algemeen nog al wel gezind, want
ziet, een onder hen heeft de Vlaamsche
Vlagge, in de zitting van Zand en Leem, voor
den dag gebracht, en het bedoelde artikel
heeft er eene ware verontweerdiging, eene
oprechte opschudding doen ontstaan. En om
niet halfwege te blijven steken, hebben de
Zand- en Leemenaars hunne gilde heringericht, tamelijk vervlaamscht en daarbij een
protest-artikel in “Onze Vlaamsche Wekker”
doen verschijnen. Hewel, lieve broeders van
Limburg, wij kunnen niet nalaten van u over
uwe doening geluk te wenschen.

- Een
verzoekschrift
naar
de
heeren
ministers, opdat onze moedertaal nevens het
Fransch in het staatsblad zoude prijken,
zooals het de heeren Jacobs en Woeste zoowel
wisten te doen.
- Een verzoekschrift naar het Davidsfonds
(Leuvensche afdeeling), opdat die mannen
hunnen invloed zouden gebruiken, tot het
vervlaamschen van den katholieken kring, tot
het herworden der katholieke wacht, vroeger
de Vlaamsche wacht, en tot het hervormen
van zeker weezengesticht hier ter stede, dat
gansch door nonnen bestierd wordt, en
verfranscht is van kop tot teenen, zoodanig
dat onze Vlaamsche weezen, na twee jaren
verblijf, geen woord van hunne moedertale
meer en kunnen.

Een heuglijk en belangrijk nieuws, is het
inrichten van de Brabantsche en OostVlaamsche gauwgilden. Sedert eenige weken
slechts in ’t leven, staan ze reeds op goeden
voet, ’t getal leden groeit gedurig aan, de
Vlaamsche geest komt er in, zij hebben reeds
de aangename voorsmaak geproefd van de
verbroedering in den Vlaamschen strijd en de
hoofdmannen, talentvolle en invloedrijke
strijders verantwoorden ons voor de toekomst
dier nieuwe gilden.

De West-Vlaamsche gauwgilde verkeert ook in
eenen bloeienden toestand. De maandelijksche vergâringen worden talrijker bijgewoond : het is eene ware leute van te zien, hoe
men daar het Vlaamsche bier vereert, hoe men
er zingt dat ’t klinkt ! En wat vermaak dan
van met tachtig mannen, arm aan arm, door
de straten van Leuven te stappen, en den
Leeuw van Vlaanderen of den Blauwvoet tegen
de huizen te doen galmen.

Op onze tijdschriften zal ik nu niet
weerkomen, ik heb ze in mijn voorgaande
artikel vermeld en besproken. Het is dus wel
te peizen, lieve vlaggelezers, dat gij er sedert
allen op in geschreven hebt, en ze dus van zoo
nabij kent als ik zelve.

De West-Vlaamsche lettergilde gaat ook om ter
best : de veertiendaagsche zittingen zijn
alderaangenaamst en aldernuttigst, er worden
daar niet alleen Vlaamsche werken afgelezen,
maar ook alle middels beraamd, tot het
verspreiden der Vlaamsche beweging. En wat
onze roem is, ’t is dat al onze leden radikale
en werkzame Vlamingen zijn.

Sedert eenigen tijd reeds was er hier sprake
onder
Esculapus
discipelen
van
een
geneeskundig genootschap in de goeste der
Fransche “medicale” in te richten. Zoo gezeid,
zoo gedaan. Er zijn reeds eenige voorloopige
vergâringen gehouden en alles gaat zoo goed
dat men hoopt in ’t korte de “medicale” zelfs te
overtreffen. De advokaten, niettegenstaande
zij min blauwvoeten dan de dokters bezitten,
en met de Vlaamsche beweging meer overlast
zijn, en blijven nogtans niet achter. Het plan
van een advokatengenootschap in den zin der
Fransche “juridique” ligt reeds onder hen ter
studie. Te naasten keer zult gij meer nieuws
over die twee punten krijgen.

De sinjoren, onder dewelke men eenige zeer
ieverige
en
radikale
vlamingen
vindt
(ongelukkiglijk nog maar klein in getal) zijn in
’t algemeen goed gezind. De Antwerpsche
studentenkring heeft over eenige weken eene
openbare zitting
gehouden, waarop alle
Vlaamsche genootschappen gevraagd, en alle
vlamingen toegelaten waren. De avondfeest,
echt Vlaamsch, is allerbest uitgevallen, en wij
en kunnen niet nalaten van de sinjoren er
over geluk te wenschen. Bijna alles was er
komiek en luimig, de dichtstukken, de
voordracht en de vertooning, eene schets uit
het studentenleven die den grootsten bijval
verworven heeft.

Over eenige dagen zijn de besturen der
verschillende studentengilden der WestVlaamsche, Oost-Vlaamsche en Brabantsche
gauwgilden, van Zand en Leem, den
Antwerpschen studentenkring de Heidebloem,
bijeengekomen en hebben gezamentlijk eene
uitnoodiging naar den heer De Beucker

Woorden wekken en voorbeelden trekken, zegt
het spreekwoord. En waarlijk ! na de Sinjoren
zietdaar de Heidebloem, of Kempische gilde
- 324 -

Chronologisch overzicht per clubjaar

gestuurd, om hem te vragen van eene
voordracht over de vervlaamsching in
’t onderwijs aan de studenten van Leuven te
komen geven. Allen teekenden met blijdschap
den uitnoodigingsbrief, de Antwerpsche
studententenkring alleen weigerde en dat om
reden van sprekers onderwerp, zeggende dat
de Vlaamsche beweging tegen hun doel was.
(Is hun doel dan tegenstrijdig aan de
Vlaamsche beweging ?) Indien men het hun
moest vragen, zouden zij verontweerdigd zijn.

’t Fransch, en ’t Fransch in de plaatse van
’t Vlaamsch te stellen.
Wij zijn hier ter hoogeschole honderden goede
Vlamingen. Duizenden komen achter. Toen wij
later, wie hier, wie daar, op alle hoeken en
kanten van het Vlaamsche land zullen
verspreid zijn, en zal onze eenheid, onze
macht daarom niet gebroken zijn. Neen !
want in iedere gaue zal er een bond ontstaan,
die al de oudstudenten, ware blauwvoeters,
zal vereenigen, die door het getal zijner leden
en hunnen maatschappelijken toestand eenen
machtigen invloed in gansch het Vlaamsche
land zal bezitten.

Dat de heer De Beucker, onze kloeke en
moedige volksvriend, naar Leuven is gekomen
en daar in tegenwoordigheid van honderden
studenten zijn prachtig onderwerp, “het
Vlaamsch in ’t onderwijs” op de schitterendste
maniere heeft voorgedragen, en behoeft niet
gezeid te worden.

Indien dan al die invloedrijke mannen die
geen “poignée d’universitaires” noch geen
schooljongens meer en zullen zijn, de hoofden
zullen bijeen steken en recht zullen vragen, of
’t Vlaamsch in het onderwijs vereischen, wat,
ik vraag het u, wat zal de overheid dan doen ?

Het ware misschien niet slecht van hier ten
deele ons doel en onze middels voor oogen te
leggen. Ons doel is de omwenteling, (horresco
referens) de omwenteling in ’t onderwijs, ’t is
te zeggen van ’t Vlaamsch in de plaatse van

Radikaal.
Uit de Vlaamsche Vlagge van pasen 1885.

Studentenleven anno 1883-1884
Ik hoor Wanje Blik roepen :
- Och dat moet de politie zijn. Onze mijnheer
heeft zeker een moord begaan ! Zo iets zou
met mijnheer Van Es nooit gebeurd zijn.

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : nog geen werking
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Heidebloem : ...
Brabantse Gilde : nog geen werking
- Ons Hageland : ...

Een ingehouden lach schiet nevens mij los en
een stamp die waarschijnlijk voor den lacher
bestemd is, begiftigt mij met een blauwe
scheen.

Limburgse Gilde : nog geen werking
- Zand & Leem : ...
Oost-Vlaamse Gilde : nog geen werking

- Aie ! Ge doet me zeer ! huilde ik, terwijl
mijn hand, om mijn gekneusde lidmaat te
helen, in de duisternis over het been van de
naast mij gezeten beul wreef. Of die bewerking
mijn pijn lenigde, kan de lezer beslissen.

West-Vlaamse Gilde : Juliaan Delbeke (Roeselaarse)
- Roeselaarse : ...

Een fantastische schachtendoop
Terwijl ik nieuwsgierig op mijn kamer te
wachten zat, hoorde ik dat Wanje Blik de
vensterblinden sloot, en plots een gil uitstiet
alsof men haar de keel afstak. Ik sprong tot bij
mijn venster, en zag de weifelende vlam van
een gaslantaarn, die zich op vijftig meter
afstand bekwaam achtte heel de straat te
verlichten, dat een donkere, zwarte massa
voor de deur mijner woning had postgevat.
Een vuistslag als een donder doet mijn
kamerdeur openvliegen, en heel het huis met
al wat er in is, Verzwimmelen incluus, schudt
op
zijn
grondvesten.
Vier
zwarte
menschengestalten dringen binnen, mijn lamp
slaat een overgrote rode vlam, poft en vliegt
uit. Ik voel mij vastgegrepen, de trappen
afgesleurd, en in een donker hol gesloten, dat
zich eensklaps in beweging zet.

- Maar wat gaat er nu met mij gebeuren ?
vroeg ik min of meer angstig.
- Uil ! bromde een zware stem in de hoek van
mijn rollend gevang, dat mijns dunkens niet
anders kon zijn dan een gesloten wagentje.
- Ja maar ... ja maar ...
- Wereld ! hamerde een tweede stem met
gemaakten ernst, al bleek die stem mij op dit
ogenblik vrij natuurlijk.
- Loop naar den duivel ! vloekte ik.
- Zwaardendriehoek !
overschreeuwde mij
een derde stem, schaterend als een
trompetgeschal, terwijl ik gewaar werd, dat
het wagentje in vollen draf een helling afreed.
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- Straks rijdt hij ons de Dijle in, hoorde ik
mompelen.

De basstem uit de afgrond :
- Leg hem de Zwaardendriehoek om de hals !
Strek hem uit op de Wereld ! Neem alles op
uw vlerken en kom tot mij, trouwe Uil. Ik zal
hem keuren, van zijn vlees eten, van zijn bloed
drinken, en zien en ondervinden of zijn moed
niet wankelen zal !

- Bek toe ! galmt de schetterende Zwaardendriehoekstem.
Een huivering glijdt mij over de ribbenkast en
brengt zelfs een bezoek aan mijn benen, bij de
gedachte dat ik een bad ga nemen in de Dijle.

De klagende stem :
- Komt tot mij, o Salamanders ! Ridders op !
Steunt de Wereld ! Schikt de Driehoek ! Vuur
en vlam om ’t Tafelrond !

- Laat mij eruit ! roep ik vol angst.
Drie vuistslagen bonsen op de buitenwanden
van het wagentje. Het is een sein.

Een koor van twintig stemmen :
- Samarano ! Samarano ! Wereld baart een
nieuwe held !

Gij
moogt
eruit,
oningewijde,
spreekt
nogmaals de Zwaardendriehoek, terwijl hij mij
iets om het hoofd bindt.

Ik zit nog steeds met de blinddoek voor de
ogen. Een tweede pistoolschot wordt mij
nevens de oren afgeschoten, de kruitrook
dringt mij in de neus. Dertig handen te gelijk
nemen mij vast. Men ontdoet mij van
schoenen en kousen. Mijn benen worden tot
boven de knieën ontbloot. Iets kouds wordt
mij om de schenen gewonden. Wat mag dat
wel zijn ? Een dikke koord wordt mij over de
borst onder de armen doorgeslagen. Plots voel
ik mij tien voet hoog boven de vloer gehesen.
Daar hangt Jan !

Daar ik wat teergevoeliger ben dan Triboulet
uit Victor Hugo’s “Le Roi s’amuse” merk ik
zeer wel, dat het een blinddoek is.
Een geweldige schok doet ons allen overhoop
tuimelen. Het wagentje houdt stil. Ik word
vastgegrepen, en op de armen mijner
reisgezellen een goed eind wegs voortgedragen.
Alhoewel geblinddoekt, komt het mij voor, dat
de plaats waar ik mij thans bevind, helder
verlicht is. Men zet mij op vrije voeten, maar
mijn polsen worden stevig vastgehouden.
Daar knalt een pistoolschot. Ik twijfel, of ik
geen kogel tussen schedel en hersenen voel
schuiven. Neen, o geluk ! Ik leef nog.

Hemeltje lief, wat gaat er gebeuren ? Mij
dunkt dat mijn bloed in regenwater verandert.
Als Samarano ervan moet drinken zal hij er
niet veel smaak aan hebben.

Een klagende stem :
- Samarano ! Samarano !

Ik word over en weer geslingerd in de ruimte.
De koord waarin ik met de borst hang, doet
mij krochen van pijn. In die toestand blijf ik
zeker een volle minuut, die mij weliswaar geen
eeuw schijnt te zijn, maar die toch weergaas
lang duurt. Wat mogen zij toch om mijn benen
gewonden hebben ?

Een basstem, die uit een afgrond schijnt te
komen :
- Wie roept mij ?
De klagende stem :
- Uw trouwe uil, die onder het gewicht der
wereld moet bezwijken.

- Uil ! donderen twintig stemmen, en ik voel
mij met een zware schok enige voeten zakken.
Weldra zal ik de grond voelen.

De basstem uit de afgrond :
- Hoog de Driehoek ! Licht de Wereld ! Spaar
de Uil !

- Wereld ! en ik zak nog een meter. Ik begrijp
niet hoe ik nog niet op vaste voeten sta. Men
had mij toch niet zo hoog gehesen ?

De klagende stem :
- Samarano ! Samarano !
De basstem uit de afgrond :
- Wat doet u tot de Meester roepen ?

- Zwaardendriehoek ! buldert het ganse koor
en ik val nog drie meter dieper. Toch hang ik
nog altijd in de ruimte. Mijn lidmaten zijn
geheel uit elkaar geschokt. Wat is het hier
koud ! Ik hang voorzeker in een kelder, want
het ruikt hier naar bier.

De klagende stem :
- Een oningewijde is in het heiligdom
gedrongen !
De Zwaardhouder en al de
Ridders liggen in de grootste verslagenheid
gedompeld.

Het koor :
- Samarano ! Samarano ! Kom, ontvang de
nieuwe Held !
Uil en Wereld, Zwaardendriehoek ! Vuur en vlam om ’t Tafelrond !

Toen dacht ik bij mijzelf : als ik de ooraak ben
van die verslagenheid, hoef ik waarachtig niet
meer bang te zijn. Ik wist allerminst dat mijn
aangewezigheid de macht had al die preutse
ridders in verslagenheid te dompelen.

De basstem uit de afgrond :
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- Scherpt uw tanden, Salamanders, vlees zal
’k eten, bloed zal ’k drinken van de nieuwe
Held.

oordjeskaarske verlicht is. Verdwaasd zie ik
het aan. Een wit laken hangt over zijn
schouderbladen, de kaakbeenderen en tanden
zetten zich in beweging en ik hoor weer de
basstem.

Hel en duivel ! Wat voel ik aan mijn voeten ?
Knagende tanden ? Krabbende nagels ?

- Uw moed heeft niet gefaald. Wees mijn
ridder ! Hoog de Driehoek ! Licht de Wereld !
Spaar de Uil ! Stook vuur en vlam om ’t
Tafelrond !

- Mijn God, roep ik uit. Hulp, hulp ! Ik word
door wilde dieren verscheurd ! Och er hangt
er al een aan mijn grote teen ! Trek op,
verdoeme. Rikkers ! Mus ! Als ’t u belieft, en
schei uit met die akeligheden ! Verdomde
rakkers.

- Aie ! Aie ! jank ik hem in de rede, terwijl ik
van mijn stoel drie voet hoog opvlieg. Daar
komen die verwenste Salamanders weer aan
mijn benen knagen !

Ik zak nog een weinig, niet meer dan twee of
drie duim en sta op vaste bodem. Een stevige
hand vat mij bij de kraag en duwt mij op een
stoel. Mijn blinddoek wordt mij afgenomen,
alles is pikdonker.

Schielijk zet een klaren en heldere straal de
kelder in volle licht, en ik bemerk een tiental
tamme konijnen, die aan mijn voeten zitten te
knagen, of althans aan de koolbladeren die er
omgewonden waren.

- Waar ben ik nu ? zucht ik.
- In Samarano’s Heiligdom, grolt de basstem
op een paar stappen van mij af.

Een homerische lach dondert boven mijn
hoofd ...

Ik zie in de richting waaruit de stem komt, en
ontwaar in het duister een volledig geraamte
waarvan het hoofd binnen met een

Uit Jan Blokker van Flor Heuvelmans.

Studentenleven anno 1882-1883
luider dan ’t kraaien van den Franschen hane
voor God en Kerk en ’t Vlaamsche land !

SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : nog geen werking
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Heidebloem : ...

De lezers van de Vlagge moeten weten wat er
dit jaar voorgevallen is in het Antwerpsche.
Hoe de studenten van het Onze-Lieve-Vrouw
collegie van de Jesuiten te Antwerpen en van
verschillende andere collegiën den 27sten
maarte laatstleden male of landdag hielden in
de Vlaamsche hoofdstad. Hoe zij er ten getalle
wel van tachentig van allen kanten kwamen
toegestroomd. Hoe zij er in vierige redevoeringen en klinkende zangen hunnen moed
verstaalden en hunne voornemens versterkten
voor nu en voor later.

Brabantse Gilde : nog geen werking
- Ons Hageland : ...
Limburgse Gilde : nog geen werking
- Zand & Leem : ...
Oost-Vlaamse Gilde : nog geen werking
West-Vlaamse Gilde : Paul Vanneste (Roeselaarse)
- Roeselaarse : ...

Studenten-Landdag te Antwerpen
God zij gedankt ! In den studentenkamp en
staan de West-Vlaamsche jongelingen of
blauwvoeten, wilt gij, alleene niet meer ! Over
tien jaar ’t was in West-Vlaanderen al vier en
vlamme. De Vlaamsche beweging was er onder
de studenten ontstaan. Zij zet voort allengskens - in ’t gansche land, en de
vlammen laaien nu in het Antwerpsche,
schuilt het vier onder den asschen bij ons.

Men ziet dat het al verre dezelfde toeren zijn
als die van de West-Vlaamsche overdrevene
zotten - in dien tijd, in illo tempore !!!
Nu, wij zullen eens klaarlijk toogen aan alle
lieden die van goeden wil zijn in wat treffelijk
“gezelschap” die zotten verkeeren, en hoe
hunne daden beoordeeld worden door
menschen van verstand. De antwerpsche
studenten immers hebben het verslag van
hunnen landdag gezonden aan de hoofden der
politieke en letterkundige Vlaamsche beweging
te Antwerpen, hun vragende wat zij dachten
over de handelwijze der jonge vlamingen.

Antwerpsche studenten, bravo ! Wij bewonderen u en op onze beurt zullen trachten u na
te volgen. Vooruit, met taai geduld en kloeken
moed :
... rondom de Vlaamsche vane
gilde bij gilde, zingend hand aan hand

Wij zouden geheel en gansch de antwoorde
willen overnemen die op den brief volgde. Het
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spijt ons dat wij er enkel eenige deelen
kunnen van drukken, daar de Vlagge over
geen papier genoeg beschikt.

wisselden elkander af. Het nuttige, dat er den
voorrang had, was er op voldoende wijze met
het aangename en verscheidenheid gepaard.

Maar ... opgelet, West-Vlaamsche lezers, op de
namen die onder de antwoorde staan. Het zijn
- dezen keer - geen jongens meer alleen, geen
onbekende, geen overdrevene, geen dwazeriks
of onnoozelaars (al lievelijke woorden die wij
destijds gehoord hebben), die goedkeuren en
aanmoedigen, het zijn ... mannen die wij niet
behoeven te loven. Overweegt dat, a.u.b.

De sprekers voerden een vrij kernachtige taal,
die zij, men mag het rechtuit bekennen,
meestal door eigen studie en wilskracht
bekwamen.
De eene sprak over de opkomst der Vlaamsche
beweging en hare eerste voorvechters :
Willems, David, Conscience, enz. De andere
deden
uitschijnen
wat
schatten
onze
Vlaamsche taal bezit in vergelijking met de
vreemde Fransche indringster. Nog andere
gaven een algemeen overzicht over den
studentenkamp, en toonden hoe die jonge
beweging, over een tiental jaren in WestVlaanderen
eensklaps
ontstaan,
met
bliksemsnelheid zich over gansch den
Vlaamschen bodem uitspreidde ...

Ten slotte zij het ons geoorloofd te vragen :
begint het dan waarheid te blijken wat een ...
hoe gezeid zonder te verraden wie of welke
man ? ... een geestelijke heer (zoo zullen wij
hem noemen) eens zei : “Wij, wij zouden willen
dat die goede Vlaamsche beweging lijk zij is in
West-Vlaanderen in onze gestichten bestond !”
O! O! O! O! O!

Een ander spreker nam telkenmale het woord,
en behandelde ’t zij de middelen door de
studenten te gebruiken om eerst en vooraf zelf
hunnen eigen Vlaamschen aard te bewaren,
’t zij die om op hunnen onverschillige
studiegezellen te werken, ’t zij die om
rechtstreeks
de
vervlaamsching
van
’t onderwijs te bekomen. Ofwel hij toonde hoe
de taal de scheidspaal is tusschen volken en
hoe bijgevolg een volkstam en bijzonder de
Vlaamsche die door vreemden invloed
bedreigd wordt, om zijn bestaan te verzekeren,
aan zijne taal moet houden. Opmerkelijk is
het, hoe in meestal die warme redevoeringen
een zuiver katholiek en godsdienstig karakter
doorstraalde. De studenten strijden niet alleen
voor hunne taal, neen ! met den vaderlandschen strijd voor dat kostbaar pand der
voorouders, gaat die voor onzen heiligen
godsdienst samen.

Hier zijn de stukken : genomen uit
Handelsblad van Antwerpen, Brusselaar van
24 juni 1883 en Vlaamsch Heelal van 10 juni
1883.
Nog eens : leest aandachtig en overweegt
’t geene die heeren zeggen, sprekende juist lijk
wij in West-Vlaanderen.
Die Scutter.
I. BRIEF
Aan de Heeren Jan De Laet, Edward
Coremans, Volksvertegenwoordigers, enz.
Mijnheeren,
Wij zijn zoo vrij u het hiernevensgaande
verslag toe te sturen der zitting, op 26 maart
door ’t Katholiek-Vlaamsch Studentengenootschap gehouden. Uit het stuk, Mijnheeren,
zult gij gansch ons streven kunnen raden,
zoowel wat het doel betreft dat wij beoogen,
als de middelen waardoor wij dat willen
bereiken ...
De Schrijver
Alfons Henderickx

[...]
III. BRIEF
Aan de Heeren Adolf Pauwels en Alfons
Henderickx, voorzitter en schrijver van den
Vlaamschen Studentenkrans.

De Voorzitter
Adolf Pauwels

II. VERSLAG

Geachte Jonge Heeren,

[...]

Met eene ware belangstelling, laten wij zeggen,
met een dankbaar genoegen hebben wij inzage
genomen van het verslag der zitting door uw
krans
gehouden
den
27sten
maart
laatstleden, en gij verlangt te weten of wij uwe
strekking goedkeuren en uw werk willen
steunen ?

De jongeling die in onze colleges wordt
opgevoed, en daar een deugdelijk en
godsdienstig onderwijs geniet, wordt gewaar
dat er in dat onderwijs een groot gebrek
bestaat. Hij zegt : het is niet genoeg dat het
onderwijs godsdienstig zij, het moet ook
Vlaamsch zijn. Het onderwijs volledig te
vervlaamschen, dat is het doel van den
studentenkamp ...

1. [...] Het doel dat uw jongelingschap beoogt,
is sinds lang een hoofddoel, ook voor ons. Het
onderwijs, de opvoeding onzer jongelingschap
moet worden wat ze geen enkel oogenblik had
mogen ophouden te zijn : Vlaamsch in taal, in

Om half drij ’s middags begon de zitting.
Muziek, zang, redevoeringen en tooneelstukjes
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volksgeest, in geloof, in wetenschap, in
burgerzin, in overleveringen en gebruiken en
zeden. [...]

weinigen juist dient er omzichtig gehandeld en
wel zorg gedragen, dat uwe werking door hen
niet kunne worden beschouwd alsof die zou
overslaan tot een persoonlijken tegenstand.

2. [...] Van voor het jaar 1830 en zelfs reeds in
de verleden eeuw [...] scheen het en was het
wellicht doelmatig, ook tijdens de uitspanningsuren het spreken der Vlaamsche taal te
verbieden. Ten huidigen dage is dergelijk
verbod door geene hoegenaamde reden meer
te billijken. Wie Fransch wil aanleeren, heeft
daartoe nu ruimschoots alle gelegenheid aan
de hand en wat heden van een grooter belang
is dan het overtollig aanleeren van het
Fransch, is te zorgen dat de kweekelingen
onzer vrije scholen voor lager en middelbaar
onderwijs, de moedertaal niet enkel goed
schrijven, maar ook goed spreken. Er moet
dus in den regel nederduitsch worden
gesproken tijdens de speeluren of - wij zijn het
toegeven toch gewoon - beurtgewijze Nederduitsch en Fransch. Maar iets waarop moet
aangedrongen worden, is dat het zuiver
spreken en uitspreken onzer moedertaal den
leerlingen worde opgelegd. [...]

4. [...] Wat wij u hier ronduit willen verklaren,
is dat wij om tot de hervorming van het
onderwijs te geraken, minder te vragen
hebben van uwe leeraars, dan van u,
studenten, en dat gij meer te doen en te geven
hebt dan te vragen. Aan u is bovenal de
eeretaak
toevertrouwd,
den
grootsten
hinderpaal uit den weg te ruimen, dit is aan
den onwil van sommige ouders een einde te
stellen. Dit kunt gij beter en in eene ruimere
mate dan wie ook. Weest in alle klassen de
beste leerlingen en draagt er zorg voor dat gij,
tenminste in de hoogste, de eerste prijzen
behaalt in alle vakken van onderwijs en vooral
in ’t Fransch. Zoo iets zal de meest verblinde
ouders tot nadenken overhalen. [...]
En nu, geachte leden van den Studentenkrans, willen wij dezen mogelijk wel al te
langen brief sluiten met u nogmaals te zeggen
dat wij ons gelukkig achten de vaderlandsche
schooljeugd meer en meer in tal te zien
toenemen. Vlaanderen stelt zijne hoop op de
jongelingschap, zijn leger voor de toekomst.

3. [...] Wat bij de onderwijzende geestelijkheid
het grondig aanleeren van de moedertaal en
dezer gebruik tot het onderricht van andere
vakken in den weg staat, is noch misprijzen,
noch onwil. Het meerendeel der leeraars is
opgeleid volgens het verfranschte stelsel dat
en onzen volksaard en onzen Godsdienst
reeds zooveel kwaad heeft berokkend en voor
beide, ja, voor het bestaan van België zelf, er
nog ergere zal hebben, zoo het niet
onophoudend en met kracht wordt te keer
gegaan. [...] Wij kunnen niet aannemen dat er
ten huidige dagen, onder onze geestelijkheid
nog veel leeraars te vinden zijn die mogen te
boek staan als zijnde onze moedertaal
stelselmatig ongenegen. Maar met deze

Sursum corda !
Geteekend : Jan De Laet, Edward Coremans,
baron Eduard Osy, A. Guyot, Eugeen De
Kerckhove, Eugeen De Decker, Eugeen Meeus,
Notelteirs, Theofiel Janssens, Leo De Bruyn,
Coomans, baron Eugène de Zerezo de Tejada,
J. Cogels-Osy, August Snieders, Lambrecht
Van Ryswyck, Ignaas De Beucker, Jules Van
Herendael en Armand Segers.
Uit de Vlaamsche Vlagge van de zomer 1883.

Studentenleven anno 1881-1882
SENIOREN VAN DE GILDES EN CLUBS
Antwerpse Gilde : nog geen werking
- Antwerpse Studentenkring : ...
- Heidebloem : ...
Brabantse Gilde : nog geen werking
- Ons Hageland : ...
Limburgse Gilde : nog geen werking
- Zand & Leem : ...
Oost-Vlaamse Gilde : nog geen werking
West-Vlaamse Gilde : nog geen werking
- Roeselaarse : ...
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Leuvense studenten omstreeks 1880
(foto AMVS)

Liggend : (1) NN, (2) Flor Heuvelmans, zittend : (3) Victor Robyns, (4) NN, (5) NN, (6) Alfons Depla, (7) NN,
(8) Georges Serigiers, staand : (9) NN, (10) NN, (11) NN.
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en groepeerde aanvankelijk studentinnen uit
de Westhoek. Vanaf 1995 zou het wingebied
echter uitgebreid worden tot gans Vlaanderen.
Hun kleuren waren blauw-wit-blauw met
blauw als hoofdkleur. De linkerhelft van het
schild toonde een afbeelding van een
hartendame terwijl de rechterhelft ingevuld
werd met de clubkleuren en de zirkel. In de
zomer van 2001, na de sluiting van de
Donatus, verdween Ad Libitum uit het
Leuvense studentenleven.

Vader Aalsterse - anno 1994
Vader Aalsterse werd op dinsdag 6 december
1994 opgericht door Catherine Gilot. De club
was de vrouwelijke tegenhanger van Moeder
Oilsjterse en groepeerde studentinnen uit
Aalst en omgeving. Hun kleuren waren witgeel-rood met geel als hoofdkleur. De
rechterhelft van het schild werd ingevuld met
de clubkleuren en de zirkel terwijl de
linkerhelft bovenaan een Vlaamse Leeuw
toonde en onderaan de letters O I L S J T en
een ajuin in de vorm van de mascotte van
voetbalploeg Eendracht Aalst. Onder de titel
“Beleuvenissen van Vader Aalsterse” is er ooit
een fotoboek verschenen. Na nauwelijks drie
jaar verdween Vader Aalsterse alweer uit het
Leuvense studentenleven.

Antwerpse Gilde - anno 1885
De Antwerpse Gilde werd opgericht op woensdag 25 maart 1885 door Adolf Pauwels, Emile
Schiltz en Raphaël Verhulst. Zij groepeert de
studenten uit de provincie Antwerpen. De
kleuren zijn rood en wit met rood als
hoofdkleur. Het schild is het traditionele
provincieschild van Antwerpen voor de hervormingen van 1996 en toont een verzinnebeelding van de steden Antwerpen, Mechelen
en Turnhout door combinatie van hun wapenschilden. In 1908 verscheen een tweewekelijks
krantje onder de titel “Pas Op !” en omstreeks
1980 werd er met “De Frut” een periodiek
informatieblad uitgegeven. Beide schrijfsels
was echter maar een kort leven beschoren. De
Antwerpse Gilde kende meermaals moeilijke
jaren, al dan niet als gevolg van financiële
problemen. Zo bijvoorbeeld in het begin van
de jaren dertig en in het begin van de jaren
zestig. Die laatste periode was trouwens

Moeder Aarschotse - anno 1931
Moeder Aarschotse werd in 1931 opgericht
door Jef Evers en Frans Smets. De club
groepeerde de studenten uit Aarschot en
omstreken. Hun kleuren waren zwart-witzwart met zwart als hoofdkleur maar hoe het
clubschild eruit zag, is niet geweten. Aan het
einde van de jaren vijftig is Moeder Aarschotse
uit het Leuvense studentenleven verdwenen.
Vader Ad Libitum - anno 1986
Ad Libitum werd in 1986 opgericht door
Nathalie Beernaert. De club was de
vrouwelijke tegenhanger van Moeder Westland

Antwerpse Gilde in 1965-1966
(foto Maurice Bauwens)

Vooraan : (1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) Charles Lenaerts, (5) Leo Feyaerts, (6) Karel Tobback, (7) NN, (8) Paul Van
Grieken, midden : (9) NN, (10) NN, (11) Mami van de Mater, (12) NN, (13) Jef Maïs, (14) Rob Jans, (15) Maurice
Bauwens, (16) NN, (17) Guy Huysmans, (18) Hugo Stuer, (19) Marc Baes, achteraan : (20) Jef Paepen,
(21) Wilfried Gijsel, (22) Staf Carens, (23) Jan Klockaerts, (24) Guy Joos, (25) Alfons Van Eyck, (26) Mark
Janssens, (27) NN, (28) NN, (29) Eddy Druyts, (30) Guy Verhaert, (31) Gilbert Van Oproy, (32) NN.
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ook de periode toen de werking van de
Antwerpse Gilde (net als die van alle andere
gilden) uitgebreid werd en studentinnen
welkom waren op de activiteiten. Door de
jaren heen zijn er vele clubs in de Antwerpse
Gilde gegaan en gekomen en alleen de Geelse
was van in de 19de eeuw tot in de 21ste een
vaste waarde. Rupelgalm overleefde de jaren
zeventig niet en de Mastentop kon weliswaar
na een heroprichting haar eeuwfeest vieren
maar is inmiddels helaas opnieuw ten onder
gegaan. Sinjoria verdween in de woelige jaren
zestig maar is inmiddels alweer bijna twee
decennia springlevend. In de jaren zestig
doken er met Reuzegom en Semini voor het
eerst ook collegeclubs op in het regionale
clubleven en naderhand werden ook Lange
Wapper en Omnia clubs met een vaag afgebakend wingebied. Swaene en Hewes bakenden dan weer hun regio veel te klein af en
konden niet overleven. Vreemde eend in de
bijt was ook Mechlinia dat in de jaren vijftig
evolueerde naar een thuisclub, in de jaren
zeventig verdween en herrees maar in de jaren
tachtig verhuisde naar de Brabantse Gilde.

Antwerpse Studentenkring - anno 1881
De Antwerpse Studentenkring werd op
dinsdag 8 november 1881 opgericht door
Florimond Heuvelmans en ... Dierckxsens. De
club groepeert de studenten uit de stad Antwerpen. Hun kleuren zijn rood-wit-rood met
rood als hoofdkleur. Tot 1914 was de club lid
van de Antwerpse Gilde maar hun fransgezindheid zorgde na de oorlog voor de afscheuring van Sinjoria en voor een vervreemding van de Antwerpse Gilde. In 1931, naar
aanleiding van het tiende lustrum, werd de
benaming van de club veranderd in Koninklijke Antwerpse Studentenkring of kortweg de
KASK. Vandaag de dag bestaan zij nog steeds
maar van enige band met het Vlaams studentenleven is hoegenaamd geen sprake meer.
Vader Aphrodite - anno 1986
Aphrodite werd in februari 1986 opgericht
door Katrin Goderis en was één van de
allereerste exclusief vrouwelijke studentenclubs van Leuven. Hun kleuren waren groenwit-blauw met groen als hoofdkleur. Het

Vader Aphrodite in 2005-2006
(foto Laurence Carels)

Onderaan : (1) Henriette Peeters, (2) Laurence Tack, (3) Katrien Baetens, (4) Laura Lannoo, (5) Helena De
Munck, (6) Katrien Meuwissen, midden : (7) Sylvie De Clippel, (8) Inès Hellemans, (9) Emily De Ceuninck,
(10) Ellen Milloen, (11) Camille Goddeeris, (12) Laurence Carels, achteraan : (13) Karen Rogiers, (14) Séraphine
Loose, (15) Anneleen Coppens, (16) Dominique Kolijn.
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Vader Artemis in 2005-2006
(foto Charlotte Backx)

Vooraan : (1) Katrien Willoqué, (2) Sofie Bruyninckx, (3) Katrien Bosquet, (4) Sarah Verlende, achteraan :
(5) Stephanie Willems, (6) Hadewych Van Ginderachter, (7) Charlotte Backx, (8) Sofie Allegaert, (9) Nathalie
Hofman.

blauw staat voor het water van de Schelde,
het wit voor de schoonheid van een zwaan en
het groen voor de kleur van Paris. De
linkerhelft van het schild toont een appel, een
zwaan en het jaartal 1986 terwijl de rechterhelft ingevuld wordt met de clubkleuren en de
zirkel. Oorspronkelijk werden enkel studentinnen uit Antwerpen opgenomen, maar naderhand
verdween
de
streekgebondenheid
helemaal. Aphrodite werd een succesvolle club
tot interne problemen uitmondden in een
splitsing. In 1999 bleef Aphrodite maar over
met twee commilitoneskes. Het lag voor de
hand om de club een stille dood te laten
sterven maar de pas ontgroende Quirine
Winne nam de uitdaging aan en aanvaardde
het preseslint. Aanvankelijk was Aphrodite
een bescheiden clubje met slechts zes leden
maar dankzij hun groot enthousiasme en hun
sociale contacten slaagden zij erin om
nauwelijks twee jaar later te starten met een
corona van twintig vrouwen sterk. Ze kregen
er zelfs een nieuwe meter bij : Odette, gekend
om haar heerlijke spaghetti’s in den Boule.
Sindsdien zorgen talrijke schachtinnen elk
jaar weer voor versterking zodat Aphrodite
vandaag de dag één van de best draaiende
clubs van Leuven mag genoemd worden.

studentinnen uit de provincie Antwerpen en
hun kleuren zijn bordeaux-grijs-bordeaux met
grijs als hoofdkleur. De linkerhelft van het
schild toont een afbeelding van de godin
Artemis terwijl de rechterhelft ingevuld wordt
met de clubkleuren en de zirkel. In 2002
verhuisde Artemis van de Artmania naar den
Boule. Dat jaar had Vader Artemis negen
schachten waarmee de basis gelegd werd voor
de jaren die zouden volgen. Datzelfde jaar, op
woensdag 23 oktober 2002, werd Vader
Artemis aanvaard als schacht van het MSK en
definitief opgenomen op woensdag 5 maart
2003. Dit ging gepaard met de verkiezing van
Elsbeth van Paridon als senior seniorum. Na
de examens verliet zij Leuven zodat ze de zo
begeerde functie niet meer kon vervullen. De
blik van Vader Artemis bleef evenwel gericht
op het MSK en de Artemiekes Katrien Bosquet
en Sofie Allegaert zorgden zowel in 2004-2005
als in 2005-2006 voor enkele onvergetelijke
cantussen. Vooral de openluchtcantussen die
beide dames leidden, zullen bij velen nog jaar
in het geheugen gegrift blijven. Naar
aanleiding van het eerste lustrum organiseert
Vader Artemis in 2005 ook een galabal en
sindsdien is het de bedoeling dat deze
activiteit voortaan elk jaar weer georganiseerd
wordt. Nog enkele weetjes over Vader Artemis :
jaarlijks zweren de Artemiekes bij de
clubactiviteit “Fuck the Facs” die telkens
uitgroeit tot een hoogtepunt van het jaar en in
de keuze van de clubpolo’s zijn de Artemiekes

Vader Artemis - anno 2000
Vader Artemis werd in 2000 opgericht door
Lee-Ming Njoo (een commilitoneske van Vader
Fortuna). De club groepeerde aanvankelijk de
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echte trendsetters zodat ze telkens weer
geïmiteerd worden door de andere clubs.

haar werkterrein in Brussel had, behoorde zij
in Leuven niet tot de Brabantse Gilde. Dit
neemt echter niet weg dat een aantal
commilitones van B.L.B. aan het begin van de
jaren dertig tot gildepreses verkozen werden.
Wellicht was de stijlvolle clubgeest van de
Brusselaars niet vreemd aan hun uitstraling
in het Leuvense studentenleven. Immers,
reeds tijdens het derde clubjaar werden de
voorschriften van het Bierkomment strikt
nagevolgd om zodoende het verloop van de
clubavond in goede banen te leiden. In 1935
werden die voorschriften overgenomen in de
alom gekende clubcodex zodat nagenoeg alle
Vlaamse studentenclubs het voorbeeld van
B.L.B. navolgden. Tijdens de laatste jaren voor
de oorlog werd de atmosfeer in B.L.B.
beïnvloed door de verschillende Vlaamse
politieke strekkingen. Bovendien werd de
schachtentafel gevuld met studenten van de
eerste Vlaamse retorica’s uit het SintPieterscollege te Jette. Deze jonge studenten
waren bereid zich in te spannen voor de
herleving van hun taal en cultuur in hun
hoofdstad. Bij het begin van de bezetting liet
de drang tot vernieuwing zich ook in de schoot
van B.L.B. gelden en de leden gaven uiting
aan een verlangen naar een bredere, meer
algemene studentenwerking. Tijdens de
oorlogsjaren waren de omstandigheden echter
niet altijd even gunstig : door de rantsoenering
was het fluitjesbier duidelijk van mindere
kwaliteit, wegens een gebrek aan eten en
kolen werd er slechts van dinsdag tot vrijdag
cursus gegeven en omwille van het
uitgangsverbod werden de traditionele Bals

Bezem Brussel - anno 1925
In juni 1924 hadden in de Hoogstraat te
Brussel feestelijkheden plaats ter gelegenheid
van de 400ste verjaardag van de geboorte van
Pieter Breughel. Enkele humaniora-studenten
ontdekten toen de Marollen en besloten een
kleine kring op te richten om samen het oude,
volkse, Vlaamse Brussel te leren kennen. Mon
De Goeyse was de bezieler en de kring kreeg
als benaming Die Ghesellen van den Drancke.
Een jaar later studeerden vijf van de zes
ghesellen te Leuven zodat de Camere het
karakter
kreeg
van
een
Leuvense
studentenclub. De benaming van de club werd
dan ook al gauw Bezem-Lovania - Leuvense
Hoogstudentengilde te Brussel of kortweg
B.L.B. De allereerste clubkleuren waren
lichtblauw-wit-lichtblauw maar al tijdens het
tweede clubjaar werd gekozen voor groenrood-groen met rood als hoofdkleur. Op de
linkerhelft van het clubschild werd de bezem
van Ons Hageland overgenomen terwijl de
rechterhelft ingevuld werd met de clubkleuren
en de zirkel. Die eerste clubjaren waren jaren
van zoeken en veranderen : de benaming van
de club, de zirkel, de rol in het Leuvense
studentenleven,
het
invoeren
van
de
clubnamen, de financiering, de bestuursfuncties, enz. Maar geleidelijk aan viel alles in
vaste plooien en het ledenaantal steeg gestaag
tot een voorlopig hoogtepunt van 40 tijdens
het tweede lustrumjaar. Aangezien B.L.B.

Cantus van het K.S.C. op maandag 17 april 2006
(foto Peter Dirix)

Vooraan : (1) Mathias De Somere, (2) Clara Van Hemelrijck, (3) Martijn Dehaene, (4) Stefan Van de Weyer,
(5) Els Goubert, (6) Dorien Degreef, (7) Sarah Van Eeckhout, (8) Peter Dirix, (9) Marjan Dondeyne, achteraan :
(10) Lars Dullaert, (11) Thomas Van Rompuy, (12) David Van Cauteren, (13) Joost Lauwers, (14) Sarah
Vangindertael.
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vervangen door Thé-Dansants. Toch werd de
activiteitenkalender gevoelig uitgebreid en het
ledenaantal steeg tot boven de 150. Deze
explosieve groei zorgde er voor dat B.L.B. eind
1944 overging in het Brussels Studentencorps
of afgekort B.S.C. De activiteiten van het corps
werden voortaan georganiseerd door zeven
conventen : het Breughelconvent (clubleven),
het
Goedeleconvent
(studentinnen),
het
Egmontconvent (politiek), het Erasmusconvent (cultuur), het Ruusbroecconvent
(geloof), het Michielsconvent (sport en
ontspanning) en het Anneessensconvent
(sociaal engagement). Daarnaast werd er met
Egmont ook gezorgd voor een eigen
mededelingenblad zodat het contact met de
leden en de oud-leden onderhouden kon
worden. Het traditionele clubschild zou
voortaan enkel gebruikt worden door het
Breughelconvent terwijl het corps een nieuw
schild ontwierp. Dat was gevierendeeld met
rechtsboven de clubkleuren en de zirkel,
rechtsonder de Brabantse leeuw, linksonder
Sint-Michiel met de Draak en linksboven de
Vlaamse leeuw. In 1948 werden de statuten
nogmaals aangepast en werd de naam
gewijzigd in Katholiek Studentencorps te
Brussel. Het K.S.C. ging verder op de
ingeslagen weg en aan het einde van de jaren
vijftig werd het recordaantal van meer dan
180 leden genoteerd. Bij het begin van de
jaren zestig echter bracht de democratisering
van het onderwijs ware aardverschuivingen
teweeg in het studentenleven : de grotere
aantallen studenten en studentinnen leidden
tot een nijpend tekort aan koten en bovendien
zorgde de nieuwe studentenmassa ook voor
een nieuwe mentaliteit waar individualisme en
opportunisme hoogtij vieren. De studenten
brachten
het
voortbestaan
van
hun
verenigingen in het gedrang door aan
activiteiten van uiteenlopende organisaties
deel te nemen zonder ook maar van één ervan
lid te zijn. In 1975, aan de vooravond van de
viering van het tiende lustrum, werd voor de
derde keer in de corpsgeschiedenis de kaap
van 150 leden gehaald. Echter, nog geen jaar
later scheurde een Antwerpse meerderheid
zich af, zodat de corona bestond uit welgeteld
22 commilitones en commilitoneskes. Toch
blijkt uit de archiefdocumenten dat het
clubleven zeker niet opgegeven werd : er werd
gerold en gecantust, karnaval gevierd, gekwist
en gekaart, geschaatst en gewandeld en de
hele club vertrok zelfs af en toe op weekend.
Zo blijkt dat na al die jaren de cirkel gesloten
is en dat het K.S.C. aanbeland is waar B.L.B.
begonnen is : met een paar tientallen
commilitones wordt nog immer gewerkt aan de
overlevering van het traditionele studentenleven.

Boves Luci - anno 1976
Boves Luci (ofwel de stieren van het LUC)
werd op dinsdag 12 februari 1974 in
Diepenbeek opgericht door twaalf commilitones waaronder de stuwende kracht Jacky
Hox. Ruim twee jaar later zijn die stichters in
Leuven beland en in oktober 1976 werd onder
impuls van Ivo Vermeylen de Leuvense
afdeling opgericht. Zoals de benaming het laat
vermoeden biedt Boves Luci een onderkomen
aan de studenten van het LUC. Hun kleuren
zijn oranje-zwart-oranje met oranje als
hoofdkleur. De linkerhelft van het schild toont
drie stieren terwijl de rechterhelft ingevuld
wordt met de clubkleuren en de zirkel. Sinds
1999 werd de werking in Leuven gestaakt
maar Diepenbeek en Brussel blijven de fakkel
doorgeven. Naar aanleiding van de vijfde
lustrumviering werd de clubgeschiedenis in
1999 door Toon Hermans uitgeschreven onder
de titel “De waarachtige geschiedenis van
Boves Luci”. PIDL (of voluit “pie in de lucht”,
wat het boveske alternatief is voor vriendelijke
groeten).
Boves Luci in 1986-1987
(foto Kurt Moons)

Vlnr : (1) Jan Swennen, (2) Werner Camps en
(3) Kurt Moons.

Brabantse Gilde - anno 1885
De Brabantse Gilde groepeert de studenten uit
de provincie Vlaams-Brabant. Hun kleuren
zijn rood-groen met rood als hoofdkleur. Het
schild is het traditionele provincieschild van
Brabant voor de hervormingen van 1996. Een
eerste aanzet tot de Brabantse Gilde werd
gegeven in de zomer van 1884 maar de
oprichting werd pas definitief een feit in
februari 1885. De stichters waren Jan Frans
Heymans, Jozef De Lantsheere, Armand De
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Coster
en
Albéric
Pelgrims.
Op
de
stichtingsvergadering
waren
er
twaalf
studenten aanwezig en na een week was dit
aantal al opgelopen tot een dertigtal. Het
eerste gildelokaal werd het Oratoriënhof in de
Mechelsestraat. Een goed jaar na de stichting
was er genoeg geld ingezameld voor een
gildevaandel, dat naar een model van
professor Joris Helleputte in Brussel werd
vervaardigd. Op woensdag 4 mei 1887 werd
dit door rector Mgr. Jean-Baptiste Abbeloos
gewijd en de dag erna met een luisterrijke
stoet ingehuldigd. Het ledenaantal was
intussen gestegen tot zo’n 85. De activiteiten
bestonden uit vergaderingen met gezang,
voordrachten en muziekopvoeringen en er
werden ook uitstappen en toneelopvoeringen
georganiseerd. In die vooroorlogse jaren was
het niet ongebruikelijk om lid te worden
zonder daarom bij een club aangesloten te zijn
(maar niet omgekeerd ?). Zodoende is Ons
Hageland (anno 1874) jarenlang los van de
Brabantse Gilde actief geweest maar wellicht
was dat met Payottenland (anno 1911) veel
minder het geval. In de zomer van 1914 werd
het studentenleven door de verwoesting van
Leuven en de sluiting van de Alma Mater
volledig verlamd. Het duurde dan tot het
voorjaar van 1919 vooraleer het studentenleven weer op gang kwam. De eerste
vergaderingen gingen door in Heverlee,
vermits alle Vlaamse studentenorganisaties
als staatsgevaarlijk werden beschouwd door
de Leuvense politie. Zowel Ons Hageland als
Payottenland werden geïntegreerd in de Gilde
en in de jaren twintig zagen de andere
Brabantse clubs het licht. In 1920 werd
Noord-Brabant opgericht, tijdens de zomer
van 1922 richtten enkele oud-leerlingen van
het
Leuvense
Sint-Pieterscollege
de
Leuvensche Club op, in 1925 richtte Mon De
Goeyse de modelclub Bezem-Lovania-Brussel
op en in 1931 was het tenslotte de beurt aan
de Aarschotse Club en de Diesterse Club. Het
Brabantse
Gildeleven
floreerde
en
de
Brabanders waren voortrekkers op gebied van
studentikoze stijl en tucht. Immers, in 1929
gaf Mon De Goeyse de aanzet voor de
oprichting van het Leuvense SeniorenKonvent
en de Noord-Brabander Hendrik Wyckmans
week uit naar Gent en richtte daar het Gentse
SeniorenKonvent op. Het was ook Hendrik
Wyckmans die als gildepreses het tweede
Brabantse vaandel liet ontwerpen. Na
onenigheid over de financiële afwikkeling van
een Thé Dansant in het voorjaar van 1941
richtte Bezem-Lovania-Brussel zich volledig op
zijn Brusselse roeping en groeide uit tot het
Katholiek Studentencorps te Brussel. De
andere Brabantse clubs (met uitzondering van
de Diesterse Club) konden hun werking in

Leuven min of meer verder zetten maar in
1942 staakte de Brabantse Gilde haar
werking. In februari 1945 werd onder Emiel
Valkeniers een vruchteloze poging gedaan om
de Brabantse Gilde terug op te starten en in
het najaar van 1948 had Jan Verbinnen al
evenmin veel succes. Het duurde dan tot
oktober 1951 voor er opnieuw werd
aangeknoopt met de vooroorlogse traditie en
vanaf 1952 werd het K.S.C. opnieuw
opgenomen in de Brabantse Gilde. In die tijd
bestonden de activiteiten vooral uit twee
jaarlijkse
bals,
een
kerstfeest,
enkele
cantussen en een wisselbeker voetbal die niet
zelden gewonnen werd door Noord-Brabant.
Op het einde van de jaren vijftig verdwenen
Ons Hageland en de Aarschotse Club. Vanaf
1956 tot aan het einde van de jaren zestig
konden ook studentinnen lid worden van de
Brabantse Gilde. Met uitzondering van het
K.S.C. bleven de clubs echter een uitsluitend
mannelijke aangelegenheid. In de tweede helft
van de jaren zestig werd er een poging
ondernomen om Ons Hageland opnieuw op te
richten maar bij het begin van de jaren
zeventig verdwenen zowel Ons Hageland als
Noord-Brabant.
Met
uitzondering
van
Payottenland kenden ook de andere clubs
moeilijke jaren : het K.S.C. werd gedecimeerd
na de afscheuring van Omnia en Lovania werd
vooral gedragen door de oudgedienden. In
1978 stapte het pas heropgerichte MechliniaReynaert over van de Antwerpse naar de
Brabantse Gilde. Desalniettemin bleef de
Brabantse Gilde in die jaren de kleinste gilde
van Leuven. De jaren tachtig brachten
opnieuw bloei. Op woensdag 17 december
1980 namen de vier Brabantse clubs hun
intrek in de Clijne Taefel. De Brabantse Gilde
evolueerde naar de meest traditionele van alle
Leuvense gildes. In 1984 verscheen het
gildeblad De Olijke Brabander voor het eerst
en één jaar later werd een lustrumbrochure
met historisch overzicht samengesteld. Naar
aanleiding van de lustrumviering werden er
ook statuten voorbereid (van een wijziging was
geen sprake want niemand kon de bestaande
statuten
terugvinden).
Na
de
nodige
strubbelingen werd de definitieve tekst
goedgekeurd tijdens de kiescantus van mei
1986. Sindsdien wordt de aanwezigheid van
het Goedeleconvent officieel erkend. Inmiddels
was Ons Hageland in 1984 heropgericht en in
1989 was het de beurt aan Noord-Brabant.
Tussendoor, in 1987, zorgde Patrick De Greef
ervoor dat het derde Brabantse vaandel
ontworpen, vervaardigd en gewijd werd. In
1989 achtte Koen Janssens de tijd rijp om de
vooroorlogse gildepet opnieuw in te voeren. Hij
onderschatte echter de tegenstand, zijn
voorstel haalde het niet en er diende een
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nieuwe preses verkozen te worden. Tijdens de
jaren negentig gingen de Brabantse Gilde en
de zes clubs verder op de ingeslagen weg. In
1998 verscheen er een fotoboek met een
historisch overzicht van de Brabantse clubs.
Op de valreep van het nieuwe millennium
werd Noord-Brabant omgevormd tot het corps
Endivia zodat Noord-Brabant opnieuw een
exclusief mannelijke club werd terwijl de
studentinnen ondergebracht werden in het
Witloofconvent. Datzelfde jaar werd ook Vader
Hageland opgericht als vrouwelijke tegenhanger van Ons Hageland. In tegenstelling tot
het Witloofconvent werd Vader Hageland
echter niet officieel erkend door de Brabantse
Gilde maar de Hagelandse studentinnen
kregen wel een permanente uitnodiging voor
alle activiteiten. Na de millenniumwisseling
kreeg ook de Brabantse Gilde te lijden onder
de neerwaartse conjunctuur in het traditionele
studentenleven. Alle clubs zagen hun ledenaantal flink dalen en in 2003 staakten zowel
Endivia als Vader Hageland de strijd.
Desondanks is de Brabantse Gilde uitgegroeid
tot de grootste gilde van Leuven en de vijf
clubs zijn nog steeds bij de meeste traditionele

clubs van het SeniorenKonvent.
Moeder Brugse - anno 1886
En toen sprak Jahweh, het was 1886 : “Het is
niet goed voor U alleen te zijn, ik zal voor U
Moeder Brugse creëren.” Het was de
toenmalige rechtenstudent Albert Ruzette die
Moeder Brugse in 1886 stichtte. De essentie
van de club was ontspanning en men had er
niet meer in gevonden dan er in gezocht werd.
De club heette toen nog Brugsche Gilde en de
leden vergaderden in De Beker, dronken
champagne in demi’s van zeven frank de fles,
betaalden een Brugsche kluite voor een grote
Jack-Op en als ze salamanderden riepen ze :
“Bierbaas !”
Ze hadden een beloenberd,
Yzeren Arm ofte kartel, met in het midden den
Beer en in zijn poten het schild van Brugge.
Later zouden ze nog onder andere een
legendarisch vaandel en een echte Brugs
Be(e)rtje bij zich hebben. Naderhand kozen zij
de kleuren rood-wit-blauw met blauw als
hoofdkleur en de linkerhelft van het schild
toont een blauwe Brugse leeuw op een wit-

Brugse en Tieltse Cowboyavond in 1989-1990
(foto Filip Ducheyne)

Vooraan liggend : (1) Pierre Molhant, (2) Xavier Deschilder, (3) Christophe Vermeulen, (4) Francis Vuylsteke,
(5) NN, (6) Dominique Depont, (7) Jürgen Couvreur, (8) Carl Mourisse, (9) NN, midden zittend : (10) Wouter
Bossuyt, (11) Franky Baert, (12) Filip Ducheyne, (13) NN, (14) Sophie Huys, (15) NN, (16) Bart Crispyn,
achteraan staand : (17) NN, (18) Piet Verkinderen, (19) NN, (20) NN, (21) NN, (22) NN, (23) Katrien Vuylsteke.
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rood gestreepte achtergrond terwijl de
rechterhelft
ingevuld
wordt
met
de
clubkleuren en de zirkel. Aan het einde van de
19de eeuw bevestigden alle zustergilden reeds
dat de Brugse als modelclub bestond. Ze was
vermaard om haar schachtendoop waar altijd
wel iets kluchtigs voorviel. De Bruggelingen
waren toen al sterk in dichten en zingen en
voor revues kon er nog een schepje bovenop.
In 1908 vierde Ons Leven feest met een
lichtstoet. Joe English, die toen te Leuven
verbleef, maakte voor de Brugse een schip dat
de eerste prijs veroverde. Toen de universiteit
voor vier jaar gesloten werd vanwege de Eerste
Wereldoorlog lag ook de werking van de
Brugse onvermijdelijk even stil. Het zou de
enige keer zijn want na de oorlog herleefde ze
als nooit tevoren. Naar de mode van de tijd
werd ze niet langer Gilde maar wel Moeder
genoemd en vanaf de jaren dertig deden
studentenbals hun intrede. Het zou een begin
zijn van nog maar eens een grootse traditie.
Vele culturele beroemdheden zoals Jo
Leemans, Al Verlane, Podonowski, de
studentenfanfare en de immer populaire Louis
Neefs hebben in de idyllische Brugse
binnenstad het beste van zichzelf gegeven. Het
hoeft niemand te verbazen dat de Brugse op
heel wat Vlierbeekfeesten met de hoofdprijzen
is gaan lopen, tot driemaal toe kwam de senior
seniorum uit de schoot van Moeder Brugse en
uiteraard was de West-Vlaamse Gildepreses
heel vaak een Bruggeling. Na de Tweede
Wereldoorlog was de clubkas dermate goed
gevuld dat Moeder Brugse zelfs begon met het
organiseren
van
reizen
voor
haar
commilitones. Zo spreekt men onder andere in

Parijs,
Keulen,
Munchen,
Medell,
de
Dominikaanse Republiek, Tignes, La Plagne
en Sint-Katelijne-Waver nog steeds over de
komst van de Brugse ... Moeder Brugse heeft
door de jaren heen ook menig prins carnaval
in z’n midden gehad. Vaak waren het de
legendarische speeches en vooral de stunt die
hen deze eeuwige roem bezorgden. Moeder
Brugse was echter ook de club die een
geflambeerde schacht in haar mémoires mag
bijschrijven. Dit doopongeval haalde anno
1968 zelfs de nationale media. Jaarlijks
blijven de anekdotes toestromen. Het smeden
van snode plannetjes, die uiteraard met verve
worden uitgevoerd, vormt dan ook een rode
draad doorheen de geschiedenis van de
Brugse. En toch bleef alles even studentikoos.
De jaren gingen voorbij, studentenclubs
verdwenen, maar Moeder Brugse bleef
onverwoestbaar en vierde in 1986 haar
honderdjarig bestaan. Momenteel telt Moeder
Brugse (net als vele andere clubs) een tiental
leden. Het is ooit anders geweest, maar
ondanks of juist dankzij de rijke traditie is er
eigenlijk helemaal geen verschil met hoe het
allemaal begonnnen is. Leuven voor een tijd,
Brugge voor altijd !
Ignace Devreese.
Vrij naar “Moeder Brugse 1885-1985”.
Vader Brugse - anno 1989
Vader Brugse werd in 1989 opgericht door
Katrien Van Hulle, Katrien Vuylsteke en
Sophie Huys. De club was de vrouwelijke
tegenhanger
van
Moeder
Brugse
en
groepeerde studentinnen uit Brugge en

Vader Canard in 2005-2006
(foto Cécile D’Hollander)

Vooraan : (1) Heleen Vandecasteele, (2) Anne-Sophie Van Daele, (3) Louise Van den Bogaert, (4) Eline
Verschraegen, (5) Laurence Indekeu, midden : (6) Isabelle Panis, (7) Cécile D’Hollander, (8) Nina De Moor,
(9) Charlotte De Moor, achteraan : (10) Hélène D’Hollander, (11) Eef Devogelaere, (12) Brigitte Leën,
(13) Nathalie Cambier.
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Vader Caravan in 2005-2006
(foto Elise Vandierendonck)

Vlnr : (1) Valérie Smeets, (2) Astrid Talpe, (3) Fabienne Royaux, (4) Sophie Lahousse, (5) Stefanie Vandevelde,
(6) Elise Vandierendonck, (7) Olivia Delbaere, (8) Sofie Westerlinck, (9) Julie Carlier, (10) Marie Cool.

omgeving. Hun kleuren waren blauw-wit met
blauw als hoofdkleur. De rechterhelft van het
schild werd ingevuld met de clubkleuren en de
zirkel terwijl de linkerhelft een handtas met
daaronder een kop koffie toonde. Beide
voorwerpen zijn wit op een donkerblauwe
achtergrond en worden gescheiden door een
witte horizontale lijn. In de zomer van 2001,
na de sluiting van de Donatus, verdween
Vader Brugse uit het Leuvense studentenleven.

MSK en definitief opgenomen op maandag 15
maart 2004. Hun kleuren zijn geel-blauw-geel
met blauw als hoofdkleur. De linkerhelft van
het schild toont bovenaan, hoe kan het ook
anders, een caravan en onderaan een Vlaamse
leeuw terwijl de rechterhelft ingevuld wordt
met de clubkleuren en de zirkel.
Moeder Carpe Diem - anno 1981
Carpe Diem werd op dinsdag 6 januari 1981
in Diepenbeek opgericht door Bruno Van
Iersel. Negen maand later, in oktober 1981,
werd de Leuvense afdeling opgericht. Van bij
de oprichting was Carpe Diem actief in de
Limburgse Gilde maar een erkenning door het
SeniorenKonvent is er nooit gekomen. De club
groepeert de studenten van het LUC. Hun
kleuren zijn blauw-wit-blauw met blauw als
hoofdkleur. De linkerhelft van het schild toont
een Vlaamse leeuw terwijl de rechterhelft
ingevuld wordt met de clubkleuren en de
zirkel. In 1983, na nauwelijks twee jaar
staakte Carpe Diem haar werking en pas in
1991 werd de draad weer opgenomen. Deze
keer voor een periode van drie jaar want van
1994 tot 2006 verdween Carpe Diem opnieuw
uit
het
Leuvense
studentenleven.
Op
woensdag 29 maart 2006 - naar aanleiding
van de vijfde lustrumviering - kwam daar
verandering in toen de werking van Carpe
Diem in Leuven nieuw leven werd ingeblazen.

Vader Canard - anno 1996
Vader Canard werd in oktober 1996 opgericht
door Karen Blereau. De club groepeert
studentinnen uit het café Den Boule. Hun
kleuren zijn groen-blauw-groen met groen als
hoofdkleur. De linkerhelft van het schild toont
een eend terwijl de rechterhelft ingevuld wordt
met de clubkleuren en de zirkel.
Vader Caravan - anno 2000
Vader Caravan werd in 2000 opgericht door
Liesbet
Demeulemeester,
Julie
Van
Ginderachter en Ann-Sophie Vanwynsberghe.
De club werd opgericht als vrouwelijke
tegenhanger van Moeder Tente en groepeerde
aanvankelijk studentinnen uit het café De
Vagant. Op woensdag 8 oktober 2003 werd
Vader Caravan aanvaard als schacht van het
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opgericht werd voor de studenten uit de
omgeving van Lier. De kleuren van de nieuwe
club waren rood-wit-rood met rood als
hoofdkleur. De linkerhelft van het schild
toonde een witte dolfijn op een donkerblauwe
achtergrond terwijl de rechterhelft ingevuld
werd met de clubkleuren en de zirkel in een
minischild met een groen-rode faas. In 1928
werd de naam veranderd in Pallieter maar in
1939, nog voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, verdween Moeder Pallieter van
het studententoneel en het duurde tot 1952
vooraleer de club heropgericht werd als de
Dolfijnen. De club werd al in 1953 erkend
door het SeniorenKonvent. De heropleving zou
evenwel van kort duur zijn want in 1966
kwam er een definitief einde aan de
geschiedenis van de Lierse studentenclub.
Naderhand was in Lier wel een thuisclub
actief onder de naam Dolfijnen maar het valt
te betwijfelen of deze thuisclub wortels heeft
in het Leuvense studentenleven.

Moeder Cicindria - anno 189?
Moeder Cicindria werd wellicht in de jaren
negentig van de negentiende eeuw opgericht.
De club groepeerde de studenten uit SintTruiden en omstreken. Behalve het feit dat de
clubkleuren blauw-geel-blauw zouden geweest
zijn, is er in de archieven nauwelijks iets
bewaard gebleven. Na de Eerste Wereldoorlog
werd Moeder Cicindria niet heropgericht.
Naderhand was in Sint-Truiden wel een
thuisclub actief onder de naam Cicindria
maar het valt te betwijfelen of deze thuisclub
wortels heeft in het Leuvense studentenleven.
Moeder Diesterse - anno 1931
Moeder Diesterse werd in 1931 opgericht door
Mathieu Schats. De club groepeerde de
studenten uit Diest en omstreken. Hun
kleuren waren donkergroen-wit-zwart met
donkergroen
als
hoofdkleur.
Hoe
het
clubschild eruit zag, is niet geweten en
evenmin wanneer Moeder Diesterse uit het
Leuvense studentenleven is verdwenen.

Domper Lovaniensis - anno 1892
Den Domper werd in 1892 opgericht door Paul
Pieraert en Emiel Van Bockstaele. De club
groepeerde de studenten uit de omstreken van
Aalst en Ninove. Hun kleuren waren geel-witrood met rood als hoofdkleur. De linkerhelft
van het schild toonde bovenaan een Vlaamse
leeuw en onderaan een bierpot met twee

Moeder Dolfijnen - anno 1910
In de jaren negentig van de negentiende eeuw
was er al een Liersche Kring. Het is niet
geweten wanneer deze kring verdwenen is en
bijgevolg is het evenmin duidelijk of er enig
verband is met de club Lyrana die in 1910

Moeder Domper in 1992-1993
(foto Bruno Van Caelenberg)

Gehurkt : (1) Henk Boeve, (2) NN, (3) Pieter Herremans, (4) Sven Vandendriessche, (5) Kristof Sallet, staand :
(6) Kris Vanhoutte, (7) Kris De Pelsmaeker, (8) Dimitri De Roeck, (9) Bart Dierickx, (10) Steven Schulte, (11) NN,
(12) Alex De Lathauwer, (13) Bruno Van Caelenberg, (14) Kim Scheerlinck, (15) Frank Straetmans, (16) Kristof
Goossens, (17) Thomas De Cock, (18) Thomas Vankelecom, (19) Tom Van Medegael, (20) Koen De Loose,
(21) Bart Van Melckebeke.
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Moeder Geelse in 1979-1980
(foto François Van Gehuchten)

Vooraan : (1) Johan Aerts, (2) Guy Sols, (3) Patrick Van Der Straten, (4) NN, (5) Mannu Dox, (6) Marc Carlier,
(7) Willy Neys, (8) Chris Vanlommel, achteraan : (9) Chris Tielens, (10) Gwijde De Crock, (11) François Van
Gehuchten, (12) Stafke Van Ravels, (13) NN, (14) Frans Daems.

gekruiste pijpen terwijl de rechterhelft
ingevuld werd met de clubkleuren en de
zirkel. In de jaren zeventig kende den Domper
enkele moeilijke jaren. Net als sommige
andere clubs werd den Domper een gemengde
club. Desondanks (?) ging de club in 1976 ter
ziele. Nauwelijks een tiental jaar later, in
1987, sloegen Bart De Boever, Tom Van
Medegael, Guy Adam en Johan Van der Sijpe
de handen in elkaar en den Domper werd
heropgericht. Welgeteld tien jaar later echter
verdween de roemruchte club alweer uit het
Leuvense studentenleven.

Moeder Geelse - anno 1898
Traditioneel wordt de stichting van de Geelse
Club gesitueerd in 1898. Historische studie
laat echter vermoeden dat Karel Luyten pas
omstreeks 1900 een club oprichtte voor de
studenten
uit
Geel
en
omstreken.
Aanvankelijk werd de Geelse Club ook
nergens vermeld in Ons Leven. Daar kwam
pas in 1914 verandering in maar omwille van
de sluiting van de universiteit tijdens de
Eerste
Wereldoorlog
werd
de
Geelse
gedwongen haar werking op te schorten. In
1919 was het echter zover: de Geelse herrees,
net als de andere Antwerpse clubs, als een
feniks uit zijn as. In de jaren twintig was de
Geelse eerder de club voor jongens van
Meerhout en Mol, met andere woorden het
oostelijk deel van de Antwerpse Kempen. In
die periode was de club zeer politiek bewogen
en de leden stonden meermaals op de
Vlaamse barricades. Aloïs Verwaest was één
van de sterke figuren maar ook Willem
Lahaye, Nik Verellen, Toon Verboven en Leo
Wouters zorgden ervoor dat de Geelse grotere

Vader Fortuna - anno 1996
Vader Fortuna werd in oktober 1996 opgericht
door Ruth Neirinck. De club werd opgericht
als vrouwelijke tegenhanger van Moeder
Mijnlamp
en
groepeerde
aanvankelijk
studentinnen uit Limburg. Hun kleuren zijn
rood-geel-groen met groen als hoofdkleur. De
linkerhelft van het schild toont twee Vestaalse
maagden terwijl de rechterhelft ingevuld wordt
met de clubkleuren en de zirkel.
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naambekendheid kreeg. Het was ook Aloïs
Verwaest die het clublied schreef. De vreemde
keerzang is wellicht een soort geheimschrift
met één of andere boodschap maar tot op de
dag van vandaag is niemand erin geslaagd iets
zinnigs te brouwen met de 42 lettergrepen. In
1932, onder impuls van het SeniorenKonvent,
koos de Geelse Club haar clubkleuren : rooddubbelgeel-rood met rood als hoofdkleur. De
linkerhelft van het schild toont het
wapenschild van de stad Geel terwijl de
rechterhelft
ingevuld
wordt
met
de
clubkleuren en de zirkel. Omstreeks de jaren
dertig draaide de Geelse iets minder dan in de
gloriejaren en volgens mondelinge overlevering
overleefden ze tijdens de Tweede Wereldoorlog
in Café Juliette in de Parijsstraat. In de jaren
vijftig organiseerde de Geelse Club twee
soorten activiteiten : ofwel ontspanning, ofwel
politiek. In die periode konden ze het vooral
goed met de Mastentop vinden en de zwaarste
mannen van beide clubs groepeerden zich in
de Bande Anversoise. Moeder Geelse telde
toen een vijftigtal leden. Tijdens het
lustrumjaar 1963-1964 vond de Geelse een
nieuw onderkomen in den Bacchus en - niet
toevallig - werd de eerste prijs in de
Carnavalsstoet in de wacht gesleept. Zo
ontstond wellicht ook de interesse voor de titel
van prins carnaval. Guy Mortier moest nog net
de duimen leggen, maar Leo Feyaerts zorgde
in 1968 voor een eerste succes en Swa Van
Gehuchten, Mannu Dox en Guy Sols
vestigden een heuse dynastie in 1979, 1980
en 1981. Willy Neys moest daarna nog twee

keer nipt onderdoen voor jongere tegenkandidaten. Vooral de illustere speechen
bleven nazinderen in de hoofden van de
commilitones. Ondanks de mentaliteitsveranderingen in Leuven, bleef de Geelse geest
onverwoestbaar. Aan het begin van de jaren
tachtig was Moeder Geelse met nauwelijks een
tiental leden één van de kleinere Leuvense
clubs en in 1987 was hun aantal reeds herleid
tot twee ! Een ultieme reddingspoging in de
vorm van een gratis vat bracht soelaas en
nieuw bloed. Door het vele verhuizen en de
zoveelste malaise in het studentenleven moest
de Geelse in 1995 alsnog tijdelijk de strijd
staken. Nauwelijks drie jaar later echter, op
zaterdag 12 december 1998, zorgden de oudleden ervoor dat de club heropgericht werd
zodat het eeuwfeest met de nodige luister
gevierd kon worden. Tegenwoordig heeft de
Geelse een onderkomen gevonden in de
Vagant en de clubavonden worden bijgewoond
door een klein tiental commilitones. Als het
van hen afhangt zal Moeder Geelse nog
jarenlang een prominente plaats opeisen in
het Leuvense studentenleven !
Vrij naar “Hoogstudentenclub Moeder Geelse”.
Goedeleconvent - anno 1941
Het Goedeleconvent is één van de conventen
van het Katholiek Studentencorps (afgekort
K.S.C.). Het werd op zaterdag 12 april 1941
door Olga Paternoster opgericht onder het
toeziend oog van Piet Van Nieuwenhuysen, de
preses van het K.S.C. Het Goedeleconvent

Het Goedeleconvent in 1983-1984
(foto Jan Huys)

Vooraan : (1) Kristin Spiessens, (2) Greet Verbist, (3) Annemie Adriaenssens, (4) Myriam Haelvoet, (5) Odile de
Ras, (6) Veerle Deserrano, achteraan : (7) Annemie Diegenant, (8) Ingrid Haelvoet, (9) Karina Van Keer,
(10) Claudia ...
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begon als een voorzichtige intrede van de
studentinnen in het clubleven maar zou doorheen de jaren uitgroeien tot de vrouwelijke
evenknie van Bezem Brussel. Ondanks de
soms felle bedrijvigheid van de anti-feministen
werd de vrouwelijke aanwezigheid in het clubleven een trend die niet meer omgebogen kon
worden. Het resultaat mag echter gunstig
genoemd worden want in de corona werden
meermaals koppels gevormd die later uitgroeiden tot degelijke Vlaamse huishoudens in
onze hoofdstad. In de eerste decennia van hun
bestaan stonden de Goedelkes in voor de SintNiklaas- en Kerstfeesten, zij organiseerden
voordrachten en zij namen vooral deel aan
volksdans- en zangnamiddagen. In de jaren
vijftig en zestig was het Goedeleconvent niet
elk jaar even actief en soms werden meerdere
conventleidsters collectief aangesteld om het
werk te delen. Op donderdag 3 november
1966 werden de Goedelkes voor het eerst
uitgenodigd voor een porrencantus samen met
Bezem Brussel. Stap voor stap werd de integratie verder gezet en vanaf december 1971
wordt het Goedeleconvent geleid door een
presida en mogen de Goedelkes ook aanwezig
zijn bij de cantussen. Alleen de doopclub en
de ontgroeningsclub bleven toen nog strikt
mannelijke aangelegenheden. Zodoende genoten de Goedelkes binnen het K.S.C. een voorkeursbehandeling want zij werden niet gedoopt, noch ontgroend en evenmin zongen zij
een zwanenzang. Zij waren dus geen schacht
en moesten zich daarom tevreden stellen met
smalle zipfellintjes. In 1986 togen de Goedel-

kes voor het eerst zonder cavaliers op rolling
en er werd ook zoiets als een ontgroening ingericht. Sindsdien krijgen ook alle Goedelkes
een clubnaam. In 1995 stond het Goedeleconvent mee aan de wieg van het MeisjesSeniorenKonvent (afgekort M.S.K.) en - toeval
of niet ? - sinds november 1995 worden de
Goedelkes ook gedoopt en zijn zij dus ongeveer
een half jaar schachtin. In 1998 stapte het
Goedeleconvent alweer uit het M.S.K. maar
onder impuls van Els Goubert kwam daar al
even snel weer verandering in. Ter voorbereiding van die herintrede werden vanaf 2002
de zipfellintjes afgeschaft en vervangen door
gewone clublinten. In 2004 werd het Goedeleconvent opnieuw officieel aanvaard door het
M.S.K. en in 2006 zorgden de Goedelkes voor
een eigen schild : de linkerhelft toont een heks
op een bezem terwijl de rechterhelft ingevuld
wordt met de clubkleuren en de zirkel. De
groen-rood-groene
clubkleuren
werden
overgenomen van Bezem Brussel en het vurige
rood is heel toepasselijk ook voor het
Goedeleconvent de hoofdkleur.
Moeder Hasseleta - anno 1939
Moeder Hasseleta werd opgericht in 1939 door
Jan Behets. De club groepeerde de studenten
uit Hasselt en omstreken. Hun kleuren waren
groen-wit-groen met groen als hoofdkleur. De
linkerhelft van het schild toonde twee groene
hazelaars terwijl de rechterhelft ingevuld werd
met de clubkleuren en de zirkel. Aanvankelijk
was Hasseleta hoofdzakelijk een thuisclub die

Vader Hesbania in 1971-1972
(foto AMVS)

Vooraan : (1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) NN, tweede rij : (5) Rudi Robijns, (6) NN, (7) Willy Parent, (8) NN, (9) NN,
derde rij : (10) Hugo Dubois, (11) Jean Delva, (12) NN, (13) NN, (14) NN, (15) NN, (16) NN, (17) NN, (18) NN,
vierde rij : (19) Roger Thijs, (20) Stephan Lijnen, (21) NN, (22) NN, (23) NN, achteraan : (24) NN, (25) NN,
(26) NN, (27) NN, (28) Jos Freson, (29) NN, (30) Michel Vanbuul, (31) NN, (32) NN, (33) NN, (34) NN, (35) NN,
(36) ... De Peuter, (37) NN, (38) NN, (39) NN, (40) NN.
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Huifkarcantus van Hewes in mei 2000
(foto Patrick Block)

In wijzerzin van links onder naar midden onder : (1) Jille Absil, (2) Johan De Wachter, (3) Patrick Block,
(4) Mathias Tobback, (5) Tom Vleugels, (6) Tim Valgaeren, (7) Stijn De Ceuster, (8) Joris De Ceuster, (9) Evert
Hardeman, (10) Hans Ceulemans.

haar activiteiten in het weekend organiseerde.
Daar kwam pas verandering in na de officiële
erkenning door het SeniorenKonvent in 1952.
In het begin van de jaren zeventig werden er
ook studentinnen lid van Moeder Hasseleta en
met Hasaluth werd er elk jaar weer een
uitermate succesvol Galabal georganiseerd.
Desondanks is de club na de zomer van 2001
uit het Leuvense studentenleven verdwenen.

het verdwijnen van Cicindria na de Eerste
Wereldoorlog werd het wingebied uitgebreid
tot de hele Limburgse Haspengouw (de
omstreken van Tongeren tot Sint-Truiden).
Hun kleuren zijn rood-wit-groen met rood als
hoofdkleur. De linkerhelft van het schild toont
een afbeelding van de kop van Ambiorix terwijl
de rechterhelft ingevuld wordt met de
clubkleuren en de zirkel. In de volksmond
wordt de club den Hengst genoemd. Het hoeft
dan ook niemand te verbazen dat Vader
Hesbania (in tegenstelling tot enkele andere
Limburgse clubs) nooit vrouwelijke leden heeft
opgenomen. Na een jaar van quasi-inactiviteit
omstreeks 1977 herleefde de club tijdens de
jaren tachtig. In de jaren negentig werden met
Staaien Tropical gigantische cocktailfuiven
gehouden en naderhand kwamen er met de
Black and White Parties iets kleinschaliger
fuiven in de Rodin’s en den Exit.

Moeder Heidebloem - anno 1898
Moeder Heidebloem werd in 1898 opgericht
door Modest Byvoet en Jaak Boonen. De club
groepeert de studenten uit de Limburgse
Kempen. Hun kleuren waren paars-wit-groen
met paars als hoofdkleur. De linkerhelft van
het schild toonde een heidebloem terwijl de
rechterhelft ingevuld werd met de clubkleuren
en de zirkel. In het begin van de jaren zeventig
waren ook studentinnen lid van Moeder
Heidebloem. In 1975 echter staakte de club
tijdelijk haar werking tot Guy Eerdekens drie
jaar later voor een nieuwe start zorgde. Bij het
begin van het nieuwe millennium kwam de
club opnieuw in moeilijk vaarwater terecht.
Dankzij de steun van de oud-leden kon het
hoofd nog even boven water gehouden worden
maar in 2003 kwam er een voorlopig einde
aan de geschiedenis van Moeder Heidebloem.

Moeder Hewes - anno 1988
Moeder Hewes werd in oktober 1988 opgericht
door Jacques Arnauts. De club groepeert de
studenten uit Heist-op-den-Berg en Westerlo.
De linkerhelft van het schild toont “heide”
terwijl de rechterhelft ingevuld wordt met de
clubkleuren en de zirkel. Die kleuren zijn niet
toevallig bruin (grond), groen (stengel) en
oranje (bloempje) met groen als hoofdkleur. In
1993 werd Moeder Hewes officieel erkend door
het SeniorenKonvent. In het clubjaar 20022003 werd een sabbatjaar ingelast en sinds
het najaar van 2005 worden er opnieuw geen
activiteiten georganiseerd.

Vader Hesbania - anno 1899
Vader Hesbania werd opgericht in 1899 door
Antoon Wijgaerts, Bonaventure Romsee en
Jean Van Rey. Aanvankelijk groepeerde
Hesbania de studenten uit Tongeren maar met
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de Zwitsers, Luxemburgers en Eumavia, de
studenten uit de Oostkantons, dan met de
Vlaamse
clubs,
zodat
toch
enige
voorzichtigheid geboden is. Juist toen dit
Hollandia Lovaniensis in 1936 zijn vijftigjarig
bestaan vierde, richtten sommige Nederlandse
studenten een rivaliserende vereniging op, de
Katholieke Studentenvereniging Neerlandia
Lovaniensis. Deze vereniging beoogde een
meer volledig aanbod en werd gekenmerkt
door een nadrukkelijk katholiek karakter,
onder meer door de aanwezigheid van een
moderator, die volgens de statuten “in alle
katholieke dingen” het laatste woord had. De
dichter Bertus Aafjes was op een blauwe
maandag student in Leuven en lid van
Neerlandia. Toch raakte ondanks de degelijke
katholieke supervisie een deel van de leden in
gevaarlijk rechts-extremistisch vaarwater. Het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bracht
hier redding. Om dan van alle smetten vrij te
zijn, nam Neerlandia op vrijdag 12 juni 1942
de naam Katholieke studentenvereniging
Hollandia Lovaniensis aan en knoopte
daarmee aan bij de vereniging uit 1886. De
periode net na het einde van de Tweede
Wereldoorlog betekende voor het hernieuwde
Hollandia de grote bloeiperiode. De vereniging

Hollandia Lovaniensis - anno 1886
Toen in de jaren 1870 en 1880 het Leuvense
studentenleven zich begon te organiseren in
de bekende vorm van gilden en clubs, sloten
zich ook een drietal groepen buitenlandse
studenten
aaneen,
de
Zwitsers,
de
Luxemburgers en, als laatsten in 1886, de
Nederlanders. Laatstgenoemden vormden de
Hollandsche Klub, die in 1896 het vaandel
wist te verwerven dat nu nog een van de
topstukken van het Archief en Museum voor
het Vlaams Studentenleven vormt. Voor het
overige is uit de beginperiode weinig bekend.
Uit de liederboekjes van Kerlinga blijkt dat de
kleuren oranje-blanje-bleu waren en het
devies was “Nos Iungit Amicitia”. Met de
Eerste Wereldoorlog verdween de vereniging
tijdelijk om in 1919 weer op te duiken. In de
loop van de jaren 1920 raken we het spoor
echter weer bijster. Echt houvast krijgt de
Hollandia-historicus pas in 1930, wanneer in
januari de Nederlandsche studentenverenging
te Leuven Hollandia Lovaniensis formeel
hersticht wordt. Ook al ligt een verband met
de stichting van het SK in 1929 bijna voor de
hand, de schaarse documenten die uit die
periode stammen, wijzen meer op contact met

Hollandse Club in 1911
(foto AMVS)

Vooraan : (1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) NN, (5) NN, achteraan : (6) NN, (7) NN, (8) NN, (9) NN.
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werd gemengd en vertoonde in alles de
kenmerken van een Nederlandse studentenvereniging, met weinig tot geen contacten in
het Leuvense. Deze sfeer zou Hollandia blijven
kenmerken tot in de jaren 1980, ook al was de
grote bloei vanaf circa 1950 gedaan. Het is
niet te ontkennen dat de vereniging af en toe
wat aan hokjesgeest moet hebben geleden.
Men had formeel contacten met katholieke
studentenverengingen in Nederland zelf, maar
daar bleef het ook bij. Een bijzonder fenomeen
in die dagen was de schilder Jan Foederer die
in 1946 lid werd en dat bleef tot aan zijn dood
in 1985. Door zijn generatie-overspannend
lidmaatschap werd hij destijds zo’n beetje
synoniem voor Hollandia en oud-leden uit die
periode worden nog altijd lyrisch als ze
terugdenken aan zijn voordrachten. Hollandia
nodigde trouwens in die tijd ook Godfried
Bomans enkele keren naar Leuven uit.
Ondertussen begon de maatschappelijke
realiteit een beetje aan de vereniging voorbij te
gaan. De roerige jaren zestig werden in
Hollandia zelf pas een beetje roerig in 1969,
toen er discussie ontstond of men voor een
bepaald feest in gala of stadskledij zou
moeten. Daarna ging de evolutie snel. In
1972-1973 was het idee van een “vereniging”
al zover afgekalfd dat er in plaats van een echt
bestuur een soort kerngroep kwam met als
voornaamste taak het runnen van de eigen
Hollandiabar die zich toen in een huisje in de
Ravenstraat bevond. Ook al trad het volgend
jaar weer een klassiek bestuur aan, de crisis
kon niet uitblijven : in de lente van 1974
verdween dit bestuur en daarmee ook de
vereniging. Nu volgde een diepe crisis en het
zou meer dan tien jaar duren voordat deze
overwonnen was. Na twee jaar afwezigheid
werd een eerste poging gedaan Hollandia weer
tot leven te wekken. Aanvankelijk lukte dat,
maar na twee jaar sukkelde de vereniging
weer in slaap. Tweede poging in 1981-1982,
toen tegelijk voor het eerst in Hollandia’s
geschiedenis
de
studentencodex
werd
geraadpleegd. Men schafte voor het eerst
linten aan, om maar iets te noemen, en zocht
ook contact met het SK. Maar na twee jaar
leed ook deze poging schipbreuk. Pas de derde
poging, in 1985-1986, had succes. Het herstel
dat toen bewerkstelligd werd, hield stand tot
nu toe. Tot dan had Hollandia altijd een
(bescheiden) rol gespeeld in de vereniging voor
buitenlandse studenten in Leuven. Die draad
werd nu volledig losgelaten. In plaats daarvan
werd er weer contact gezocht met het SK en
zouden in de volgende jaren steeds meer
regels uit de codex worden toegepast. In 19871988 trad Hollandia officieel toe tot het SK.
Een van de sleutels tot het succes van het
herstel was de minutieuze ledenwerving. Toen

in 1991-1992 ineens tweehonderd nieuwe
Nederlandse studenten in Leuven opdoken (in
1985 waren dat er zo’n vijfentwintig ...), stelde
de vereniging een selectie in. Tegelijk werd in
een soort coup de transformatie van Hollandia
tot Leuvense club met volledige toepassing
van de regels en gebruiken van de codex
voltrokken. Daarmee werd het karakter van
het huidige Hollandia bepaald, dat vanaf
1993-1994 ook zijn eigen echte galabal
organiseerde. Een laatste woord mag gewijd
zijn aan een specifieke traditie binnen de
vereniging, die alle wel en wee heeft overleefd
sinds ze op vrijdag 6 maart 1942 voor de
eerste keer haar verschijning maakte,
namelijk de Bloedraad of het Hof van
Inquisitie. Elke schacht moet in Hollandia
voor dit gerechtshof dat in toga optreedt,
verschijnen, waarbij de accusator betoogt
waarom deze totaal ongeschikt voor het
lidmaatschap is en de defensor dat tracht te
weerleggen. Ook al is veel van het Hollandiaeigene doorheen de jaren verdwenen, het Hof
blijft een essentieel element van het Hollandialeven.
Michiel Verweij.
Moeder Izegemse - anno 1941
Op donderdag 22 mei 1941 werd uit de schoot
van Moeder Kortrijkse een kind ter wereld
gebracht. Moeder Izegemse zag het levenslicht
en Daniel Noyez aanvaardde het vaderschap.
Hij
werd
de
eerste
preses,
Hubert
Vanderhaeghe was de schrijver en het clublied
werd gecomponeerd door Willy Denys. De club
groepeerde de studenten uit Izegem en
omstreken. Hun kleuren waren groen-witgroen met groen als hoofdkleur en de
linkerhelft van het clubschild toonde het
wapen van de stad Izegem, terwijl de
rechterhelft ingevuld werd met de clubkleuren
en de zirkel. De oorlogsjaren waren een
voorspoedige groeiperiode en de nieuwe preses
werd traditioneel verkozen aan de Zoete
Waters. Pas na de oorlog kreeg de Izegemse
voet aan de grond in zowel de West-Vlaamse
Gilde, het SeniorenKonvent als het KVHV. De
club telde een grote schare aan speechers en
menig
commilito
vertolkte
rollen
in
theaterproducties. In de beginjaren telde de
club niet meer dan een tiental leden maar al
snel werd er gewerkt aan een grote uitbreiding
en bij het tweede lustrum werd de honderdste
commilito geteld. In de jaren vijftig werd er
lustig doorgefeest in zowel binnen- als
buitenland, maar aan de grote groei van de
afgelopen jaren kwam onvermijdelijk een
einde. Midden jaren zestig vreesde Moeder
Izegemse dat de oprichting van de Kortrijkse
campus voor moeilijkheden zou zorgen maar
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Moeder Izegemse in 1971
(foto Philippe Sintobin)

Vooraan : (1) Godfried Werbrouck, (2) Julien Valcke, (3) Germain Verkempinck, (4) Urbain Feys, (5) Daniel
Noyez, (6) Willy Belaen, (7) Patrick Popelier, achteraan : (8) Pol Cosaert, (9) Michiel Verhelst, (10) Eric Michiels,
(11) Marc Allewaert, (12) André D’halluin, (13) Franz Van Steenkiste, (14) Urbain Boutelegier, (15) Carl D’hondt,
(16) Bob Maes, (17) Georges Vanherck, (18) Jan Berlamont, (19) Marc Boutelegier, (20) Philippe Sintobin,
(21) Alfred Devreeze, (22) Bart Decoopman, (23) Jacques Deldycke, (24) Ward Stragier, (25) Remi Verhaeghe,
(26) Paul Vuylsteke, (27) Frank Marrannes, (28) Frits Herreman, (29) Piet Vangheluwe, (30) Luc Schelpe,
(31) Filip Jonckheere, (32) Jacques Vandecasteele.

niets was minder waar. Ook in de jaren
zeventig, toen heel veel clubs het zwaar te
verduren
kregen,
bleef
de
Izegemse
springlevend. In de jaren tachtig en negentig
had de Izegemse nog niets van haar
aantrekkingskracht verloren. De corona was
ongeveer
twintig
man
sterk
en
de
schachtentafel was steevast goed bevolkt. Aan
het einde van de jaren negentig echter was het
ledenaantal plots geslonken tot vijf dapperen.
In 2001 werd nog een lustrumbrochure
uitgegeven maar daarmee werd tegelijk ook
het
testament
van
Moeder
Izegemse
geschreven.

Wellicht
waren
Jef
Vanden
Eynde
(hoofdredacteur van Ons Leven) en Arthur
Poodt (verbondpreses) de allereerste bezielers.
Misschien is het toeval dat Jules Spincemaille
enkele maanden eerder, in december 1907,
het tijdschrift Als ’t Past oprichtte en dat de
redacteurs uitsluitend gebruik maakten van
de pseudoniemen Jan Blokker, Pé Dierickx en
Jan Rolder. De clubkleuren van Kerlinga
waren blauw-wit-blauw en de enige leden
waren de gildevoorzitters, de redactie van Ons
Leven en enkele vooraanstaande vertegenwoordigers van culturele kringen. Omwille van
het conflict met de academische overheid en
naar het voorbeeld van Duitstalige studentenverenigingen die kort voordien in Leuven
waren ontstaan (KAV Lovania, Letzeburger,
Helvetia, enz.), kozen de leden een schuilnaam
uit de Noorse of Germaanse mythologie. De
naam Kerlinga is helemaal niet toevallig
gekozen want zowel Hendrik Conscience,
Guido Gezelle als Albrecht Rodenbach
gebruikten de benaming Kerlingaland voor de
Vlaamse streek van de Noordzee tot Boulogne.
Evenmin is het een toeval dat Verbondspreses
Alfons De Groeve naderhand een uitgeverij
oprichtte onder de naam Kerlinga. Bij het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is
Kerlinga verdwenen maar de Liederboekjes
van Kerlinga zijn blijven verschijnen. Het doel
van die liederboekjes was “bij het studenten-

Vrij naar de lustrumbrochure
“Moeder Izegemse 1941-2001”.
Kempische Gilde - anno 1887
Zie onder Moeder Mastentop.
Kerlinga - anno 1908
Tijdens het eerste decennium van de
twintigste eeuw kwam het Vlaams Verbond
meermaals in conflict met de academische
overheid. Na de feesten van Ons Leven in
februari 1908 was de sfeer dermate
gespannen dat de Vlaamse studenten besloten
hun werking enigszins anoniem verder te
zetten. Daarom werd Kerlinga opgericht.
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geslacht van heden, die studentenliedjes te
verspreiden welke vroeger zoo heerlijk
weerklonken op onze Gildevergaderingen en
dreunden langs de bane, maar thans
langzaam aan ’t wegsterven waren in een of
ander ‘ouden’ zijn hersenpan”. De eerste
uitgave dateerde reeds van 1910 en daarna
volgden nog uitgaven in 1911, 1913, 1919,
1926 en tenslotte in 1931. Kort na de Eerste
Wereldoorlog was er nog sprake van een
heroprichting van Kerlinga als Vlaamsche club
voor onderlinge bijstand. Gedurende enkele
maanden was de vereniging gevestigd in
Maastricht, toen de verblijfplaats van zowel
Jef Vanden Eynde als Jules Spincemaille.
Vanaf februari 1919 werd er (zonder Jef
Vanden Eynde) verhuisd naar Den Haag en
Jules Spincemaille ontmoette daar onder
andere Alfons Depla (medestichter van de
West-Vlaamse Gilde) en Karel Heyndrickx
(medestichter van de Waasse Club). In de
jaren negentig was er nogmaals sprake van
een heroprichting van Kerlinga in de schoot
van het KVHV Het was opnieuw een geheim
genootschap zodat niemand de verdwijning
ervan heeft opgemerkt.

met de clubkleuren en de zirkel. Aanvankelijk
ging de club door het leven als de Kortrijkse
Groeninghergilde en de
leden werden
aangesproken als de Têwaers. Vanaf 1890
vestigde de club zich in den Bel, vooraan in de
Tiensestraat, waar ze een veilig onderkomen
zouden vinden tot in 1956. Voor de Eerste
Wereldoorlog bleef de corona elk jaar groeien
in aantal en clubavonden met dertig
commilitones waren zeker geen uitzondering.
Toen er een einde kwam aan het
oorlogsgeweld werd de werking van de
Kortrijkse Groeninghergilde opnieuw opgestart
en een twintigtal studenten werd bereid
gevonden om aan te knopen met de oude
tradities. De club kreeg een radicaal Vlaams
karakter zodat de franskiljons wegbleven.
Illustere commilitones zoals Gerard Iserbyt en
Stefaan Coene zorgden voor een nieuwe
bloeiperiode en de Kortrijkzanen lieten zich
ook opmerken in de Fanfare, de West-Vlaamse
Gilde en het Verbond. In het begin van de
jaren dertig werd Germain Mulliez één van de
grote figuren en hij bracht het zelfs tot senior
seniorum. Voor de gewichtigste man in de
club werd in die jaren het ambt van Ridder
van de Ivoren Olifant in het leven geroepen en
aan het einde van de jaren dertig werden de
ridderlijke titels nog uitgebreid met een Ridder
van de Zilveren Kloot, een Chevalier du Singe
d’Or, een Ridder van de Hamer en de Sikkel,
een ridder met het Grote Hert en, niet geheel
onbelangrijk, een Ridder van de Bierkraan. De
moeilijke
oorlogsjaren
werden
zonder
noemenswaardige problemen overbrugd en er
werden nieuwe ridders aan de Orde
toegevoegd, namelijk de Ridder van de
Stinkende Sulferstok en de Ridder van de
Goudene ende Scrivende Penne. Menigmaal
vertoefde Moeder Kortrijkse aan de Zoete
Waters, hetzij om er gezellig samen te zijn,
hetzij om een nieuw bestuur te verkiezen. Het
was ook aan de Zoete Waters dat de Izegemse
(1941) en de Waregemse (1947) uit de schoot
van Moeder Kortrijkse geboren werden. Aan
het einde van de jaren veertig werd Frans
Moelants de tweede Kortrijkzaan die door de
verzamelde Leuvense presides verkozen werd
tot senior seniorum. In de jaren vijftig was een
schachtenstal van twintig stuks geen
uitzondering. Ook het Kortrijkse voetbalteam
liet zich niet onbetuigd en de Vlierbeekfeesten
waren een jaarlijks wederkerend plezier. In de
jaren zestig liet men de Zoete Waters links
liggen en de club toog naar Vlierbeek om het
nieuwe bestuur te verkiezen. De woelige
periode van de jaren zestig en zeventig ging
aan Moeder Kortrijkse voorbij want de corona
werd steevast gevuld met ruim dertig
commilitones. Tone Depestele werd verkozen
als prins carnaval en een paar jaar later

Moeder Klamme Hand - anno 1979
Moeder Klamme Hand werd in 1978 door Bart
Van den Bosch opgericht in Diepenbeek. Een
jaar later, in 1979, volgde de oprichting van de
Leuvense afdeling. De leden waren studenten
van het LUC en de clubkleuren waren groenbruin-groen met groen als hoofdkleur. De
linkerhelft van het schild toont bovenaan een
uil in een groen vlak en onderaan een
sparrenboom en de omtrek van een hand in
een wit vlak terwijl de rechterhelft ingevuld
wordt met de clubkleuren en de zirkel. Van bij
de oprichting was Klamme Hand actief in de
Limburgse Gilde maar de officiële erkenning
door het SeniorenKonvent kwam er pas in
1993. Na enkele moeilijke jaren hielden de
laatste commilitones het in 2005 voor bekeken
zodat Klamme Hand verdween uit het
Leuvense studentenleven.
Moeder Kortrijkse - anno 1884
Moeder Kortrijkse werd opgericht in 1884 door
Robrecht Doutreligne en Ernest Reynaert. De
club groepeert de studenten uit Kortrijk en
omstreken. Oorspronkelijk vond iedereen zijn
plek bij de Kortrijkse, zelfs de fransgezinde
studenten waren welkom. In de beginjaren
droegen de leden een schildje rond de nek en
een petje maar geen lint. De leuze was “Vrij
ende Blij”, de clubkleuren zijn rood-wit-rood
met rood als hoofdkleur en de linkerhelft van
het schild toont het wapenschild van de stad
Kortrijk terwijl de rechterhelft ingevuld wordt
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slaagde Xavier Vanwynsberghe erin het
preseslint van het SeniorenKonvent in de
wacht te slepen. In het midden van de jaren
zeventig was de kastoestand alles behalve
rooskleurig zodat een beroep gedaan moest
worden op de ereleden. Deze deden
vanzelfsprekend hun zegje en het gevolg was
dat er voortaan een erebestuur aangesteld zou
worden. Zodoende konden de jaren tachtig
met een gerust hart en zonder financiële
perikelen aangevat worden. In 1984-1985
werd het centennium van Moeder Kortrijkse
uitbundig gevierd en onder de titel “En kendet
gij de Têwaers niet, dit liedje zal ’t U leren ...”
werd een lijvig lustrumboek uitgebracht. Na
de lustrumviering werd om de paar jaar
regelmatig een nieuw clubcafé gezocht en
gevonden en in het nieuwe millennium is
Moeder
Kortrijkse
met
een
vijftiental
commilitones nog steeds één van de grotere
clubs in het Leuvense. Met geslaagde galabals
op het thuisfront en spetterende dagdisco’s in
de Confrater is Moeder Kortrijkse nog immer
toonaangevend !

K.V.H.V. (Vlaams Verbond) - anno 1902
Het Vlaams Verbond werd opgericht in het
late voorjaar van 1902. Emiel Vermeersch
werd verkozen als eerste preses maar doordat
de verkiezing op het einde van het academisch
jaar gebeurde, waren er nog geen activiteiten.
Vandaar dat Jozef Vermeylen, de nieuwe
preses, doorgaans als stichter van het Vlaams
Verbond vermeld wordt. De kleuren van het
Verbond zijn zwart-geel-blauw met blauw als
hoofdkleur.
Het
schild
verenigt
de
wapenschilden van de verschillende Vlaamse
provincies, de kleuren en de zirkel “Vivat,
Crescat, Floreat Vlaams Verbond”, het Mariamonogram, de Vlaamse leeuw en een
hartschild met de kleuren van Leuven. In
1923 werd Vlaams Verbond herdoopt tot het
Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond
(kortweg het KVHV) en in 1940-1941 werd de
benaming kortstondig veranderd in het
Leuvens Studentenverbond. Nadat de Waalse
studenten Leuven hadden verlaten, was de
belangrijkste doelstelling van het Verbond
bereikt. Bovendien gingen het SK (met de
traditionele gilden en clubs) en het FK (met de
kringen) voortaan hun weg in eigen structuren
los van het Verbond. Op tijd en stond was er
weliswaar enige werking rond politieke of
religieuze thema’s maar echt spraakmakende

Vrij naar “En kendet gij de Têwaers niet”.
K.S.C. - anno 1944
Zie onder Bezem Brussel en Goedeleconvent.

Presides van het K.S.C. op zondag 9 januari 1955
(foto Bert Hertecant)

Zittend : (1) Jan Lancsweert, (2) Andries Raes, (3) Rik Mees, (4) Mon De Goeyse, (5) Juul Heremans, (6) Paul
Meulemans, staand : (7) Paul Vandenbussche, (8) Piet Van Nieuwenhuysen, (9) Leo Lindemans, (10) Cyriel
Stabel, (11) Jos Pelgrims, (12) Herman Cosyns, (13) Raymond Saliën, (14) Bert Hertecant, (15) Laurent
Verlinden, (16) Jef Camerlinck.
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Kerstfeestje van het K.V.H.V. in 2004-2005
(foto Peter Verboven)

Zittend : (1) Gregory Verhelst, (2) Peter Verboven, (3) Wim Vermeulen, (4) Thomas Beelen, staand : (5) Pieter
Ivens, (6) Sieglinde De Mulder, (7) Michaël Martens [verborgen], (8) Joke De Neve, (9) Roeland Goorts,
(10) Winfried Mertens, (11) Carl Maere, (12) Bram Hermans, (13) Bert Van Weert, (14) Annelore Van Hecke,
(15) Herlind Gerits, (16) Nathalie Theeuws, (17) Catherine Dupont, (18) Toon Colen.

standpunten werden voortaan ingenomen
door andere politieke studentenbewegingen.
Het ledenaantal van het Verbond kalfde in de
jaren zeventig en tachtig steeds verder af zodat
ook de werking stap voor stap ingeperkt werd.
Op de koop toe maakte de wet op de
“bescherming van de persoonlijke levenssfeer”
in de jaren negentig een einde aan de
lucratieve
ledenwerving
via
postoverschrijvingen zodat het aantal leden heden ten
dage teruggevallen is tot het niveau van de
regionale clubs. Dankzij de overkoepelende
nationale structuur met afdelingen in de
andere Vlaamse studentensteden, blijft het
Verbond zich echter onderscheiden van de
doorsnee regionale clubs. Bovendien wordt
met het uitgeven van Ons Leven een reliek van
studentenjournalistiek in stand gehouden en niet onbelangrijk - sinds jaar en dag staat de
deur van het Verbond open voor beide
geslachten.

Antwerpen of kortweg SUPRA, niet toevallig
het bier dat in de Wink getapt werd. De leden
waren studenten uit Antwerpen en de
Voorkempen. Hun kleuren zijn rood-wit-rood
met rood als hoofdkleur. De linkerhelft van
het schild toont de Lange Wapper, een
mythische plaaggeest die vooral in het
Antwerpse opduikt in allerlei volksverhalen,
terwijl de rechterhelft ingevuld wordt met de
clubkleuren en de zirkel. Af en toe verschijnt
een nummer van het tijdschrift de Wapperaar.
Limburgse Gilde - anno 1885
De Limburgse Gilde werd op donderdag
10 december 1885 in kamer 3 van het
Pauscollege opgericht door Lode Plessers,
Mathieu Liesens en Arnout Hendrix. Zij
groepeert de studenten uit de provincie
Limburg. Hun kleuren zijn groen-wit met
groen als hoofdkleur. Het schild is het
traditionele provincieschild van Limburg voor
de hervormingen van 1996. Tussen 1956
en1975 waren ook studentinnen lid van de
Limburgse
Gilde
en
ook
Hasseleta,
Maaslandia en Mijnlamp waren tijdens de
eerste helft van de jaren zeventig gemengde
clubs. Omstreeks de millenniumwisseling
verdwenen achtereenvolgens ook nog Boves
Luci, Hasseleta, Maaslandia, Mijnlamp,
Heidebloem en Klamme Hand uit het
Leuvense studentenleven. Zodoende bestaat
de Limburgse Gilde heden ten dage nog enkel
uit Hesbania.

Met dank aan Hans Punter.
Moeder Lange Wapper - anno 1974
Lange Wapper werd opgericht in november
1974 door Marc Van Rompaey en Peter Van
Lishout. De club is ontstaan omdat Fwat, de
toenmalige uitbater van de Wink, van de
brouwerij Supra per week een gratis vat kreeg
om de in zijn café gevestigde amateurvoetbalploegen te sponsoren. Daarom was de
oorspronkelijk naam van de (voetbal-)club dan
ook Studenten Unie van de PRovincie
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Lange Wapper in 2005-2006
(foto Stoffel Van Eeckhoudt)

Vooraan : (1) Tom Hansen, (2) Vincent Parein, (3) Christophe Geerts, (4) Christophe Dugardyn, (5) Frederik
Vanmarsenille, midden : (6) Gerald De Peuter, (7) Laurens De Cocker, achteraan : (8) Laurent Degroote,
(9) Pierre De Puydt, (10) Philippe Draulans, (11) Steven Thiré, (12) Maarten De Schepper, (13) Thomas Tailly,
(14) Stoffel Van Eeckhoudt.

KVHC Lovania - anno 1922

bladzijden), om zo tot een éénvormig en stijlvol
clubleven te komen. Omwille van zijn inzet
voor het Leuvense studentenleven schonk
Lovania reeds in 1930 het erelint van
commilito honoris causa aan Mon De Goeyse.
De Tweede Wereldoorlog brak uit en ook
Lovania ontsnapte niet aan enkele moeilijke
jaren. Al tijdens de doopclub van 1940 liet de
oorlog zich voelen : vermits er na 22 uur een
bierverbod van kracht was, moest de
clubavond al om 18 uur beginnen. De Dies
Natalis van 1941 moest het stellen met een
menu van soep en twee halve pensen en de
commilitones werd gevraagd zelf hun boterhammekes mee te brengen. Later werd ook
het bier gerantsoeneerd en ieder moest voor
zijn eigen bierbonnen zorgen. De kwaliteit van
het bier liet trouwens te wensen over want “er
werd veel gep... en toch ging ieder nuchter
naar huis”. In de winter moest er vaak
vergaderd worden in een onverwarmd lokaal.
Het ging zelfs zo ver dat de kiesclub van 1942
in open lucht werd gehouden aangezien het
binnen toch even koud was als buiten. Na vier
jaar bezetting kwam dan de bevrijding. JackOp en Pale Ale vloeiden weer overvloedig. In
1951 werd de officiële benaming een laatste
keer veranderd in KVHC Lovania. Het
clubleven, en Lovania in het bijzonder, kenden
een grote bloei in de jaren vijftig en zestig.
Deze succesperiode legde de basis voor een
bijzonder
actieve
oud-ledenwerking.
De
blijvende inzet van deze anciens verzekert niet
alleen een grote continuïteit, maar bewijst ook
dat levenslange vriendschap voor Lovania

Reeds vanaf 1918 bestond er aan het
Leuvense Sint-Pieterscollege het Katholiek
Vlaamsch Studentengild “Ik Dien”. Dit was
een studiekring van leraars en leerlingen waar
lezingen gehouden werden over letterkundige,
sociale en wetenschappelijke onderwerpen.
Wanneer de bezielers van het Studentengild in
het najaar van 1922 aan hun universitaire
studies begonnen, besloten zij een Hoogere
Afdeling op te richten. Leden van het eerste
uur zoals Karel Hambrouck, Maurits Van
Haegendoren en Omer Lepoutre organiseerden
om de veertien dagen een vergadering, waarop
vele spreekbeurten en voordrachten werden
gehouden. Maar reeds van in het begin slopen
allerlei studentikoze clubgebruiken binnen. In
1925 werd de Hoogere Afdeling omgedoopt tot
de Leuvensche Club en vanaf 1930 werd de
voorkeur gegeven aan de verlatijnste naam
Lovania.
Aanvankelijk
werd
er
een
onderscheid gemaakt tussen “pais” en
“mennes” maar al vrij snel werd ook bij
Lovania gesproken van commilitones en
schachten. Als clubkleuren werd rood-witrood gekozen met rood als hoofdkleur. De
linkerhelft van het schild toont een klauwende
leeuw terwijl de rechterhelft ingevuld wordt
met de clubkleuren en de zirkel. Toen in 1929
onder impuls van wijlen Mon De Goeyse het
SeniorenKonvent werd opgericht, was Lovania
één van de 26 stichtende clubs. Samen met
Bezem Brussel was Lovania trouwens de
eerste om te experimenteren met de invoering
van het Bierkomment (de latere blauwe
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Moeder Lovania in 2005-2006
(foto Ben Stroobants)

Vooraan : (1) Frederik Doucet, (2) Ben Stroobants, (3) Thomas Wellens, (4) Bram Rooseleer, (5) Axel
Vanheukelen, midden : (6) Joost Klykens, (7) Karel Van Gompel, (8) Frederik Dooms, achteraan : (9) Jan
Niclaes, (10) Nicolas Pardon, (11) Steven Jeuris, (12) Thomas Marteau, (13) Sean Monbaliu, (14) Pieter
Dormaels, (15) Michael Swiggers.

geen loos begrip is. De fuiven en TD’s van de
jaren zeventig bezorgden Lovania enorme
bekendheid, zowel bij de studentenbevolking
als bij de Petermannen (en -vrouwen). Tientallen Leuvense schonen placeerden hier hun
eerste danspasjes of vonden er hun eerste
jeugdliefde. Dankzij de winst van deze fuiven
kon in de zomer van 1973, na de tiende
lustrumviering, een veertiendaagse reis naar
Palma de Mallorca georganiseerd worden voor
alle zeventien commilitones. De tijden
veranderden echter en het toenemend
individualisme in de jaren tachtig sloeg een
diepe put in het ledenbestand. Toch was de
club nog beroemd in Leuven. Het belang van
Lovania voor de Leuvense student werd in
1986 opnieuw in de verf gezet toen de preses
Francis Davidts door het stadsbestuur
gevraagd werd peter te worden van het toen
ingehuldigde beeld van De Kotmadam op de
Oude Markt. In de jaren zeventig ontstond ook
de traditie om iedere paar jaar met een ludieke
stunt de krantenkoppen te halen. Vaak werd
hiervoor teruggegrepen naar de typisch
Leuvense (studenten-) problematiek, en
sommige stunts zijn nog verrassend actueel.
Zo groef Lovania in 1972 al een tunnel onder
het station en werden de Leuvense fietsen in
1983 van een anti-diefstalcode voorzien. De
laatste jaren werd er een extra medisch

onderzoek georganiseerd, bij de oprichting van
de provincie Vlaams-Brabant werd belastingsvrijstelling beloofd en in oktober 1997 kregen
de nieuwe eerstejaars uit Leuven een
ingangsexamen voorgeschoteld.
Vrij naar een tekst van Laurens Dumont.
Moeder Maaslandia - anno 1942
Uit de geschriften van de stichter zelve kan
opgemaakt worden dat Moeder Maaslandia
vermoedelijk ter wereld gebracht werd in
oktober 1942. Eduard Trips was de vader,
moeder en vroedvrouw van dit oorlogskind dat
de studenten groepeerde uit het milieuvriendelijke gebied tussen de kronkelende
Maas en de “Berg van As”, gaande van
Geistingen tot Smeermaas. Als clubkleuren
werd gekozen voor rood-groen-wit met wit als
hoofdkleur en de linkerhelft van het schild
toonde een eikel boven golvend water terwijl
de rechterhelft ingevuld werd met de clubkleuren en de zirkel. Aanvankelijk was de
nieuwgeboren club behept met allerlei
kinderziektes doch in 1946 belandde in de
Petermannenstad Leuven een generatie Maaslanders die “geschiedenis” zouden schrijven in
het Leuvense studentenmilieu. Tot hun eerste
studieontwerpen behoorden de tot op heden
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toegepaste concept van “clubavonden”. Helaas
vielen tijdens de examenschermutselingen vele
slachtoffers waardoor de rangen fel uitgedund
werden. Het waren moeilijke jaren maar plots
kwam de wedergeboorte. Francis Huysmans
werd tot preses verkozen en Maaslandia stond
weldra bekend als een der beroemdste
studentenclubs. Toen de leiding drie jaar lang
toevertrouwd werd aan Joseph Smeets, kende
de club een enorme uitbreiding. Niet alleen te
Leuven maar ook buiten de grenzen wist
Maaslandia enige bekendheid te verwerven. Zo
bracht men een bezoekje aan de Université de
Lille. Het bier stroomde daar in de grote aula
overvloedig uit een ton met een houten
kraantje en zonder schuim. Daarna werd het
feest verder gezet in de dissectiezaal van de
faculteit geneeskunde. Desalniettemin verkeerden de Fransen in de mening dat de
preses van Maaslandia de rektor van de
Universiteit van Leuven was. Het hoeft dan
ook niemand te verwonderen dat Yvan Warson
als eerste Maaslander in 1959-1960 verkozen
werd tot senior seniorum. Aan het einde van
de jaren zestig wordt onder leiding van Hubert
Engelen voor de eerste maal het schild aan de
muur gehangen in den Ambi bij Tienne en
Gerda. Maaslandia kende een enorme groei en
Guy Colson vestigde een nimmer verbeterd
record met het verkopen van lidkaarten. In die
jaren konden ook studentinnen lid worden
van Maaslandia. Deze opstoot van feminisme
was echter van korte duur. In 1978 werd
Georges Lenssen de tweede en voorlopig
laatste senior seniorum uit de rangen van
Maaslandia. Het waren gouden tijden voor de
club. Zowel financieel als qua clubleden
verging het Maaslandia uitstekend. Er werden
uitstapjes georganiseerd naar Parijs, cultuurdagen ingericht en cantussen deed de club in
zaal Stella gezien het groot aantal enthousiastelingen. Maar in de tweede helft van de
jaren tachtig verminderde het aantal leden
plots drastisch door het vertrek van een hele
generatie. Met het wegvallen van het oudejaarsavondgala zat de club ook financieel aan
de grond. In 1987 had Maaslandia nog slechts
vijf actieve leden. De alarmbel werd geluid en
onder leiding van Frank Warson en Luc
Machon werd de heropbouw van de club
aangevat. Met de geboorte van activiteiten als
de Italian Night in 1989 en het Snooker Gala
in 1991 verwierf de club opnieuw naam
binnen het SeniorenKonvent. Het ledenaantal
bleef echter laag tot begin jaren negentig toen
de club weer een groot aantal schachten
mocht
verwelkomen.
In
1996
keerde
Maaslandia terug naar haar vertrouwde nest
bij Jaco in de Ambiorix na enkele jaren
rondgezworven te hebben in de Vagant op de
Vismarkt en de Raadskelders onder het

stadhuis van Leuven. Het was ook in deze
jaren dat Maaslandia wederom van zich liet
horen door activiteiten te organiseren als de
Nacht van de Streekbieren en de Aruba Night.
Het hoogtepunt was het fantastische lustrumgalabal te Maaseik in 1998 ter ere van het
55-jarig bestaan van de club. Ook in de
hieropvolgende jaren werd wederom een galabal georganiseerd in het majestueuze kasteel
Vilain XIIII te Leut in Maasmechelen. Doch in
het najaar van 2003 werd duidelijk dat
onvoldoende fris bloed in de club aanwezig
was om de rijke traditie voort te zetten.
Bijgevolg werd een rustpauze ingelast in de
dagelijkse werking van de club.
Vrij naar teksten van Eduard Trips,
Yves Vannerum, Steven Keulers
en Philippe Plaghki.
Moeder Mandel - anno 1922
De Roeselaarse Club werd vermoedelijk
omstreeks 1876 opgericht door Albrecht
Rodenbach. De club werd wellicht opgericht
als de Algemene Studentenbond waarvan
vooral Roeselaarse studenten lid waren. Al van
in het begin telde de Roeselaarse Club
prominente studentenleiders onder haar
leden. Zo bijvoorbeeld Paul Vanneste en
Juliaan Delbeke (de eerste voorzitters van de
West-Vlaamse Gilde), Emiel Vermeersch (de
allereerste Verbondspreses) en Andries Devos
(kort na de Eerste Wereldoorlog zowel preses
van de West-Vlaamse Gilde als van het
Verbond). In de jaren twintig ontstonden er
twee strekkingen : de ene strekking met
figuren als Albert Vallaeys zette de Roeselaarse Club kortstondig verder terwijl de
andere strekking onder impuls van Jules
D’Hoore Moeder Mandel oprichtte. Gedurende
een vijftal jaar bestonden beide clubs naast
elkaar maar omstreeks 1927 verdween de
Roeselaarse Club omdat alle studenten van
het Roeselaarse college schacht werden bij
Moeder Mandel. De clubkleuren van Moeder
Mandel waren wit-zwart-wit met zwart als
hoofdkleur. De linkerhelft van het schild
toonde bovenaan een patriarchaal kruis en
onderaan een Vlaamse leeuw terwijl de
rechterhelft ingevuld werd met de clubkleuren
en de zirkel. In de jaren veertig en vijftig
floreerde Moeder Mandel als nooit te voren en
jaren met meer dan vijftig commilitones waren
geen uitzondering. Omstreeks 1960 doen de
studentinnen hun intrede in het gildeleven en
vanaf 1968 zijn er ook Mandolientjes lid van
Moeder Mandel. In die jaren werd er
gedronken en gezongen, men ging op rolling of
op brouwerijbezoek, er werden breugheliaanse
pensenjachten gehouden maar er werd ook
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tijd vrijgemaakt voor sportieve intermezzo’s en
culturele uitstapjes. In het midden van de
jaren tachtig telde Moeder Mandel nog ruim
45 leden maar van enige vrouwelijke inbreng
was geen sprake meer. In 1996 groeide er
opnieuw interesse vanuit vrouwelijke hoek
maar deze keer richtten zij hun eigen Vader
Mandel op. Nauwelijks enkele jaren later, na
een geslaagde lustrumviering, bleven er in
1999 nog slechts een handvol commilitones
over. Moeder Mandel was pas 77 jaar oud
maar stierf een stille dood.

en groepeerde aanvankelijk studentinnen uit
Roeselare en omstreken. Met de zwart-witzwarte kleuren werden de kleuren van Moeder
Mandel omgekeerd maar het zwart bleef behouden als hoofdkleur. De linkerhelft van het
schild toonde onderaan het kruis van de stad
Roeselare en bovenaan een standbeeld van de
dichter Rodenbach terwijl de rechterhelft ingevuld werd met de clubkleuren en de zirkel. In
oktober 2005 werd Anouk De Vleeschouwer
herverkozen als preses maar met slechts drie
overblijvende commilitoneskes staakte Vader
Mandel haar werking.

Vader Mandel - anno 1996
Moeder Mastentop - anno 1887

Vader Mandel werd in oktober 1996 opgericht
door
Nele
Deburghgraeve
en
Stefanie
Timmerman. De club werd opgericht als
vrouwelijke tegenhanger van Moeder Mandel

De Mastentop groepeerde de studenten uit de
Antwerpse Kempen. Aanvankelijk waren hun
kleuren
wit-roze-groen
met
roze
als

Moeder Mandel in 1969-1970
(foto Luc Goderis)

Gehurkt : (1) NN, (2) Piet Sercu, zittend : (3) Hilde Vandendriessche, (4) Lieven Vandekerckhove, (5) Geert
Depondt, (6) Luc Goderis, (7) Jozef Dufour, (8) Françoise Deryckere, vooraan staand : (9) Jacques Bouckaert,
(10) Lutgarde Dubaere, (11) Gudrun Carbonez, (12) Johan Bouckaert, (13) Rik Geeraert, (14) Ignace Vanden
Bulcke, (15) Jozef Verbrugghe, (16) Philippe Dejonghe, (17) NN, (18) Siska Lefevere, (19) Godelieve Beulens,
(20) Johan Plets, (21) Erik Hostens, (22) Lena Vanackere, (23) NN, achteraan staand : (24) Karel Dumont,
(25) Guido Vangheluwe, (26) Mia Dubaere, (27) Eric Vangheluwe, (28) Lutgard Wybo, (29) patron van het
Kempenland, (30) Jean-Pierre Lesage, (31) Rik De Nolf, (32) Erik Lamsens, (33) Pol Hessels, (34) Johan Van
Waeyenberge, (35) Johan Holvoet, (36) Jozef Vandevelde, (37) Herman Vandenbussche, (38) Jan Wybo,
(39) Beatrice Hanoulle, (40) Geert Cauwelier.
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hoofdkleur. Naderhand werd dat wit-paarsgroen met groen als hoofdkleur. Sinds de
jaren dertig wordt het traditionele schild
afgebeeld met bovenaan het stichtingsjaar
1887 en de afkorting “KG” van Kempische
Gilde, daaronder links een bierpot met pijp
ervoor en rechts de Vlaamse leeuw, daaronder
links een heideplant, in het midden het
meisjesminnend hart en rechts de clubkleuren
en de zirkel en tenslotte helemaal onderaan
“De Mastentop”. Naderhand zou het schild
vereenvoudigd
worden
met
links
een
afbeelding van een mastentop en rechts de
clubkleuren en de zirkel. Van oudsher bevat
die zirkel geen letter M maar wel de letter K
van de Kempische Gilde. De Mastentop was
een zeer oude vereniging van Kempische
studenten uit de provincie Antwerpen,
waarvan het oorspronkelijke stichtingsjaar
niet meer te achterhalen is. Deze vereniging
was in verval geraakt. Ze werd in 1887 (her-)
opgericht door Adelfons Henderickx en Jan
Meeus. Ze heetten zichzelf volgens geschriften
“Ridders van de Mastentop” en hielden
“burcht” in café Hertog Jan, rechts in het
begin van de Tiensestraat. Ze deden zich
jaarlijks éénmaal te goed aan een reusachtig
Varkensfeest met een heuse Varkenscommissie, waarbij ze met een pas gekocht
varkentje door de stad paradeerden om deze
dan ’s avonds op een andere manier te leren
kennen. Tegen het einde van de negentiende
eeuw telde de vereniging een twintigtal leden.
Tussen 1898 en 1923 is er nergens meer
sprake van de Mastentop. Net in die periode,
meer bepaald in 1904, wordt de “Kempische
Gilde” opgericht, zij het wel met duidelijk
anders georiënteerde activiteiten. De feesten
moeten wijken voor ernstiger cultureel werk.
Hebben de Mastentoppers zich op het
varkensfeest van 1898 dood gegeten en
gedronken of wat is er gebeurd ? Werd de
Mastentop door de academische overheid of
door een andere instantie verboden ? Werd er
daarom in 1904 een nieuwe vereniging met
een andere naam en met duidelijk anders
georiënteerde activiteiten opgericht ? Pas op
zaterdag 15 december 1923 richtte Paul
Cassiers de Mastentop opnieuw op. Deze keer
met standregelen die door de academische
overheid (moesten ?) goedgekeurd worden.
Daarna werd er niets meer vernomen over de
Kempische Gilde. In de jaren twintig was de
Mastentop de club voor studenten uit een
groot gebied van de provincie Antwerpen : de
Polders en de uitgebreide Kempen. De leden
van Mastentop kwamen uit de colleges van
Hoogstraten, Turnhout, Herentals en Lier en
zelfs uit het Klein-Seminarie van Mechelen. In
het midden van de jaren dertig gebruikt de
club voor het eerst haar nieuwe symbool : de

reusachtige eiken Mastentop (Kempense naam
voor pijnappel). In 1929 viert de Kempische
Gilde haar (vijfde ?) lustrum terwijl de
Mastentop zes (?) jaar eerder werd opgericht.
Hieruit blijkt dat er heel de tijd maar één club
geweest is die in de periode van 1898 tot 1923
een andere naam gedragen heeft. Daarna is er
enkel nog sprake van de Mastentop. De
benaming Kempische Gilde wordt af en toe
nog als synoniem van de Mastentop gebruikt
en verdwijnt na 1948 voor goed uit de
archieven. In 1937, tijdens het groots gevierde
gouden lustrumjaar, telt de club een veertigtal
leden. Een jaar later werd, onder impuls van
Dries De Boungne en Albert Van Hoeck,
gestart met het bijhouden van een verslagboek, waarin de festiviteiten werden neergeschreven en waardoor een schat van
informatie over de club voor het nageslacht
bewaard bleef. Met een resem sterkhouders,
zoals Louis Seliaerts, Sus Van Schoubroeck,
Stan Verhaert, Lode Rombouts, Bob Dierckx
en vele anderen beleefde de club, ondanks de
donkere oorlogsjaren een periode van grote
bloei. Alleen de avondklok durfde wel eens
voor problemen zorgen. Tijdens de vijftiger
jaren manifesteerde de club zich op sportief
gebied : ze hadden een gevreesde voetbalploeg
en hun wielerploeg won in 1953 “Dwars door
Leuven”, toen nog een studentenwielerwedstrijd. Sterke figuren als Jef Haeverans,
André Martens en Wilfried Van Dyck hadden
er ook voor gezorgd dat de club in de jaren
vijftig een prominente plaats innam in het
SeniorenKonvent. De club bloeide zoals
gééneen en ze mochten ook rekenen op de
onvoorwaardelijke steun van Marraine, “de
Europese Moeder der Vlaamse studenten”.
Ook in die periode bundelden de zwaarste
mannen van de Mastentop en de Geelse zich
in de “Bande Anversoise” die het vooral
gemunt had op Walen. Bij het begin van de
jaren zestig zorgde een groot aantal
zwanezangen voor een plotse daling van het
ledenaantal. Er volgden een paar overgangsjaren maar de Mastentop gaf zich zeker niet
gewonnen. Er werd veel nieuw bloed gevonden
bij jonge mannen uit de grote omgeving van
Turnhout en Herentals. Na het verdwijnen van
het clubcafé de Cristal, bij den Albert,
verhuisde de club naar de splinternieuwe
Ambiorix op de Oude Markt met Herentalsenaar en oud-Mastentopper Jos Rastelli als
uitbater. Toen Jos na één jaar uit den
Ambiorix wegging, verhuisde de club naar de
Mater, ook op de Oude Markt, dat al sinds
lang het stamcafé was van de Turnhoutse
studenten. De uitbaatster “Mami” was
jarenlang een schitterende moeder voor de
toenmalige Mastentoppers. Mastentop had zo
zijn eigen “Marraine”. De steunpilaar was toen
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100 jaar Mastentop op zaterdag 23 mei 1987
(foto Staf Carens)

Vlnr : (1) Jozef Van de Heyning, (2) Jo Leysen, (3) Alfons Hendrickx, (4) Antoon Dijkmans, (5) Gert De Vos,
(6) Lode Baeten, (7) Roger Vanhaeren, (8) Guy Pas, (9) André Martens, (10) Hans Von Arx, (11) Staf Carens,
(12) Wilfried Van Dyck, (13) Herman Goetschalckx, (14) Jozef Verhaeren, (15) Louis Seliaerts, (16) Gilbert Van
Oproy, (17) NN, (18) Jos Mees, (19) Jules Raus, (20) Eddy Druyts, (21) Bob Dierckx.

Eddy Druyts, eerst achter de schermen,
daarna twee jaar als preses en tenslotte ook
nog als senior seniorum. Met figuren als Jos
Van Herck, Gib Van Oproy, Seppe Peeters, Jef
Verhaeren en Staf Carens kende de club een
zoveelste bloeiperiode. Vooral het zestiende
lustrumjaar (80 jaar Mastentop in 1966-1967)
met Gib Van Oproy als praeses was grandioos.
De jaren zestig konden met succes overbrugd
worden maar de jaren zeventig waren voor
heel wat clubs en ook voor de Mastentop een
moeilijke periode. Zo moeilijk zelfs dat tussen
1976 en 1984 de Mastentop een eerste keer
tijdelijk verdween uit het Leuvense studentenleven. Enkele weken voor de paasvacantie van
1984 werd de Mastentop heropgericht, met Jo
Leysen als preses. Het midden van de jaren
tachtig was een vruchtbare tijd want de
Mastentop groeide en bloeide opnieuw zoals
vanouds. Onder Guy Pas werd in 1987 het
honderdjarig bestaan van de club uitgebreid
gevierd. Bij deze gelegenheid werd een comité
met leden en oud-leden opgericht met de
opdracht de viering van het twintigste lustrum
te organiseren. In dit comité ontstond de idee
om een lustrumboek over de honderdjarige
geschiedenis van Mastentop uit te geven.
Daarvoor werd dankbaar gebruikt gemaakt
van de verslagboeken die teruggingen tot de

jaren 1937-1938. Dit comité leverde prachtig
werk onder de bezielende leiding van Lode
Rombouts en Bob Dierckx. Maar nog
belangrijker was dat er over de generaties
heen nieuwe duurzame vriendschapsbanden
gesmeed werden. Het comité werd de
“Seniorenclub” en is ook vandaag nog een zeer
dynamische groep. De Seniorenclub bereidt
nu de viering van 120 jaar Mastentop in 2007
voor. De schitterende viering van het 100-jarig
bestaan illustreert het hoog niveau waarop
Mastentop sinds de heroprichting in 1984
drijft en zorgt voor een basis waarop nog
gedurende vele jaren verder zal gebouwd
worden. Na vijfentwintig jaar werd in 1990
met Guy Geens nog eens een Mastentopper
verkozen tot senior seniorum en in 1996
herhaalde
Jürgen
Vandervelden
deze
prestatie. Nog eens vijf jaar later echter, bij
het begin van het nieuwe millenium, bleek het
andermaal moeilijk om nieuwe schachten te
recruteren. Sinds 2004 telt Moeder Mastentop
geen actieve studenten meer onder haar leden,
maar wordt dit verder opgevolgd door de
Seniorenclub,
waarin
Mastentop
blijft
voortbestaan. De overtuiging blijft dat er op
een schone dag weer eens een groep jonge
mannen (en vrouwen ?) de handen in mekaar
zal slaan om de Mastentop weer te doen leven,
- 358 -

Alfabetisch overzicht per vereniging

groeien en bloeien. De Seniorenclub zal deze
moeilijke periode overbruggen en staat klaar
om een dergelijke groep te ondersteunen.

minder bier. Mechlinia wilde daar niets van
weten en bleef bij haar traditionele
opvattingen. Onder impuls van Manu
Verschuren en Ferdinand Peeters werd
Reynaert opgericht in het najaar van 1944. Zij
kozen als kleuren rood-geel-bruinrood (deze
laatste kleur als verwijzing naar de vos).
Reynaert had met het Breughelconvent en het
Hermeleinenconvent zowel mannelijke als
vrouwelijke leden. Er groeide een sfeer van
koude oorlog tussen Mechlinia en Reynaert.
Mechlinia trachtte de toneelopvoeringen van
Reynaert te saboteren en Reynaert had een
knokploeg om ervoor te zorgen dat hun Bal
niet verstoord zou worden. De strijd werd zelfs
verder gezet in de scholen want Mechlinia
rekruteerde in het Atheneum terwijl Reynaert
leden ronselde in het Romboutscollege. In
1956-1957, na nauwelijks dertien jaar, werd
Herman Walschaerts de laatste preses van
Reynaert. Het jaar daarop werd er verbroederd
en Mechlinia-Reynaert werd gevormd met Jef
Hendrix als eerste preses. De nieuwe
clubkleuren waren rood-geel-rood en op de
petjes kwam zowel de zirkel van Mechlinia als
deze van Reynaert voor. Dat zou in de jaren
zestig veranderen in rood-geel-groen met rood
als hoofdkleur en op de petjes prijkt sindsdien
enkel de zirkel van Mechlinia. De linkerhelft
van het schild toont het wapenschild van de
stad Mechelen terwijl de rechterhelft ingevuld
wordt met de clubkleuren en de zirkel. Een
tweede duistere periode brak aan in het
najaar van 1967. Een ongeval hield de preses
enkele maanden uit circulatie, de feestzaal
van de Salons Van Dyck bleef leeg en het

Met dank aan Staf Carens.
Mechlinia-Reynaert - anno 1919
De
Mechelse
Hoogstudentenclub
werd
opgericht in 1919 door Joseph Lindemans,
Albert Brusselmans en Pieter De Nys. Deze
laatste schreef ook het clublied en werd de
eerste preses. In die jaren was Mechlinia een
thuisclub die om de veertien dagen op
zaterdag club hield in het stamlokaal bij Père
Soedan aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat 129.
De voornaamste activiteiten waren toen :
cantussen, speechclubs met gastsprekers,
verbroederingen met andere clubs en tijdens
de Hanswijkprocessie liepen de commilitones
in smoking achter het sacrament. Een andere
belangrijke activiteit was het jaarlijks toneel of
de revue, waarvan de hoofdvertoning in de
stadsschouwburg of in het Volksbelang
gegeven werd. De oorlogsjaren waren voor alle
clubs en ook voor Mechlinia een zware dobber
omdat het clubleven sterk geïnspireerd was op
het
Duitse
studentenleven.
Mechlinia
ondervond echter relatief weinig hinder van
spanningen onder de leden aangezien afstand
genomen werd van het KVHV en de neutrale
opstelling van de Antwerpse Gilde gevolgd
werd. Een eerste duistere periode begon in
1944 toen een vijftal aspirant-schachten zich
aanmeldde. Zij wensten dat Mechlinia een
nieuwe wending zou nemen met meer
culturele activiteiten, meisjes in de club en

Moeder Mechlinia in 1947-1948
(foto AMVS)

Vooraan : (1) Gaston Van den Bergh, (2) Jan De Wit, (3) Jef Corbeel, (4) Walter Van Pee, (5) Roger Van Opstal,
achteraan : (6) Jan Van Hoeck, (7) ... Jacobs, (8) NN, (9) Gaston De Groodt, (10) Frans Adriaenssens,
(11) Raymond Van Crombrugge, (12) Georges Scherps, (13) Robert Van Roey, (14) Eduard Mannaert.
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Moeder Meense in 2005-2006
(foto Pieter Toye)

Vooraan : (1) Pieterjan Bonne, (2) Hans Ide, (3) Sander Ide, achteraan : (4) Alexander Deltour, (5) Pieter Toye,
(6) Frédéric Verrue, (7) Mathias Vandycke, (8) Tijl Delrue, (9) Dries Verhaeghe, (10) Hermes Dochy.

volgende jaar was er geen Mechlinia meer. De
clubkast in het lokaal van de Barcelone werd
geplunderd door onbekenden zodat het
archief, de adressenlijst en de clubvlag
verdwenen. In 1971-1972 maakt een sporadisch document nog melding van ene Luc
Charlier als preses maar het duurde tot in
1978 vooraleer er vanuit het KVHV nieuw
leven in de club geblazen werd. Leuven werd
opnieuw de uitvalsbasis en het eerste jaar
werd Erik Nobels de preses van de
mannenclub Mechlinia terwijl Brenda Frans
de preses werd van de vrouwenclub Reynaert.
Opmerkelijk is wel dat de clubavonden van
beide clubs gezamenlijk gegeven werden. Al
tijdens het tweede jaar van de heroprichting
stapte Mechlinia over naar de Brabantse Gilde
en er waren twee vrouwelijke vice-presides
maar geen vrouwelijke preses voor Reynaert.
Tijdens het derde jaar was er zelfs helemaal
geen sprake meer van enige vrouwelijke
aanwezigheid. In die jaren werd ’t Sponske
uitgegeven : een “humoresk club- en spotblad
dat soms verschijnt als er inspiratie is”. De
jaargangen werden niet genummerd en de
nummers evenmin gedateerd zodat nauwelijks
nog te achterhalen is wanneer het eerste

nummer ooit is verschenen, noch hoeveel
nummers er inmiddels verspreid werden. De
jaren tachtig en negentig waren opnieuw
hoogdagen voor Mechlinia-Reynaert maar de
21ste eeuw wordt met nauwelijks een handvol
leden doch met volle moed en hoop op
beterschap ingezet.
Vrij naar een tekst van Pascal Peeters.
Moeder Meense - anno 1902
De Menense Gilde werd in november 1902
opgericht om de studenten uit Menen en
Wervik te verenigen. Opzoekingen naar
aanleiding van het eeuwfeest brachten
evenwel vage sporen van een vroegere Meense
vereniging van hogeschoolstudenten aan het
licht.
Zo
zou
het
kunnen
dat
de
voorgeschiedenis van de club zelfs teruggaat
tot 1882. Het clubjaar 1902-1903 wordt
evenwel
beschouwd
als
het
officiële
stichtingsjaar en Paul Barbe was de oprichter
en tevens de eerste preses. De clubkleuren
zijn wit-rood-wit met rood als hoofdkleur. De
linkerhelft van het schild toont het
wapenschild van de stad Menen terwijl de
rechterhelft
ingevuld
wordt
met
de
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clubkleuren en de zirkel. Een merkwaardigheid is dat in 1913 de Oostendse Gilde uit
de Menense Gilde ontstaan is en tot in de
jaren zestig is de traditie blijven bestaan dat
de preses van de Meense ook lid was van de
Oostendse en vice versa. Na de Eerste
Wereldoorlog werd de benaming veranderd in
Meense Club, een gevolg van de Vlaamsradicaliserende transformatie die vele clubs in
die tijd ondergaan hebben. De club heeft het
geluk dat de verslagboeken vanaf 1929 intact
overgeleverd zijn, zij het dan wel dat sommige
periodes grotendeels blank gebleven zijn. Tot
op heden is het een traditie dat na elke
activiteit een verslag wordt ingeschreven of
ingeplakt met bijhorende illustraties of foto’s.
Typisch voor de Meense Club waren de stenen
bierpotten met het schild van de stad Menen.
Enkel commilitones genoten het voorrecht zo’n
bierpot te bezitten. Heden tendage zijn het
vooral de rode jasjes met schild die de
commilitones in het straatbeeld doen opvallen.
De club kende een wisselend succes met
pieken van 29 leden in 1911-1912, 33 leden
in 1935-1936 en 75 leden in 1960-1961. Het
absolute dieptepunt was het clubjaar 19911992 met welgeteld 7 leden. De Meense Club
was heel creatief om geld in het bakje te
krijgen : als één van de eersten werd in 1936
een Bal ingericht en in 1953 een ThéDansant. In de jaren zestig en zeventig waren
de jaarlijkse busreizen naar Scherpenheuvel
of Alken en het Leuvense ommeland jaarlijkse
hoogtepunten. Een absolute topper waren de
zogenaamde Echo-reportages, waarbij de commilitones zich uitgaven voor een cameraploeg
van de BRT. Dat de zogezegde opnames veelal
resulteerden in gratis eten en drinken op
kosten van de in beeld gebrachte duivenmelkersvereniging of witlofboer was louter
toeval. Een hedendaagse activiteit is de
jaarlijkse ereledencantus : een traditie die in
1972 gestart is. Elke derde donderdag van
oktober komt een bus met ereleden naar
Leuven. Zo herbeleven de anciens voor één
avond nog eens hun jeugd, de kersverse
feuten maken kennis met komische speeches
en scherpe interventies, voor sommige
commilitones betekent deze cantus helaas ook
hun zwanenzang en meestal is het voor de
kersverse preses en zijn nieuw bestuur de
eerste grote activiteit, waardoor deze cantus
tot een memorabele gebeurtenis uitgroeit. In
de 21ste eeuw is Moeder Meense nog steeds
springlevend, ook al omdat de basisfilosofie er
één is van leute maken met elkaar en niet ten
koste van elkaar. De hoop dat de club nog
even stand zal houden is een licht
understatement aangezien de commilitones
steevast meerdere dagen van de week samen
komen in het clubcafé de Peroket. Dat is ook

de thuisbasis van Moeder Waregemse en van
menig andere liefhebber van het beter getapt
pintje, maar vooral een berucht café bij de
modale student.
Vrij naar teksten van Peter Spyns
en Dries Verhaeghe.
Moeder Meetjesland - anno 1901
Moeder Meetjesland werd opgericht in 1901
door August Van Damme. Zij groepeert de
studenten uit de omstreken van Eeklo en
Gent. Hun kleuren zijn groen-wit-zwart met
groen als hoofdkleur. De linkerhelft van het
schild toont een zwarte sparrenboom op een
groene achtergrond terwijl de rechterhelft
ingevuld wordt met de clubkleuren en de
zirkel. In 1968 deden de studentinnen hun
intrede in het Meetjesland. Maar, helaas,
tussen 1970 en 1975 verdween het
Meetjesland een eerste keer en tussen 1980
en 1995 zelfs een tweede keer. Sindsdien
echter
bekleedt
het
Meetjesland
een
prominente plaats in het Leuvense studentenleven.
MeisjesSeniorenKonvent - anno 1995
Onder
impuls
van
Janklaas
Gillis,
verbondspreses, en Nathalie Bekaert, preses
van Aphrodite, werd op donderdag 19 januari
1995 een vergadering gehouden ter oprichting
van het MeisjesSeniorenKonvent (MSK) door
de zeven toen bestaande clubs. Dit was toen
de enige mogelijkheid voor studentinnen om
zich te organiseren vermits ze niet welkom
waren in het (mannelijk) SeniorenKonvent. De
poging strandde echter al een paar weken
later na interne moeilijkheden binnen
Aphrodite en de te geringe interesse bij de
andere clubs. In het voorjaar van 1996
begonnen een aantal clubstudenten (o.a.
alweer Janklaas Gillis en Peter Dirix) te
lobbyen voor een tweede poging. Bij het begin
van het volgende clubjaar vonden ze Ruth
Neirinck (Fortuna) bereid om de organisatie op
zich te nemen. Er werden een aantal
vergaderingen belegd met de negen bestaande
clubs (Fortuna, Aphrodite, Mandel, Canard,
Verboden Vrucht, Vader Brugse, Ad Libitum
en de meisjes van Hollandia en het
Goedeleconvent). De oprichting was al snel
een feit en Ruth Neirinck werd de eerste
senior
seniorum.
De
zwart-geel-blauwe
kleuren werden overgenomen van het
SeniorenKonvent en net als bij hun
mannelijke tegenpool werd er een bestuur
aangeduid en werden er ook gezamenlijke
activiteiten met alle clubs georganiseerd.
Velen dachten dat de heroprichting op het
einde van dat jaar wel weer een stille dood zou
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Moeder Meetjesland in 1955-1956
(foto Erik Van Mingroot)

Gehurkt : (1) Guido Goethals, (2) NN, (3) NN, (4) Frank Joos, (5) Bertrand De Muynck, (6) NN, (7) Wilfried
Martens, (8) Jaak Boels, (9) Erik Van Mingroot, (10) Karel Van Vooren, (11) Rafaël Goethals, zittend : (12) Piet
Van Ghyseghem, (13) Arsène Ryckaert, (14) NN, (15) Erik Ranschaert, (16) Antoon De Wilde, (17) NN, derde rij :
(18) NN, (19) NN, (20) NN, (21) Mark Dhaese, (22) NN, (23) NN, (24) Antoon Stockman, (25) NN, (26) NN,
(27) Paul Bafort, (28) Omer Pauwels, (29) Luc Stockman, (30) Hugo Verhaegen, vierde rij : (31) NN, (32) NN,
(33) Elie Elias, (34) Daniël Goethals, (35) NN, (36) Willem Joos, (37) NN, (38) NN, (39) NN, achteraan : (40) Eric
Regelbrugge, (41) Florent Borgonjon, (42) Alfons Capon, (43) Jozef Casneuf.

sterven maar niets was minder waar. In 19981999 werd Isabelle Van Mieghem (Verboden
Vrucht) verkozen tot senior seniorum en zij
ging vol energie aan het werk. De meisjes
kregen hun eigen openluchtcantus, hun eigen
cafébazenrolling, een champagnecantus en tal
van andere activiteiten. Op de Verbondsraad
van maandag 9 november 1998 werd het MSK
officieel erkend binnen de structuur van het
KVHV en zowel de senior seniorum van het
MSK als deze van het SK werden vice-preses
van het Leuvense Verbond. Isabelle Van
Mieghem werd in oktober 2000 na een
bestuur van twee jaar opgevolgd door Marie
Salonikidis (Fortuna). Een jaar later, in
oktober 2001, werd Karolien Van Holder
(Aphrodite) gekozen als nieuwe senior
seniorum. Zij zag dit echter niet zitten en op
een spoedvergadering twee weken later werd
besloten dat Julie Leus (Canard) de eerste
lustrumpreses
zou
worden.
Na
een
kortstondig verblijf in de Rector keerde het
MSK in februari 2002 terug naar de Ambiorix.
Ook de openluchtcantus en MSK-fuif werden
opnieuw georganiseerd. De fuif in het zaaltje
boven de Ambiorix was een grandioos succes
ondanks het feit dat er te weinig drank was.

Op woensdag 23 oktober 2002 werd An
Christiaens (Mandel) gekozen als opvolgster
van Julie Leus. Er kwamen opnieuw een
porrencantus, een fuif, een openluchtcantus
en voor het eerst werd de kiescantus in mei
gehouden. Na een spannende stemming werd
Elsbeth van Paridon (Artemis) met een ruime
meerderheid tot nieuwe preses verkozen. Het
nieuwe clubjaar startte evenwel met een
nieuwe senior seniorum vermits Elsbeth van
Paridon besloten had wereldberoemd te
worden en alvast haar studies stopzette. Vicesenior seniorum Karoline Lenaers (Mandel)
nam het roer over. Op de SK-soirée in oktober
werd zij al onmiddellijk het onderwerp van een
incident toen oud-senior seniorum Valère
Oversteyns (Lovania) het nodig vond haar
preseslint met een schaar te bewerken om
zodoende te protesteren tegen het feit dat
vrouwen ook linten dragen. Een week later
was het openingscantus van het MSK en
senior seniorum Stefan Van de Weyer (Bezem
Brussel) werd uitgenodigd om de wederzijdse
erkenning van SK en MSK aan te tonen. Er
kwam weer een porrencantus, begin december
was er een drukbijgewoonde MSK-fuif in de
Ambiorix en de openluchtcantus moest helaas
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in het zaaltje van de Ambiorix doorgaan
vanwege de werken op de Oude Markt. Katrien
Bosquet
(Artemis)
werd
op
woensdag
27 oktober 2004 verkozen als nieuwe senior
seniorum. Er werden weer een porrencantus,
een fuif in de Exit en de nodige
bestuursvergaderingen georganiseerd en op
maandag 7 maart 2005 ging de openluchtcantus door. Katrien Bosquet werd op
donderdag 27 oktober 2005 opgevolgd door
haar clubgenote Sofie Allegaert (Artemis).
Diezelfde avond werd voor de eerste maal naar
analogie met het SK ook een prinses carnaval
verkozen. De eer van deze primeur was voor
Heidi Legein (Fortuna).

van Noord-Brabant en preses van de
Brabantse Gilde, schopte het zelfs tot senior
seniorum en Verbondspreses. Ook tijdens de
oorlogsjaren was Noord-Brabant zeer actief.
Het aantal leden groeide aan tot 45, wellicht
omdat meer studenten toen thuis bleven in
plaats van op kot te gaan. In 1943 stond de
club aan de rand van het bankroet, maar nadat de jaarlijkse Thé-Dansant uiteindelijk met
toestemming van de Duitsers toch was doorgegaan, waren deze problemen opgelost. Het
jaar erna moesten alle studenten hun fietsen
inleveren bij de Wehrmacht, maar de preses
van Noord-Brabant kreeg gedaan dat zijn
leden dat niet moesten. Gedurende de hele
jaren vijftig en zestig streed Noord-Brabant
met de Payotten om het presesschap van de
Brabantse Gilde. Noord-Brabant mocht zich
ook beroemen op één van de beste
voetbalploegen uit het Leuvense, getuige de
20-0-uitslagen tegen andere clubs. In de jaren
zestig ging het de verkeerde kant op : de
dopen werden alsmaar gortiger en het aantal
leden daalde tot een twintigtal. Het clubcafé
was toen de Pallieter. De meeste leden in die
tijd waren geen spoorstudenten meer, maar
zaten te Leuven op kot. In die jaren werd er
onder de titel “Acuut” ook een eigen clubtijdschrift uitgegeven. Na de Meirevolte van
1968 daalde het aantal leden naar een
twaalftal en in 1970 werd nog een bal gegeven
in Meise naar aanleiding van het tiende
lustrum maar twee jaar later was er geen
sprake meer van Noord-Brabant. Het bleef
ettelijke jaren stil rond Noord-Brabant en na
een lang volgehouden mislukte heroprichtingspoging door Valère Oversteyns werd
tijdens het academiejaar 1989-1990 een
nieuwe poging op touw gezet door enkele
oudgedienden van de Brabantse Gilde. Pieter
De Schouwer werd de eerste preses en
aanvankelijk werden de leden allemaal
gerekruteerd onder de anciens van de andere
Brabantse clubs. De clubkleuren bleven
behouden zij het wel dat het rood in de plaats
kwam van het dubbelrood. Het vertrek van de
herstichters en een financieel zwaar tegenvallend lustrumbal te Diest bracht het voortbestaan van de club opnieuw in gevaar. Na
het instorten van de Pipe, het toenmalig
clubcafé, verhuisden de vier leden van NoordBrabant naar de Vagant. Zo draaide de club
twee jaar verder. Toen werd er zonder al te
veel kleurscheuren opnieuw een bal georganiseerd, dit maal in de Raadskelders. Er werd
opnieuw contact opgenomen met oud-leden en
men verhuisde naar het café Ad Fundum op
de Oude Markt. In 1995 slaagde men erin zes
schachten te werven en Geert Mijten te laten
verkiezen tot preses van de Brabantse Gilde.
Het werd een schitterend jaar maar helaas

Peter Dirix.
Moeder Mijnlamp - anno 1948
Moeder Mijnlamp werd opgericht in 1948 door
Gerard Bijnens. De club groepeerde studenten
uit Genk en omstreken. Hun kleuren waren
paars-wit-rood met paars als hoofdkleur. De
linkerhelft van het schild toonde een mijnlamp
terwijl de rechterhelft ingevuld werd met de
clubkleuren en de zirkel. In 1955 werd Moeder
Mijnlamp officieel erkend door het SeniorenKonvent. In de jaren zeventig verscheen het
tijdschrift ’t Mijnlamperke en in de jaren
tachtig boekte de club menig succes in de
voetbal- en volleybalcompetitie van het SK. In
de jaren negentig werd Oudejaarsavond
gevierd met het Genckergala maar na de
zomer van 2003 verdween Moeder Mijnlamp
uit het Leuvense studentenleven.
Moeder Noord-Brabant - anno 1920
Moeder Noord-Brabant werd in 1920 gesticht
door Carlos Stas, Hendrik Elias en Marcel
Marthély. Aanvankelijk was het een navetteursclub (= een club van spoorstudenten) uit
het noorden van Vlaams-Brabant. Het wingebied situeerde zich in de vierhoek BrusselLeuven-Aarschot-Mechelen. In de jaren twintig
en dertig groeide Noord-Brabant uit tot een
stijlvolle club met een veertigtal leden. De
maandelijkse vergaderingen (zoals in die tijd
de gewoonte was bij clubs) werden meestal
gehouden in de buurt van Zaventem en
Vilvoorde. Men hield rollingen door heel
Brabant, cantussen, speech- en pensenavonden. Het clubcafé in die tijd was de
Patria. De clubkleuren waren dubbelroodgeel-dubbelrood met rood als hoofdkleur en de
linkerhelft van het schild toonde een witloof
op gele achtergrond terwijl de rechterhelft
ingevuld werd met de clubkleuren en de
zirkel. Als de clubavonden te Leuven gehouden werden, gingen ze door in het café van
het Studentenhuis. Wim Aelvoet, commilito
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met desastreuze financiële gevolgen. De
volgende jaren werd de toestand er niet beter
maar ook niet slechter op, de Dies Natalis
werd traditioneel op 30 april gevierd, er werd
verhuisd naar de Confrater en den Olifant en
met de oprichting van het Witloofconvent
werden er ook studentinnen (Sjikonnekes
genaamd) opgenomen in de club. Er werden
nieuwe statuten goedgekeurd en de corpsnaam Endivia werd ingevoerd, zodat NoordBrabant opnieuw een exclusief mannelijke
club werd. Het corpsschild van Endivia is
gevierendeeld met rechtsboven de clubkleuren
en de zirkel, rechtsonder een Brabantse
leeuw, linksonder het wapenschild van de
stad Vilvoorde en linksboven een witloof op
rode achtergrond. Geleidelijk aan bleek het
echter moeilijk om nieuwe schachten te
werven en de verkozen preses trad meermaals
af. Uiteindelijk werd de club tijdens de Dies
Natalisviering van vrijdag 7 maart 2003 met
stijl ten grave gedragen.
Peter Dirix.

houdt met daarin een haringgraat en een
ajuin. De linkerbenedenhelft toont de Vlaamse
leeuw terwijl de rechterhelft wordt ingevuld
met de clubkleuren en de zirkel. Beide helften
worden gescheiden door het zwaard dat ook
voorkomt op de vlag van de stad Aalst. Moeder
Oilsjterse werd op donderdag 13 december
1990 in Gent opgericht door Michel Van
Houdt, Reinout Maus en Bruno De
Lathauwer. Al gauw pendelde een aantal
dapperen iedere dinsdag met de trein van
Leuven naar Gent om daar de clubavond van
Moeder Oilsjterse mee te maken. De groep
pendelaars uit Leuven groeide gestaag aan en
drie jaar later, in oktober 1993, werd dan ook
een Leuvense afdeling opgericht in de
Confrater. De eerste preses werd medestichter
Bruno De Lathauwer. Moeder Oilsjterse werd
door deze gebeurtenis een unicum onder de
Vlaamse studentenverenigingen : het is één
club, met een afdeling in elk van de twee grote
Vlaamse studentensteden. Bovendien is het
voorvoegsel “Moeder” niet naderhand toegevoegd maar is het al van bij de stichting een
deel van de officiële benaming. De club gaf
meteen present op de feestjes van vrijwel alle
andere Leuvense clubs en kon zo al gauw zelf
één van de grootste fuiven van het clubjaar
geven in de Albatros. Ook in Aalst kende de
opkomst voor het galabal een steile klim : van
een 300-tal bezoekers in 1992 tot 1200 nog
geen drie jaar later. In het jaar 1997-1998 was

Moeder Oilsjterse - anno 1990
Moeder Oilsjterse groepeert de studenten uit
Aalst en omstreken. Hun kleuren zijn roodwit-geel met geel als hoofdkleur. De linkerbovenhelft van het schild toont het carnavallogo van Aalst : boven de letters A A L S T
staat een Voil Jeannet die een kooi omhoog

Moeder Noord-Brabant na de heroprichting in 1989-1990
(foto Yves Panneels)

Vooraan : (1) Philippe Van der Keilen, (2) Alain Ide, midden : (3) Bruno Spaas, (4) Paul Struys, (5) Patrick
Claeys, (6) Valère Oversteyns, (7) Geert Mijten, (8) Pieter De Schouwer, (9) Bart Van Doren, achteraan :
(10) Wim Hendrickx, (11) Kris De Meester, (12) Karl Mortelmans, (13) Louis van Hoye, (14) Yves Panneels, opzij
rechts : (15) Jo Daris.
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Anarchierolling van Moeder Oilsjterse in 2005-2006
(foto Mathias Lamiroy)

Vooraan : (1) Dries Rowies, (2) Steven Lievens, (3) Jelle Stassijns, (4) Christophe Steppe, (5) Dries Maebe,
achteraan : (6) Mathias Lamiroy, (7) Philippe Van Laethem, (8) Robrecht Coppens, (9) Pieterjan Eeman,
(10) Benoit Spitaels, (11) Floris Van den Broeck, (12) Matthieu Bossut, (13) Marijn Goossens, (14) Pieterjan
Vermoesen, (15) Alec Billiet, (16) Pieter Caekebeke.

de stichtende generatie grotendeels gezwaand.
Er restten nog zeven commilitones maar met
de ontgroening van acht schachten kwam er
ook vers bloed. Ondertussen was den Domper
jammerlijk ter ziele gegaan en toenmalig
preses Stijn Stassijns vroeg dan ook de
SK-erkenning en de club werd toegelaten tot
een schachtenjaar. Op donderdag 23 april
1998 volgde dan de officiële erkenning door
het SeniorenKonvent. Dit liep echter niet van
een leien dakje omdat oudgedienden van den
Domper achter de schermen stokken in de
wielen trachtten te steken. Moeder Oilsjterse
voldeed evenwel aan de voorwaarden voor
erkenning : de club bestond vijf jaar en de
toekomst leek verzekerd. Bovendien was er
voor Aalstenaars geen SK-club meer want den
Domper was ter ziele gegaan en de ZOV had
zich al een tiental jaar teruggeplooid op de
streek rond Oudenaarde. De stemming werd
ongemeen spannend en de vereiste meerderheid werd pas gehaald nadat de allerlaatste
stem geteld was. Zodoende werd Moeder Oilsjterse, na haar erkenning door het SK Ghendt
drie jaar eerder, nu ook een volwaardige
regionale club in Leuven. Moeder Oilsjterse
staat bekend om haar Aalsters getinte activiteiten en verkleedpartijen zijn natuurlijk onvermijdelijk bij een Johnny- & Marinacantus,
een lullekescantus, een schlagercantus, een
marginale rolling, een vakbondsrolling of een
moestasjenrolling. Ook Aalsterse volksliederen
en carnavalhits worden met de regelmaat van

een klok bovengehaald en met een megafoon
de nodige kracht bijgezet. Daarnaast kent de
club ook een rijke cantustraditie door haar
banden in Gent en Aalst. Die traditie wordt
ook actief uitgedragen in Leuven zodat het
wellicht geen toeval is dat de liederenkennis in
Leuvense clubmiddens, na een aantal jaren
van neergang, opnieuw aan een heropleving
toe is. De zin voor traditie en de nobele inborst
van Moeder Oilsjterse moge ook blijken uit
haar medewerking aan de heroprichting van
de Z.O.V. in 2005 waarvoor zij drie van haar
commilitones liet vertrekken. En natuurlijk
zijn er ook de memorabele exploten : een aantal onvergetelijke weekends, doopdroppings,
treinuitstappen naar Gent waarbij commilitones spontaan uitstappen om later te ontwaken op een bus in Beersel, aanhoudingen omwille van vermeend wildplassen, solidaire ziekenhuisopnames daags voor een reis, ... Stof
genoeg dus om menig lustrumboek te vullen
zodat de vieringen nog meer glans krijgen.
Met dank aan Jelle Stassijns.
Omnia - anno 1975
In de schoot van het K.S.C. was in de jaren
zeventig aan de toog van de Munt een
symbiose ontstaan tussen Brusselaars en
Antwerpenaren. Die Antwerpse inbreng was
een doorn in het oog van een klein aantal
Brusselaars maar toch was de samenwerking
uitermate vruchtbaar met als resultaat een
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tweetal schitterende toneelstukken en ettelijke
sportieve overwinningen. Tot een aantal
Antwerpse vrienden in mei 1975 de stommiteit
begingen om hun zwanenzang kracht bij te
zetten door tijdens een uitstap in Antwerpen
de bus te kapen en de Brusselaars op een
ongewilde dropping naar Leuven te trakteren.
Niettegenstaande de daders ondertussen met
hun diploma op zak zich een weg baanden in
de civiele jungle kregen de overblijvers in
oktober 1975 de rekening gepresenteerd en
werden door de enen al wat beleefder dan de
anderen
verzocht
zich
niet
meer
te
presenteren op de volgende clubactiviteiten
van het K.S.C. Zodoende richtte Ward Van
Rompay op woensdag 26 november 1975
Moeder Omnia op als een afscheuring van het
K.S.C. Met de Dulle Grieten waren er al van
bij de stichting ook studentinnen lid van
Omnia. De Club groepeerde studenten en
studentinnen uit de provincie Antwerpen. Hun
kleuren waren rood-blauw-rood met blauw als
hoofdkleur. De linkerhelft van het schild toont
het schild van de stad Antwerpen terwijl de
rechterhelft ingevuld wordt met de clubkleuren en de zirkel. In de eerste jaren van
haar bestaan won Omnia de carnavalstoet (in
februari 1976) en mede dankzij prinses
Moniekske werd Jan Bruneel prins carnaval
(in februari 1977). Legendarisch waren ook de
nachtelijke schaakwedstrijden met grootmeester commilito Paul Hermans : hij speelde
simultaan op een paar tiental borden of ook
blind tegen enkele tegenstanders tegelijk.
Andere illustere figuren uit de corona van
Omnia zijn onder meer Dirk Van Mechelen
(naderhand minister) en Frans Rombouts
(inmiddels gewezen baas van de Post). In
1985, na de viering van het tweede lustrum,
verdween Omnia uit het Leuvense studentenleven. Op dinsdag 2 november 1999 echter
werd de naam opnieuw opgepikt toen Gitte Bel
en Annemie Peeters geen vrouwenclub naar
hun zin vonden en het initiatief namen om
een nieuwe club op te richten. Vader Omnia
werd in oktober 2001 aanvaard als schacht
van het MSK en officieel erkend op woensdag
6 maart 2002.

de jaren twintig en wit-dubbelzwart-wit vanaf
de jaren dertig. De hoofdkleur was wit tot in
de jaren zeventig en zwart vanaf de
heroprichting in de jaren tachtig. Aanvankelijk
wilde Ons Hageland een studentikoos
tegengewicht vormen tegenover de toen
bestaande letterkundige kringen. Van meet af
aan lag de klemtoon dus vooral op
ontspanning en minder op vorming. In die tijd
waren
studentenverenigingen
vooral
Franstalig en zou het nog zo’n tien jaar duren
vooraleer de gilden en andere Vlaamse clubs
ontstonden. Van de eerste drie decennia van
de clubgeschiedenis is maar heel weinig
bekend. Het feit dat Ons Hageland in wezen
een ontspanningsvereniging was, vormt een
mogelijke verklaring voor het ontbreken van
het clubarchief. Ook Ons Leven rept jarenlang
met geen woord over het bestaan van een
Hagelandse club. Het is pas vanaf 1907 dat
Ons Hageland in verschillende publicaties
naar voren treedt. De bestaande club kreeg er
dat jaar een nieuwe kliek bij. Vanaf dan luidt
de officiële naam van de club “Ons HagelandBessemclub”. Tot in 1911, toen Moeder
Payottenland werd opgericht, was Ons
Hageland de enige club in de Brabantse Gilde
en nadien zou het nog tien jaar duren
vooraleer andere clubs uit Brabant het
levenslicht zagen. Ons Hageland bestond in
die periode voornamelijk uit pendelstudenten.
De afstand tussen de thuishaven en de
Leuvense universiteit was zo klein dat voor de
meeste Hagelanders op kot gaan een onnodige
zaak bleek. Enkel de studenten uit de
uithoeken van de streek, logeerden tijdens de
week in Leuven. Na een gedwongen periode
van inactiviteit tijdens de Eerste Wereldoorlog
nam Ons Hageland in 1919 de draad opnieuw
op. Tijdens het interbellum werd maandelijks
club gehouden in het bovenzaaltje van de
Patria. Naar het einde van de jaren dertig toe
was de club echter in ledenaantal behoorlijk
geslonken zodat het bestuur in 1937 besloot
om de clubvergaderingen in de namiddag te
houden. Toen er een reële oorlogsdreiging
ontstond en tijdens de oorlog zelf vonden de
vergaderingen nog steeds heel regelmatige één
maal per maand plaats, maar er was toch
duidelijk minder plaats voor zang en leute.
Het was zelfs moeilijk om in die periode aan
linten te geraken. Men moest zich maar
behelpen met stof die men ergens op de kop
kon tikken. Een schild was er niet, wel een
vaandel en een roldersvlagje. Dankzij goede
contacten met verschillende brouwerijen kon
Ons Hageland zich echter profileren als een
echte zuipclub. Dat is ook de reden waarom in
die periode een hele resem West-Vlamingen en
Limburgers bij de Bessemclub kwamen. De
club telde in die periode zo’n vijftig tot zestig

Met dank aan Dirk Van Bogaert
en Ward Van Rompay.
Ons Hageland - anno 1874
Ons Hageland is wellicht de oudste Leuvense
studentenclub. De oprichting wordt gesitueerd
in het jaar 1874, niettegenstaande het feit dat
foto’s uit de jaren twintig laten zien dat er toen
een pancarte meegedragen werd met daarop
het jaartal 1875. De club groepeert studenten
uit de omstreken van Aarschot, Diest en
Tienen. De clubkleuren waren wit-zwart tot in
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Galabal van Ons Hageland in het voorjaar van 2000
(foto Laurens Dumont)

Gehurkt : (1) Sandro Michetti, (2) Peter Arons, (3) NN, (4) Johan Van Eylen, (5) Bart Champagne, staand :
(6) Jan Huys, (7) Dominik Arits, (8) Mieke De Smedt, (9) Geert Palmaerts, (10) Barry Kolenaar, (11) Jan Degeest,
(12) Laurens Dumont, (13) Kristof Debecker, (14) Wim Wiercx, (15) Gert Vandegaer, (16) Wilfried Weets.

leden. Begin 1944 werd een memorabele
lustrumweek gehouden : een club met het
zeldzame bier, een pensenkermis, een bal in
de hallen van Diest en een uitstap naar de
Blauwe Duif in Linden. Twee maanden later
werd de Patria door een bombardement op
Leuven zwaar beschadigd en alle activiteiten
werden opgeschort tot januari 1945. De club
ging na de oorlog op de ingeslagen weg verder.
De activiteiten gingen meestal in Leuven door,
de meeste leden navetteerden nog steeds en
moesten na een clubactiviteit logeren bij
vrienden. Met de Hagelandse grenzen nam
men het in die tijd niet zo nauw. Dit is ook de
reden waarom de club aansluiting vond bij de
Limburgse Gilde. Wat het bier betrof, bleven
het magere tijden. Commilitones die toen
actief waren, getuigen van fluitjesbier waar
men dertig pinten kon van drinken zonder iets
te gevoelen. Nog altijd probeerde men zoveel
mogelijk brouwerijen te bezoeken en meer
serieuze activiteiten vonden meestal niet veel
bijval. Midden de jaren vijftig stokten de
generatiewissels en Ons Hageland verdween in
1956 van het toneel. Het zou ruim tien jaar
duren vooraleer de Noord-Brabander Eric Van

Hoeck in 1967 het idee opvatte de club
opnieuw op te richten. De wit-zwarte kleuren
waren nog bekend, er was nog een beetje
contact met enkele anciens en het merendeel
van de leden waren aanvankelijk NoordBrabanders maar stilaan ontstond er toch een
ruime echte Hagelandse kliek, maar het
aantal activiteiten bleef beperkt tot enkele per
jaar. Tijdens de jaren zeventig verdwenen er
meerdere clubs en Ons Hageland was één van
de slachtoffers. Alweer ruim tien jaar later
probeerde
oud-senior
seniorum
Valère
Oversteyns om Ons Hageland opnieuw als een
volwaardige club te introduceren in het
SeniorenKonvent. Het werd een moeilijke
bevalling want aanvankelijk waren er geen
leden en er was dus ook helemaal geen
werking. Tot er in 1984 steun kwam vanuit
het Verbond. Walter Vits werd de drijvende
kracht en het ledenaantal groeide al snel tot
een paar dozijn. Een nieuwe bloeiperiode was
aangebroken. Het clubjaar kreeg doorheen de
jaren steeds meer een vaste vorm : absolute
hoogtepunten waren de Dies Natalis-viering en
het jaarlijkse galabal in de Diestse stadshallen.
Vermeldenswaardig
is
ook
de
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geslaagde fietsrolling en een rondleiding door
Leuven die geleid werd door oud-gildepreses
Patrick De Greef. In de jaren negentig werd
een nieuwe generatie zich sterk bewust van
traditie en stijl. De codex won opnieuw terrein
op de anarchistische tendensen in de club. In
het midden van de jaren negentig kende Ons
Hageland een ernstige terugval in haar actief
ledenbestand wanneer een hele generatie
samen uit Leuven vertrok. Toch werden er elk
jaar weer enkele schachten aangetrokken
zodat Johan Van Eylen in 1999 met voldoende
leden het lustrumjaar uitgebreid kon vieren.
Tijdens een lustrumweek herdacht men 125
jaar Ons Hageland waarbij de commilitones
getrakteerd werden op een fuif, een aantal
gratis vaten, een busrolling door het Hageland, een ontvangst door de burgemeesters
van Tienen en van Hoegaarden en de week
werd afgesloten met een bal in de Salons
Georges. Twee jaar later echter liepen er een
aantal zaken organisatorisch ernstig fout
waardoor er geen aflossing van de wacht
kwam. Er werd quasi pro forma een preses
aangesteld maar er waren nauwelijks
commilitones, geen activiteiten en al helemaal
geen schachten. Laurens Dumont en Johan
Van Eylen gaven de moed echter niet op en in
2004 werd eindelijk het broodnodige bloed
gevonden om verder te schrijven aan de
geschiedenis van Ons Hageland.

linkerhelft van het schild toont op een gele
achtergrond de drie zwarte sleutels van
Oostende en op de rechterkant vindt men
diagonaal de drie kleurbanden terug met
daarop de zirkel in het zwart. In zowat alle
bronnen wordt het jaar 1912 vernoemd als
stichtingsjaar
van
Moeder
Oostendse.
Nochtans zou er al voor 1890 een Oostendse
studentenclub bestaan hebben, al dan niet
onder de vleugels van Moeder Meense. Op
woensdag 20 november 1895 meldt Ons Leven
dan weer de oprichting van een Oostendsche
Gilde. Diezelfde Oostendsche Gilde zou in
november 1897 een activiteit in visserskledij
organiseren en in november 1898 samen met
Moeder
Brugse
en
Moeder
Kortrijkse
deelnemen aan de feestviering van de WestVlaamse Gilde. Na 1898 verdwijnt alle
informatie omtrent een Oostendse studentenclub maar tijdens het eerste decennium
van de 20ste eeuw zouden veel Oostendenaars
actief geweest zijn in de pas opgerichte
Meense Gilde. Waarom dat zo was, is echter
niet duidelijk. In ieder geval zouden de Meense
en de Oostendse nog lange tijd met elkaar
verbonden blijven want de traditie schreef
voor dat beide voorzitters automatisch lid van
elkanders club waren. In 1912 zorgden
August Nassel en Franz Lambrecht dan voor
de officiële oprichting van Moeder Oostendse.
De nieuwe studentenclub koos vol goede moed
stichter August Nassel als preses voor 19131914, het eerste clubjaar. Door het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog werd de werking al
het volgende jaar stopgezet. De heroprichting
ging niet van een leien dakje want een eerste
poging in 1920 op initiatief van Joseph
Bouckaert hield amper stand tot 1922.
Vermoedelijk verdween de Oostendse door
innerlijke twisten van het toneel, om pas in

Laurens Dumont, Johan Van Eylen
en Kristof Debecker.
Moeder Oostendse - anno 1912
Moeder Oostendse groepeert de studenten uit
de omstreken van Oostende. Hun kleuren zijn
rood-geel-rood met rood als hoofdkleur. De

Cantus van Moeder Oostendse in 1961-1962
(foto Rik Lemaître)

Vlnr : (1) Jozef Bracke, (2) Joris Casselman, (3) NN, (4) Johan David, (5) Hans Van Biesen, (6) Koenraad Dewulf,
(7) Robert Delafontaine, (8) NN.
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Lustrumbestuur van de Oost-Vlaamse Gilde in 1934-1935
(foto AMVS)

Vlnr : (1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) José De Wolf, (5) NN, (6) NN.

1925 opnieuw heropgericht te worden door
Robert Coene. In die jaren genoot Moeder
Oostendse van het bloeiende studentenleven
te Leuven en in december 1935 werd het
derde lustrum van de heroprichting van 1920
gevierd. Het feest begon met het opwachten
van de ereleden aan het station te Leuven,
waarna een receptie plaats had met porto en
dubbele
trappisten, gevolgd door vele
salamanders en een cantus geleid door preses
Romain Vermeire. De volgende dag was er een
misviering in de Sint-Michielskerk met
daaropvolgend een groepsfoto. Vervolgens
marcheerde Moeder Oostendse in vol ornaat
voor het politiebureau naar de Jacobskelder
voor “homero-breugheliaans peuzelen”. Het
menu bestond uit soep, tarbot met saus,
rundsgebraad met worteltjes en erwtjes, een
half kieken en vruchten als dessert. Daarna
volgde naar aloude gewoonte een rolling naar
de “te verwoesten gewesten”. Op maandag was
er nog een rolling, maar dan per autobus door
West-Vlaanderen. Dit verslag van het derde
lustrum van Moeder Oostendse is één van de
weinige bewaard gebleven documenten maar
het is duidelijk dat het de club voor de wind
ging.
Aan
het
onbezorgde
Leuvense
studentenleven kwam een eind met de Duitse
inval in mei 1940. Hoewel er in tegenstelling
tot de Eerste Wereldoorlog wel college werd
gegeven in Leuven, kwam het clubleven onder
druk te staan. Zo maakte de avondklok en de
slechte kwaliteit van het bier het clubleven
heel moeilijk. Toch bleef Moeder Oostendse

groeien en bloeien want de weinige informatie
waar we over beschikken, beschrijft een
levendige club. Uit de rekeningen van het
clubjaar 1960-1961 blijkt dat Moeder
Oostendse 62 leden telde. Datzelfde jaar
organiseerde Moeder Oostendse vier bals,
waarvan twee in het casino van Middelkerke.
Andere activiteiten in die jaren waren
cantussen, zwemmen, mosselsoupers, een
carnavalsreis naar Düsseldorf, verklede
voetbalmatchen, het lentefeest, een voordracht
en de gebruikelijke jaarlijkse activiteiten, zoals
de
doop,
de
ontgroening
en
de
Vlierbeekfeesten. Moeder Oostendse moest dat
jaar 69.335 frank neertellen voor al deze
activiteiten, wat toen een aanzienlijk bedrag
was. Helaas vielen de erelidgelden en de winst
van de bals lager uit dan verwacht zodat de
boekhouding afgesloten werd met een negatief
saldo van 5.773 frank. Net als vele andere
clubs kreeg Moeder Oostendse aan het einde
van de jaren zestig te maken met de linksprogressieve contestatiegolf. De ruzie tussen
de traditionalisten en de nieuwlichters werd
gewonnen door deze laatsten. Als gevolg
hiervan ging Moeder Oostendse een sociaalculturele en progressieve koers volgen. Van
deze woelige periode is erg weinig geweten,
maar het staat vast dat de club nog een tijdje
als een soort van culturele vereniging door het
leven ging. De nieuwe formule sloeg echter
niet aan, want in het begin van de jaren
zeventig bestond Moeder Oostendse niet meer.
Nauwelijks vijf jaar later echter besloten een
- 369 -

Alfabetisch overzicht per vereniging

aantal Oostendse studenten onder leiding van
rechtenstudent Filip Landrieux, in 1976 om
Moeder Oostendse opnieuw op te richten. De
nieuwe preses moest echter de club helemaal
van nul terug opbouwen, aangezien er geen
verslagen, foto’s, adressenlijsten en dergelijke
meer waren. Het herrezen Moeder Oostendse
was echter heel snel weer op sterkte, want in
1979 werd uittredend preses Axel Willems tot
senior seniorum verkozen. In de jaren tachtig
telde Moeder Oostendse net als vele andere
clubs zo ongeveer vijftien tot twintig leden.
Aan het einde van de jaren tachtig en het
begin van de jaren negentig zou Moeder
Oostendse de reputatie van een zeer zware en
zelfs vechtlustige studentenclub krijgen.
Geregeld ging Moeder Oostendse op de vuist
met andere studentenclubs, het SK of met het
KVHV. Ook wat het drinken betreft, hadden
de Oostendse studenten een kwalijke
reputatie gekregen. Het hoeft dan ook
niemand te verbazen dat Moeder Oostendse
aan het begin van het academiejaar 19941995 hooguit zeven leden overhield ! Behalve
de kwalijke reputatie liet ook de secularisering
haar invloed gelden waardoor oud-leerlingen
van het Oostendse Onze-Lieve-Vrouwcollege
niet langer in groten getale hun studies in
Leuven vervolgden en al helemaal niet
massaal
schacht
werden
bij
Moeder
Oostendse. Gelukkig kon de club vanaf 1995
elk jaar weer een bescheiden maar constant

aantal schachten strikken. Dat daarvoor soms
tot ver buiten de grenzen van Oostende
gerekruteerd moest worden is een detail waar
alleen andere clubs aanstoot aan nemen.
Zodoende blijft Moeder Oostendse nog immer
een rots in de branding !
Michael Serruys.
Oost-Vlaamse Gilde - anno 1884
De Oost-Vlaamse Gilde werd in november
1884 opgericht door Leon Béthune, Alfons
Verwilghen en Hector Lebon. Zij groepeert de
studenten uit de provincie Oost-Vlaanderen.
Hun kleuren zijn zwart-geel met zwart als
hoofdkleur. Het schild is het traditionele
provincieschild van Oost-Vlaanderen voor de
hervormingen van 1996. Tot in de jaren zestig
was de Oost-Vlaamse Gilde een florerende
gilde met niet minder dan vijf clubs : Domper,
Meetjesland, Oudenaardse, Ros Beyaert en
Waasse.
Vreemd
genoeg
hebben
de
Gentenaars nooit een eigen club gehad.
Naderhand nam het aantal Oost-Vlamingen in
Leuven sterk af en werd het moeilijk voor de
clubs om te overleven. Alle clubs zonder
uitzondering zijn tijdens de jaren zeventig en
tachtig verdwenen en werden naderhand
heropgericht (zij het soms onder een andere
naam en met een ruimer wingebied). Zo was
er toch altijd minstens één club actief in de
gilde. Net als alle andere gildes werd de

Moeder Oudenaardse in 1958-1959
(foto AMVS)

Vooraan : (1) Frans Rathé, (2) Ghislain Dhaeyer, (3) Alain Van Hoecke, (4) NN, (5) Johan Provost, (6) NN,
midden : (7) Pierre Santens, (8) Marc Declercq, (9) Stefaan Mores, (10) André Van Ongevalle, (11) Herman
Santens, (12) André Lesenne, (13) Jean-Marie Scheerlinck, (14) Eric Van Eeckhout, achteraan : (15) Ernest
Dierick, (16) Herman Vander Stichele [?], (17) Paul Polet, (18) NN, (19) NN, (20) NN, (21) Rik Van den Dooren,
(22) NN, (23) Luc Van den Storme, (24) Herman Martien, (25) Jozef Callewaert, (26) Jacques Cantaert, (27) Paul
Santens, (28) NN.
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Ontgroening van Moeder Payottenland in april 1984
(foto Jan Huys)

Gebukt : (1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) NN, (5) NN, (6) NN, staand : (7) Lode Verhaert, (8) Lieven Stassijns, (9) Dirk
Martens, (10) Dirk De Waele, (11) Johan Van De Winkel, (12) Bruno Denys, (13) Iwein Van Driessche, (14) Bart
Neirincks, (15) Johan Vranken, (16) Bruno Nackaerts, (17) Luc Van Den Noortgate, (18) Ivo Van den Nest.

werking van de Oost-Vlaamse Gilde aan het
einde van de jaren vijftig verruimd en er
werden ook studentinnen toegelaten. Het
Meetjesland was in 1968 de eerste OostVlaamse club die studentinnen opnam als lid
en in de jaren zeventig volgde den Domper
hun voorbeeld. Sinds de jaren tachtig is de
Oost-Vlaamse Gilde evenwel opnieuw een
exclusief mannelijke aangelegenheid. In de
21ste eeuw houden het Meetjesland, Moeder
Oilsjterse, de Waasse en de Z.O.V. de eer
hoog.

maar sinds het begin van de jaren dertig
(onder impuls van het SeniorenKonvent) werd
dat rood-groen-rood met nog steeds groen als
hoofdkleur. De linkerhelft van het schild toont
hopranken met hopbellen terwijl de rechterhelft ingevuld wordt met de clubkleuren en de
zirkel. In de beginjaren werd maandelijks
vergaderd in Leuven of in het Pajottenland en
de club werd ingericht volgens de principes
van het middeleeuwse gildenleven. Tijdens de
zomermaanden werden er onder de laatstejaars drie wijzen aangeduid die elk om beurt
een trimester deken werden. Er werd ook een
knapenleider aangesteld om de eerstejaars te
begeleiden. Die eerstejaars werden knapen
genoemd en de commilitones waren toen nog
bazen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd
ook bij Moeder Payottenland de werking
stilgelegd. Bij het begin van de jaren twintig
telde de club ongeveer twintig leden. Er
werden toen geen verslagen geschreven maar
de activiteiten waren daarom niet minder
jouissant. In die periode schreef Edgard Van
Dessel het clublied dat vandaag de dag nog
steeds gezongen wordt. In het midden van de
jaren dertig werden de club- of biernamen
ingevoerd en met een paar jaar vertraging
werden de voorschriften van het SeniorenKonvent en van de clubcodex ingevoerd. De
traditie van drie dekens per clubjaar werd
afgeschaft en ingeruild voor het meer
gebruikelijke stelsel van een jaarlijkse
presesverkiezing. In die vooroorlogse jaren
werd er veel gerold in het Leuvense en de
wijde omgeving ervan. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog kon Moeder Payottenland nog
steeds rekenen op een twintigtal trouwe
commilitones en tijdens de clubvergaderingen
ging het er steevast heel lustig aan toe. Na de

Moeder Oudenaardse - anno 1900
Moeder Oudenaardse werd opgericht in 1900
door Willem Delmeire, Leo Thienpont, Maurice
Thienpont en ... Leyman. De club groepeerde
de studenten uit de omstreken van
Oudenaarde en de commilitones werden de
Buffalo’s genoemd. De clubkleuren waren
rood-geel-rood met rood als hoofdkleur. De
linkerhelft van het schild toonde een
klauwende leeuw terwijl de rechterhelft
ingevuld werd met de clubkleuren en de zirkel
en boven beide helften prijkten de brilglazen
van Hanske de Krijger. De A uit de zirkel vond
zijn oorsprong in de oude Franstalige
schrijfwijze van de stad Oudenaarde. In 1970
verdween Moeder Oudenaardse uit het
Leuvense studentenleven.
Moeder Payottenland - anno 1911
Moeder Payottenland werd opgericht op
woensdag 29 november 1911 door Frans
Willems. De club groepeert de studenten uit
het Pajottenland. Hun kleuren waren aanvankelijk rood-wit-groen met groen als hoofdkleur
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oorlog werd Paul Herbosch de eerste en enige
preses magnificus van Moeder Payottenland
en tijdens zijn laatste jaar was hij ook nog
eens preses van het SeniorenKonvent. Hij was
uitermate bedrijvig in vele domeinen maar hij
wordt vooral herinnerd omwille van zijn leuze
“Dulce Cum Sodalibus”. In de jaren vijftig
brak een gouden tijd aan want jaren met
veertig tot vijftig leden en corona’s van zestig
tot zeventig commilitones waren eerder regel
dan uitzondering. Onder impuls van René
Belleweg werd er met de oprichting van OudPayottenland in 1950 ook werk gemaakt van
de oudledenwerking. De clubkas blaakte van
gezondheid zodat de hele corona ook
regelmatig een reisje maakte. Geen enkel oord
in binnen- of buitenland was veilig voor de
excursies van de Payotten. In de jaren zestig
werd Moeder Payottenland net als vele andere
clubs op dieet gezet maar in de jaren zeventig
braken er in den Bandung opnieuw vette jaren
aan. Daar werd met Moeder Kortrijkse verbroederd en samen beleefden de commilitones
menige memorabele avond. Rik De Doncker
werd de tweede authentieke Payot die er in
slaagde het hoogste Leuvense ambt weg te
kapen want in 1974 mocht hij zich senior
seniorum noemen. De jaren tachtig stonden
garant voor heuglijke dagen in de Clijne Taefel
en een corona met om en bij de dertig
commilitones. Uit die periode dateert ook de
traditie van de Oudstrijdersnachten op 10
november. Aan de vooravond van een feestdag
hadden de anciens immers geen excuus om
niet naar Leuven af te zakken zodat oud en
jong stevig konden verbroederen aan den toog
van het clubcafé. Aan het begin van

de jaren negentig bereikte Moeder Payottenland de finale van de SK-voetbalcompetitie,
werden er succesvolle galabals georganiseerd
in de Concert Noble te Brussel en als kers op
de taart werd Jo Daris verkozen als senior
seniorum. Kort daarna werd er verhuisd naar
Den Boule waar de Payotten nog steeds op
dinsdag hun clubavond houden. In 2001 was
de tijd dan rijp voor een nieuwe traditie want
dan werd de Oudstrijdersnacht afgevoerd en
vervangen door Walking with Dinosaurs.
Inmiddels is dat festijn ook al aan zijn zesde
editie toe.
Vrij naar “Het verhaal van
Moeder Payottenland”.
Mannen van de Polders - anno 189?
De Mannen van de Polders zou opgericht zijn
tijdens de laatste jaren van de negentiende
eeuw als de club voor de studenten uit de
Antwerpse Polders. De club behoorde tot de
Antwerpse Gilde en verdween bij het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog.
De Potclub - anno 1891
De Potclub werd opgericht in 1891 en
behoorde tot de Antwerpse Gilde. Wellicht
waren de leden afkomstig uit de streek van
Olen zodat verondersteld mag worden dat de
benaming van de club een verwijzing is naar
het legendarische bezoek van Keizer Karel. De
club was één van de weinige clubs die
regelmatig in lovende bewoordingen aan bod
kwam in Ons Leven. Toch kwam er al in 1907
een einde aan het bestaan van de Potclub.

Doop van Reuzegom in november 1983
(foto Erik Bogaerts)

Vooraan : (1) Erlend Geens, (2) Bart Van Gorp, (3) Erik Bogaerts, (4) Bert Maes, (5) Carl Lepoutre, (6) Jan
Ickroth, (7) Piet ..., tweede rij : (8) Eric Bohner, (9) Michel De Coninck, (10) Luc Van Weert, (11) NN, achteraan :
(12) NN, (13) Stany Laenen, (14) Jan Christiaenssens, (15) Luc Van Ranst, (16) Wim Callaerts.
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Moeder Reuzegom - anno 1946

Roeselaarse Club - anno 1876

Op donderdag 21 februari 1946 richtten Frans
De Meester, Remi Verselder en Hugo Schiltz in
het Sportkot te Leuven een studentenvereniging op voor de oud-leerlingen van het
Xaveriuscollege te Borgerhout. Aanvankelijk
wordt gekozen voor de afkorting Oxaco-Leuven
als benaming maar vanaf 1957 wordt dat
veranderd in Reuzegom. Dat jaar worden ook
de groen-wit-groene kleuren ingevoerd met
groen als hoofdkleur. De linkerhelft van het
schild toont een Vlaamse leeuw terwijl de
rechterhelft
ingevuld
wordt
met
de
clubkleuren en de zirkel. In 1964 wordt
Reuzegom als eerste niet-regionale club
officieel erkend door het SeniorenKonvent.
Kort daarna ging de band met het
Xaveriuscollege geleidelijk verwateren zodat de
club sindsdien studenten groepeert uit het
Anwerpse. In de jaren tachtig kreeg Reuzegom
een ietwat excentrieke reputatie. Of dat iets te
maken heeft met het feit dat zowat alle
presides voor burgerlijk ingenieur studeerden
verdient enig nader onderzoek. Daarna
werden gaandeweg meer rechtenstudenten
aangetrokken die in de jaren negentig op de
ingeslagen weg verdergingen.

Zie onder Moeder Mandel.
Moeder Ros Beyaert - anno 1895
Het Ros Beyaert werd opgericht op maandag
4 februari 1895 door Jozef Verbelen en Albéric
Van Stappen. De club groepeerde de
studenten uit Dendermonde en omstreken.
Hun kleuren waren wit-rood-wit met rood als
hoofdkleur. De linkerhelft van het clubschild
toonde de vier Heemskinderen op het Ros
Beiaard terwijl de rechterhelft ingevuld werd
met de clubkleuren en de zirkel. Over de
beginjaren van de club is weinig bekend, maar
vanaf 1906 zijn er bronnen teruggevonden die
het bestaan van de club bevestigen. Zo is
onder andere bekend dat in 1907 voor het
eerst statuten opgesteld werden. In de vooroorlogse jaren was de club een kleine vijftien
man sterk en zowel de commilitones als de
preses droegen toen al een lint. In die jaren
was het ook de gewoonte om met een koets op
rolling te trekken langs de gezellige herbergen
in de dorpen rond Leuven. Jammer genoeg
gingen tijdens de oorlogsjaren de vlag en vele
attributen verloren. Onmiddellijk na de Eerste
Wereldoorlog ging het Ros Beyaert opnieuw
van start met een kleine twintig leden. De
traditionele rollingen werden vanonder het

Reynaert - anno 1944
Zie onder Mechlinia.

Het Ros Beyaert in 1987-1988
(foto Kurt Moons)

Vooraan : (1) Jan Lambrecht, (2) Dirk De Decker, (3) Alain Ide, (4) Filip Van Der Meersch, (5) Kurt Moons,
(6) Marc Rottiers, (7) Bert Van de Pitte, achteraan : (8) Peter De Coensel, (9) NN, (10) Bruno De Donder, (11) NN,
(12) Peter Van De Voorde, (13) NN, (14) NN, (15) Paul Coppieters, (16) Patrick Van Haudt.
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stof gehaald en een nieuw clubvaandel werd
vervaardigd. Het clublied werd in het begin
van de jaren twintig gecomponeerd door Jan
Pelemans. Tijdens het interbellum waren er
geen financiële zorgen en het ledenaantal
steeg geleidelijk aan tot dertig commilitones.
In de oorlogsjaren was een uitnodiging vereist
voor de clubavond en die avonden verliepen
volgens een vast stramien : liederen, speeches
en salamanders volgden elkaar op en het bier
vloeide als vanouds. Na de bevrijding werd
jaarlijks in het Leuvense stadspark een
staatsieportret genomen van de club en op
Hemelvaartdag werd er deelgenomen aan de
Vlierbeekfeesten van het Verbond. In de jaren
vijftig werd er fervent gevoetbald en aan de
vooravond van de jaren zestig werd Marc
Blancquaert verkozen als senior seniorum. De
jaren zestig bezorgden de club succesvolle
galabals en vele ereleden. Naarmate de jaren
zeventig in het zicht kwamen, werden de
commilitones steeds meer actief in de OostVlaamse Gilde en het SeniorenKonvent. Niet
zonder resultaat, want niet minder dan drie
jaar na elkaar mocht het Ros Beyaert zich
verheugen de senior seniorum onder haar
commilitones te kunnen rekenen : Jef Dauwe
beet de spits af en Arie Abbeloos deed het
daarna nog twee keer over. In 1972 sleepte de
club de eerste prijs in de wacht bij de
carnavalstoet met haar uitbeelding van de
Ronde van Frankrijk in de Belle Epoque. Na
de vele vette jaren kwamen helaas ook de
zeven magere jaren. In 1975 verdween het Ros
Beyaert tijdelijk uit het Leuvense studentenleven maar in 1982 blies Patrick Van
Lembergen de club alweer nieuw leven in. In
de jaren tachtig manifesteerden de commilitones zich opnieuw in de carnavalstoet. In
1986 werd de hoofdvogel nog maar eens
afgeschoten, deze keer met het thema van de
(K)oude Belgen. Kurt Moons had de juiste toon
gevonden en hij werd met gemak de vierde
Rosser die verkozen werd als senior seniorum.
Het honderdjarig bestaan van het Ros Beyaert
werd met de nodige luister en een
lustrumboek gevierd. De kaap naar de 21ste
werd moeiteloos overbrugd maar plots werd
het aantrekken van vers bloed opnieuw een
probleem zodat in het najaar van 2004 een
droevig einde kwam aan de geschiedenis van
het Ros Beyaert.

toont bovenaan het wapenschild van de
gemeente Boom (een boom met een blauwwitte Maagd Maria op een paarse achtergrond)
en onderaan een Vlaamse leeuw terwijl de
rechterhelft
ingevuld
wordt
met
de
clubkleuren en de zirkel. In de archieven is
nauwelijks iets bewaard gebleven van Moeder
Rupelgalm. Zo is zelfs het achterhalen van de
namen van de presides maar deels gelukt. In
1978 is de club ter ziele gegaan.
Moeder Semini - anno 1958
Semini werd opgericht in 1958 door Karel
Staes, voorheen een commilito van Sinjoria.
De club groepeerde aanvankelijk oudleerlingen van het Antwerpse Sint-Jan
Berchmanscollege
maar
evolueerde
naderhand tot alle studenten van de stad
Antwerpen. Hun kleuren waren rood-witgroen met rood als hoofdkleur. De linkerhelft
van het schild toonde het wapenschild van de
stad Antwerpen terwijl de rechterhelft
ingevuld werd met de clubkleuren en de
zirkel. Sinds 1967 werd Semini officieel
erkend door het SeniorenKonvent en jarenlang
werd het tijdschrift Seminiks uitgegeven. Door
een tegenvallend galabal en idem TD in 19961997 kwam er te weinig geld binnen om de
(over)consumptie van de club te dekken zodat
de activiteiten op een lager pitje gezet werden.
Misnoegd over een gebrek aan oudledenactiviteiten richtten de oud-commilitones
op de Dies Natalisviering van dat jaar het
Semini Fossielen Convent op (dat trouwens
vandaag de dag nog steeds actief is). Tijdens
het lustrum van 1998-1999 was Semini toch
in staat om een stijlvolle lustrumweek in
elkaar te zetten en de schulden bij de
kroegbaas van de Ravage af te betalen. Olivier
Marichal slaagde er als preses in om in het
najaar van 1999 een aantal schachten aan te
werven die gedoopt werden op de geslaagde
oud-ledencantus van vrijdag 25 februari 2000.
Hij slaagde er evenwel niet in om de club
bijeen te houden wat hem op de oudledencantus van zaterdag 30 november 2002
de bijnaam Mohikaan opleverde.
Moeder Sinjoria - anno 1919
In 1919 werd Sinjoria geboren uit de
ontevredenheid en het radicalisme van een
aantal Vlaamsgezinde leden van de Antwerpse
Studentenkring (de KASK). Fernand Collin en
Constant Leurs hielden de nieuwe boreling
boven de doopvont en op donderdag 22
januari 1920 werd de eerste vergadering
gehouden. De Club groepeert de studenten uit
de omstreken van Antwerpen. Naar aanleiding
van een door het SeniorenKonvent gevraagde
hervorming
van
de
kleuren
van
de

Vrij naar “Ros Beyaertclub 1895-1995”.
Moeder Rupelgalm - anno 1889
Moeder Rupelgalm werd opgericht in 1889
door Robert Somers. De club groepeerde de
studenten uit de Rupelstreek. Hun kleuren
waren lichtblauw-wit-lichtblauw met blauw
als hoofdkleur. De linkerhelft van het schild
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Moeder Sinjoria in 2005-2006
(foto Vincent Holsbeek)
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(9) Jan Van den Brande, (10) Jos De Wachter, (11) Pieter Van den Brande, (12) Lander Meeusen.

verschillende clubs, dragen de commilitones
sinds 1932 lintjes met de kleuren rooddubbelwit-rood en rood als hoofdkleur. De
linkerhelft van het schild toont het Steen (het
oudste gebouw van Antwerpen) met daarboven
twee handen (een verwijzing naar de etymologie van Antwerpen) terwijl de rechterhelft
ingevuld wordt met de clubkleuren en de
zirkel. Gedurende bijna een halve eeuw was
Sinjoria een florerende club met illustere
vertegenwoordigers in de Antwerpse Gilde, het
SeniorenKonvent en het Verbond. In de jaren
vijftig werd het gebruik van clubnamen
ingevoerd en menig commilito kan zich
beroemen op een wel heel bijzondere bijnaam :
Alijood, Foefkanon, Fokkemast, Schaamlip,
Vliezenknaller, enz. De jaren zestig werden
ook voor Sinjoria een heel moeilijke periode en
in 1969 werden er helemaal geen activiteiten
meer georganiseerd. De onrechtstreekse
oorzaak van de malaise was een auto-ongeval
in de zomer van 1967 waarbij de nieuw
verkozen preses en een commilito het leven
lieten. Het bestuur werd herschikt maar het
elan van de voorbije jaren werd nimmer
teruggevonden. Het duurde dan tot 1987
vooraleer Johan Mees en Karl Verlinden nieuw
leven in Sinjoria bliezen. De heroprichting

werd door heel wat oudgedienden gesteund en
passend gevierd met champagne ten huize van
de stichter Fernand Collin. Na de start in ’t
Kraakske werd den Bel de nieuwe thuishaven
voor menige roemruchte clubavond. Kort
nadien werd ook opnieuw aangesloten bij de
traditie der Galabals en dat in het Romi
Goldmuntzcentrum. Van bij de heroprichting
kende de club opnieuw ruim twintig
commilitones. Sindsdien is de motivatie van
de jonge generaties onverminderd en het
ledenaantal kan jaar na jaar op een behoorlijk
niveau gehandhaafd worden. De laatste jaren
is den Boule de pleisterplaats van Sinjoria
geworden. Vermeldenswaard is ook de
verkiezing in 2004 van Jan Van den Brande
tot lustrumsenior seniorum.
Met dank aan Bram Hermans
en Johan Mees.
Vader Sjalot - anno 1992
Vader Sjalot werd in 1992 opgericht. De
precieze datum van de stichting en de naam
van de oprichtsters zijn helaas niet meer te
achterhalen. De club was de vrouwelijke
tegenhanger van Moeder Ajuin en groepeerde
studentinnen uit Aalst en omgeving. Hun
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kleuren waren zwart-wit-zwart met zwart als
hoofdkleur maar hoe het schild eruitzag is
niet geweten. Na nauwelijks drie jaar
verdween Vader Sjalot alweer uit het Leuvense
studentenleven.

de jaren dertig liet vice-rector Mgr. Karel
Cruysberghs zich dan ook verleiden tot het
legendarische citaat : “ze blazen één noot en
ze drinken twee pinten”. Aanvankelijk was de
studentenfanfare één van de afdelingen van
het Vlaams Verbond en later ook van het
KVHV. De kleuren van de Fanfare zijn dan ook
dezelfde als die van het Verbond, namelijk
zwart-geel-blauw met blauw als hoofdkleur.
Die structurele afhankelijkheid kwam vooral
tot uiting wanneer de preses langs het
Verbondsloket moest passeren om aan zijn
jaarlijkse subsidie te geraken. Vele andere
Fanfariens beschouwden zichzelf niet als de
Verbondsfanfare maar wel als de Fanfare der
Vlaamse studenten. Dat was een gevoelig punt
en meer dan een academisch onderscheid
waarover vaak tot diep in de nacht
gediscussieerd werd. Het feit dat het KVHV in
die naoorlogse jaren nadrukkelijk Vlaamse
standpunten innam werd immers niet door
iedereen op prijs gesteld. In de jaren zestig
laaide de taalstrijd opnieuw in alle hevigheid
op en er was nog maar eens een conflict
tussen de academische overheid en de
studenten. De Fanfariens zagen daar echter
geen graten in en brachten gewoontegetrouw
hun Cecilia-serenade op het rectoraat en kort
daarop werd ook het lustrumvierende
SeniorenKonvent door rector Piet De Somer
ontvangen. Op het einde van de receptie
zorgde vice-rector Mgr. Guido Maertens voor
alweer een legendarisch citaat : “het zijn
alleen nog de dronkaards die ons steunen”. In
1974 scheurde de Fanfare zich af van het
KVHV en de benaming werd veranderd in de
Leuvense Studentenfanfare. De commilitones

Studentenfanfare - anno 1911
De oprichting van de “Fanfare der Vlaamse
Studenten te Leuven” wordt doorgaans
gesitueerd in 1911. Als stichters worden Emiel
Cardoen, Lodewijk Monsieur en René Van den
Bussche genoemd. Wellicht gaat de oprichting
echter al terug tot 1902 (het jaar van de
oprichting van het Vlaams Verbond) en
misschien zelfs nog veel vroeger. In de
negentiende eeuw immers waren de Vlaamse
en Waalse studenten broederlijk verenigd in
het Algemeen Studentengenootschap (of de
Société Générale des Etudiants) die een
gemengde fanfare had. Na alweer een ruzie
werd deze fanfare echter in 1908 ontbonden
en de instrumenten werden verdeeld onder de
tien Gilden. De vijf Vlaamse Gilden bundelden
al snel hun krachten en de Studentenfanfare
deed verder zonder de Waalse muzikanten. In
mei 1909 lokte ze meteen een incident uit toen
ze tijdens de viering van het 75-jarig bestaan
van de Alma Mater voor de tribune met de
prominenten de Vlaamse Leeuw uitvoerde,
waarna de Vlaamse studenten luidkeels
scandeerden: “Wij eisen Vlaams op de
hogeschool !”
Na de Eerste Wereldoorlog
werden de plooien gladgestreken en de
Fanfare hield zich zoveel mogelijk afzijdig bij
de strijd voor de erkenning van het
Nederlands aan de Vlaamse universiteiten. In

Studentenfanfare omstreeks 1937
(foto wwe. Urbain Reynaert)

Gehurkt : (1) NN, (2) NN, (3) NN, (4) NN, (5) NN, (6) NN, (7) NN, (8) NN, (9) NN, (10) NN, (11) NN, (12) NN, (13) NN,
(14) NN, staand : (15) NN, (16) NN, (17) NN, (18) NN, (19) NN, (20) NN, (21) NN, (22) NN, (23) Urbain Reynaert,
(24) NN, (25) NN, (26) NN, (27) NN, (28) NN, (29) NN, (30) NN, (31) NN, (32) NN, (33) NN, (34) NN, (35) NN,
(36) NN, (37) NN, (38) NN, (39) NN, (40) Willem Lahaye, (41) NN, (42) NN.
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Illustratie uit het Gulden Boek van Moeder Tieltse.
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bleven echter wel de traditionele verbondspet
dragen. In 1986 was de Studentenfanfare op
sterven na dood zodat er bij de aanstelling van
Johan Mees sprake is van een hernieuwde
start onder impuls van oud-preses Paul
Geldhof. Hierbij werd de Studentenfanfare één
van de clubs onder de vleugels van het
SeniorenKonvent en de commilitones zouden
voortaan clubpetjes dragen in plaats van de
verbondspet. In november 1990 hield preses
Marc Innegraeve Het Bazuintje boven de doopvont. Het was de bedoeling om met een clubblad de band aan te halen met de oud-leden
en met de andere clubs. Zoals vele clubbladen
verscheen Het Bazuintje heel onregelmatig en
de laatste jaren werd het helemaal verdrongen
door de informatie op de webstek. In de jaren
negentig was er ook een kortstondige en
bescheiden vrouwelijke inbreng waardoor de
meningen opnieuw heel verdeeld waren. Daarnaast is er vooral ook een aanvoer geweest van
studenten uit het Universiteitsorkest wat de
kwaliteit van het geleverde spel merkelijk
bevorderde. Toch blijft de Studentenfanfare
een unicum : zij is de enige fanfare die hetzelfde melodietje nooit tweemaal op dezelfde
wijze speelt. Elk jaar speelt ze anders. Ze heeft
het vermogen in zich eindeloos te variëren op
dezelfde thema’s en zich aan te passen aan de
veranderende tijdsomstandigheden. Traditionele hoogtepunten in die jaren waren het
Studentenzangfeest, de ontvangst op SintCecilia bij de Rector, het opluisteren van de
Galabals van onder andere het SeniorenKonvent, Hasaluth, Zwinneblomme en de
Kortrijkse en grote cantussen alsmede illustere rollings in het Leuvense nachtleven.
Momenteel is de Studentenfanfare zelfs een
graag geziene gast op internationale sportmanifestaties en treedt ze in de weekends
soms nog steeds ver buiten Leuven op. Een
laatste citaat is voor rekening van rector
André Oosterlinck die zei dat “de Leuvense
Studentenfanfare het kristal is van het
studentenleven”. Daarmee onderstreepte hij
dat de Fanfare duidelijk hèt muzikale
bindmiddel is tussen alle studentenclubs en
ook de aanleiding tot menige verbroedering
met levenslange vriendschappen tot gevolg.

Moeder Tieltse - anno 1902
Omstreeks 1890 was er al sprake van een
Tieltse studentenvereniging. Toch wordt de
oprichting van Moeder Tieltse gesitueerd in
november 1902 op initiatief van Mgr. Alfons
Van Hove. De club groepeerde de studenten
uit de omstreken van Tielt. De mascotte was
een uil en tijdens de vergaderingen stond die
prominent op de bestuurstafel en ook op vele
foto’s en tekeningen. Hun kleuren waren geelrood-geel met geel als hoofdkleur. Aanvankelijk toonde de linkerhelft van het schild een
gestileerde weergave van de Tieltse Halletoren
(of Belfort) terwijl de rechterhelft de
clubkleuren en de zirkel toonde. Naderhand
werd op de linkerhelft van het schild een
klauwende leeuw boven het stadswapen van
Tielt gezet terwijl de rechterhelft onveranderd
bleef. Bij Moeder Tieltse dronk men de vaze,
waarbij een kan bier met twee oren werd
rondgereikt en het Vazelied met herinneringen
aan Clovis en de Slag bij Soissons werd
gezongen. Bij het benoemen van de leden werd
een bijzondere woordenschat gehanteerd want
er waren vroeden (oud-studenten), cnaepen
(ouderejaars) en uelen (schachten) terwijl het
bestuur onder andere bestond uit een
cnaepenbaes
(preses),
een
uelemoere
(schachtenmeester) en een pythe (penningmeester). Van 1927 tot 1968 werden vijf
Gulden Boeken bijgehouden met verslagen en
foto’s. Vanaf 1958 werden er ook studentinnen lid van Moeder Tieltse maar in de jaren
zestig maakte de club een moeilijke periode
door. Toch werd er nog elk jaar een preses
verkozen. Aan het einde van de jaren negentig
werd het echter opnieuw moeilijk om vers
bloed aan te trekken en in de zomer van 2001
hield Moeder Tieltse op te bestaan.
Verboden Vrucht - anno 1992
Verboden Vrucht werd in 1992 opgericht door
Katrien De Lathauwer. De club was de
vrouwelijke tegenhanger van het Ros Beyaert
en groepeerde aanvankelijk studentinnen uit
Dendermonde en omgeving. Hun kleuren zijn
wit-rood-wit met rood als hoofdkleur. De
linkerhelft van het schild toont een zittende
Eva met de verboden vrucht terwijl de
rechterhelft ingevuld wordt met de clubkleuren en de zirkel.

Met dank aan Johan Mees en David Proot.
Moeder Swaene - anno 1979
Moeder Swaene werd (her-)opgericht in 1979
door Guy Van Holsbeek en Herbert Geens. Zij
groepeerde de studenten uit Heist-op-denBerg en omstreken. Hun kleuren waren
blauw-wit-blauw met blauw als hoofdkleur
maar hoe het schild eruitzag is niet geweten.
In 1983, na amper vier jaar, is Moeder Swaene
helaas ter ziele gegaan.

Verbondswacht - anno 1932
De Verbondswacht werd op woensdag 9 november 1932 opgericht door verbondspreses
Piet Meuwissen. Enkele dagen later werd de
Verbondswacht in Ons Leven omschreven als
“een groep soldaten van het Verbond :
plichtbewust, trouw en steeds op post”. Zij
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zou de orde handhaven op alle vergaderingen
en activiteiten en alle verbondsleden werden
verondersteld “stipt en gewillig” te gehoorzamen. De kleuren zijn geel-zwart met geel als
hoofdkleur en het schild toont enkel de
Vlaamse Leeuw. De grootste bloeiperiode kende de Verbondswacht voor 1968. In de jaren
zeventig sprak men (zeker naar de buitenwereld toe) niet meer van een Verbondswacht
maar wel van de werkgroep propaganda of de
werkgroep public relations. Vanaf de jaren
tachtig kwam er een afwisseling van perioden
waarin de Verbondswacht een hechte groep
van militanten binnen het Verbond vormde en
perioden waarin er enkel een preses was die
voor het plak- en propagandawerk een beroep
kon doen op een min of meer losse groep van
vrijwilligers. In de jaren negentig zorgde een
bescheiden vrouwelijke aanwezigheid in de
Verbondswacht voor de nodige onenigheid
maar in het nieuwe millennium was daar al
weer niets meer van te merken.

kartel dat opgehangen werd in het clublokaal.
De commilito die zorg moest dragen voor het
kartel noemde men de Plankenfer. Het patrimonium van de club bestond verder nog uit
een verslagboek, een bierkan, een hamer en
een lint. De schachten werden ontgroend aan
de Zoete Waters en daar werd ook het nieuwe
bestuur verkozen. Vanaf het einde van de
jaren twintig groeiden er vriendschapsbanden
tussen
de
Veurne-Ambachtse
en
het
Westland. Beide clubs steunden elkaar bij
verkiezingen en ze speelden vaak voetbal tegen
elkaar. In de jaren dertig steeg het ledenaantal
tot ongeveer vijfentwintig leden en de
commilitones waren heel vaak niet alleen lid
van de Veurne-Ambachtse maar ook van het
Westland. In 1940 ging de Veurne-Ambachtse
dan ook in alle stilte op in het Westland.

Met dank aan Wilfried Weets.

De Waasse Club werd op zondag 6 februari
1898 opgericht door August Borms en Karel
Heyndrickx. Zij groepeert de studenten uit het
Waasland (de omstreken van Sint-Niklaas en
Lokeren). Hun kleuren zijn rood-wit-groen met
rood als hoofdkleur. De linkerhelft van het
schild toont een raap terwijl de rechter-helft
ingevuld wordt met de clubkleuren en de
zirkel. In de volksmond werd de Waasse Club
afgekort tot WC en de commilitones werden de
rapeneters genoemd. Zij zouden ook lange tijd
de klassieke bolhoed blijven dragen zijn in
plaats van het traditionele studentenpetje. In
1982 is de Waasse Club ter ziele gegaan maar
nauwelijks zes jaar later, in 1988, blies Raph
De Schrijver de club nieuw leven in. Hij was
een commilito van de Zuid-Oost-Vlaamse Club
en nam ook hun gewoonte over om de
schachtennamen te kiezen volgens het alfabet.

Vrij naar “Van Schachtendoop tot Zwanezang”.
Waasse Club - anno 1898

Moeder Veurne-Ambachtse - anno 1903
Al rond 1890 was er sprake van de VeurneAmbachtse die vergaderde in het café de
Hertog Jan en de leden werden de Sporkijnszonen genoemd. Desondanks wordt de officiële
stichting in 1903 gesitueerd. Aan de vooravond van de opening van het nieuwe academisch jaar, op zondag 18 oktober 1903, werd
op het kot van Joseph Pil het plan opgevat om
de Veurenaars te verenigen in een nieuwe
gilde, de Veurne-Ambachtse. Meteen werden
de eerste statuten opgesteld en goedgekeurd.
De leden van de club werden nu Veurnsche
Stiers genoemd en de clubkleuren waren geelgroen-zwart. Op dinsdag 3 november 1903
vond de eerste vergadering plaats in de Hertog
Jan. Daar werden ook de vijf eerste bestuursleden verkozen, namelijk de voorzitter, de
ondervoorzitter tevens schachtenbaas, de
schrijver, de schatbewaarder en de garde. Als
eerste voorzitter werd Leon De Snick gekozen.
Hij was het ook die de club haar eerste kartel
ten geschenke gaf. Jammer genoeg is dat al
tijdens de Eerste Wereldoorlog verloren
gegaan. In haar tweede bestaansjaar werd het
clublied geschreven door E.H. Vanhoutte. Bij
de eerste lustrumviering telde de VeurneAmbachtse al een dertigtal leden maar kort na
het tweede lustrum werd de werking stilgelegd
omwille van het oorlogsgeweld. In 1919 zaten
er alweer dertien leden (waarvan het merendeel nog in legeruniform) op de openingsvergadering van de Stiers en er werden vijf
schachten ontgroend. In de jaren twintig bestond de corona doorgaans uit vijftien leden.
Inmiddels was er ook gezorgd voor een nieuw

Moeder Waregemse - anno 1947
Op een vergadering van Moeder Kortrijkse aan
de Zoete Waters in mei 1947, nam student
geneeskunde Leon Bouckaert het woord en
kondigde de geboorte aan van een nieuwe
dochter van de Kortrijkse Club. De kleuren
van de moeder werd omgewisseld en zo kreeg
de dochter haar wit-rood-witte kleuren. Het
rood bleef evenwel behouden als hoofdkleur.
Moeder Waregemse was in het leven geroepen.
Het zou een club worden voor studenten uit
Waregem en omstreken. Aanvankelijk prijkte
op het preseslint het stralenschild van het
graafschap Vlaanderen. Pas in de jaren zestig
werd het huidige clubschild ontworpen : dit
draagt aan de linkerzijde het oude wapenschild van Waregem en de rechterzijde is
ingevuld met de clubkleuren en de zirkel. De
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Moeder Waregemse in 2005-2006
(foto Karel Thurman)
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gezonde rivaliteit tussen de dochter en de
Kortrijkse moeder loopt als een rode draad
door de geschiedenis van Moeder Waregemse.
De club groeide snel uit tot één van de
beroemdste en beruchtste clubs van Leuven.
De eerste decennia verliepen voorspoedig en
halverwege de jaren zestig werden er meer dan
100 leden geteld. Er werden succesvolle TD’s
en galabals georganiseerd, onder andere in de
Cortina in Wevelgem, zodat de clubkas vet
gespijsd was. Het clubcafé was lange tijd de
Chianti / Al Copete waar menig Waregems
commilito zijn eerste spaghetti proefde. De
club rolde tot in Scherpenheuvel en vaak
confisqueerde ons Moeder tot grote onsteltenis
van de conducteur een wagon van de trein
richting Leuven. Toch onderging ook Moeder
Waregemse tijdens de jaren zeventig de
gevolgen van het tanende clubleven. Dankzij
enkele zeer illustere commilitones en ondanks
het slinkende ledenaantal beleefde de club
toch nog gloriejaren. In de zomer van 1984
echter stierf Moeder Waregemse een stille
dood en er werd geen preses meer verkozen.

Een nieuwe lading Waregemse studenten zag
dit met lede ogen gebeuren en besloot een jaar
later de club nieuw leven in te blazen. Een
dertigtal schachten werden door enkele oudleden gedoopt en ontgroend en Koen
Chanterie werd tot preses verkozen. De club
groeide en bloeide opnieuw onder impuls van
het verse bloed. Het galabal, dat elk jaar rond
kerstmis georganiseerd werd, groeide uit tot
één van de grootste in de streek. En met de
winst ging de club op reis ! New York, Praag
en Barcelona zijn enkele van de steden die
“vereerd” werden met het bezoek van de
Waregemse schare. Naast het galabal volgden
ook andere succesvolle feesten zoals de
Academy Night, de Carnavalsfuif en meer
recent de Crazy Horse en de Deutscher Abend.
De Flanders Rolling werd een traditionele
activiteit waarop de club op één avond al de
grote studentensteden teisterde. Aan het einde
van de jaren tachtig werd het clubcafé tot
ieders tevredenheid ondergebracht in de
Peroket. Nu huist de club er al meer dan
vijftien jaar en sinds de overname door Koen
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Chanterie werd de Peroket hét Waregemse
bastion in hartje Leuven. Bij het begin van het
nieuwe millennium werd de corona echter
slechts gevuld door een handjevol commilitonen, maar dat deerde de club niet. Moeder
Waregemse is een taaie. Na enkele vette
schachtenjaren kon het ledenaantal opnieuw
opgevijzeld worden zodat Moeder Waregemse
immer een drijvende kracht binnen de WestVlaamse Gilde en het SeniorenKonvent blijft.

bleef hij meerdere jaren in functie. Na de
eeuwwisseling telde het Westland een vijftigtal
leden en, net zoals vele andere clubs uit de
West-Vlaamse Gilde, vonden zij een onderdak
in den Bel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
sneuvelden niet minder dan elf Westlanders
op het slagveld maar tijdens de eerste
maanden van 1919 organiseerde Moeder
Westland al opnieuw vergaderingen. De
volgende jaren telde de club gemiddeld een
vijfentwintigtal commilitones. In oktober 1928
werden de huidige statuten van de club
geschreven op initiatief van preses Roger
Gheyselinck. In die jaren werd “Amor, Labor,
Humor” ingevoerd als leuze van het Westland.
Het was toen gebruikelijk dat de WestVlamingen soms een volledig trimester in
Leuven doorbrachten. Dit tot groot genoegen
van
de
uitbaters
van
de
Leuvense
studentenstaminees die ook in het weekend
de dorstigen konden laven. Tenminste voor
zover de studenten geen tochten maakten
naar de Zoete Waters, Linden, Herent of
Werchter. Het was toen nog de gewoonte dat
elke commilito zijn eigen gelag betaalde. De
clubkas werd gespijsd met de bijdragen van de
oud-leden en met de opbrengsten van de
galabals. Aangezien de academische overheid
zich in de jaren dertig bleef verzetten tegen het
houden van bals in Leuven, werden de eerste
bals met groot succes op het thuisfront
gehouden. In de dertiger jaren groeiden er ook
broederbanden met de Veurne-Ambachtse.
Menig Westlander was ook lid bij de Veurnse
en vice versa. Het was dan ook niet echt een

Karel Thurman.
Moeder Westland - anno 1890
Omstreeks 1886 was er al sprake van een
club voor studenten uit de Westhoek. De
leden werden toen de Morijnen genoemd. De
oprichting van Moeder Westland werd echter
pas op vrijdag 28 november 1890 in Ons
Leven gemeld. De clubkleuren waren geelrood-wit met wit als hoofdkleur en het
clubschild
was
samengesteld
uit
de
wapenschilden van vier steden in het
Westland : rechtsboven Ieper met een kruis
van blauw en zilver en daarboven een rood
patriarchaal kruis, rechtsonder Veurne met
een klauwende leeuw, linksonder Poperinge
met een gehandschoende hand en staf en
linksboven Diksmuide met de dwarsbalken in
blauw en geel. Daarmee is het Westland één
van de weinige clubs die hun zirkel niet
hebben verwerkt in hun clubschild. Student
geneeskunde René Joye was één van de
stichters en werd verkozen als eerste
voorzitter. Net als zijn onmiddellijke opvolgers

Lustrumviering van Moeder Westland in 1965
(foto wwe. Urbain Reynaert)

Zittend : (1) NN, (2) Chris Devriendt, (3) Jozef Debruyne, (4) Frans Neuville, (5) Urbain Van Walleghem, (6) NN,
(7) Adelson Valcke, (8) NN, (9) NN, staand : (10) Maurits Ingelbeen, (11) Marc Boedts, (12) Paul Vandaele,
(13) Germain Huyghe, (14) Guido Debruyne, (15) Alfonsine Vandermaelen, (16) NN, (17) NN, (18) Stefaan
Debruyne, (19) Luc Louwagie, (20) Marc Alliet, (21) Frans Debruyne, (22) Marcel Ryon, (23) Urbain Reynaert,
(24) NN, (25) Paul Van Walleghem, (26) Jules Brutsaert, (27) NN, (28) Justin Boedts, (29) Carlos Van Louwe.
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verrassing toen in 1940 het kleinere VeurneAmbachtse opging in het grotere Westland. In
1938 werd Urbain Reynaert de eerste
Westlander die het tot senior seniorum wist te
schoppen. Een ander opmerkelijk feit was dat
Jef “Poeske” Scherens in 1939 tot commilito
honoris causa van het Westland gepromoveerd
werd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
het clubleven bemoeilijkt door de Duitse
inmenging in het sociaal leven. Zo moest er
bijvoorbeeld toelating gevraagd worden voor
vergaderingen en was elke bijeenkomst na 23
uur verboden. Daarnaast was de verplichte
arbeidsdienst evenmin bevorderlijk voor het
clubleven. Toch was de corona zowel tijdens
als na de oorlogsjaren gevuld met ongeveer
vijftig commilitones. De preses en zijn nieuw
bestuur werden toen verkozen in het Spaans
Dak aan de Zoete Waters. In de naoorlogse
jaren won het Westland met Michel Ostyn de
loopwedstrijd “Dwars door Leuven”. Het was
ook de enige club met een eigen orkest en aan
het begin van de jaren vijftig hadden zij zelfs
een heuse croonerband die optrad op de
galabals van andere clubs. Jacques Gruwez,
één van de illustere muzikanten, werd in 1951
verkozen als senior seniorum en in 1955 was
het alweer een Westlander, Hugo Van
Bockstal die aangesteld werd als senior
seniorum. Allebei zorgden zij voor enige
vernieuwing : de ene organiseerde de
allereerste carnavalstoet terwijl de andere een
volledig herziene uitgave van de codex
uitbracht. Ondertussen kon de club elk jaar
weer rekenen op ongeveer veertig leden en
uitstappen zoals naar het carnaval in Keulen
hoorden erbij. De jaren zestig werden
aangevat in financiële weelde en de schachten
bleven zich spontaan aanmelden. De voor
andere clubs zo moeilijke jaren zeventig
werden met een gerust gemoed en een goed
gevulde corona van vijfentwintig man
aangevat. In het voorjaar van 1971 mocht het
Westland nog eens van een overwinningsroes
genieten toen de eerste prijs van de
carnavalstoet in de wacht gesleept werd. Een
paar jaren later, tijdens het clubjaar 19731974, haalde het Westland zelfs een
dubbelslag met de verkiezingen van Frank De
Ketelaere tot senior seniorum en Luc Desomer
tot prins carnaval. Tussendoor overtroffen de
Westlanders zich heel af en toe ook met
voetbal, volleybal en basketbal. De Oude
Markt was in de jaren tachtig het Mekka voor
menig Westlander. De club was toen vijftien
man sterk, maar daarom niet minder berucht.
Johan Goemaere werd in deze periode ook
gebombardeerd tot de vierde senior seniorum
in de rijke Westlandtraditie. In 1990 werd het
honderdjarig bestaan van de club met tal van
activiteiten en met een lustrumboek gevierd.

Aan het einde van de jaren negentig was de
club dertig man sterk en twee keer op rij was
de senior seniorum één van hen : in januari
1998 kreeg Hans Beerlandt tijdens een
herverkiezing het SK-lint om de schouders en
een half jaar later werd clubgenoot Alexander
Olivier zijn opvolger aan het hoofd van het SK.
Het Westland leek een mooie toekomst voor
zich te hebben maar niets was minder waar.
Na enkele moeilijke jaren vertrok de laatste
commilito in de zomer van 2003 uit Leuven
zodat er veel te vroeg een einde kwam aan de
roemrijke geschiedenis van Moeder Westland.
Vrij naar “Van Schachtendoop tot Zwanezang”.
West-Vlaamse Gilde - anno 1882
De West-Vlaamse Gilde werd in 1882
opgericht door Juliaan Delbeke, Aloïs Bruwier,
Alfons Depla en Emiel Lauwers. Zij groepeert
de studenten uit de provincie WestVlaanderen. Tijdens de eerste jaren was de
leuze “Voor Vlaamsche Zake en Vlaamsche
Leute” en als kleuren werden blauw-geel
gekozen met blauw als hoofdkleur. Het schild
is het traditionele provincieschild van WestVlaanderen voor de hervormingen van 1996
en toont links een rood hartschild met gele en
blauwe stralen en rechts een klauwende
leeuw. De West-Vlaamse Gilde is altijd een
sterke gilde geweest met niet minder dan
negen clubs. Tijdens het interbellum verdween
de Roeselaarse Club nadat de Mandel zich
afscheurde en de Veurne-Ambachtse ging op
in het Westland. In het midden van de jaren
vijftig breidde de West-Vlaamse Gilde (net als
alle andere gildes) haar werking uit en de
studentinnen waren ook welkom op hun
activiteiten. Enkele clubs zoals de Mandel
gingen zelfs nog een stapje verder en namen
ook studentinnen op in de club. Alle clubs
overleefden uiteindelijk de moeilijke jaren
zeventig, zij het soms na enkele heel zwarte
jaren maar de vrouwelijke aanwezigheid stierf
opnieuw uit. Rond de eeuwwisseling echter
bleek het vinden van vers schachtenbloed een
steeds moeilijker opgave en achtereenvolgens
verdwenen de Mandel, Izegemse, Tieltse en
zelfs het Westland. In de 21ste eeuw blijven de
Brugse, Kortrijkse, Meense, Oostendse en
Waregemse trouw voor de aflossing van de
wacht zorgen.
Zuid-Oost-Vlaamse - anno 1978
Moeder Zuid-Oost-Vlaamse (afgekort tot de
ZOV) werd opgericht in mei 1978 door Leo
Van Steenberge (ooit commilito van den
Domper en toen in de leer bij het Meetjesland)
en Jean-Baptiste Santens (toen eveneens
commilito van het Meetjesland). De ZOV is
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ZOV-Lustrum-Galabal in de Sint-Pietersabdij te Gent in november 2002
(foto Nicolas Bruynooghe)

(1) Peter Roelens, (2) Marc Van Dongen, (3) David
Waelkens, (4) Geert Van Passel, (5) Emmanuel
Bruynooghe, (6) Stefan Vander Stichele, (7) NN,
(8) Christophe De Landtsheer, (9) François Van
Damme, (10) Michel De Schryver, (11) Leo Van
Steenberge, (12) Nicolas Bruynooghe, (13) Geert De
Neef, (14) Bart Vandewalle, (15) Bart Van Steenberge, (16) Alexandre Flamant, (17) Christoph Toye,
(18) Johan Santens, (19) Pieter Vander Stichele,
(20) NN, (21) Stefaan Van Enis, (22) Hans Van De
Velde, (23) Gregory Fossion, (24) Felix Vande
Vyvere, (25) Louis-Philippe Piceu, (26) Frédéric Van
den Weghe, (27) Francis Van Remoortel.

eigenlijk een heroprichting van den Domper,
het Ros Beyaert en de Oudenaardse. Zij wil
een onderkomen bieden aan de studenten uit
het Zuiden van Oost-Vlaanderen met een
wingebied dat Gent, Dendermonde, Aalst,
Ninove, Geraardsbergen, Ronse, Oudenaarde
en Deinze omvat. Sinds 1987 groeperen de
oud-Zoffers zich in Tenera (de latijnse
benaming van de Dender) en sinds 1989
verschijnt er elk jaar een editie van het “Rijk
der Man”, het lijfblad voor mannen met een
slecht geweten maar een goed hart. Een
opmerkelijke attribuut van de ZOV is het
staatsieportret van de eerste tien presides van
de ZOV. Dit kunstig werkje (neen, het is niet
echt een kunstwerk) werd in 1988 geconterfeit
en voor één keer werd daarvoor een
buitenstaander in de arm genomen. De
kleuren van de ZOV zijn rood-blauw-geel met
rood als hoofdkleur. De keuze van deze
kleuren zou ingegeven zijn door de kleuren die
voorheen bij den Domper, het Ros Beyaert en
de Oudenaardse voorkwamen. Het blauw van
de Schelde en de Dender zou er dan aan
toegevoegd zijn om een unieke en zeer

geslaagde kleurencombinatie te bekomen. Ook
voor het schild werd inspiratie gezocht in de
voorgeschiedenis. De linkerhelft van het schild
toont de ajuin van Aalst, de bril van
Oudenaarde en het Ros Beiaard van
Dendermonde terwijl de rechterhelft ingevuld
wordt met de clubkleuren en de zirkel.
Aanvankelijk werd Bim Boem Clash als
clublied gezongen. Dat was een eerder
rudimentair lied zowel wat betreft melodie als
tekst. Naderhand werd vooral Klokke Roeland
geadopteerd als clublied en in de midden van
de jaren tachtig componeerde Bart Van
Essche het huidige clublied. Ondanks de
relatief korte geschiedenis van de ZOV heeft
menig zwaarwichtig commilito (sommigen
letterlijk anderen eerder figuurlijk) een
toonaangevende
rol
gespeeld
in
het
studentenleven. Hun creativiteit heeft sporen
nagelaten in alle domeinen van het Leuvense
studentenleven en heeft in menige club
navolging gevonden. Wat betreft de cantussen
verdienen de anarchiecantus, de champagnecantus en de romeinse cantus een
eervolle vermelding en bij de kroegentochten
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mogen de ambtenarenrolling en de blindenrolling niet onvermeld blijven. Op het vlak van
bals en fuiven was de inspiratie van de ZOV
echter onovertroffen : het galabal werd in
1983 omgedoopt in Zoffing, datzelfde jaar
schudde Christophe De Landtsheer een TeBed-Leg-Hem TD uit zijn mouw en later zou
nog de Molozov uitgevonden worden. Puur
amusement was er ook met de 24 uren van de
ZOV of met het gezellige Zov-o-polie. Leidraad
doorheen al deze verhalen is natuurlijk een
overdaad aan drank waarbij alle redenen goed
zijn om ieders grenzen te verkennen. Een wel
heel bijzondere traditie binnen de ZOV zijn de
clubnamen die gekozen worden volgens “jaarnamen”. Dat betekent dat alle schachten van
eenzelfde clubjaar ook een clubnaam krijgen
die begint met eenzelfde letter. Deze traditie
werd in november 1984 begonnen met de
letter T en inmiddels werd het alfabet

welgeteld één keer afgewerkt. Na ruim een
kwarteeuw bloeiend clubleven kwam er in het
najaar van 2004 er een abrupt einde aan de
levenslust van de ZOV : er werden geen
schachten meer gevonden en niemand was
bereid het presesambt op zich te nemen.
Maandenlang liet de ZOV niets van zich horen
maar achter de schermen werkten de anciens
aan een rampenplan. Met succes want al snel
werden enkele commilitones van Moeder
Oilsjterse bereid gevonden om voortaan de
kleuren van de ZOV te gaan dragen. Eén van
hen was niet helemaal toevallig Edmond Van
Steenberge (inderdaad, zoon van). Zodoende
werd de herrijzenis in het voorjaar van 2005
een feit.
Gebaseerd op het feitenmateriaal
aangereikt door Bart Van den Daele.
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G
Hugo Geeraerts v. 1500 (Lovania)
Paul Geldhof v. Polke (Kortrijkse / Fanfare)
André Gerkens (Hesbania)
Toon Geukens (Hesbania)
Alfons Geussens (Heidebloem)
Luc Gheysens (Meense / Fanfare)
Janklaas Gillis v. Professor (Lovania)
Geert Glas (Brugse)
Karel Goddeeris (Kortrijkse)
Luc Goderis (Mandel)
Alexander Goethals (Fanfare)
Jo Goiris v. Das (Sinjoria)
Roeland Goorts v. Limey (KVHV)
Walter Goossens v. Yeir (Payottenland)
Els Goubert v. Huppel (Goedeleconvent)
Jos Goubert v. Legum (Bezem Brussel)
Aloïs Goyvaerts
Willem Grauls v. Hercules (Bezem Brussel)
Gabriel Grillet (Mandel / Fanfare)
Jacques Gruwez (Westland)
Kris Gruyters (Hasseleta)
Max Guffens v. Lurk (Klamme Hand)
Marc Gyselen (Oostendse)

H
Vincent Haelvoet v. Tente (Kortrijkse)
Paul Haers v. Aschpot (Lovania)
Maxime Hamers (Maaslandia)
Evert Hardeman v. Fronske (Hewes)
Guido Heijsters v. Bon Bon (Hollandia)
Jacques Hendrickx v. Pissijn (Semini)
Jean Hendrickx v. Bavet (Semini)
Thomas Hendrix v. Pizjema (Ros Beyaert)
Bram Hermans v. Air (Sinjoria)
Wim Hermans v. Margi (Sinjoria)
Gilbert Hertecant v. Hermes (Bezem Brussel)
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Marc Lemmerling (Lovania)
Georges Lenssen (Maaslandia)
Jos Leyssens v. Weuttel (Bezem Brussel)
Michel Libens v. Libi (Hesbania)
Steven Lievens v. Pladasj (Moeder Oilsjterse)
Paul Limpens (Ros Beyaert)
Pascal Linglez (Brugse)
René Lissens (Lovania)
Paul Lodewyck (Meense)
Stad Lokeren
Piet Lombaerts v. Puist (Semini)
Sven Loopmans v. Hagar (Bezem Brussel)
Hadewig Louage v. Toy (Goedeleconvent)
André Lust (Oudenaardse)

Dirk Hessels (Mandel)
Rik Heymans v. Pilchard (ZOV / Fanfare)
Stefan Himpe v. Fanus (Brugse / Fanfare)
Vincent Holsbeek v. Bean (Sinjoria)
Dieudonné Horlait v. Hoebbel (Payottenland)
Alfons Houben (Heidebloem)
Frederik Houben v. Bleu (Caeruleus)
Robert Houthooft v. Bère (Rupelgalm)
Frans Huon (KVHV)
Fernand Huts (KVHV)
Michaël Huyghe v. Poef (Fanfare)
Jan Huys v. Flosj (Reuzegom)
Jan Huys v. Buffalo!! (Bezem Brussel /
Payottenland / Ons Hageland)
Leon Huys (Tieltse)

M

I

Jos Machiels (Lovania)
Luc Machon v. Paulus (Maaslandia)
Erik Maertens v. Rikke (Meense)
Robert Maes (Izegemse)
Herman Maes (Wase)
Guy Maeseele v. Cirose (Waregemse)
Jochen Mallants v. Jerommeke (Ons Hageland)
Stijn Mannaert v. Meme (Ros Beyaert)
Jan Margot v. Pippezijp (Bezem Brussel)
Paul Marichal v. Sexvoice (Semini)
Frank Marrannes (Izegemse)
André Martens v. André (Mastentop)
Jos Martens (Hesbania / Heidebloem)
Marie-Louise Martens (wwe. Armand Grouwels)
Luc Mathé v. Tik (Lange Wapper)
Filip Mees v. Fik (Fanfare / Sinjoria)
Johan Mees v. Djoe (Fanfare / Sinjoria)
Jos Mees (Rupelgalm / Mastentop / Payottenland)
Thomas Mees (VRG)
Jan Meewis (Heidebloem)
Ivo Mercelis v. Poweet (Lovania)
Constant Merckx v. Kalson (Lovania)
Emiel Mertens v. Wannes (Noord-Brabant /
Payottenland)
Jozef Mertens (Mastentop)
Winfried Mertens v. Dolf (Sinjoria)
Jan Meulepas v. Klak (Ons Hageland)
Jef Meylemans v. Meesterke (Omnia)
Hans Michiels v. Mizzoo (Ros Beyaert / Fanfare)
Hugo Monden v. Mem (Sinjoria / Reuzegom)
Geert Monserez v. Mon (Fanfare / Izegemse)
Luc Monserez v. Mong (Izegemse)
Kurt Moons (Ros Beyaert)
Vic Mortelmans v. Decibel (KVHV)
Nico Moyaert v. Sigarillo (Westland)
Wilfried Muylaert (Domper)
Jan Myncke v. Zanne (ZOV)

Jan Ickroth v. Pigmee (Reuzegom)
Hans Ide v. Paster (Meense)
Wim Impens (KVHV)
Karl Iserbyt v. Ghekko (Meetjesland)

J
Marc Jansen (Hasseleta)
Tony Janssens (KVHV)
Frank Judo v. Hark (KVHV)
Tom Junes

K
Herman Keersmaekers (Sinjoria)
Koen Keirse v. Fles (Heidebloem)
Koen Kempenaers v. VVT (Mechlinia / Lovania)
Philip Kempeneers v. Sympatico (Sinjoria)
Marcel Kenis v. Penis (Sinjoria)
Joost Klykens v. Bosj (Lovania)
Frans Knapen (Heidebloem)
Marc Knevels v. Felle (Boves Luci)
KVHV Leuven

L
Bart Laeremans
Leon Laeremans v. Boerin (Lovania)
Dirk Lahaye v. Kadei (Noord-Brabant / Fanfare)
Louis Lamberts van Assche v. Plaveis
(Payottenland)
André Lambrecht (Kortrijkse)
Jan Lambrecht v. Toto (Ros Beyaert)
Luc Lampaert v. Lucsje (Meetjesland)
Gustave Lanckriet (Oostendse)
Marc Lannoo (Waregemse)
Bas Lansbergen v. Merrie (Mechlinia)
Leo Lauriks (Rupelgalm)
Arend Lauwers v. Papa (Fanfare)
Bart Lauwers v. Adriaan (Bezem Brussel)
Marc Leeman v. Erpel (Westland)
Philippe Lefère v. Paard (Oostendse)
Vincent Lehouck v. Tetje (Oostendse / Fanfare)
Jean-Pierre Lemaire v. Jempi (Meense)
Willem Lemmens v. Weggie (Fanfare)

N
Jamal Najibi
Patrik Neutjens v. Lawijt (Omnia)
Jean Niclaes v. Rolmops (Lovania)
Paul Nijs (Sinjoria)
Nos Iungit Academia
Daniel Noyez v. Dane (Kortrijkse / Izegemse)
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O

Rik Rosiers v. Java (Noord-Brabant)
Frederik Rosseel v. Fros (Mandel)

Patrick Olbrechts v. Atilla (Ons Hageland)
Roger Ooghe (Mandel)
André Oosterlinck
Francis Ottevaere v. Kostekmor (ZOV)

S

Gustaaf Saeyvoet (Mijnlamp)
Jerome Sallet (Brugse / Domper)
Marc Santens (Oudenaardse)
Raoul Schaballie (Westland)
Piet Schiepers (Hesbania)
Hugo Schiltz (Reuzegom)
Luc Schoutetens (Kortrijkse)
Patrick Schreurs v. Patje Serieus (Mandel /
Fanfare)
Tim Schyvens v. Oli (Fanfare)
Frans Segers v. Sh-Boom (Sinjoria)
Jan Sempels v. Agressor (Lovania)
Philippe Sintobin v. Fluppe (Izegemse)
Anton Slabbinck v. Laweit (Brugse)
Joseph Smeets (Maaslandia)
Christophe Smets v. Zage (Oostendse)
Marc Soenen v. Soentje (Izegemse)
Piet Soetewey (Brugse)
Guy Sols v. Beest (Geelse)
Frans Somers v. Sooi (Heidebloem / Bezem
Brussel)
Alfred Spiessens v. Vondel (Noord-Brabant)
Dirk Spruytte
Peter Spyns v. Piere (Meense)
Stadbibliotheek Antwerpen
Frank Staeren v. Practicus (Corps Flaminea)
Albert Staessen (Westland)
Katrien Staessen v. Staasj (Goedeleconvent)
Georges Stalpaert (Brugse / Ons Hageland)
Freddy Standaert (Brugse)
Jelle Stassijns v. Koeper (Moeder Oilsjterse)
Lieven Stassijns v. Rammeleir (Payottenland /
Bezem Brussel)
Stijn Stassijns v. Oizer (Moeder Oilsjterse)
Bruno Steegen v. Kist (Hasseleta)
Christophe Steppe v. Azjel (Moeder Oilsjterse)
Jos Sterkmans v. Prison (Lovania)
Yannick Stevens v. Neuze (Fanfare)
Jaak Stichelbaut (Kortrijkse / Oudenaardse)
Antoon Stockman (Meetjesland)
Matthias Storme v. Triple A (ZOV)
Etienne Stouten (Maaslandia)
Ben Stroobants v. Kompas (Lovania)
Jos Stryckers (Hasseleta)
Jan Swennen v. Gonzo (Boves Luci / Fanfare)

P
Yves Panneels v. Kleine (Noord-Brabant)
Frans Pas (Mastentop)
Frederik Pas v. Leroy (Ros Beyaert)
Guy Pas v. Idi (Mastentop)
Luc Pattyn v. Patini (Izegemse)
Louis Pauwels v. Buiten (Lovania)
Henriette Peeters v. Pressure (Aphrodite)
Jozef Peeters (Mastentop)
Pascal Peeters v. Pasja (Mechlinia)
Steven Peeters v. Sopraan (Hewes)
Herman Pelgroms (Geelse)
Guido Penxten (Limburgse Gilde)
Willem Peumans v. Bill (Hesbania)
Frederik Pieters v. Jos (Sinjoria)
Peter Plas v. Joint (Semini)
Paul Polet (Oudenaardse)
Tim Polk v. Ratzinger (Ons Hageland)
Toon Poppe v. Tone (Meetjesland / Bezem Brussel)
Lieven Poulin v. Picolo (Bezem Brussel)
Tom Priem v. Snuff (KVHV)
Willem Priem v. Spriet (Fanfare / Westland)
Joost Proesmans v. Petroesjka (Bezem Brussel)
Niko Proesmans v. Leuder (Noord-Brabant)
David Proot v. Plateau (Fanfare)
Provinciale Bibliotheek West-Vlaanderen
Alfons Puelinckx (KVHV)
Hans Punter v. Pik (Fanfare)
Emiel Puttaert v. Ballekes (Bezem Brussel)
Joris Putzeys v. Boer (Semini)
Thibaut Putzeys v. Sjeek (Lovania)
Hans Puype v. Kawa (Izegemse)
Erik Pylyser (Oostendse)
Johan Pype v. John Massis (Meense)

Q
Luc Quaeghebeur v. Kwak (Semini)

R

T

Jacques Rabaut v. Bote (Kortrijkse / Ros Beyaert)
Johan Raedemaeker v. Kingkong (Ros Beyaert)
Herman Raes v. Pensj (Payottenland)
Jos Raets v. JR (Hasseleta / Hesbania)
Tom Raskin (Hasseleta / Fanfare)
Gilles Rasson v. Aldebaran (KVHV Brussel)
Jacques Rathé (Oudenaardse)
Leo Ravestijn (Bezem Brussel)
Gert Reekmans v. Maai (Mijnlamp)
Bart Reunes v. Papyrus (Lovania / Hades)
Philippe Reyntjens v. Prison (Semini)
Jo Roelants (KVHV)
Peter Roelens v. Sakoche (ZOV)
Karel Rooyackers v. Boeddha (Boves Luci)

Laurence Tack v. Softje (Aphrodite)
Johan Tahon (Westland)
Thomas Tailly v. Porny (Lange Wapper)
Rik Tanghe v. Sadi (Oostendse)
Rosa Tanghe
Lode Tant v. Dobber (Brugse)
Fons Thielemans v. Yoghurt (Bezem Brussel)
Karel Thurman v. Stempel (Waregemse)
Robby Timmermans v. Parki (Boves Luci)
Marcel Toye (Kortrijkse / Fanfare)
Pieter Toye v. Visker (Meense)
Lilian Tuytschaever (wwe. Etienne Andries)
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Wim Van Dijck
Iwein Van Driessche v. Bordel (Payottenland)
Thomas Vandromme v. Tukkie (Waregemse)
Raymond Van Dycke (Meetjesland)
Hugo Van Eecke (Westland)
Luc Van Eeckhoudt v. Koemkoemer (Payottenland)
Herman Van Eeckhout v. Klimop (Payottenland)
Tony Van Eeckhout v. Toone (Kortrijkse)
Willy Van Eeckhout (Meense)
Michiel Van Eeckhoutte v. Pisse (Moeder
Groeninge)
Annie van Eeden (Goedeleconvent)
Maurice Van Elst v. Oeros (Sinjoria)
Bart Van Essche v. Tricolor (ZOV)
Johan Van Eylen v. Contra (Ons Hageland)
Marc Vanfleteren v. Fletten (Brugse)
Frans Vangeenberghe (Meense)
François Van Gehuchten (Geelse)
Geert Van Geluwe (Mandel)
Paul Van Genechten v. Bifi (Bezem Brussel)
Carine Van Goethem (Omnia)
Raf Van Gysel v. Poulidor (Semini)
Hugo Vanhacht v. Mato (Bezem Brussel)
Steven Van Haelst (Bezem Brussel)
Roger Vanhaeren (Mastentop)
Hans van Ham v. Faro (Bezem Brussel)
Jean-Pierre Vanhecke v. Jempi (Westland)
Kenneth Van Hecke v. Jedi (Ros Beyaert)
Jan Van Hevele (Meetjesland)
José Vanhollebeke (Meense)
Jeroen Van Hoof v. Maggie (Caeruleus / Plutonica)
Jos Vanhoof v. Joske (Heidebloem)
Hans van Hove v. Dinges (KVHV Antwerpen)
Jef Van In v. Sopper (Reuzegom)
Filip Van Kerckhoven v. Blauwvoet (Semini)
Filip Vanlerberghe v. Plaaster (Izegemse)
Carlos Van Louwe (Westland)
Luc Van Louwe (Westland)
Bart Van Melckebeke v. Beenhouwer (Domper)
Karl Van Mierlo v. Sjarel (Mastentop)
Erik Van Mingroot (Meetjesland)
Carl Van Mol v. Mutt’n (Payottenland)
Fons Van Nuffel v. Snofke (Bezem Brussel)
Benoit Van Ongevalle v. Grimas (ZOV)
Jo Vanoorbeek v. Reun (Klamme Hand)
Alfons Van Orshoven v. Trappist (Payottenland)
Harold Van Parys v. Harrie (Waregemse)
Maurits Van Parys (Tieltse)
Dirk Van Putten v. Rochel (Semini)
Jozef Vanraes (Meense)
Jos Van Reeth v. Filee (Rupelgalm)
Xavier Van Reeth v. Balhoer (Reuzegom)
Nele Van Roey v. Camionette (Vader Fortuna)
Marc Van Rompaey v. Sjampetter (Reuzegom /
Lange Wapper)
Jan Van Rossem (Ros Beyaert / Payottenland)
Hendrik Van Ryckeghem (Meense)
Louis Van Schel v. Sloikbedde (Noord-Brabant)
Lou van Soest (Heidebloem)
Leo Van Steenberge v. Stichter (Domper /
Meetjesland / ZOV)
Jan Van Steenkiste (Kortrijkse)
Lieven Van Steenkiste (Kortrijkse)
Marc Vansteenkiste (Mandel)
Edwin Vanthournout v. Skip (Kortrijkse)
Piet Van Waeyenberge (Bezem Brussel)
Lieven Van Wijk v. Herk (Carpe Diem)
Xavier Vanwynsberghe (Kortrijkse / Fanfare)

U
Universiteitsbibliotheek Leuven
Pieter Uvin v. Doeber (Moeder Oilsjterse)

V

Vital Valkeniers v. Spanaf (Payottenland)
Mathias Van Aken (Bezem Brussel)
Hugo Van Bockstal v. Hoden (Westland / Dolfijnen)
Dirk Van Bogaert v. Poessie (Omnia)
Jens Vanbrabant v. Roeland (Hasseleta)
Johan Van Bragt v. Drapeau (Semini)
Bruno Van Caelenberg v. Animal (Domper)
Yves Vancaillie v. Monster (Brugse)
Ignace Van Canneyt (Meense / Meetjesland)
Armand Van Cappellen v. Rado (Payottenland)
Guido Van Cappellen v. Navelpruik (Bezem Brussel)
Roland Van Cleempoel v. Mini-Jupe (Semini)
Alex Van Coppenolle (Oudenaardse)
Christiaan Van Cromphaut (Domper)
Stefaan Vandaele v. Bollie (Westland)
Daniel Vandamme (Mandel)
Rik Vandamme (Meense)
Jan Van de Heijning v. Paal (Mijnlamp)
Kris Van De Kerckhove v. Beppe (Sinjoria)
Luc Van den Abbeele v. Rocky (Sinjoria)
Hugo Vanden Berghe (Westland)
Olivier Vandenberghe v. Snottie (Waregemse)
Ben Vanden Berghen v. Agricol (Bezem Brussel)
Isabelle Van den Bosch v. Missy (Omnia)
Luc Vandenbosch v. Kleine Beer (Hesbania)
Jan Van den Brande v. Bruce (Sinjoria)
Lucien Van den Brande v. Jumbo (Payottenland)
Paul Van den Brande (KVHV)
Pieter Van den Brande v. Junior (Sinjoria)
Floris Van den Broeck v. Biejst (Moeder Oilsjterse)
Bart Van den Daele v. Iodium (ZOV)
Rik Van den Dooren v. Langen Endj (Domper /
Payottenland)
Tom Vandendriessche v. Sloef (Brugse Club)
Jules Van den Eede v. Jul Mijne Lul (Reuzegom)
Werner van den Hurk v. Boela-Matari (Bezem
Brussel)
Wilfried Van den Storme (Oudenaardse)
Denis Van den Weghe v. Blondie (Club XIII)
Xavier Van de Poel v. Hemmekes (Sinjoria /
Reuzegom / Semini)
Luc Vander Avort (Lovania)
Fred Vandermarliere v. Ketchup (Club XIII)
Joris Vandermeulen v. Volvo (Mechlinia)
Hubert Vanderroost v. Cambrien (Payottenland)
Jan Vandersanden (Hesbania)
Frans Vander Stichele (Kortrijkse / Oudenaardse)
Pieter Vander Stichele v. CLO2 (ZOV / Kortrijkse)
Patrick Van der Straten v. Stroet (Lange Wapper)
Bert Vandessel v. Tapper (Payottenland)
Herman Van Deuren v. Herman TD (Castrum)
Jos Vandeven v. Kavalier (Lovania)
Herman Van de Voorde v. Lambik (Bezem Brussel)
Ferdinand Van De Walle (Kortrijkse)
Cyriel Van de Weyer
Stefan Van de Weyer v. Fanta (Bezem Brussel /
Noord-Brabant)
Johan Van De Winkel v. Ploimke (Payottenland /
ZOV)
Floor Vandierendonck v. Roma (KVHV)
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Geert Vastiau v. Kassei (Hewes)
Valère Vautmans (Hesbania)
Jan Veestraeten (KVHV)
Ronald Verbeke v. Natse (Meense)
Stefaan Verbeke v. Stiften (Meense)
Herman Verbist v. Keuster (Payottenland)
Hans Verboven v. Panzer (Geelse)
Philippe Verbrugge v. Flappy (Mandel)
Jean-Claude Vercruysse v. Tutu
Frank Verhaegen v. Peuk (Semini)
Jozef Verhaeren (Mastentop)
Hans Verhelst v. Spock (Tieltse)
Viktor Verheyden v. Adler (Payottenland / NoordBrabant)
Piet Verkinderen v. Herman (Tieltse)
Laurent Verlinden v. Jef Mandel (Bezem Brussel)
Johannes Vermeire v. ‘t Zeur (Mandel)
Tomas Vermeire v. Johannes (Mandel)
Jern Vermeiren (Scaldis)
Brecht Vermeulen v. Kavia (KVHV)
Tony Verschaffel v. Pitou (Bezem Brussel)
Herman Verschraegen v. Vlieg (Omnia)
Adriaan Verstraelen (Hollandia / Heidebloem)
Jelle Verstrepen v. Tekkel (Fanfare)
Dennis Vertommen v. Vieze Lozer (Semini)
Marc Vervenne
Michiel Verweij (Hollandia)
André Vierendeels v. Lassie (Bezem Brussel)
Peter Vijverman v. Kever (Moeder Technica)
Josip Viskovic (Fanfare)
Koen Vits v. Tjenzo (Mereta)
Mark Vlaeminck (KVHV)
Francis Vlegels (Kortrijkse)
Tom Vleugels v. Don Juan (Hewes)
Stefaan Volckaert v. Faone (Meense)
Bram Vrancken v. Bietel (Bezem Brussel)
Vincent Vroninks v. Befke (Heidebloem)
Paul Vuylsteke (Izegemse)
Clemy Vyncke v. Rizla (Goedeleconvent)
Filip Vyncke v. Stoef (Mechlinia)

W
Paul Waes (Brugse)
Wilfried Weets v. Vlam (Ons Hageland)
Patrik Wegner v. Neus (Castrum)
Rik Weverbergh v. Bizje (Payottenland)
Leo Weytjens v. Zon (Hasseleta)
Ruben Wiedijk v. Balor (Ganges)
Luc Wiemeersch (Ros Beyaert)
Akim Willems v. Herr W (Castrum)
Jan Winderickx (Payottenland)
Rikkert Wyckmans v. Boulli (Westland)
Brecht Wyseur v. Wiske (Fanfare)

Z
Erik Zwaenepoel (Brugse / Westland)
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Alutechnic Belgium BVBA
Lieverstede 4
8020 Oostkamp
+32 (0)50 370 588
+32 (0)50 374 557
www.alutechnic.be
info@alutechnic.be

Alfabetisch clubnamenrepertorium

0
100 Meter : Gerry Toninato
124 : Steven Willems
1500 : Hugo Geeraerts
2de Klasse : Tim Valgaeren

A
Aa-Front : Maarten Van Eeckhoudt
Aailen : Roger Van Keymeulen
Aanhouder : Herman Prove
Aap : René Segal
Abces : Frank Groffi
Abdel : Jozef Maes
Abort : Fred Demey
Abortie : Dimitri Duffeleer
Abraham : Maurits De Meuter
Ace : Petra Cuppens
Adèle : Xavier Woot de Trixhe
Adidas : Peter Van den Boezem
Adje : Steven Keulers
Adler : Viktor Verheyden
Adriaan : Bart Lauwers
Afspeler : Luc Dierckx
Agressor : Jan Sempels
Agricol : Ben Vanden Berghen
Aha : Anthony Lecompte
Air : Bram Hermans
Ajuin : Geert Goubert
Aladin : Alain Schutjes
Albert : Hans De Neef
Albino : Guy Van Holsbeek
Al Capone : Patrick Haazen
Alcool : Yves Vangheluwe
Aldebaran : Gilles Rasson
Ali-Baba : Vital Pauwels
Allei : Karel Tirez
Altaid Deust : Rik Oosterlinck
Amadeus : Pascal Lapere
Amaretto : Günther Mattheussens
Ambiance : Bruno Dedeyne
Ambiorix : Bernard Claessens
Ambras : Francis Heymans
Ambras : Ralph Neven
Ampho : Rembert Dochy
Anaal : Frank Lambrechts
Anaconda : Wim Smeets
Anatol : René Belleweg
Animal : Bruno Van Caelenberg
Anorexia : Jeroen Van Hees
Antigel : Toon Hermans
Antiroest : Marc Kips
Antoine(ke) : Geert Cannoot
Apache : Marc Dobbeleir
A Point : Anneleen Coppens
Apollo : Herman Cosyns
Apostel 13 : Jan-Bart De Muelenaere
Appel : Clara Van Hemelrijck
Appelsien : Viktor Meulemans
Appeltrot : Stefan Vander Stichele
Arafat : Lara Hendrickx
Arie : Joost Colaris
Arlet : Hans Van De Velde
Arro : Michaël Kestemont
Artois : Jürgen Branckaert
Aruba : Arie Abbeloos
Aschpot : Paul Haers
Asperge : Christophe De Schrijver
Asshole : Raph De Schrijver
Astyanax : Herman Bossens
Atilla : Patrick Olbrechts
Atomium : Jan Van Hove
Avuvum : Manu Lagast
Ayatollah : Bart Van Steenberge
Azjel : Christophe Steppe

B
Babette : Elisabeth Steenackers
Baby : Michel Roggen
Bagaar : Maarten Mallants

Baguetje : Christoph Vandaele
Bakker : Mark De Backer
Bakkes : Anne-Sofie Indekeu
Bakkes : Bart Van den Eede
Bakkes : Thomas Van Rompuy
Baksje : Thomas Bailleul
Bakske : Wim De Donder
Baksken : Bart Neirincks
Bal : Johan Van Baelen
Balachus : Gunnar Michielssen
Balder : Gilbert Van de Weerdt
Baldur : Frans Van Stalle
Balhoer : Xavier Van Reeth
Ballekes : Emiel Puttaert
Balor : Ruben Wiedijk
Balzac : Peter Hornsby
Bambam : Theo Putzeys
Bambi : Jan Heyvaert
Bambi : Bart Soenen
Bambi : Mathias Tobback
Bami : Thomas De Peuter
Barabas : Johan Bruyninckx
Barabas : Geert Mijten
Barbie : Jille Absil
Barbie : Geert Barbry
Barbie : Koen Depaemelaere
Barko : Albert Neetens
Baron : Philippe de Vicq de Cumptich
Baron : Franz Van Steenkiste
Barry : Bart Crispyn
Bas : Joris De Ceuster
Basiel : Wouter Bossuyt
Baskul : Peter Dewitte
Batman : Bart Eelen
Bavet : Jean Hendrickx
Bavet : Alain Van Geel
Baxter : Nele De Boeck
Baywatch : Laurence Cuypers
Bazepoeper : Koen Van Goethem
Baziel : Thomas Van Biervliet
Beach Boy : Bert Jagers
Bean : Vincent Holsbeek
Beasty : Christophe Hoste
Beaufort : Jan Degeest
Beauty : Philippe Van der Keilen
Beavis : Davis Lanssens
Bébé : Gerald De Peuter
Bébé Cadum : Jacques Vincent
Beemer : Gerd Jacobs
Beenhouwer : Bart Van Melckebeke
Beer : Hubert Tobback
Beest : Guy Sols
Beetle : Stephanie Willems
Befke : Vincent Vroninks
Beikes : Lou Van Der Linden
Beir (de Zweir) : Bert Liekens
Bekan : Tim Melis
Bekker : Tom Verrept
Bele : Luc Abeele
Bellie : Sophie Lahousse
Ben : Chris Rogiers
Ben Ali : Benoni Dehaeck
Benauwd : Benoit Coigné
Benji : Benjamin Verpoort
Bennat : Emiel Carlier
Bennicilline : Benny De Maesschalck
Beppe : Kris Van De Kerckhove
Bèr : Bernard Blanckaert
Bère : Robert Houthooft
Berke : Stefan Dupont
Berke : Albert Hillen
Bèrnie : Thomas Claeys
Berre : Hans Beerlandt
Berry : Albert Daenekindt
Bertes : Albert Rathé
Bertus : Hubert Verwilghen
Bettie : Lieven Vermeire
Beun : Philippe Benijts
Beustel : Luc De Neve
Beustel : Alexander Severyns
Beuzak : Stijn Dhondt
Bicky : Karen Rogiers
Biebel : Niek Deschacht
Biejst : Floris Van den Broeck
Bieke : Lambert Schippers
Biergoot : Paul Neutjens
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Biertrap : Frank Op De Beeck
de Bieste : Marnix Viaene
Biët : Gabriel Van Waeyenberge
Bietel : Bram Vrancken
Bieweg : Vic Dons
Bifi : Paul Van Genechten
Bifi : Stephen Walckiers
Big Ben : Eric Van Winghem
Bill : Willem Peumans
Billie : André Byl
Billie : Paul Ghysbrecht
Billie : Marc Vanstraelen
Billy : Pieter Wyckmans
Bing : Urbain Boutelegier
Binky : Stefaan De Baene
Birdy : Jan De Roeck
Bis : Virginie Fremat
Biske : Inès Hellemans
Bizje : Rik Weverbergh
Blaas : Stefaan Bergé
Blackie : Eric Verhoeven
Blackie : Bert Vermeulen
Blackout : Luc Van Weert
Blanche : Katrien Willoqué
Blauwvoet : Filip Van Kerckhoven
Bleiter : Ward Breesch
Bles : Steven Vangerven
Bleskop : Jaak Pauwels
Bleu : Kristof Debecker
Bleu : Frederik Houben
Bloaske : Bruno Nackaerts
Blondie : Thomas De Cock
Blondie : Denis Van den Weghe
Blondie : Didier Van Parys
Blotte : Bruno Van Iersel
Blow : Anik Martens
Blub : Dieter De Maeyer
Bluts : Jan Leens
Bobby : Dirk Van Himbeeck
Bock : August Gooris
Boeba : Jan Eelen
Boeddha : Jan Desmedt
Boeddha : Karel Rooyackers
Boela-Matari : Werner van den Hurk
Boelie : Peter Van Vooren
Boema : Eric Van Hoeck
Boemerang : Pieter Bergé
Boer : Joris Putzeys
Boer : Bram Sabbe
Boerin : Nathalie De Mulder
Boerin : Leon Laeremans
Boesterink : Emiel De Ridder
Bokal : Marc Innegraeve
Boke : Yoeri Van Dyck
Boksbal : Serge Van Eyck
Bolle : Philip Vandervreken
Bollie : Sander Ide
Bollie : Stefaan Vandaele
Bollie : Bernard Vlieghe
Bompa : Koen Fissette
Bompa : Fernand Vloeberghen
Bonaparte : Anne Grysolle
Bon Bon : Guido Heijsters
Bond : Katrien Bosquet
Bongo : Marc Spotbeen
Boogie : Isabelle Panis
Boontje : Bart Boone
Bordel : Iwein Van Driessche
Borie : Arnold Vanden Houte
Boris : Philippe Bardyn
Boris : Bart Willems
Borstel : Jan Antonneau
Borstel : Ruben Cools
Borsthaar : Laurent De Meester
Bosaar : Joost Schillebeeckx
Bosbeer : Thierry Devos
Bosbeer : Gwijde Versele
Bosj : Joost Klykens
Boskakker : Vincent Jadoul
Boss : Raf Van Hellemont
Bostino : Christophe Bostyn
Bote : Jacques Rabaut
Bottel : Hildegard Devoghel
Boula : Alain Ide
Boulli : Rikkert Wyckmans
Bounke : Hugo Ghesquière
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Bout : Georges Dumortier
Bowie : Wim De Somere
Boxer : Koen Develter
Boze Wolf : Leo Feyaerts
Brabander : Yves Vannerum
Brarij : Omer Bosman
Brats : Stany Laenen
Brats : Bart Van Gorp
Brestig : Robrecht Coppens
Brie : Marcel Iserbyt
Brie Loi : Daniel Vanden Eynde
Brik : Jan Van Rossem
Brilsmurf : Dirk Coelmont
Britney : Steven Thiré
Brochette : Kristof Sallet
Bröd : Gert Aerts
Broesse : Luc De Broe
Brogno : Bruno Cleeren
Brokke : Michiel Hertegonne
Bromer : Luc Desomer
Brommie : Niek Van der Straeten
Bros : Gustave Dotremont
Broske : Carl Dotremont
Brötchen : Piet Siffert
Broussos : Geert Knapen
Bruce : Jan Van den Brande
Brute : Charlotte De Moor
Brutus : Gauthier Clerens
Bruuntje : Stijn Debruyne
Bruur : Jean-Pierre Walravens
Buck : Steve Desmet
Buffalo : Pieter Berger
Buffalo!! : Jan Huys
Buiten : Louis Pauwels
Bulex : Stefaan Buylaert
Bulk : Ulas Biter
Bumper : Karl Putzeys
Bunny : Benjamin Anguille
Burp : Ellen Milloen
Burps : Eric Van Den Bon
Bus : Lander Meeusen
Bus : Karl Neyrinck
Buze : Jan Buyse
Bwat : Freddy Evenepoel
Bweurgh! : Lode Moens

C
Cachot : Isabelle Van Mieghem
Caesar : Jan Wauters
Caïn : Robert Verdurme
Caligula : Pascal D’Hoore
Calimero : Bert Verstraete
Callisj : Jean De Saeger
Cambrien : Hubert Vanderroost
Camino : Koen Vandamme
Camion : Christopher Bailleul
Camionette : Nele Van Roey
Canard : Emmanuel Bruynooghe
Capas : Dieter Vandenberghe
Carbon : Francis Binst
Cardoen : Paul Cardoen
Carotte : Peter Poot
Cartouche : Filip Colson
Cartouche : Tom Sterckx
Caruso : Bob De Pauw
Cassius Clay : Hugo Vranckx
Castor : Rik Mees
Celle : Marcel Zoons
Cepi : Jean-Paul Vandersteen
Cervela : Walter Vermeulen
Cesar : Bob De Pauw
Chacha : Jean-Charles Verwaest
Chacosch : Inge Reynders
Champie : Bart Champagne
Chaos : Jorgen Colsoul
Chappe : Bernard Defraye
Charlie : Guy Claessens
Chasse : Francis Artois
Check : Karen Blereau
Cheval : Marnix Daneels
Chewbacca : Mike Swiggers
Cheyne : Filip Ducheyne
Chicken Dick : Dieter Vanovertveldt
Chico : Mathias Vannoote
Chille : Achiel Bens

Chilperic : Piet Van Nieuwenhuysen
Chinees : Lee-Ming Njoo
Chip : Stijn Delboo
Chiwawa : Louise Van den Bogaert
Chloortje : Nele Deburghgraeve
Choco : Philip Degroote
Chois : Karel Franchois
Choko : Michaël Dequae
Chou : Karina Van Keer
Chouke : José Crommen
Christi : Jan Christiaenssens
Christus : Peter Van Landeghem
Chrono : Karel Monden
Chuckie : Kenneth Dierick
Chuckie : Veerle Leemans
Cieke : Francis Huysmans
Cinema : Frederik De Preter
Cirose : Guy Maeseele
Cliché : Marc Cailliau
Clinton : Luc Brouns
CLO2 : Pieter Vander Stichele
Clodelle : Karoline Lenaers
Cloethe : Johan Van Hooreweghe
Clovis : Olivier Vanneste
Coach : Hans Jacobs
Cochon : Benjamin Santy
Coco : Frans Van Rossem
Coiffeur : Frederic Coorevits
Colletje : Wouter Collette
Coma : Heleen Allegaert
Coma : Alexander Baert
Coma : Tom Coppens
Coma : Michael Jespers
Combi : Jean-Paul Bisschops
Commercantje : Eric Adriaenssens
Compi : Geert Van Compernolle
Complex : An Christiaens
Compot : Bart Vanhoutteghem
Conto : Marc Raport
Contra : Johan Van Eylen
Contrair : Erlend Scheers
Control : Sofie Van Lent
Cornichon : Hoonhee Meskens
Cornisj : Roland De Schutter
Cotje : Johan Cottignies
Coyote : Jacky Hox
Crash : Roxane De Cock
Crash : Laurence Indekeu
Crisis : Chris Pierens
Crunchy : Guy Mertens
Cupido : Gaston De Vroede
Curre : Marc Coen
Curre : Pieter Kempeneers

D
Daddy : Pieter Delbaere
Daf : Christ D’haeveloose
Daidalos : Jef De Koster
Damn : Patrick Block
Dandy : Antony Depoorter
Dandy : Curd Vandecasteele
Dane : Daniel Noyez
Dankuwel : Frank Preud’homme
Das : Jo Goiris
DDC : Dirk Declercq
Decibel : Vic Mortelmans
Decibel : Ruud Teeuwen
Dee : Dirk Vranken
Delier : Laurent Houtsaeger
Delver : Marc Dielissen
Demer : Paul Peeters
Demosthenes : Jos Chabert
Derby : Alexander Lecluyse
Derby : Raf Verheyen
Detektief : Willy Neys
Deure : Michaël Loontiens
Diabolo : Willy Ballet
Diepgang : Tom Drixler
Diesel : Katrien Meuwissen
Dikke Willy : Willy De Ceulaer
Dildo : Christian Van Thillo
DiMi : Dimitri Bostyn
Dinges : Wim Ilsbroux
Dinges : Hans van Hove
Diogenes : Marc Servotte
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Directeur : Jan De Koninck
Dirty : Thomas Vankelecom
Diskette : Sofie Tobback
Distilbeen : Alfons De Pauw
Dizzer : Désiré Fonteyne
Djesus : Patrick Pauwels
Djoe : Johan Mees
Djoren : Joris Claeys
Djoren : Georges Messiaen
Dju : Marc Bosquet
Dobber : Lode Tant
Doeaan : Bert Aerts
Doeber : Pieter Uvin
Doefaat : Guido Van Cappellen
Doege : Daniel De Hooghe
Doesj : Bart Renaer
Doewie : Louis Steenackers
Dolf : Paul Blomme
Dolf : Winfried Mertens
Dolf : Adolphe Rubens
Dolf : Johan Schoofs
Dolf : Eline Verschraegen
Dolfuss : Herman De Ceuster
Dolle : Lode Dolhain
Donaat : Nadine Claus
Don Juan : Tom Vleugels
Donna : Renato Donadeo
Dontie : Kris D’Hondt
Dopie : Bernd Dhoop
Doremi : Peter De Coensel
Dozer : Mathias De Somere
Draadje : Bram Stragier
Draaier : Jan Beyens
Drakul : Luc Raport
Drama : Tom De Block
Drapeau : Johan Van Bragt
Drasj : Pieter Caekebeke
Drats : André Van Hove
Drel : Walter Meeuws
Droopy : Sylvie De Clippel
Druiper : Raf Rollier
Drum : Steven Meuldermans
Duck : Jeff Cavens
Duden : Jules D’Hoore
Duke : Sus Van De Weyer
Dumbo : Karolien Baeyens
Dumbo : Joost Knaepen
Dummie : Kristof Desmedt
Duracel : Frank Iwens
Duracell : Helena De Munck
Duzze : Bart Vanroye
Dworv : Johan Creemers
Dynamo : Alain Nijs
Dzeene : José De Wolf

E
Echo : Steven Claes
Echo : Delphine Mallien
Echtwaar : Ruth Neirinck
Eckhardt : Frans Van der Elst
Eenzaad : Geert Palmaerts
Egel : Wim Wiercx
Ego : Wouter Lansink
Ego Flos : Juul Van Dessel
Einbahn : Filip De Cauwer
Elégance : Matthieu Herbert
Elfi : Ralfi Vanlaethem
Elias : Hugo Weckx
Elio : Jeffrey Beetens
Elvis : Joeri Hoornaert
Emmer : Dominique Somers
Enkie : Philippe De Heyder
Epilepsie : Reinhart Maertens
Eros : Serge Vermeersch
Erpel : Marc Leeman
Escargot : Kris Van Saene
Essevee : Steven Vanderhaegen
E.T. : Laurent Degroote
Eupirides : Jan Larivière
Eustache : Mark Dewilde
Ex-Aequo : Willy Proot
Excel : Els Van Hecke
Excuus : Els Lenaerts
Extremis : Sofie Allegaert
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F

Furie : Inne Goossens
Fwat : Fouad Sammakieh

Faars : Frederik Vanmarsenille
Fabby : Katrien Baetens
Fabry : Dominic Duthoit
Facteur : Jan Bode
Facteur : Stephane Hoste
Faf : Luc Favoreel
Fakes : Thomas Vertriest
Fallus : Carl Onghena
Fanta : Stefan Van de Weyer
Fanus : Stefan Himpe
Fanusi : Stephane Trouvé
Faone : Stefaan Volckaert
Farinelli : Hans Michiels
Faro : Hans van Ham
Faroek : Theo Germeys
Fats : Frank Warson
Febreis : Gerbert Vandenberghe
Félicé : Wim Steegmans
Felle : Marc Knevels
Fellini : Paul Hermans
Ferdi : Herwig Maddens
Ferre : Mark Busschaert
Fetisj : Jan Niclaes
Feut : Christian Van de Velde
Fever : David Defever
Fi : Martin Fiddelaers
Fiasco : Stefaan Van Enis
Fiche : Guy De Munck
Fifi : Filip Luwaert
Fifi : Philippe Riem
Fifi : Karl Verlinden
Fik : Filip Mees
Filee : Jos Van Reeth
Fini : Caroline Tonnelier
Fisher : Jacques D’Hooghe
Fiskadeng : Olivier Le Compte
Flanel : Hans Fraeyman
Flannel : Wouter De Neve
Flap : Johan Aerts
Flappy : Philippe Verbrugge
Flegmatieke : Mon De Bruyn
Fles : Koen Keirse
Fletten : Marc Vanfleteren
Flipke : Gunther Van Dyck
Flipper : Wilfried Van den Broeck
Floche : Herman Goetschalckx
Flodder : Nicolas Gevaert
Floike : Steven Pauwels
Floppy : Dominique Dejonghe
Flor : Steven Vandeput
Florre : Luk Vanfleteren
Flosj : Jan Huys
Fluim : Benoit Daem
Fluime : Axel De Brabandere
Fluppe : Philippe Sintobin
Fluut : Stefan Blaton
Fobie : Edward Meert
Foef : Rudo T’Kindt
Foesjel : Philippe Van Laethem
Foeter : Steven van Eeden
Foetsie : Frederik Staelens
Föhn : Koen Vansant
Fokkemast : Piet Sleeckx
Fondu : Jos Dewit
Fongske : Dries Verhaeghe
Fonsch : Paul Degroeve
Fonz : Sven Vingerhoets
Forest : Bart Houben
Foy : Florimond Cassimon
Frans : Frank Laperre
Fred : Hubert Demortier
Fredolf : Frederik Tirez
Freud : Frédéric Leynen
Freya : Joyce Drooghmans
Frigo : Tom Ottevaere
Frit : Walter Van den Broeck
Frizeur : Karel Vanheukelen
Fronske : Evert Hardeman
Fros : Frederik Rosseel
Frut : Erik Doms
Fuck : Fons Diels
Fuki : David Lam
Fundi : Stephanie Cael
Fundum : Eric Wyffels

G
Gabbi : Peter De Leyn
Gabieten : Gaby Vanparys
Gaga : Gabriel Van Waeyenberge
Gaia : Dries Ide
Gandhi : Jan Lancsweert
Ganja : Bram Snackaert
Garcon : Piet Callens
Gargamel : Vincent Van Quickenborne
Gasparone : Emiel De Keersmaeker
Gat : Geert Cannoot
Gatje : Erik Degadt
Gazelle : Patrick D’Hulst
GB : Bruno D’Haeyere
Gebbel : Frederik Grysolle
Gebbel : Luk Kelles
Gedoeme : Emile Otten
Geenste : Dominique Geenens
Geerstegraan : Jef Durant
Geertje Tippel : Geert Blyweert
Geiser : Stijn Van Vugt
Geit : Jacques De Geyter
Gel : Alain Vanfleteren
Geleerde : Erik Stevens
Genie : Henri De Munck
Genotene : Karel De Houwer
Germanicus : Mon De Goeyse
Gertjemedat : Gert Lismont
Geste : Nina De Moor
Geus : Wim Vlieghe
Gewoon : Ives Claes
Gezwel : Jos Schepers
Ghandi : Joost Peeters
Ghekko : Karl Iserbyt
Ghyl : Philip Van den Eynde
Gib : Gilbert Van Oproy
Gieten : Guy Bevernage
Gigi : Johan Dirickx
Gigi : Geert Geerkens
Gigli : Sarah Van Eeckhout
Gigolo : Piet Lommez
GI Joe : Eric Beels
Gilee : Johan Vranken
Girre : Geert Depondt
Gitaar : Renaat Lettens
Gitten : Guido Debal
Gizmo : Hans Vanattenhoven
Göbels : Luc Geebelen
Goebbels : Steven Poulin
Goliath : David Martens
Gondel : Jozef De Keersmaeker
Gonzo : Barry Kolenaar
Gonzo : Alexander Roose
Gonzo : Jan Swennen
Goose : Chloé Raman
Gorbi : Michael Vandamme
Graf Zeppelin : Frans Tiebaut
Grand-Ecart : Cynthia Joossens
Grete : Geert De Brabandere
Griekske : Stefanos Spanos
Grimas : Benoit Van Ongevalle
Grimm : Karel Van Gompel
Gritsel : Ivo Puelinckx
Grizzly : Bernard Bynens
Grizzly : Tom Valckx
Groene : Rene Groenez
Groesj : Alexander Mariën
Groothoofd : Dirk Van Collie
Grote Beer : Erik Vandenbosch
Grüber : Erik Van den Brempt
Grus : Koen D’Haeyere
Gubbels : Tom De Smet
Guillaume : Guido Houben
Günther : Jef Camerlinck
Gutt : Jean Tordeurs
Guustje : Jan Augustyns

H
Haantje : Niki Serruys
Hacajou : Nicolas De Quinnemar
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Hagar : Sven Loopmans
Hagar : Sven Van Helden
Hagen : Albert Clerckx
Hakke : Hans De Loore
Handjes : Hans Ceulemans
Hannibal : Jan Borremans
Hannibal : Michel Vanfleteren
Hannibal : Dirk Van Mechelen
Hark : Frank Judo
Harpic : Stoffel Van Eeckhoudt
Hasthamoës : Franz Van den Bosch
Havanna : Joost Bosquet
Hechting : Stefaan Verhaeghe
Hector : Jos Van Der Linden
Heewiet : Charlotte Backx
Heini : Michaël Martens
Heiring : Eddy Druyts
Hemmekes : Xavier Van de Poel
Hengst : Steven Balis
Hercules : Willem Grauls
Herk : Lieven Van Wijk
Herman : Piet Verkinderen
Herman TD : Herman Van Deuren
Hermes : Gilbert Hertecant
Herminneke : Jan Tobback
Herpes : Dorien Degreef
Herpes : David Germis
Herr W : Akim Willems
Herwig : Philippe Vanhove
Hespe : Karl Odent
Hete Wolf : Ward Van Rompay
Hitler : Maurits Agneessens
Hoden : Hugo Van Bockstal
Hoebbel : Dieudonné Horlait
Hoepstaak : Bruno Denys
Hollander : Gert-Jan Wolters
Hondje : Wim Callaerts
Honoré : Guy Goyens
Horatius : Andries Raes
Horloge : Philippe Van der Keilen
Hoss : Koen Sijsmans
Houtman : Francis Chlarie
Huggies : Hans Naudts
Hulkie : Maarten Nuytten
Huppel : Els Goubert
Hyde : Klaas Chielens
Hydrex : Ward Van Rompay
Hyena : Georges Albertyn
Hype : Frederick Vandeput
Hyper : Sylvie Vanoverstijns

I
Ibi : Jean-Marie De Bock
Ice : Jan Christiaens
Ice : Alexander Olivier
Idefix : Stefan Van Tricht
Idi : Guy Pas
Idie : Olivier Brunfaut
Iet Anders : Philippe Rooseleer
Illegaal : Hendrik Winkelmans
Illeseinkeur : Paul Struys
Imodium : Philippe van Hautekerke
Impe : Michel Himpe
Incest : Karl Buckens
Inporno : Patrik Mermans
Interbrew : Franck Debue
Interbrew : Carlo Roman
Interim : Herman Van Bouwel
Intro : Tim Buysse
Iodium : Bart Van den Daele
Irish : Gino Coffez
Isolatie : Jef Dierckxsens
Ivorix : Ivo Coninx

J
Jacky : Pierre De Puydt
Jaco : Koen Jacobs
Jail : Alex Van Lieshout
Jakke : Jacques Cailliau
Jamel : Michel De Coninck
James : Freek Jansen
Jan-Bart : Jan Vanslijpe
Jancalli : Jan Caudron
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Janker : Cédric De Quinnemar
Janot : Jan Goethals
Java : Rik Rosiers
Jazijn : Geert Vyls
Jean-Marie : Rens Busschots
Jeanne d’Arc : Cedric Vergauwen
Jeanne d’Arm : Anne Van Den Berghe
Jedi : Kenneth Van Hecke
Jeet’n : José Lemahieu
Jeffie : Jozef Theunissen
Jef Mandel : Laurent Verlinden
Jempi : Jean-Paul Serneels
Jempi : Jean-Pierre Vanhecke
Jempi : Fréderic Verrue
Jempie : Jean-Pierre Lemaire
Jenseits : Geert Palmaerts
Jerom : Siegfried Debaeke
Jerommeke : Jochen Mallants
Jerry : Gerdy Vandenbroucke
Jexcuus : Thomas Vande Vyvere
Jimmie : Vincent Lambrecht
Jipi : Jean-Pierre Kreemers
Joe : Louis Langhendries
Joe Bacardi : Chris De Boeck
Joekels : Alexis Hallemans
Joeri : Jürgen Serruys
Johannes : Antoon Verboven
Johannes : Tomas Vermeire
John Bull : John Demuynck
John Massis : Johan Pype
Johny : Dirk De Decker
Joint : Peter Plas
Joint : Johan Verwilst
Joirrie : Joris Smeyers
Jokke : Jaak Van den Heuvel
Jokke : Johan Wynants
Jol : Hugo Peersman
Jomme : Patrick Ghesquière
Jordy : Steven Vandendriessche
Jörg : Joachim Pohlmann
Jos : Frederik Pieters
Joyce : Maarten Van Bavel
Jozzy Wozzy : Johan Grutman
JR : Jos Raets
Jucheidi : Luc Leroy
Judas : Thomas Nuttin
Judocus : Jozef Van Orshoven
Juliano : Joseph Lano
Jul Mijne Lul : Jules Van den Eede
Jumbo : Luc Boret
Jumbo : Lucien Van den Brande
Jumbo : Jurgen Van Looy
Junior : Michaël De Schrijver
Junior : Marc Dispersyn
Junior : Peter Segers
Junior : Pieter Van den Brande
Junior : Kenneth Vermeire
Jupke : Steven De Vroede
Just : Ludo de Vleeschauwer van Braekel

K
Kaar : Edwin Jacobs
Kabila : Jan Nijs
Kabila : Peter Van Der Eecken
Kabouter : Philippe De Somere
Kadei : Dirk Lahaye
Kadol : Hubert Van Melkebeek
Kaffee : Dominique Suttels
Kailjen : Emiel Mertens
Kajubereir : Steven Spittaels
Kak : Jan Dumez
Kaka : Bénédict Wauters
Kaketoe : Theo Boel
Kaksje : Jan Deruytter
Kalf : Jean Dutordoir
Kalichke : Roger Van de Vondel
Kalium : Tom Dierick
Kalle : Marc Carlier
Kalle : Richard Darquennes
Kalondo : Felix Vande Vyvere
Kalson : Constant Merckx
Kanimero : Ann Philips
Kapmes : Frank Peeters
Kapot : Jo Daris
Kapper : Frédéric Van Den Weghe

Karruur : Herman Colpin
Kartasj : Paulus De Boe
Kasdrol : Erik de Schrijver
Kaspoussière : Paul Dirix
Kassei : Geert Vastiau
Kasset : Peter Caset
Kastaar : Arnout Coppens
Kastar : Leo Muyldermans
Kavalier : Jos Vandeven
Kavia : Brecht Vermeulen
Kawa : Hans Puype
Kawee : Karel Puype
Kebab : Joris De Bock
Keet : Danny Devoldere
Keizer : Marc Hondeghem
Kelt : Wim Vermeulen
Kemel : Eric Hemelaers
Kemel Pacha : Kamiel Vanderlinden
Kenner : François Van Damme
Kepernagel : Roger Wambacq
Keppi : Filip Keppens
Kerk : Pim Van Kerckhoven
Kerkuil : Dirk Vanderhoydonck
Kermit : Dries Martin
Kermit : Bert Vermeire
Ketaat : Jef Grieten
Ketchup : Fred Vandermarliere
Keu : Eric Van Hoeck
Keun : Geert Keunen
Keun : Freddy Raes
Keust : Bart Ceustermans
Keuster : Herman Verbist
Keutel : Marc Spotbeen
Keutel : Tjeerd Stevens
Kever : Peter Vijverman
Khommeinie : Philippe Comeyne
Kiere : Dirk Ghekiere
Kikker : Frederik Michils
Kikker : Peter Ottevaere
Kilo : Johan Vercammen
Kingkong : Jan Cleeren
King Kong : Georges Hanot
King-Kong : Jozef Nechelput
Kingkong : Johan Raedemaeker
Kinky : Elsbeth van Paridon
Kist : Bruno Steegen
Kla Berreke : Wim Truyens
Klak : Jan Meulepas
Kleerkast : Ward Hens
Kleine : Yves Panneels
Kleine : Christian Warson
Kleine Beer : Luc Vandenbosch
Klein Tuurken : Arthur Dheedene
Klepto : Laurence Dewaele
Klet : Bart Schepens
Kletze : Filip Vanneste
Klietoor : Frank De Ketelaere
Klimop : Herman Van Eeckhout
Klink : Valère Oversteyns
Klit : Karl Engels
Klitty : Gitte Bel
Klois : Joost Claeys
Kloisj : Jos Chabert
Klojo : Jo Gielen
Kloof : Karl Mortelmans
Kloot : Claude Clais
Klos : Hugo Degreef
Knol : Carlos Geens
Knorr : Mathias Van Aken
Knuppel : Karel Holvoet
Kobbe : Lode Langedock
Kodak : Joris Ceulemans
Kodak : Luk Collet
Kodde : Jens De Vleminck
Koekie : Sven Bols
Koekie : Peter Coucke
Koekoek : Geert Mijten
Koemkoemer : Luc Van Eeckhoudt
Koeper : Jelle Stassijns
Koes-Koes : Johan Houben
Koetjie : Dirk Ooghe
Koitser : Chris Rogiers
Kojak : Hans Gelok
Kojak : Gwen Roosemont
Kokske : Albert De Cock
Kol : Peter De Cauwer
Kommisj : Ivo Van den Nest
Kompas : Ben Stroobants
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Kompassie : Olivier Verplaatse
Komsjeemwa : Daniëlle Van de Vijver
Kongo : Wim Van den Brande
Koningske : Hugo Engels
Konnie : Matthias Hertegonne
Kosmos : Peter Dirix
Kostekmor : Francis Ottevaere
Kostum : Alfred Davidts
Kostuum : Laurent Verhelst
Kotser : Luc Schoups
Kotser : Joris Van Os
Kraaie : Wilfried Vancraeynest
Krapuul : Jan Gheysens
Krem : Pieter De Crem
Kriek : Jef Tiebout
Kriekske : Frank Ghys
Krok : Jacques De Krok
Krokdort : Odile de Ras
Krombas : Frank Crombez
Kromme : Luc Claessens
Kruger : Hans Kluge
Kuiken : Gerald De Causemaeker
Kuikentje : Filip De Cauwer
Kuman : Johan De Cuman
Kwaisjen : Jan Verhavert
Kwak : Francis Davidts
Kwak : Luc Quaeghebeur
Kwast : Dolf Neetens
Kwatch : Erik Loosveldt
Kwebbel : Dominique Kolijn
Kweetnie : Jozef De Proft
Kwek : Prosper De Moyer
Kwiekie : Mieke Steyaert
Kwikke : Thierry De Quick

L
Lambic : Anne-Sophie Van Daele
Lambik : Arie Abbeloos
Lambik : Herman Van de Voorde
Lambik : Ivo Vermeylen
Lampe : Stijn Dejaegher
de Lange : Stefan Schepers
Lange Jef : Jozef Verhoeven
Langen Endj : Rik Van den Dooren
Larousse : Steven De Foer
Lassie : André Vierendeels
Last : Gregory Fossion
Lastie : Jan De Belder
Lastige : Luc Schockaert
Lastpost : Kris De Geyter
Lawaait : Maurice Appelmans
Laweit : Koen Bosquet
Laweit : Laurence Carels
Laweit : Anton Slabbinck
Lawijt : Patrik Neutjens
Lawijt : Jos Oleo
Leegaard : Philippe Couvreur
Legum : Jos Goubert
Legume : Jan Roex
Lenin : Hans Brasseler
Lenzie : Koen Vanhoutteghem
Leonidas : Leo Lindemans
Le Pen : Christophe Robbe
Leroy : Frederik Pas
Letsel : David Waelkens
Leubben : Jean Vanderhasselt
Leuder : Niko Proesmans
Libbe : Jean Libbrecht
Libi : Michel Libens
Libido : Dirk Coelmont
Libido : Bram Swaerts
Liefde : Carl Defuster
Lies : Axel Leys
Lift : Bart Colson
Limbo : Charlotte Peeters
Limey : Roeland Goorts
Lin : Julien Valcke
Linksen : Wim Demeester
Lippe : Koen Verbeke
Lisj : Pieterjan Vermoesen
Lits : Frederik Doucet
Locht : Filip Van De Winkel
Lodse : Lode Verbeke
Loebas : Lode Broeckx
Loebas : Leo Bruyninckx
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Loesj : Karel De Leener
Loki : Arnold Claessens
Loozen : Alexander De Loose
Lorias : Albert Van Eeckhoudt
Lorre : Maarten Dewaele
Lorre : Walter Vits
Lotten : Leon Bouckaert
Lotti : Patrik De Cat
Lotus : Dirk Abbeloos
Lotus : Simon Devos
Loute : Leon Verbeke
Lozano : Thomas Depuydt
Lözie : Yves Leysen
LP : Filip Legein
Lucifer : Peter Perquy
Lucky : Luk Vanneste
Lucky Luke : Luk Geldof
Ludo : Pieterjan Eeman
Ludo : Lode Verkinderen
Ludwig : Benoit Vanhove
Luigi : Louis Christoffels
Luis : Wim Boon
Luppe Kassoel : Jozef Blyweert
Lurch : Philippe Ghysen
Lurk : Max Guffens
Lurpe : Pascal Leys
Luster : Philippe Carton

M
Maai : Gert Reekmans
Maantje : Francis Van Remoortel
Macack : Edmond Mees
Magere Hein : Jozef Van de Heyning
Maggie : Jeroen Van Hoof
Magic Nana : Frans Florquin
Magnum : Patrick Leclair
Maître : Guy Eerdekens
Make : Katrien De Lathauwer
Manchet : Lucien Lamberts
Mandataris : Marc Faict
Mandus : Paul Herbosch
Manillo : Frederic Caudron
Manuti : Emmanuel Van Parys
Mapje : Joeri Arts
Marcel : Geert De Neef
Marci : Alexander Deltour
Margi : Wim Hermans
Marginal : Steven Van Mol
Marijke : Bert Schepens
Marraine : Maria Daen
Marraine : Lisette Thys
Marraine : Alfonsine Vandermaelen
Marre : Marc Blanckaert
Martini : Martin Pattyn
Maserati : Kris Lefebvre
Masse : Francis Maselis
Matje : Marc Lemahieu
Mato : Hugo Vanhacht
Matris : Luc Lemmens
Mauve : Gunther Geerts
Maxi : Goedele Calle
Mazet : Dries Maebe
Mbuyu : Dimitry Christiaens
Meesterke : Jef Meylemans
Melker : Tomas Minnen
Melrose : Stijn De Ceuster
Mem : Hugo Monden
Mem : Reinout Van Vaerenbergh
Meme : Stijn Mannaert
Meng : Romain Vermeire
Mengistu : Koen De Loof
Mente : Remi Verselder
Mentel : Thomas Marteau
Merrie : Bas Lansbergen
Mespel : Hubert De Neve
Messias : Johan Bruyninckx
Meten : Aimé Verkest
Metteco : Jan-Lodewijk Mertens
Meutten : Jan Maervoet
Mickey : Michel Demot
Microbius : Lode Verbelen
Midget : Caroline Vandoninck
Miel : Stef Goris
Migmee : Mieke Hesemans
Milo : Tom Van Mierlo

Minet : Michel De Schryver
Minibus : Eric Vandenbussche
Mini-Jupe : Roland Van Cleempoel
Misenplis : Patrick Feyaerts
Missen : Marc Dever
Missing Link : Bert Vandenbroeck
Missy : Isabelle Van den Bosch
Missy : Caroline Van Mol
Misten : Jozef Mistiaen
Mizzoo : Hans Michiels
Mobil : Koen Van der Straeten
Moesj : Eddy Druyts
Moeske : Cécile D’Hollander
Mohikaan : Olivier Marichal
Moil : Benoit Spitaels
Moilder : Rik Van den Dooren
Mon : Geert Monserez
Mong : Luc Monserez
Mong : Filip Vanhevel
Monster : Yves Vancaillie
Moor : Paul Reniers
Moorke : Michel Demoor
Moos : Willy Geeraerts
Morrel : Lucien Morlion
Mossel : Patrick Vandemosselaer
Mossel : Jef Vleminckx
Moulin : Jos De Wachter
Moustafa : Thomas Ryckaert
Mozes : Bernard Fourneau
Muh : Rob De Mandt
Mulle : Maarten Dupont
Mussel : Gregory Verhoeven
Musti : Johan De Wachter
MuStie : Glenn Vanneste
Mutt’n : Carl Van Mol

N
Nachtuil : Bart Van den Bosch
Naf-Naf : Sebastien Vanhoucke
Nagel : Thomas Decan
Nagelke : Karel Verschelde
Nageltje : Stefanie Timmerman
Napoleon : Peter Stappaerts
Narrie : Bernard Vercaemst
Nasdaq : Bert Deprest
Die Nase : Bob Meijboom
Natse : Ronald Verbeke
Natte : Bert Vandeborne
Navelpruik : Guido Van Cappellen
Necro : Elke Janssens
Nero : Karel Vandecappelle
Nest : Koen De Vylder
Neukkes : Hugo Vranckx
Neus : Johan Verschueren
Neus : Patrik Wegner
Neut : Erik Heutz
Neuze : Yannick Stevens
Nicht : Piet Hermans
Nicol : Nicolas Bruynooghe
Nieuwen : Francis De Blauwe
Nihoul : Laurent Legrelle
Nijntje : Laurent Van Hoorickx
Nilfisk : Werner Poot
NiQ : Louis-Philippe Piceu
de Noeden Belg : Johan Goemaere
Nonkeltje : Jos Hellemans
Noote : Dirk Lannoo
Nopri : Dirk Eerens
Nosdrovjé : Piet Coppé
Nostradamus : Alfred Van Butsel
Notenkraker : Peter Verboven
Nougatientje : Bernard Dermauw
Nozem : Marc Rosquin
Nul : Kris Declercq
Nurks : Norbert Luyckfasseel

O
Oaker : Christoph Toye
Oaker : Edmond Van Steenberge
Obelix : Gert Bijnens
Obelix : Stijn Calle
Oboe : David Daneels
Odie : Bart Garmyn
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Oebel : Tom Van Medegael
Oerbain : Urbain Van Walleghem
Oerentraepe : Johan Onraet
Oeros : Maurice Van Elst
Oester : Kris Foesters
Oezo : Anthony Beckers
Ohlijf : Olivia Natens
Oizer : Stijn Stassijns
Okee : Geert Van Asten
OK Mazda : Pascal D’Hoore
Oli : Tim Schyvens
Olijfje : Annelore Van Hecke
Ollie : Olivier Drabs
Omnia : Jan Coppin
Onecht Kind : Marc Baes
Onse : Alexandre Flamant
Orakel : Nick Van Gestel
Oranje : Pieter Geysen
Ortnie : Stein Omey
Osama : Safak Celik
Osama : Camille Goddeeris
Oscaar : Dieter De Jongh
Oscaar : Tom Devries
Otto : Dominique Ottevaere
den Ouwe : Jos Freson
Ovulatie : Jonas Verswyvel
Oxo : Jos Pelgrims
Ozon : Wim Moors

P
Paal : Jan Van de Heijning
Paap : Jozef Dauwe
Paard : Philippe Lefère
Pabo : Jeroen Wouters
Padre : Stefan Colpaert
Pallieter : Juul Heremans
Pallieter : Georges Smismans
Palmke : Hans Van Wesemael
Pamperke : Victor Delplancke
Pan : Stijn Conings
Pansj : Tom Heeremans
Panty : Pieter Marx
Panty : Ruud Stroobants
Panzer : Hans Verboven
Papa : Arend Lauwers
Paparazzi : Julie Leus
Papyrus : Bart Reunes
Para : Alain Vereenooghe
Parfait Penguin : Georges Albertyn
Parki : Robby Timmermans
Parrain : Firmin Maes
Pasja : Pascal Peeters
Pasta : Evelien Caimo
Paster : Hans Ide
Patat : Jan Bruwier
Patatje : Patrick Van Haudt
Pateeke : Katrien Van Rompay
Pater : Jozef Robijns
Patini : Luc Pattyn
Patje Serieus : Patrick Schreurs
Patske : Cyriel Stabel
Paulus : Koen Cuppens
Paulus : Luc Machon
Pavlov : Koen Van De Perre
Pebbel : Jan De Greef
Pedal : An Selderslaghs
Pee : Peter Dirix
Peèj : Kris Houben
Peerke : Guus Meeuwis
Peet : Wim Van Peteghem
Pegel : Patrick Van Looveren
Peip : Guy Nechelput
Pekkie : Frederic Pexsters
Pekpot : Jaak Verbaanderd
Peli : Jo De Meester
Penis : Piet De Brouwer
Penis : Marcel Kenis
Penis : Luc Lambrechts
Penninckx : Bart Penninck
Pens : Patrick Claeys
Pensj : Herman Raes
Penske : Ludovic Dochy
Perdue : Marjan Dondeyne
Pere Nik : Niklaas Verellen
Peroesj : Yves Van Heddegem
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Personalis : Marc Delforge
Perto : Guy Van Puyenbroeck
Per Total : Gert De Vos
Petard : Tom Cromphout
Peten : Peter Vanneste
Peter Pan : Marc Weckx
Petit : Jozef De Cleene
Petit : Herman Van der Weeën
Petös : Gert Vandegaer
Petroesjka : Joost Proesmans
Petrol : Stefano Petralia
Pette : Guido Maeyaert
Peuk : Frank Verhaegen
Pezzewolle : Chris Cockmartin
Phoebus : Dolf Loeckx
Phoepke : Elise Vandierendonck
Pick Up : Erwin Raets
Picolo : Lieven Poulin
Pie : Marc Pieters
Piejver : Marijn Goossens
Piep : Myriam Haelvoet
Piere : Pieter Mahieu
Piere : Peter Spyns
Piere : Pierre Vansteenkiste
Pieren : Pierre Bonte
Pierewit : Raymond Tas
Piet Heyn : Pieter-Antoon D’Haese
Pietje : Karel Ghesquière
Pietjie : Pierre Serruys
Piëtte : Pierre Ryckewaert
Pigelotte : Rik Van Schel
Pigge : Eric Van Rompuy
Pigmee : Jan Ickroth
Pik : Hans Punter
Pikke Zot : Peter Vanden Eynde
Pilchard : Rik Heymans
Pillie : Didier Pillaert
Pinky : Laurens Dumont
Pino : Peter Craeymeersch
Pino : Bertrand Deroisy
Pino : Hermes Dochy
Pintje : Katleen Louis
Pinup : Jaak Van Passel
Pion : Geert Van Keer
Pipo : Lorenzo Feys
Pipo : Kristof Haentjens
Pippezijp : Jan Margot
Piraat : Heidi Legein
Pirre : Pierre Feys
Pirre : Jean-Pierre Gheyle
Piske : Karl Raes
Pisse : Michiel Van Eeckhoutte
Pissel : Luc Merckx
Pissijn : Jacques Hendrickx
Pistache : Lodewijk Van Laer
Pistasj : Johan Broekaert
Pistong : Dirk Bourguignon
Pithecantroop : Carlo Heirman
Pitou : Thierry De Heyn
Pitou : Tony Verschaffel
Pizjema : Thomas Hendrix
Pjeche : Jan Bosmans
Pjoekie : Lars Dullaert
Plaaster : Filip Vanlerberghe
Placenta : Jacques Arnauts
Pladaaisj : Yves Coenen
Pladasj : Steven Lievens
Plaffie : Mathias Vandycke
Plafon : Billy Robinson
Plateau : David Proot
Platte : Jan Gommers
Platten : Edouard Michiels
Plaveis : Louis Lamberts van Assche
Plee : Koen Rochtus
Pleeboj : Martijn Dehaene
Plekker : Brigitte Leën
Plekker : Frank Van der Schueren
Ploimke : Johan Van De Winkel
Plongeur : Chris Schroeders
Pluto : Nathalie Cambier
Pluto : Marc Vermylen
Poale : Lode Provost
Poebelle : Willy Palm
Poedel : Stefaan Roobroeck
Poef : Michaël Huyghe
Poele : Paul Liekens
Poembak : Kris Callaert
Poepekas : Hugo Vanderveken

Poëper : Frank Fleerackers
Poeperke : Geert Landmeters
Poepkonijn : Erwin Schoeters
Poeptzal : Raf Deroo
Poessie : Dirk Van Bogaert
Poet-Poet : Katharina Meulemans
Poldergeist : Peter Doms
Polke : Paul Geldhof
Polle : Paul Dereere
Polle : Paul Monden
Polle : Paul Vyncke
Polo : Paul-Henri Cuvelier
Polo : Maarten De Schepper
Polpulair : Paul Van Santvliet
Poly : Heleen Vandecasteele
Pony : Corneel Defranq
Pooser : Karl Huts
Pootje : Mirjam Van Loon
Populier : Peter Van Lishout
Porei : Lieven Smet
Porn : Reinout Alderweireldt
Porno : Luc Van Ishoven
Porny : Thomas Tailly
Potje : Piet Denaegel
Potter : Norbert De Potter
Poubelle : Piet Pison
Poujt : Luc Van Den Noortgate
Poulidor : Raf Van Gysel
Poweet : Ivo Mercelis
Practicus : Frank Staeren
Pralin : Yves Marteau
Prematuurke : Jeroen Lettens
Presidentje : Dirk Vandermoere
Pressure : Henriette Peeters
Prestje : Bart De Prest
Pretensj : Pieter Houben
Prijnses : Sofie Bruyninckx
Prim : Stefaan Van Baelen
Princeke : Valérie Smeets
Prins : Christophe De Landtsheer
Prison : Philippe Reyntjens
Prison : Jos Sterkmans
Pristie : Peter De Veene
Prodi : Ben Vanneste
Professor : Janklaas Gillis
Profke : Adriaan Pluym
Profoit : Marc Dierick
Pros : Jean-Pierre Deryckere
Prostaat : Dominik Arits
Prostaatje : Wilfried Gonthier
Protest : Julie Lietaer
Psycho : Luc Van Assche
Pudding : Bartel Puelinckx
Puist : Piet Lombaerts
Pummy : Wilfried De Blay
Punk : Danny Pieters
Puree : Wouter Pinxten
Put : Koen Roux
Putje : Frans Vandeputte
Putje 17 : Jan Cools
Puype : Johan Dehem
Pythagoras : Piet Chabert

Q
Q8 : Christophe Geerts
Quantum : Yannick Van Hoorickx
Quick : Anthony Qvick
Qwik : Anouk De Vleeschouwer

R
Ràààààf : Raf Derhaeg
Raar : Leo Heremans
Raepe : Francis Piette
Raffal : Filip Tanghe
Rambo : Jeroen Wyseur
Rammeleir : Luc Goossens
Rammeleir : Lieven Stassijns
Ramses : Elmar Vermeulen
Raoul : Marc Lambert
Rapzat : Pieter Leemans
Raspoetin : Karel Cornelis
Raspoetin : Herman Van Rompuy
Ratko : Carl Martens
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Ratzinger : Tim Polk
Reclam : Lien Van den Haute
Redboel : Daan Van Hoyweghen
Reddy : Filip Demey
Reeper : Kamiel Stallaert
Reiger : Xavier Cornelissen
Reinhard : Eugeen Cleerens
Rémi : Koen De Moor
René : Gert Smolders
Retaar : Pieter Dormaels
Retouche : Joris De Sutter
Reun : Jo Vanoorbeek
Rex : Pieter Berckmans
Ridge : Jan Monserez
Rigolle : Quirine Winne
Riker : Johan Deryckere
Rikke : Erik Maertens
Rimpel : Henk Vandewalle
Ringo : Jan Van Leuven
Risky : David Lenaerts
Ritten : Hendrik Olivier
Ritten : Henri Vynckier
Rizla : Clemy Vyncke
Rochel : Filip Huygens
Rochel : Dirk Van Putten
Rocky : Luc Van den Abbeele
Roeland : Roland Albrechts
Roeland : Jens Vanbrabant
Roelie : Paul Roelens
Roelske : Johan Roels
Roest : Jan Eysermans
Rolmops : Jean Niclaes
Roma : Floor Vandierendonck
Ronin : David Van Cauteren
Rooie : Bert Nevelsteen
Rosbif : Paul Ruyts
Rosse : Luc Neefs
Rostekop : Bert Maes
Rucky : Vincent Parein
Rug : Bart de Vries
Rugby : Tom Van Loy
Rukker : Baptist Wyckhuys
Rusti : Luc Neefs

S
Saddam : Frederik Dooms
Saddam : Guy Teuwen
Sadi : Rik Tanghe
Sado : Nathalie Hofman
Safir : Alex De Lathauwer
Sakoche : Peter Roelens
Sakosjke : Guy Hendrickx
Salami : Karel Van Eeckhout
Sali : Annick Heeren
Sallustius : Marcel Cheyns
Sam : Marc Samson
Sandy : Jan Kengen
Sanyboy : Jos Santy
Saoed : Hugo Brutin
Sarma : Alexander Mañas-Fernandez
Scampi : Kevin Onderbeke
Scarter : Thomas Verhamme
Schaamlip : Edwig Mangeleer
Schaamlip : Paul Verhelst
Schamarie : Thomas Bailleul
Schedel : Thijs Sprangers
Scheet : Domien Rodiers
Scheet : Marc Schoups
Scherf : Wim Hendrickx
Schijt : Stijn Jespers
Schijtbewaarder : Hendrik Dockx
Schilly : Ludo Schildermans
Schnäcke : Sarah Verlende
Schnappske : Gustaaf Carens
Schoef : David Vercauteren
Scholdere : Xavier Deschilder
Schoov : Geert Zanders
Schroenkel : Annemie Adriaenssens
Schtroumpf : Benedikt De Bouvrie
Schuppes : Peter Arons
Schuppezot : Walter Heylen
Schwein : Koen De Loose
Sea : Marc Seghers
Secret : Liesbet Demeulemeester
Seete : Roger Lannoo

Alfabetisch clubnamenrepertorium
Selle : Michel Ponseele
Serre : Servaas Hendrickx
Sete : José Vanlerberghe
Sextet : Jan Walraet
Sexvoice : Paul Marichal
Sexy : Koen Roelens
Sexy-Lexy : Alex Van Decraen
Shampoo : Jeff Hoeyberghs
Sh-Boom : Frans Segers
Siamees : Olivier Van Rillaer
Sida : Pieter Herremans
Sidonie : Louis van Hoye
Siegfried : Thomas Beelen
Siësta : Stefan Cornelis
Sigarillo : Nico Moyaert
Silence : Katleen Van Roy
Silo : Gert Hannes
Silver : Louis De Jaegere
Simpele : Marc Van Dongen
Simson : Sandro Michetti
Sinti : Willy Thijs
Sire : Eddy Baeyens
Sissy : Céline Maertens
Sjakie : Thomas Henckens
Sjakosj : Katia De Wilde
Sjakosj : Herman Puelinckx
Sjampetter : Marc Van Rompaey
Sjapo : Céline Castelli
Sjapper : Luc Platteau
Sjarel Tout Court : Karel Sysmans
Sjaret : Alec Billiet
Sjas : Filip Van Essche
Sjas : Bert Wauters
Sjeek : Thibaut Putzeys
Sjikita : Karin Haelvoet
Skaat : Bart Scheerlinck
Skip : Edwin Vanthournout
Slaapzak : Raymond Schroeyers
Slappe : Michel Vanbockrijck
Slasj : Bart De Boever
Slekke : Frank Picquart
Slet : Stephan Van der Veeken
Sletje : Louis Olivier
Slip : Johan Declercq
Slip : Yves Ghysbrecht
Slipje : Martijn Pakker
Slipzak : Filip Van Looy
Sloeber : Seraphine Loose
Sloef : Jo Leysen
Sloef : Christophe Pelckmans
Sloef : Tom Vandendriessche
Sloensj : Gunnar Hoffelinck
Sloensj : Lode Verhaert
Sloggi : Martin Devos
Sloikbedde : Louis Van Schel
Slotje : Lukas Mattelaer
Sly : Nico Mollet
Slyps : Marc Dessein
Smalle : Eric Bohner
de Smalle : Luc Daglinckx
Smalle : Albert Giraud
Sméagol : Anthony Dochy
Smeerkaas : Luc Meers
Smegma : Werner Camps
Smette Kaas : Jean-Pierre Desmedt
Smoiter : Mathias Lamiroy
Smos : Christophe Vander Stichele
Smosser : Werner Peeters
Snake : Annouck Luyten
Sneeuwbal : Philippe Plaghki
Sneeuwwitje : Philippe Draulans
Snelpoeper : Jozef Dauwe
Snoes : Annemie Diegenant
Snoes : André Meersseman
Snofke : Fons Van Nuffel
Snoif : Lucas Deckmyn
Snok : Ward Vertommen
Snoopy : Jan Vander Stichele
Snorre : Norbert De Keulenaere
Snorrie : Paul De Boelpaep
Snottie : Pieterjan Bonne
Snottie : Olivier Vandenberghe
Snuff : Tom Priem
Soentje : Marc Soenen
Softenonbaby : Hugo Stuer
Softje : Laurence Tack
Soloon : Jaak Van Waeg
Sompie : Tom Versompel

Sooi : Frans Somers
Sopper : Jef Van In
Sopraan : Steven Peeters
S.O.S. : Veerle Deserrano
Souffleur : Jurgen Berckmans
Souffleur : Ivo Vereycken
Spaaskaars : Bruno Spaas
Spagetti : Frans Rombouts
Spanaf : Vital Valkeniers
Spanjool : Alfons Van Dongen
Spanuit : Emiel Valkeniers
Sparre : Carl Lepoutre
Spasjer : Dries Rowies
Spectator : Frans Van Cauwelaert
Spectator : Aloys Van de Vyvere
Speedy : Guy Pauwels
Speek : Virginie Dugardyn
Spelle : Willy Hespel
Spelonk : Jan Lietaert
Spermastier : Yves Paermentier
Spinnekop : Johan Geleyns
Spinoch : Oscar Van Meerbeek
Spinosj : Pieter De Schouwer
Spitje : Steven Spittaels
Spock : Frank Stockx
Spock : Hans Verhelst
Spokth : Dirk De Waele
Spons : Johny Hermans
Sponzie : Jan Vandevelde
Sporkin : Herman Priem
Spouw : Thomas Verbeeck
Spriet : Willem Priem
Springer : Jeroen Roothoofds
Spritz : Maarten Leenaerts
Sprot : Jan Geivers
Sprot : Geert Uyttersprot
Spruit : Florent Stillaert
Spuiter : Geert Demin
Spuiter : Marc Diels
Staak : Nico Jaeken
Staasj : Katrien Staessen
Staay : Denis Van Der Staey
Staline : Filip Martens
Staminee : Jan De Craen
Stanne : Philip D’huyvetter
Stanny : Luc Stammen
Stapper : Erik Nobels
Stavros : Yves Vandevyvere
Steffi : Steven Meulemeester
Stempel : Karel Thurman
Steppie : Marc Stepman
de Stichter : Karel Staes
Stichter : Leo Van Steenberge
Stienker : Marc Sticker
Stienus : Patrick Claes
Stiere : Wilfried Stragier
Stiften : Stefaan Verbeke
Stille : Jürgen Vandervelden
Still’n : Alexandre Devos
Stoef : Filip Vyncke
Stoefkaroot : Koen Vranken
Stok : Tom Stockman
Stok : Peter Van Heeke
Stoker : Kris De Meester
Stolly : Geert Lavens
Stonne : Gaston Somers
Stopsel : Bert De Keersmaeker
Stormklok : Wim Hernaut
Story : Ann-Sophie Vanwynsberghe
Stouwer : Ivan Reyns
Strandboer : Jaak Deprez
Strandy : Dieter Saelens
Streaker : Guy Geens
Stress : Sophie Bijloos
Stroet : Patrick Van der Straten
Stroop : Erik De Keersmaeker
Strooten : Alfred Stroobandt
Strooten : Marcel Stroobandt
Strooten Junior : Roland Stroobandt
Strop : Ortwin De Witte
Stropke : Yvo Stroobants
Stuka : Glenn Goossens
Sturter : Frederik Vandenweghe
Stylo : Nic Bal
Suivi : Dieter Mertens
Sumo : Filip Keppens
Suske : Richard Commeyne
Swa : Dirk Perdieus
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Swardi : Alex Cardinael
Sweet 16 : Karel Erven
Swiffer : Mathieu Vanoverberghe
Swis : Mark Switsers
Switel : Guy De Cat
Sympatico : Philip Kempeneers

T
Tabasco : Wim Hernaut
Tabasko : Kristof Van Doninck
Tabi : Erik Stoffelen
Tackle : Jan Honinckx
Take : Koen Brysbaert
Taktik : Kristof Holsters
Tamagotchi : Frédéric Merlin
Tam-Tam : Toon Putzeys
Tanga : Kristof Blomme
Tangsken : Julien Keymolen
Tapper : Bert Vandessel
Tarzan : Patrick Massagé
Tarzan : Wim Verbist
Tater : Laura Lannoo
Taxi : Bernard De Bever
Tcherno : Pieterjan Danneels
Tejero : Marc Van Vaeck
Tekkel : Jelle Verstrepen
Tente : Vincent Haelvoet
Teo : Hendrik Vandenbussche
Tepeltjoep : Peter Lampers
Tetje : Thierry Demuynck
Tetje : Vincent Lehouck
Texan Tea : Casper Van Rhijn
Thatcher : Sarah Vangindertael
Theybaert : Raymond Saliën
Thomas : Felix Van Orshoven
Thor : Paul Meulemans
Thor : Leon Van Hommerich
Tienne : Etienne Beckers
Tiet : Theo Van den Bossche
Tieter : Guido Camelbeke
Tiger : Rik Van Mechelen
Tigra : Mieke De Smedt
Tik : Luc Mathé
Tiktak : Karolien Van Holder
Tinke : Ignace Devreese
Tino : Piet Hemschoote
Tintin : Bart Dejonckheere
Tintin : Peter Innegraeve
Tin-Tin : Martin Onderdonck
Tinus : Martijn Verhoeven
Tiritumba : Willy Verdonck
Tisj : Kris Dekelver
Tisj : Jan Van Assche
Tjenzo : Koen Vits
Toastje : Sébastien Werbrouck
Tobias : Yves Coenen
Toc-Toc : Axel Willems
Toebak : Steven Fermon
Toebak : Johan Gors
Toepke : Thomas Vanden Avenne
Toerist : Jean-Paul Van Dam
Toeter : Bruno De Donder
Toeti : Ingrid Haelvoet
Toewt : Kristof Dereeper
Toffepoes : Dirk Van de Genachte
Toke : Georges Boesmans
Tolkie : Willem Gheysens
Tom : Hugo Meulemans
Tomat : Filip Vanrykel
Tommerik : Tom Hansen
Ton Ton Tapir : Nicolas Pardon
Toogvlieg : Xavier Lesseliers
Torkie : Hector Carlier
Torro : Kurt Duerinckx
Totem : Vanessa Vloeberghs
Toto : Jan Lambrecht
Toto : Lambert Roggen
Touch : Eef Devogelaere
Touché : Koen Janssens
Tourtel : Sophie Vuylsteke
Tourtelli : Geert Clarebout
Toy : Hadewig Louage
Tracteur : Raf Rombaut
Trage : Dirk Moelans
Training : Wim Verheyen
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Trane : Vincent Gesquière
Trappist : Alfons Van Orshoven
Travo : Kim Scheerlinck
Travolta : Harald De Beuf
Trekkertje : Luc Vandermarliere
Treponion : Emiel Borremans
Tricolor : Bart Van Essche
Trifoen : Jos Mertens
Trinculo : Jan Convents
Trio : Aurélie Delbaere
Triple A : Matthias Storme
Trippel : Pieter D’Hollander
Tristan : Roger Bossens
Trixhie : Hadewych Van Ginderachter
Trombong : Marc Jegers
Trompette : Karel Franchois
Tsja : Annemie Defranc
Tsjilp : Guy Schelfhout
Tsjip-Tsjip : Rik De Doncker
Tsjoep : Erwin De Bruycker
Tuba : Erlend Mazereel
Tubifex : Eric Tubbax
Tukkie : Thomas Vandromme
Turk : Michel Demoor
Tutu : Jean-Claude Vercruysse
Tuur : Luc De Vos
Twasfest : Jo Daris
Twee : Michael Serruys
Tybaert : Willem Deboeck
Tybaert : W... Hendrickx
Tyl : Hans Brinkhof
Typhus : Christopher Isenborghs

U
Uilenspiegel : Julien Van Nieuwenhuyse
Uri : Steven Vanhoutte
UZ : Domi Lenaerts
Uzi : Jan Lambrecht

V
Vake Jozef : Filip Martens
Vally : Michaël Demeyere
Vandaal : Stijn Schouwenaars
Van Zwam : Kris Van Saene
Vapeurke : Hedwig Doom
Vassi : Joeri Leppens
Vat : Jo De Meirsman
Vatje : Pieter Bailleul
Vatje : Ken Roelands
Vatje : Johan Santens
Vazjol : Matthieu Bossut
VDH : Piet Vanderhaegen
Vedroem : Leonard Teughels
Velo : Jan Bruneel
Verre : Koen Hutsebaut
Verviers : Filip Vannoote
Vespa : Lien Loonbeek
Veto : Jessie Schoofs
Vetten Os : Jozef Michiels
Vette Pad : Luc Soers
Viagra : Jan Vlieghe
Vieze Lozer : Dennis Vertommen
Viking : Paul Vandenbussche
Vim : Jim Van Hecke
Vinger : Kobe Martin
Vino : Joke Beeuwsaert
Viper : Jorgen Colsoul
Virtu : Tom Peeters
Virus : Lieven Gheysens
Visker : Pieter Toye
Viteske : Rudi Bollaerts
Vladimir : Stefaan De Doncker
Vladimir : Willem Leemans
Vlam : Wilfried Weets
Vlieg : Herman Verschraegen
Vliesje : Annelies Butaye
Vliezenknaller : André Wuyts
Vlim : Leo Vleminckx
Vod : Dirk Boes
Vod : Hans Wils
Voenk : Dirk Martens
Vogelei : Bart Vandewalle

Voldrio : Ivan Devolder
Volondat : Patrick De Greef
Voltaire : Walter Verbergt
Volvo : Joris Vandermeulen
Vondel : Alfred Spiessens
Vondel : Roger Van de Vondel
Vor : Steven Heselmans
Vortex : Bart Van Doren
Voske : Noël Devos
Voyageurke : Willem Van Dongen
Vriezer : Joost Lauwers
Vrimden : Matthias Vercruysse
Vruuge : Frank Spiessens
VT : Hélène D’Hollander
Vuil Hoer : Eddy Vanhellemont
VVT : Koen Kempenaers

W
Waainbees : Henri Van Eeckhoudt
Waarom : Marie Salonikidis
Waarom? : Geert Van Passel
Wadde : Philip Van den Eynde
Walibi : Vincent Vandenbussche
Wanky : Stéphane De Meulemeester
Wannes : Johan Amand
Wannes : Fernand Collin
Wannes : Jan Dons
Wannes : Emiel Mertens
Wannes : Andreas Van Wilderode
Wasj : Emiel De Ridder
Wave : Erwin Bex
Webber : Kristof Van de Loock
Weggie : Willem Lemmens
Wekker : Hugo Weckx
Welle : Geert Welleman
Wettel : Luc De Roeck
Weuttel : Jos Leyssens
Wham! : Laurens De Cocker
Wibra : Mike Deschildre
Wiener : Werner Verhulst
Wiete : Willy Vanraes
Wieten : Herwig Goethals
Wietie : Louis Raes
Willem : Koen Vermandere
Willem de Zwijger : Wim Mertens
Windekind : Piet Vande Velde
Winnie : Emily De Ceuninck
Wiske : Brecht Wyseur
Witen : Willy Denys
Witen : Herwig Verbeke
Witje : Peter De Wit
Witte : Gustaaf Claes
Witte : Karel Theunissen
Witte : Wilfried Theunissen
Witte : Patrick Van de Velde
Witte : Willy Van Samang
Witte : Hans Verbaanderd
de Witten : Koen Lagae
Witten : Marc Wittevrongel
Wiwi : Henri Lamiroy
Woef : Roel Hendrickx
Woelfs : Frank Van Wolvelaer
Woeste Linde : Liene Willems
Wolverine : Cedric Berckmans
Worm : Johan Verschueren

X
Xavier Xaviorum : Xavier Van de Poel
Xavier Xaviorum : Xavier Vanwynsberghe
Xena : Annemie Peeters

Y
Yannol : Ben Devroye
Yasmine : Jérémy Provost
Yeir : Walter Goossens
Yesgat : Dré Vandessel
Yeti : Björn Stessel
Yeti : Frank Stulens
Yoghurt : Fons Thielemans
Yplon Junior : Luc Claeys
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Yplon Major : Eric Claeys
Yskloot : Walter Haverals

Z
Zaad : Koen Ickroth
Zaf : Xavier Depauw
Zage : Christophe Smets
Zakspeed : Jean De Brabander
Zanne : Jan Myncke
Zat Lukske : Luc De Busschere
Zatte : Erlend Geens
Zeepsmoel : Joris Van den Cruyce
Zeik : Harald Callebert
Zeke : Bart Meysmans
Zeug : Erik Bogaerts
’t Zeur : Johannes Vermeire
Zevereir : Hugo Monden
Zezé : Peter Vanderstichele
Zidane : Christophe Dugardyn
Ziggie : Zeger Van Neck
Zino : Denny Lanssens
Zizi : Olivier Petit
Zjaar : Piet Vandegehuchte
Zjavel : Alexandre Ooms
Zjeloi : Bruno De Lathauwer
Zoetje : Marc D’Hulst
Zolderzeiker : Chris Stockbroeckx
Zon : Leo Weytjens
Zouff : Zeger Evenepoel
Zowiet : André Van Haelen
Zugger : Kristof Vanhaelewyn
Zuppo : Raph De Schrijver
Zweetpoep : Paul van Leemput
Zwelder : Eddy Van Gelder
Zwiep : Maurits De Deken
Zwijn : Febian Aps
Zwijn : Luc Debruyne
Zwitsal : Kristof Van Aerschot
Zwoelie : Greet Verbist
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Nos Iungit Academia

academische club te leuven

vzw

Nos Iungit Academia
Koning Leopold-I-straat 18 - Leuven

gesticht op woensdag 15 februari 1961
door dr. iur. Alfred Raport, dr. iur. Victor De Raeymaeker, dr. phil. Edmond De Goeyse,
lic. merc. Jozef Van Gronsveld, dr. med. Paul Devlies, prof. dr. ir. Amaat Dumon,
dr. sc. Frans Gullentops, lic. his. Michiel Valkenborgh, prof. dr. ir. Vincent Van Bouchout,
dr. iur. André Verbist, apr. Pierre Vermeersch, dr. iur. Jacques Vermeersch, dr. med. Jean Tordeurs,
dr. iur. Ferdinand Nelis, ir. agr. Prosper De Raeymaeker, dr. iur. Willy Lens en lic. merc. Leopold Bastin.

kortweg NIA
is een club van academici
is gelegen in het centrum van Leuven
staat open voor alle afgestudeerden en hun eventuele partners
is volledig ongebonden en onverzuild

biedt een waaier van de meest uiteenlopende activiteiten
zoals causerieën door experts in hun vak
cultureel en muzikaal entertainment
reizen en city-trips
gastronomische etentjes
en wat dies meer zij

meer inlichtingen op de website
www.niaclub.tk
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In totaal worden in de voorgaande bladzijden ruim 12.000 personen met naam en toenaam vermeld.
Sommige namen duiken enkele tientallen keren op terwijl het merendeel slechts éénmaal vermeld
wordt. Zodoende worden hieronder welgeteld 5.056 namen opgesomd. Voor elke persoon vermelden
wij de eventuele academische titel, de voornaam en de naam, de gebruikelijke naam waarmee hij of
zij in clubmiddens aangesproken werd (v. ofte vulgo), het gebeurlijke overlijden, de clubs waarvan hij
of zij lid was, zijn of haar actieve periode in het Leuvense studentenleven en de bladzijden waar de
naam vermeld wordt.
Wat betreft de actieve periode is een bijzondere toelichting op zijn plaats. Deze informatie is immers
heel moeilijk met zekerheid te bepalen. Tot in de jaren zestig was het gebruikelijk dat een student
van bij zijn aankomst in Leuven schacht werd en min of meer actief bleef tot aan zijn afstuderen.
Voor deze generaties vermelden wij hieronder dan ook doorgaans de volledige periode van hun
studies zoals wij die terugvonden in de studentenfiches van de Alma Mater. Voor de meer recente
generaties dienen wij ons te baseren op de informatie die wij onrechtstreeks afleiden uit foto’s,
ledenlijsten en ander archiefmateriaal. In een heel beperkt aantal gevallen bezorgden de betrokken
personen zelf de nodige informatie. Het weze dus duidelijk dat de actieve periode met de nodige
omzichtigheid gehanteerd moet worden.

A
Bertus Aafjes † (1937-1938 - Hollandia)
213, 347
dr. iur. Arie Abbeloos v. Aruba / Lambik
(1964-1973 - Ros Beyaert /
Payottenland) 40, 132, 133, 135,
136, 137, 138, 139, 141, 142, 374,
395, 398
lic. Dirk Abbeloos v. Lotus (1987-1992 Ros Beyaert) 88, 95, 399
cand. Etienne Abbeloos † (1951-1957 - Ros
Beyaert) 170
Mgr. Jean-Baptiste Abbeloos † 317, 318,
320, 338
lic. Luc Abeele v. Bele (1978-1981 - Tieltse)
114, 395
Julien Abels † (patron van den Bacchus)
37, 122, 130
lic. Jille Absil v. Barbie (1997-2001 Hewes) 68, 346, 395
Maurice Abts v. Vader † (mecenas van het
studentenleven) 36, 148
lic. Jozef Ackx v. Jef (1966-1970 Mastentop) 135, 137
lic. Guy Adam (1987-1991 - Domper) 343
dr. med. Robert Adriaen (1935-1943 Westland) 210
... Adriaens † (1903-1904) 284
Jozef Adriaensens v. Jef † (1913-1920 Fanfare) 253
lic. Annemie Adriaenssens v. Schroenkel
(Status Nascendi) 107, 344, 400
lic. Eric Adriaenssens v. Commercantje
(1972-1976 - Reuzegom / Fanfare)
127, 387, 396
Frans Adriaenssens (1944-1946 Mechlinia) 359
apr. Marc Adriaenssens (1966-1970 - Ros
Beyaert) 142
dr. med. Willem Aelvoet v. Wim † (19341939 - Noord-Brabant) 211, 213,
215, 218, 232, 363
dr. med. Edmond Aernaudts † (1905-1908
- Tieltse) 272
Herman Aernoudts (1929-1932 - Brugse)
229
dr. med. Lode Aertgeerts † (1958-1963 Semini) 154
Bert Aerts v. Doeaan (1969-1972 Reuzegom) 130, 396
dr. iur. Firmin Aerts (1950-1953 Pepijnclub) 387
ir. merc. Gert Aerts v. Bröd (1992-1995 Ons Hageland) 81, 396
Jan Aerts (1956-1958 - Maaslandia) 167
Johan Aerts v. Flap (1979-1980 - Geelse)
343, 397
Raymond Aerts (1944-1947 - KVHV) 192
dr. iur. André Agneessens (1931-1934 Payottenland) 222

Maurits Agneessens v. Hitler (1930-1934 Bezem Brussel) 228, 229, 397
dr. iur. Robert Agneessens (1931-1934 Payottenland) 222
prof. dr. Pieter Alberdingk Thijm † 20, 286,
313, 317, 318
dr. med. Georges Albertyn v. Hyena /
Parfait Penguin (1952-1959 Sinjoria) 159, 163, 397, 399
lic. Roland Albrechts v. Roeland (19631966 - Maaslandia) 144, 400
dr. iur. Raphael Alderweireldt † (1933-1938
- Waasse) 213, 218, 232
lic. Reinout Alderweireldt v. Porn (20002006 - Fanfare) 64, 400
lic. Heleen Allegaert v. Coma (2000-2005 Aphrodite) 60, 396
stud. Sofie Allegaert v. Extremis (20022006 - Artemis) 55, 58, 335, 363,
396
ir. Jozef Allewaert v. Seppen (1944-1947 Izegemse) 192
dr. med. Marc Allewaert (1965-1967 Izegemse) 349
Marc Alliet (1962-1964 - Westland) 148,
381
ir. Johan Amand v. Wannes (1960-1965 Bezem Brussel) 146, 147, 402
dr. med. Willy Ameloot (1933-1944 Tieltse) 212
dr. med. Paul Amery † (1925-1928 Mandel) 239
lic. Jean-Louis Ameye † (1949-1952 Izegemse) 180
ir. Lieven Amez (1990-1994 - Waregemse)
89
dr. med. Antoon Ampe † (1921-1925 Kortrijkse) 244, 245, 246
dr. med. Victor Anciaux v. Vic (1950-1956 Sinjoria) 168, 181, 387
dr. iur. Etienne Andries † (1945-1950 Tieltse) 194, 390
lic. Piet Andriessen (1963-1966) 144
ing. Benjamin Anguille v. Bunny (19982003 - Reuzegom) 66, 69, 396
lic. Steven Anné † (1940-1943 - Waasse)
203
dr. iur. Charles Annicq (1945-1953 Oudenaardse) 32, 182, 184, 186,
187, 387
ir. Emile Anseel v. Miele (1977-1981 Westland / Fanfare) 112, 114, 116,
119, 387
dr. iur. Frans Anthonis v. Sooi (1937-1941
- Mastentop) 207
lic. Jan Antonneau v. Borstel (1956-1960 Lovania) 157, 395
dr. iur. Maurice Appelmans v. Lawaait
(1963-1968 - Payottenland) 138,
141, 387, 398
dr. med. René Appelmans † (1913-1921 Payottenland) 252
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Pieter Appels (patron van den Bandung)
38, 126
lic. Febian Aps v. Zwijn (1987-1993 Sinjoria) 94, 402
dr. iur. Paul Arend † (1936-1945 - Lovania)
203, 207, 210, 211, 216
ir. merc. Dominik Arits v. Prostaat (19861989 - Ons Hageland) 96, 367, 400
Jacques Arnauts v. Placenta (1988-1989 Hewes) 97, 346, 400
Peter Arons v. Schuppes (1999-2002 - Ons
Hageland) 367, 400
dr. phil. Jef Arras † (1910-1911 - KVHV)
266
Francis Artois v. Chasse (1960-1964 Lovania) 148, 396
lic. Joeri Arts v. Mapje (1991-1994 Sinjoria) 83, 399
dr. iur. Jozef Arts v. Jef † (1929-1932 Sinjoria) 227
lic. Emmanuel Aspeele v. Manu (19761978 - Mandel) 387
lic. Louis Asperslag v. Lou (1941-1945 Hollandia) 196
dr. iur. Albert Asscherickx (1936-1940 Domper) 209, 211
lic. Geerte Athmer v. Geerteke (1970-1973
- Hollandia) 130
apr. Jan Augustyns v. Guustje (1990-1997
- Westland) 84, 397
lic. Vital Auteveld † (1931-1934 - Lovania)
226
dr. med. Gaby Avet † (1944-1951 Oudenaardse) 186

B
dr. iur. Michiel Babylon v. Mik (1957-1960
- KVHV) 169, 387
stud. Charlotte Backx v. Heewiet (20042006 - Artemis) 335, 387, 397
Paul Baekeland (1968-1972 - Brugse) 131,
133
dr. med. Carlos Baekelandt † (1929-1933 Kortrijkse) 225, 227, 228
ir. merc. Stefaan Baekelandt (1953-1961)
156
dr. iur. Henri Baels v. Harry † (1896-1903 KVHV) 282
lic. Alexander Baert v. Coma (2001-2005 Meense) 60, 396
dr. med. Alfons Baert † (1900-1905 Westland) 274, 283, 284
lic. André Baert v. Dries † (1945-1948 Waasse) 189
lic. Franky Baert v. Frankie (1988-1994 Brugse) 47, 85, 86, 87, 88, 339
dr. iur. Frans Baert (1944-1951 - Ros
Beyaert) 32
Paul Baert (1966-1969 - Ros Beyaert) 142
dr. Pieter Baert (1935-1942 - Waasse) 211
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ir. merc. Rik Baert (1972-1975 - Izegemse)
126
dr. med. Herman Baes (1957-1962 Westland) 152
dr. med. Marc Baes v. Onecht Kind (19611968 - Sinjoria) 142, 333, 399
ir. Lode Baeten (1942-1946 - Mastentop)
195, 358
stud. Katrien Baetens v. Fabby (2005-2006
- Aphrodite) 334, 397
dr. med. Jan Baeyaert (1952-1959 Rupelgalm) 171
lic. Norbert Baeyaert (1956-1963 Oostendse) 160
ir. merc. Dirk Baeyens (1966-1969 - Ros
Beyaert) 142, 143
Eddy Baeyens v. Sire (1966-1968 - Ros
Beyaert) 139, 142, 143, 401
lic. Karolien Baeyens v. Dumbo (1996-2000
- Noord-Brabant) 71, 396
dr. med. Jan Bafort † (1951-1956 Meetjesland) 387
dr. med. Paul Bafort (1952-1959 Meetjesland) 362
stud. Christopher Bailleul v. Camion
(2003-2006 - Payottenland) 58, 396
ir. Pieter Bailleul v. Vatje (1996-1999 Westland) 73, 74, 402
lic. Thomas Bailleul v. Schamarie / Baksje
(1998-2000 - Westland) 71, 395,
400
ir. merc. Nic Bal v. Stylo (1998-2001 Izegemse) 68, 401
ir. Jan Balduck (1962-1967 - Waregemse)
142, 143, 387
grad. Steven Balis v. Hengst (1994-1999 Waasse) 59, 73, 74, 75, 77, 397
dr. iur. Lode Ballegeer (1932-1935 Kortrijkse) 221
dr. med. Hendrik Ballet v. Rik † (19191925 - Hesbania) 244, 246, 249,
252
dr. med. Willy Ballet v. Diabolo (1944-1952
- Sinjoria / Bezem Brussel) 181, 396
ir. merc. Frank Bamelis (1987-1988 Meense) 98
dr. med. Frans Barbe (1940-1944 Kortrijkse) 201, 207
lic. Guido Barbé (1966-1967 - Ros Beyaert)
142
dr. iur. Paul Barbe † (1900-1903 - Meense)
285, 287, 360
ir. Willem Barbier † (1907-1912 - Veurne
Ambachtse) 264
Geert Barbry v. Barbie (1989-1992 Westland) 88, 395
Philippe Bardyn v. Boris (1987-1991 Meense) 98, 395
Anthoon Barriert † (1919-1922 - Mechlinia)
249
dr. med. Omer Bartier 387
dr. med. Jos Bastiaens (1936-1939 Sinjoria) 211
lic. Leopold Bastin v. Pol (1944-1948 Lovania) 404
ir. agr. Louis Bastyns † (1901-1904 KVHV) 284
ir. agr. Aimé Bauwens v. Amedé † (19261929 - Meetjesland) 237
dr. med. Maurice Bauwens † (1963-1966 Mastentop / Payottenland) 144,
145, 333
lic. Paul Bauwens (1975-1978 - Kortrijkse)
122
lic. Philip Bauwens (1977-1978 Meetjesland) 387
.... Bayaert (1958-1959 - Oostendse) 160
dr. med. Isabelle Bayon (1991-1994 Aphrodite) 83
dr. med. Raymond Bechtold (1949-1959 Noord-Brabant) 179
Théophile Beck v. Phil † (1905-1906 Antwerpse Studentenkring) 279
lic. Anthony Beckers v. Oezo (1995-2005 Klamme Hand) 68, 70, 71, 73, 399
Eddy Beckers (patron van de Rodin’s) 69,
79, 85

Etienne Beckers (patron van den Ambiorix)
38, 120, 122, 355
lic. Hendrik Beckers (1975-1977 - KVHV)
387
dr. med. Jozef Beckers v. Jo (1932-1940 Limburgse Gilde) 218
lic. Karel Beckers (1962-1965 - Hollandia)
146
dr. iur. Lode Beckers (1959-1969 Maaslandia) 137, 150, 151
lic. Patrick Beckers (1975-1980 - Hesbania)
122
dr. iur. René Beckers (1960-1965 - Geelse)
146, 148, 149, 387
lic. Elise Becquet (1952-1956 Goedeleconvent) 168, 171
dr. iur. Paul Beeckman † (1922-1925 KVHV) 26, 232, 245, 247
dr. iur. Jozef Beele (1939-1944 - Westland)
201, 210
dr. med. Jules Beele † (1938-1945 Westland) 210
lic. Thomas Beelen (2001-2004 - KVHV)
60, 64, 352
Eric Beels v. GI Joe (1997-2005 Reuzegom) 69, 397
lic. Hans Beerlandt v. Berre (1993-1998 Westland) 49, 72, 75, 77, 79, 84,
382, 386, 387, 395
dr. med. Luk Beerlandt (1962-1968 Fanfare) 142
apr. Gerard Beernaert † (1931-1934 Brugse) 223, 224, 229
ir. Jozef Beernaert (1963-1968 Waregemse) 143
lic. Nathalie Beernaert (1986-1988 - Ad
Libitum) 101, 333
cand. Willy Beernaerts (1955-1959 Brugse) 387
stud. Jeffrey Beetens v. Elio (2005-2006 Sinjoria) 375, 396
lic. Joke Beeuwsaert v. Vino (1996-2000 Mandel) 73, 402
dr. med. Marcel Behaeghel † (1941-1948 Lovania) 189, 192
dr. phil. Jan Behets † (1939-1940 Hasseleta) 209, 345
ir. Mark Behets (1979-1982 - KVHV) 112
dr. med. Prosper Beheyt † (1909-1914 Westland) 264
Nathalie Bekaert (1992-1995 - Aphrodite)
81, 361
dr. iur. Albert Beken v. Bert (1935-1943 Lovania) 216, 387
lic. Gitte Bel v. Klitty (1997-2000 - Omnia)
71, 366, 398
dr. med. Willy Belaen (1953-1956 Izegemse) 168, 349, 387
lic. Constant Belderbos v. Stanny (19321935 - Antwerpse Gilde) 221
apr. René Belleweg v. Anatol † (1934-1940
- Payottenland) 211, 372, 395
Paul Bels (1944-1947 - Payottenland) 197
lic. Jozef Benders v. Sef (1936-1939 Neerlandia) 211
lic. Philippe Benijts v. Beun (1997-2000 Heidebloem) 70, 395
dr. Gaston Benoy (1949-1956 - Sinjoria)
181
lic. Achiel Bens v. Chille (1948-1952 Geelse) 180, 182, 396
ir. Gaston Bens (1945-1948 - Geelse) 189
Everard Berben † (1925-1928 - Limburgse
Gilde) 239, 240
stud. Cedric Berckmans v. Wolverine
(2003-2006 - Mechlinia) 57, 402
ir. merc. Jurgen Berckmans v. Souffleur
(1991-1998 - Mechlinia) 81, 82, 401
cand. Pieter Berckmans v. Rex (2000-2003
- KVHV) 63, 400
lic. Pieter Bergé v. Boemerang (1989-1992 Boves Luci) 88, 395
dr. med. Stefaan Bergé v. Blaas (19901992 - Boves Luci) 88, 395
ir. Gustave Berger † (1899-1905 - KVHV)
284
lic. Pieter Berger v. Buffalo (1997-2000 Reuzegom) 70, 396
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cand. Willy Berger † (1899-1901) 281
ir. agr. Alfons Berghmans † (1920-1925 Geelse) 245
lic. Erik Berghmans (1963-1966 - KVHV)
144
dr. phil. Jozef Bergmans v. Jef (1930-1933
- Limburgse Gilde) 225
Aster Berkhof : zie Lode Van den Bergh
lic. Jan Berlamont (1956-1959 - Izegemse)
160, 349
dr. med. Jan Bernolet (1938-1944 - Brugse
/ Oostendse) 208
dr. iur. Jozef Bernolet (1932-1937 Brugse) 215
dr. iur. Hans Berquin (1957-1962 Oostendse) 160
lic. Jean Berquin v. Jan (1942-1947 Oostendse) 192, 196
Herman Berrevoets (1971-1972 Mijnlamp) 131
Rosa Berteele (1942-1944 Goedeleconvent) 387
lic. Robert Berten (1966-1969 - Hasseleta)
137, 138
Pierre Bertrand † 42
dr. med. René Beschuyt † (1957-1964 Oostendse) 160
dr. med. Albert Bessemans † (1907-1912 Limburgse Gilde) 266
prof. dr. F... Bethune † 286
dr. iur. Leon Béthune † (1884-1885 - OostVlaamse Gilde) 322, 370
Godelieve Beulens (1969-1970 - Mandel)
356
dr. iur. Jules Beuls (1966-1969 Hasseleta) 137, 138
lic. Sofie Beuls (1995-1998 - Brugse) 76
Paule Beurms (1949-1952 Goedeleconvent) 180
dr. med. Antoine Beurskens † (1887-1890 Hollandia) 311, 312
dr. med. Firmin Beuselinck † (1920-1927 Brugse) 241, 242
dr. med. Paul Beuselinck † (1960-1964 Westland) 148, 149
lic. Guy Bevernage v. Gieten (1960-1965 Kortrijkse / Fanfare) 146, 156, 397
ir. merc. Erwin Bex v. Wave (1992-1996 Mechlinia) 79, 402
Jan Beyens v. Draaier (1990-1991 Waregemse) 89, 396
Dirk Beyls (1960-1963 - Kortrijkse) 150
lic. Stefaan Biesemans (1965-1967 - Ros
Beyaert) 142
lic. Sophie Bijloos v. Stress (2000-2004 Mandel) 63, 401
apr. Gerard Bijnens (1948-1949 Mijnlamp) 187, 363
ir. Gert Bijnens v. Obelix (1994-1999 Hasseleta) 75, 77, 399
Big Bill : zie Armand Hombroeckx
stud. Alec Billiet v. Sjaret (2005-2006 Moeder Oilsjterse) 365, 401
lic. Carl Billiet (1956-1959 - Mandel) 160
Jean-Felix Billiet (1988-1991 - Kortrijkse)
91
dr. med. Raoul Billiouw (1950-1953 Oostendse) 178
lic. Francis Binst v. Carbon (1991-1994 Reuzegom) 83, 85, 396
ir. Jean-Paul Bisschops v. Combi (19861990 - Semini) 387, 396
drs. Ulas Biter v. Bulk (1996-2001 Hollandia) 70, 396
dr. phil. Clement Bittremieux (1938-1944 Oostendse) 208
lic. Bernard Blanckaert v. Bèr (1989-1993 Mijnlamp) 88, 387, 395
dr. iur. Gerard Blanckaert † (1938-1944 Brugse) 208
dr. med. Marc Blanckaert v. Marre (19541964 - Meense) 157, 158, 387, 399
dr. med. Marc Blancquaert (1953-1959 Ros Beyaert) 37, 157, 159, 161, 162,
164, 165, 168, 169, 170, 171, 374,
387
lic. Stefan Blaton v. Fluut (1988-1993 Bezem Brussel) 91, 397
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apr. Sylvie Blaton (1992-1995 - Brugse) 81
dr. phil. Emile Blavier † (1903-1907 Cicindria / Hesbania) 277
lic. Karen Blereau v. Check (1996-1997 Canard) 78, 341, 396
ir. Patrick Block v. Damn (1996-2000 Hewes) 73, 346, 387, 396
Eddy Blomme † (1957-1961 - Oostendse)
160
lic. Jan Blomme (1976-1979 - Waasse) 120
dr. iur. Jozef Blomme (1931-1936 - Brugse)
218, 229
dr. med. Julien Blomme † (1935-1939 Tieltse) 213
ir. agr. Kristof Blomme v. Tanga (19961999 - Mandel) 73, 74, 401
lic. Paul Blomme v. Dolf (1986-1990 Oostendse) 97, 387, 396
dr. med. Elke Blyweert (1994-1997 Aphrodite) 78
Geert Blyweert v. Geertje Tippel (19731976 - Semini) 123, 124, 125, 397
dr. med. Jozef Blyweert v. Luppe Kassoel †
(1937-1942 - Payottenland) 209,
217, 399
Armand Boddez (commilito honoris causa
Mastentop) 91
ir. agr. Gerard Boddez (1949-1952 Oostendse) 180
lic. Jan Bode v. Facteur (1984-1991 Meense) 46, 94, 95, 97, 98, 101,
102, 103, 387, 397
dr. med. Willy Boeckx (1962-1970 Mastentop) 135
dr. med. Albert Boedts † (1899-1905 Westland) 280, 283
dr. iur. Justin Boedts (Westland) 381
lic. Marc Boedts (1962-1967 - Westland)
141, 144, 145, 381
dr. med. Theo Boel v. Kaketoe (1973-1981 Reuzegom) 42, 121, 123, 124, 125,
126, 398
lic. Martine Boelens (1980-1983 Goedeleconvent) 112
dr. med. Paul Boelens (1946-1953 Sinjoria) 181
lic. Jaak Boels v. Jacky (1955-1959 Meetjesland) 362
ir. Leon Boereboom † (1896-1901 - Brugse)
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Bestuursfuncties in het studentenleven
Door de jaren heen werden er heel wat bestuursfuncties uitgevonden en dezelfde functie werd naar
gelang van de omstandigheden niet zelden met een verschillende benaming bedacht. Vandaar een
bescheiden poging tot synthese.
De hoogste functie in het studentenleven is die van preses. Vroeger werd er gesproken van een
hoofdman, een voorzitter en soms ook van een deken. In het Latijn schrijft men praeses en de
traditionele Duitse afkorting is X.
De eerste helper van de preses en de tweede in rang is traditioneel de vice-preses of vroeger de
ondervoorzitter. In het Latijn is er sprake van een vice-praeses en volgens een eenvoudig logica is XX
de onvermijdelijke afkorting. De tweede helper van de preses (en niet zelden ook zijn opvolger) is de
schachtenmeester, ook wel schachtentemmer genoemd ( of vroeger in de West-Vlaamse clubs ook
wel uilenbaas of uelemoer). De Latijnse benaming luidt schachtorum major wat afgekort kan worden
tot SM. Niet zelden worden de functies van vice-preses en schachtenmeester door eenzelfde persoon
waargenomen.
Volgens de traditionele hiërarchie is de verslaggever de derde in rang. Vroeger werd hij secretaris of
schrijver genoemd (of scrivere in West-Vlaamse middens). Gezien het belang van de functie was het
lang geleden zelfs gebruikelijk dat er een eerste en een tweede schrijver was. De Latijnse benaming
is ab-actis en de afkorting is XXX. De laatste (maar niet de laagste) traditionele functie is die van
penningmeester of schatbewaarder. In het Latijn schrijft men quaestor en XXXX is de originele
afkorting.
Indien er sprake is van één of andere vorm van periodiek verschijnsel wordt er doorgaans ook een
hoofdredacteur aangesteld. In het Latijn wordt deze persoon scriptor genoemd. Aangezien de
functie van hoofdredacteur en die van verslaggever op zijn minst nauw moeten samenwerken en
vaak zelfs door één en dezelfde persoon worden uitgeoefend, is er niet zelfden enig misverstand
omtrent het precieze taken van de scriptor en de ab-actis.
De functie van zedenmeester kan (afhankelijk van de manier waarop de persoon zijn taken
waarneemt) een belangrijke functie zijn. De Latijnse vertaling luidt praefectus morum. In sommige
middens is het ook gebruikelijk om daarnaast ook nog een garde aan te stellen. In het Latijn is dat
een praetor. Ook hier is enige verwarring tussen zedenmeester en garde niet uit de lucht. Wanneer
er liederen gezongen worden zorgt de cantor ervoor dat de juiste toon kort aangegeven wordt terwijl
een machinist in lang vervlogen tijden de man aan de piano was die zorgde voor begeleiding tijdens
het volledige lied.
Bij tijd en wijle steken ook sportieve aspiraties de kop op zodat een sportführer verkozen wordt.
Alternatieve, Latijns geïnspireerde benamingen zijn magister atletarum en olympicus. De laatste
jaren is er ook steeds meer sprake van een webmaster. In het Latijn wordt deze functie creatief
vertaald als magister reticularum. In vele gevallen is er voor deze functie begrijpelijkerwijs geen
sprake van een democratische verkiezing zodat deze functie niet altijd beschouwd wordt als een
bestuursfunctie.
De preses van het KVHV wordt doorgaans verbondspreses genoemd en de preses van het SeniorenKonvent is de senior seniorum. Naar analogie met deze laatste benaming worden de bestuursleden
van het SeniorenKonvent ook vaak met een dubbele naam bedacht : scriptor scriptorum, quaestor
quaestorum, cantor cantorum, enz.
Indien iemand eenzelfde functie drie maal heeft uitgeoefend (al dan niet opeenvolgend) is het
gebruikelijk om de functie te laten volgen door de aanduiding magnificus. Bijvoorbeeld : preses
magnificus of cantor magnificus.
Bij de commilitones wordt er een onderscheid gemaakt tussen de commilitones extra muros (zij die
hun thuisadres hebben buiten het traditionele wingebied van de club), de commilitones
ex patria (zij die omwille van hun studies tijdelijk aan een andere universiteit studeren), de
commilitones pro meritis (zij die omwille van hun werkijver een erelint ontvangen hebben) en de
commilitones honoris causa (zij die tot meerdere eer en glorie van de club het erelint aanvaard
hebben).
Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat bovenstaande terminologie zonder onderscheid des
aanschijns zowel van toepassing is op de mannelijke als op de vrouwelijke studenten.
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Academische titulatuur
De tijden veranderen ... en hoe ! Een student geneeskunde is heden ten dage na zeven jaar zweten
en zwoegen nog geen doctor, kandidaten en licentiaten werden afgevoerd en moeten plaats ruimen
voor bachelors en masters, de examenkoorts zorgt voortaan niet één maar wel twee keer per jaar
voor brokken allerhande en het academiejaar begint niet langer op de eerste maandag van oktober
maar ergens in de tweede helft van september. Was het vroeger zoveel beter ? Oordeel zelf aan de
hand van de volgende fragmentarische gegevens.
Voor de Eerste Wereldoorlog was het academisch gebeuren helemaal niet te vergelijken met het
reilen en zeilen heden ten dage. Eerst en vooral was de universitaire leefwereld nog relatief
kleinschalig. Rond de eeuwwisseling waren er in Leuven net geen 2000 studenten en zo ongeveer
120 professoren. Er waren toen welgeteld vijf faculteiten : godgeleerdheid, wijsbegeerte en letteren,
wetenschappen, geneeskunde en rechten. De professoren kenden hun studenten met naam en
voornaam en de studenten werden bij sommige professoren regelmatig vergast op een kop koffie en
een goed gesprek. Vrouwelijke studenten waren een grote uitzondering en de meeste studenten
verbleven vaak maandenlang in Leuven en keerden niet meer dan een paar keer per jaar terug naar
de heimat. Ook de ouders (meestal de vaders) kwam slechts sporadisch naar Leuven om hun zonen
te verblijden met een kort bezoek.
De duur van een academische opleiding was een eeuw geleden heel wat korter dan wat nu
gebruikelijk is en bovendien slaagden sommige studenten er om onduidelijke reden in om al na
enkele jaren hun doctoraatstitel te behalen. Er waren ook heel wat studenten die wisselden
(misschien is “afzakken” een juister woord ?) van geneeskunde naar farmacie en ook van filologie
naar rechten. De opleiding tot arts en ingenieur verliep toen in twee plus drie jaar terwijl een jurist
en een filoloog er met twee keer twee jaar vanaf kwamen en een student handelswetenschappen was
al afgestudeerd na drie jaar. Aan het einde van hun studies waren artsen, juristen en filologen
allemaal doctor terwijl een afgestudeerd ingenieur toen al gewoon ingenieur genoemd werd.
Tijdens het interbellum begon het academiejaar eind oktober, er werd gedoceerd tot eind mei,
daarna volgde bijna een volledige maand blok en op enkele dagen tijd moest een student toen al zijn
examens (grotendeels mondeling) afleggen. Een gebeurlijke tweede zittijd werd toen begin oktober
ook op enkele dagen tijd afgewerkt. Er werd toen ook gesleuteld aan de duur van de studies en aan
de titulatuur. De geneesheren deden er nu twee maal drie jaar over terwijl er voor de juristen en de
ingenieurs niets veranderde. De filologen deden nog steeds even lang over hun studies maar sinds
1933 zijn zij gewoon licentiaat. Het is pas na het verdedigen van een doctoraatsverhandeling dat zij
zich doctor in de filologie mogen noemen.
Na de Tweede Wereldoorlog begon het academiejaar op de eerste maandag van de maand oktober en
er werd nog steeds gedoceerd tot aan het einde van de maand mei. Dan volgden er enkele weken
blok en enkele weken examens (steeds vaker schriftelijk en sinds de jaren zeventig ook met
meerkeuzevragen). Eind juni of begin juli konden de studenten genieten van een al dan niet
verdiende vakantie waarna de pechvogels in september hun tweede zittijd mochten ondergaan. Wat
betreft de duur van de studies veranderde er niets voor de geneesheren en de ingenieurs maar de
juristen dienden er voortaan twee plus drie jaar over te doen terwijl de licentiaten hun studie
konden afmaken na twee keer twee jaar. Een grote verandering kwam er in 1972 toen de laatste
doctors in de rechten afzwaaiden. Sindsdien moeten ook juristen een doctoraatsverhandeling
verdedigen vooraleer zij zich doctor in de rechten mogen noemen.
De afkortingen i.v.m. de academische titulatuur zijn (op enkele uitzonderingen na) nergens officieel
vastgelegd zodat er een bladzijde aan gewijd werd in Ons Leven van 7 maart 1955. Naderhand werd
de tekst opgenomen in de allerlaatste blauwe bladzijden van de codex onder de titel “Academische
taal en ... goed Nederlands”. Desondanks is het gebruikelijk om Latijns geïnspireerde afkortingen te
hanteren voor de academische titels. Helaas, in de nieuwste uitgaven van de codex werden deze
nuttige paragrafen naar de prullenmand verwezen zodat hieronder geciteerd wordt uit de codex van
1981.
Omdat een hiërarchische ordening niet de minste zin heeft, worden de academische graden gewoon
alfabetisch opgesomd :
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apr. = apotheker
bac. = baccalaureus
cand. = candidatus
dr. = doctor
drs. = doctorandus
grad. = gegradueerde
ing. = industrieel ingenieur
ir. = burgerlijk, landbouw- of handelsingenieur
lic. = licentiatus
mag. = magister (in de godgeleerdheid)
mr. = master
prof. = professor
s.s.t.t. (et h.) = salvis titulis (et honoribus) ofte behoudens titels (en waardigheden)
stud. = studiosus of studiosa (hij of zij die studeert)

Idem dito voor de academische disciplines :
- agr = agriculturae (landbouw)
- clas. = classicae (klassieke)
- germ. = germanicae (germaanse)
- hist. = historiae (geschiedenis)
- iur. = iuris (rechtsgeleerdheid)
- litt. = litterarum (letteren)
- med. = medicinae (geneeskunde)
- merc. = rerum mercantilium (handel)
- nat. = rerum naturalium (natuurkunde)
- oec. = oeconomicarum (economie)
- paed. = paedagogiae (pedagogie)
- pharm. = pharmaciae (farmacie)
- phil. = philosophiae (wijsbegeerte)
- philol. = philologiae (filologie)
- pol. = rerum politicarum (politieke)
- rom. = romanicae (romaanse)
- sc. = scientiae (wetenschappen)
- theol. = theologiae (godgeleerdheid)
- vet. = veterinariae (dierengeneeskunde)
Een academische titel is meestal een combinatie van enerzijds een academische graad en anderzijds
een academische discipline. Zo bijvoorbeeld zet een arts dr. med. voor zijn naam (en nog steeds
volgens de vroegere codex dient de voornaam steeds voor de familienaam geschreven te worden), een
handelsingenieur gebruikt de afkorting ir. merc. terwijl een historicus zich lic. hist. mag noemen. De
apothekers en de burgerlijke ingenieurs zijn de uitzondering op de regel want zij noemen zich
gewoon apr. of ir. zonder melding te maken van hun academische discipline want dat zou een
pleonasme zijn.
De laatste grote aanpassingen op academisch gebied kwamen er na de zogenaamde Bolognaakkoorden. Daardoor werden in januari 2002 de allereerste semesterexamens afgenomen, in oktober
2004 werd het onderscheid tussen Germaanse, Romaanse en klassieke talen onder tafel geveegd en
ook al in oktober 2004 werd de titel van kandidaat of licentiaat vervangen door het aloude
baccalaureus of magister, zij het dan wel in het Engelse jasje van een bachelor of een master.
In de 21ste eeuw is een student geneeskunde na zeven jaar dus geen doctor maar gewoon arts en
vele masters “mogen” voortaan drie plus twee jaar genieten van het studentenleven. De gevolgen van
deze revolutie voor de academische titulatuur zijn vooralsnog alles behalve duidelijk. Wie zich
geroepen voelt, mag gerust een poging wagen ...
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Bibliografie i.v.m. het studentenleven
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De wereld verandert
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Leuven, o dagen schone dagen
Voltooid verleden tijd
De Universiteit te Leuven 1425-1975
Een eeuw Vlaamse studentenbeweging te Leuven
50 jaar club- en gildeleven
En kendet gij de Têwaers niet
Moeder Brugse 1885-1985
De student is vrolijk man - 100 jaar Limburgse Gilde
O vrij - studentenheerlijkheid
100 jaar Ons Leven
Van schachtendoop tot zwanezang
Een eeuw Kempisch studentenleven te Leuven
Op kot in Leuven
Ros Beyaertclub Leuven 1895-1995
Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging
Hoogstudentenclub Moeder Geelse
Reikt de kan de tafel rond !
Het verhaal van Moeder Payottenland
Die excellente Cronicke van de Mannen van Belang
Vlaamse vaandels, rode petten
Ergo bibamus, daarom drinken wij ...

Renaat Snieders
Hendrik Conscience
Renaat Snieders
Flor Heuvelmans
Jozef De Cock
Paul Lebeau
Jos Libens
Aster Berkhof
Paul Lebeau
Frans Van Isacker
Ernest Claes
Ernest Claes
Paul Lebeau
K.U.Leuven
K.U.Leuven
Luc Lampaert
Marcel Toye & Lieven Van Steenkiste
Jan De Mey & Marc Van Hoonacker
Jos Raets
Mon De Goeyse
K.V.H.V.
Siegfried Debaeke
Seniorenclub Mastentop
Peter Cuypers
Jozef Dauwe
Wilfried Weets
François Van Gehuchten
Jan Huys
Julien Keymolen
Peter Spyns
Louis Vos, Bart De Wever & Wilfried Weets
Jean-Louis Dirickx

Tijdschriften
De Vlaamsche Vlagge
De Student
Onze Vlaamsche Wekker
Ons Leven

van
van
van
van

- 450 -

1875
1881
1882
1888

tot
tot
tot
tot

1933
1930
1887
heden

Afscheid ?

Afscheid ?

- 451 -

Getekend door Johan Van De Winkel.

Afscheid ?

Iedereen die enigszins vertrouwd is met het huidige reilen en zeilen
binnen de Leuvense studentenclubs stelt zich onvermijdelijk de vraag hoe
lang een dergelijk studentenleven nog kan blijven achteruitgaan. Wordt
dit boek de zwanenzang net voordat de clubs allemaal ten onder zullen
gaan ?
Enige bezinning leert ons dat de taak van de clubs er vooral in bestaat om
hun leden ontspanning te bezorgen. Maar daarnaast hebben de clubs ook
de opdracht om hun leden een aantal sociale vaardigheden bij te brengen
die zij nergens op de schoolbanken voorgeschoteld krijgen :
verantwoordelijkheid opnemen, activiteiten organiseren, in het openbaar
spreken, anderen motiveren en begeesteren, enz.
Het is precies omwille van deze vaardigheden dat oud-commilitones in illo
tempore zeer gegeerd waren in het bedrijfsleven. Het hoeft dan ook niet te
verwonderen dat het verdwijnen van die vaardigheden zich steeds meer
vertaalt in toenemende scepsis tegenover de leden van studentenclubs.
Om die algemene scepsis om te buigen in vernieuwde interesse zullen de
studentenclubs uit een ander vaatje moeten tappen. De geschiedenis kan
hier de weg wijzen. Het is immers al eerder voorgekomen, in de jaren
twintig en in de jaren vijftig, dat de studentenclubs een fatale zondvloed
voelden aankomen. De symptomen waren toen dezelfde dus lijkt het niet
onwaarschijnlijk dat de remedie nu opnieuw dezelfde zou kunnen zijn.
Naar onze bescheiden mening moeten de clubstudenten opnieuw een
beter evenwicht vinden tussen studies en ontspanning. De studies blijven
immers de eerste prioriteit van een student en enige ontspanning is
daarbij noodzakelijk. De ontspanning - en meer bepaald het drinken mag echter geen doel op zich worden. Het blond schuimend studentennat
is niet meer dan het middel om de vriendschapsbanden te versterken.
De zo vaak bezongen “heilige vriendschapsbanden” kunnen maar
ontstaan en blijven bestaan als elkeen respect opbrengt voor de ander.
Heel in het bijzonder denken wij daarbij aan het verdwenen respect voor
de schachten. Schachten zijn geen slaven die behandeld mogen worden
als het vuil van de straat. Integendeel, schachten zijn de toekomst van het
clubleven. De commilitones zouden fier moeten zijn dat er jongeren zijn
die bereid zijn om de fakkel over te nemen.
Moge dit boek dan ook een leidraad zijn die de huidige en de toekomstige
studentengeneraties inspiratie en houvast kan bieden bij hun
inspanningen om het traditionele studentenleven te laten herleven,
groeien en bloeien.
Amen.
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Het lustrumboek aangeboden bij gelegenheid van 75 jaar Seniorenkonvent geeft ons inzage
in segmenten van het studentenleven zoals het in die tijdspanne is gegroeid. Het boek is de
vrucht van geduldig en volgehouden zoekwerk. Het duikt in de geschiedenis van de
studentenbeweging, niet zozeer in haar politieke aspecten - daarover bestaan heel wat
betrouwbare studies - maar in de menselijke, warme en doorleefde facetten van het
studentenleven. Met moeizaam opgespoorde namen of treffende uitspraken getuigen de
samenstellers van het boek telkens weer van grote liefde voor het studentenleven. Dat
verdient bewondering en dank. Zij hebben een ‘monument’ opgericht, niet voor zichzelf, niet
voor deze of gene grootheid, maar voor ‘De Student’, voor de jeugd en voor de toekomst. Hun
werk zal een baken zijn voor toekomstige studenten en voor geschiedschrijvers van het
studentenleven. Wij mogen de samenstellers erkentelijk zijn voor hun engelengeduld en
monnikenwerk. Zij hebben een boek gemaakt dat ondanks de vertederende nostalgie, die er
onmiskenbaar ook in opduikt, vooral een werk is voor de toekomst, of liever: voor degenen
die de toekomst vorm zullen geven. Voor de student.
Professor Marc Vervenne
Rector van de Katholieke Universiteit Leuven
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