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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
De start van het werk- en schooljaar leidde tot ambivalente gevoelens. Wellicht 
heeft de hunkering naar invulling van nieuwe uitdagingen en engagementen in-
middels de nostalgie over de voorbije vakantieperiode kunnen aanvullen. 
In dit nummer zijn, zoals reeds aangegeven, sfeerbeelden van de promotie 2018 
opgenomen. De medewerking van de KOLB aan deze - voor de laatstejaars-leer-
lingen belangrijke mijlpaal - vormde de afsluiter van onze werking van het vorig 
schooljaar.

***

Ondertussen  zijn de KOLB-activiteiten opnieuw gestart. Hieronder vind je een 
overzicht van voorziene werk- en aandachtspunten.
Gezien onze vereniging persoonsgegevens bijhoudt en verwerkt, is de nieuwe 
privacywet ook van toepassing op  de KOLB. Gedurende de vorige weken werkte  
een werkgroep binnen het bestuur aan een privacycharter, waarnaar in dit bul-
letin verwezen wordt.
De integrale tekst van de privacyverklaring is te lezen op onze website (kolb-
karmelieten.be)
Naar goede traditie spitsen onze activiteiten zich gedurende de herfst voorna-
melijk toe op de voorbereiding van de jaarlijkse OL-dag, die dit jaar plaats vindt 
op zondag 25 november.
Alle oud–leerlingen zijn van harte uitgenodigd tot deelname aan de terugkom-
dag. Dit jaar worden de afgestudeerden van de promoties met eindcijfers 3 en 8 
als lustrumjaren of als zilveren, gouden en diamanten jubilarissen verwelkomd 
als onze bijzondere gasten.
Wij danken nu reeds de oud-leerlingen die positief reageerden op onze uitnodi-
ging om te fungeren als contactpersoon en bereid zijn om de nodige contacten 
te leggen met hun gewezen klasgenoten. 
Meer informatie over de OL dag vind je in dit bulletin en op onze website.
Verdere aandacht blijft uitgaan naar de versterking van onze bestuursploeg en 
we kijken dan ook uit naar een positieve reactie op onze verzonden oproep. 
Voortbouwend op voorbije initiatieven: een theatermonoloog in 2016 en de 
kleinkunstavond georganiseerd dit voorjaar, plannen we een nieuw evenement 
in 2019. 
Meer hierover verneem je in een volgend nummer. 

***

Bij de start van het nieuwe schooljaar maken wij traditioneel wat ruimte voor 
enig schoolnieuws. 
Wat de nieuwe inschrijvingen betreft oogt de start van het schooljaar 2018-2019 
mooi. Hoewel op het moment van redactie van dit artikel (voorlaatste week van 
augustus), de inschrijvingen nog liepen; verheugt het ons dat in het secundair 
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het lange termijngemiddelde aan inschrijvingen voor het eerste jaar bereikt 
wordt. Ook in de tussenjaren zijn een aantal nieuwe leerlingen ingeschreven, 
waardoor de totale leerlingenpopulatie opnieuw (licht)toeneemt. Meer detail 
volgt in ons decembernummer.
In het kleuter- en lager onderwijs resulteren heel wat nieuwe inschrijvingen in de 
mogelijkheid tot de organisatie van 14 klassen lager onderwijs en 6 kleuterklas-
sen.
Als jaarthema koos het basisonderwijs voor het item “techniek”.
De kleuterschool werkt als pilootschool mee aan een nieuw kleutervolgsysteem  
en zal als praktijkschool de studenten kleuteronderwijs van de Artevelde-hoge-
school begeleiden.
De lagere school blijft stageschool voor de studenten lager onderwijs van de Odi-
see Hogeschool.
Het BuBaO start met 85 leerlingen (waarvan 15 nieuwe leerlingen!) verspreid 
over 11 klasjes ( 2 kleuterklassen en 9 klassen lager onderwijs). De kleuterwerking 
doet het heel goed. Omdat deze kleutertjes hun volledige lagere schoolloopbaan 
doorlopen in het BuBaO, genereert deze positieve rekrutering een gunstig effect. 

Bij de personalia is een overlijdensbericht opgenomen van de heer Raoul Vlae-
minckx. Meester Raoul was gedurende zijn ganse carrière verbonden aan het 
Sint–Jozefsinstituut waar hij als onderwijzer in het zesde en zevende leerjaar,op 
de hem kenschetsende gedreven manier, generaties leerlingen voorbereidde op 
de overstap naar de humaniora. Hij eindigde zijn professionele loopbaan als di-
recteur van het lager onderwijs van zijn geliefde school.
De heer Vlaeminckx werd net geen 86 jaar. De KOLB betuigde zijn christelijke 
deelneming aan de familie en was – begin augustus – vertegenwoordigd op de 
uitvaartplechtigheid, die doorging in de Sint–Martinuskerk te Onkerzele. 

***

Wanneer u dit editoriaal leest is het school- en werkjaar opnieuw in zijn normale 
plooi gevallen. Wij wensen alle lezers en lezeressen de nodige dosis energie om 
de wachtende uitdagingen op een succesvolle manier aan te pakken en hopen 
heel wat oud-leerlingen te mogen begroeten en verwelkomen op de OL-dag van 
25 november!

Marc Schouppe, 
voorzitter KOLB
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KOLB-NIEUWS

ZONDAG 25 NOVEMBER 2018 
VANAF 10 UUR

Dit jaar worden de klasgenoten van onderstaande 
promotiejaren speciaal in het zonnetje gezet

1943 - 1948 - 1953 - 1958 - 1963 - 1968 - 1973
1978 - 1983 - 1988 - 1993 - 1998 - 2003 - 2008 - 2013

Maak nu reeds een afspraak om mekaar die dag te 
ontmoeten in de vertrouwde omgeving 

van het Sint-Jozefsinstituut. 
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OUD-LEERLINGENDAG 25 NOVEMBER 2018
Het dagprogramma  ziet er als volgt uit:

- 10h: plechtige eucharistieviering ter nagedachtenis van de 
  overleden oud-leerlingen, opgeluisterd door het 
  “de Fall -koor”
- 11h: herdenkingsplechtigheid en hulde aan de gesneuvelde 
  oud-leerlingen
- 11h30: algemene vergadering
- 12h: sprankelend aperitief, aangeboden door de KOLB. 
  Tussendoor fotosessies lustra - en jubileumjaren
- 13h: banket

DEELNAMEPRIJS:
- OL die in 2018 hun lidgeld betaald hebben: 42 euro, ook voor de partner.

- andere oud-leerlingen en partner: 45 euro per persoon
 

Inschrijving uiterlijk 18 november door storting op rekeningnummer
BE78 4431 5037 7186 van KOLB Sint-Jozefsinstituut Geraardsbergen

MENU

Net als de voorgaande  jaren heeft het bestuur geopteerd

voor een koud en warm buffet, 

een dessert en koffie met versnapering

Koud  buffet:

Tomaat-mozarella  gebakken scampi en pesto - Slaatje van witvis, 

groene kruiden en tartaar - Gerookte zalm en gepocheerde zalmfilet -

Steak tartare à la minute klaargemaakt - Tonijn met perzik en blauwe druif -

Kip met kolensalade en appel - Gerookte beenham met groene kruiden en oventoast

Warm buffet:
Lasagne van vis en schaaldieren

Vis van de dag met een groentebrunoise en schaaldierensausje,

Purée van witloof met ibéricohaasje en jus van rode wijn,

Gerijpt rundsvlees met gebakken champignons

Dessert: 
Brownie met kriekjes en slagroom

 Koffie
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LAUREATEN PROFESSOR VAN TWEMBEKEPRIJS

v.l.n.r.: Eline Machtelinckx, Shauni Splingaer, voorzitter Marc 
Schouppe, Rozelien Debruyne, Jinse Devolder, Dapné Cochez
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PROMOTIE 2018

Economie – 
Moderne talen
v.l.n.r. staand: Morgan 
Seghers, Karsten 
Stalpaert, Bram De 
Glas, Ruben Heye, Jesse 
Pletinckx, Greg Vanden 
Haesevelde, Jorik 
Segers, Ruben De Vos, 
Lovennia Andries
zittend: Semra Du Bois, 
Marieke Servranckx, 
Nel De Wilde, Chiara 
De Boitselier, Febe De 
Henau, Ines D’hose, 
Shauni Splingaer

Economie – 
wiskunde
v.l.n.r.: Eline 
Machtelinckx, Arthuur 
Dijkstra, Nele Allert, 
Axin Van de Maele, 
Charlotte Verckens, 
Simon Van Damme

6a

6B
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Moderne Talen – 
wetenschappen
v.l.n.r. staand: Mauro 
Slinckx, Herald 
Callewaert, Thijs Oste, 
titularis Annelies De 
Backer
zittend: Emma Van 
Gucht, Sari Demil, Lies 
Van Schoors, Luka 
Demeulenaere,
 Jinse Devolder, Lisa 
Surdiacourt, Hanne 
Goemaere

Wetenschappen - 
wiskunde 6u
v.l.n.r.: Lennert Antson, 
Ignace Depierreux, Luca 
Deurbroeck, Rozelien 
Debruyne

Wetenschappen 
– wiskunde 8u
v.l.n.r.: Tibo Devoogdt, 
Lars Fostier, Jonas De 
Wolf, Jacob De Keyser, 
Mathis Gustin,
Tessa Ickx, Estée 
Machtelinckx, Tessa 
Van Gucht, Daphné 
Cochez

6C

6D1

6D2
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SCHOOLNIEUWS

NIEUWS UIT HET SECUNDAIR

HERAANLEG SPEELPLAATS
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JOZEFIETENSCHOLEN LEVEREN TWEE SPELERS
VOOR HET ‘FLANDERS VOLLEYBALTEAM JONGENS’

De Jozefietenscholen namen dit jaar 
deel aan de FISEC/FICEP-spelen (In-
ternationaal schoolsporttornooi) dat 
voor het eerst in dertig jaar plaatsvond 
in België, namelijk in Genk.

Sander Roeland (spelverdeler, Sint-
Jozefsinstituut Geraardsbergen) en 
Serge Bou Serhal (hoofdaanvaller, 
Heilige Drievuldigheidscollege Leuven) 
behaalden met de Vlaamse ploeg een 
zilveren medaille. De finale werd verlo-
ren tegen een sterke Waalse selectie.

JAN VAN DER HEYDEN
HEEFT EEN OPVOLG(ST)ER

‘RARE VOGEL’ BEZOEKT
KARMELIETEN OP EERSTE
SCHOOLDAGWelkom aan OL Hadewig Colaert 

(prom ‘10): nieuwe leerkracht LO in ‘t 
Karmelieten !! Fazanten weten blijkbaar waar het 

goed vertoeven is.
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EEN HEUSE WERELDKAMPIOENE IN ’T KARMELIETEN
Océanie Foubert leerlinge uit het 3WET1 
behaalde een gouden en een bronzen 
medaille op het wereldkampioenschap 
ropeskipping in Shanghai (China) !! 
Proficiat voor deze topprestatie !!

NIEUWS UIT HET BuBaO
Graag geef ik even 
een overzicht van 
onze leerlingen aan-
tallen:

wij starten op 1 sep-
tember met 85 leer-
lingen en we mogen 
15 nieuwe leerlingen 
verwelkomen.
Onze kleuterwerking 
doet het heel goed. 
En dit is goed nieuws 
omdat deze hun volle-
dige lagere schoolcar-
rière bij ons blijven.
Momenteel zijn er 11 
klasjes: 2 kleuter- en 9 
lagere klassen.
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Kerstmarkt
21 december 2018

om 14u00
op onze school

U W   P R I V A C Y
I S   O O K   B E L A N G R I J K 

V O O R   D E   K O L B
***********

Sinds 25 mei 2018 zijn de nieuwe Europese privacyregels van  kracht (GDPR: 
General Data Protection Regulation). Deze  nieuwe regelgeving breidt uw 
bestaande rechten uit en garandeert tevens een betere bescherming van 
uw persoonsgegevens.

In onze privacyverklaring (www.kolb-karmelieten.be/privacyverklaring) 
kunt u lezen welke persoonsgegevens we bijhouden, voor welke doelein-
den informatie verstrekt wordt  aan derden en hoe u met ons contact kunt 
opnemen om uw rechten uit te oefenen. 
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ZING JE GRAAG MET ONS MEE?
Samen zingen heeft een ongelooflijke magie, het ontstresst, geeft energie en je 
blijft jong van hart. Je legt sociale contacten en verandert je leven!

Het gemengd zangkoor “de Fall” bestaat sedert oktober 1946, dus meer dan 
zeventig jaar, en wil wat jonger bloed in het koor aantrekken.

ZING JE GRAAG IN GROEP, KOM DAN BIJ ONS!

Je hoeft absoluut geen Pavarotti of Maria Callas te zijn, gewoon een stevige 
portie zanglust en vanaf de eerste noten hoor je er zo bij.

Plankenkoorts hoef je zeker niet te hebben of je geraakt er geleidelijk wel van af!

We zingen een gevarieerd muzikaal programma zodat iedereen aan zijn trekken 
komt.

Praktische inlichtingen:
De repetitie is op dinsdagavond van 19.30u. tot 22u in de speelzaal van het Sint-
Jozefsinstituut  (het voor jullie alom bekende Karmelieten), Karmelietenstraat 57 
te Geraardsbergen.

Kom gerust eens kennismaken – zonder verplichtingen.

Hartelijk welkom!

Yolande Godyns    Albert Gossye
voorzitter     dirigent

Telefoon: 054 42 20 88    Telefoon: 054 41 64 45

NIEUWS VAN HET “DE FALL”-KOOR

OP ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 OM 20 UUR
EN ZONDAG 21 OKTOBER OM 15.30 UUR

organissert het “de Fall”-koor een concert in het Koetshuis,
Abdijpark te Geraardsbergen

(zie affiche p. 19)
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NIEUWS VAN HET OUDERCOMITÉ

De oudervereniging van de 
school heeft een grote tra-
ditie door de jaren heen. 
We tellen in onze rangen 
immers ouders uit drie ver-
schillende afdelingen: de 
lagere, de secundaire en de 
afdeling voor buitengewoon 
basisonderwijs.
Samen trachten we ieder jaar 
een aantal onderwerpen te 
vinden waar we met de direc-
tie en of leerkrachten even 
willen bij stilstaan. We werken graag actief mee aan projecten die door elke afdel-
ing worden georganiseerd.

SECRETARISWISSEL

Met spijt in het hart werd er in juni afscheid genomen van onze secretaris Cindy 
Faveriau. 
Vanaf het nieuwe schooljaar zal Christophe Appelmans deze taak op zich nemen.
Nogmaals hartelijk dank aan Cindy voor haar gedrevenheid bij elke activiteit.

EETFESTIJN OUDERCOMITÉ (zie affiche p. 21)

Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober organiseren wij ons jaarlijks eet-
festijn. Wij hopen op een talrijke opkomst. Met de opbrengst van het eetfestijn 
worden verschillende activiteiten in de drie afdelingen mogelijk gemaakt.

Het bestuur van de KOLB wenst bij deze Cindy te danken voor de fijne 
samenwerking gedurende verschillende jaren. Wij wensen haar het 

allerbeste en veel geluk in wat ze nog gaat ondernemen
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VEILIGHEID

OPROEP VERSCHENEN OP DE WEBSITE
VAN HET SINT-JOZEFSINSTITUUT

Sint-Jozefsinstituut aka ‘t Karmelieten
13 december 2017

Alle respect voor de jongeren in en rond Geraardsbergen die met de fiets 
naar school komen.
Ik supporter !!

Toch moet er me iets van het hart, en ik richt me hierbij vooral tot alle 
ouders van fietsende jeugd in regio Geraardsbergen: hoe is het in 
godsnaam mogelijk dat sommigen hun kroost naar school laten fiet-
sen in het pikkedonker, bij wind en regen, maar ZONDER ENIGE FIETS-
VERLICHTING OF REFLECTOREN (en met donkere kledij) ?

Zelfs met de grootste voorzichtigheid vanwege autobestuurders zijn deze 
zwakke weggebruikers zo goed als onzichtbaar.

Levensgevaarlijk is dat !

ps: het is niet mijn bedoeling om een polemiek te starten over auto’s versus 
fietsen !

Volg KOLB-KARMELIETEN
nu ook op Facebook
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Kinder- en Tienerkleding
0 - 16 jaar

Ann Geysels
Nieuwstraat 4 Geraardsbergen
Tel. 054 41 63 19 - Fax 054 41 63 34

Algemene buitenzonwering

Inbouw- en voorzetrolluiken

Sectionaalpoorten

Automatisatie & Domotica

Uw HAROL-SPECIALIST
Oud-Leerling

Theo Derieux
Karel Lodewijk De Lensstraat 16

9500 Geraardsbergen
Tel. & Fax 054 41 53 90

Café - Restaurant - Feestzaal
voor 50 - 100 - 300 personen

‘t Hof Van Oranje
Tel. 09 360 01 27

Open: van 12u tot 22u30 
Oudenaardsesteenweg 2
9860 Balegem-Oosterzele

Bestellingen kunnen ook telefonisch
Claudio 0497 78 9930 • Isabelle 0473 56 11 32
Aalstsesteenweg 98 • Schendelbeke
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Ceremoniewagens 
Ceremonie over heel het land

Guilleminlaan 24
9500 Geraardsbergen

Tel. 054 41 12 16
www.rrcars.be

REGIO GERAARDSBERGEN - NINOVE
AGENTSCHAP EVERBEEK

Nestor Debeckstraat 6 • 9660 Everbeek
Tel.: 055 43 14 50 • Fax: 055 43 14 59

Eet- & Praatcafé
‘t Klein verschil

Oude Steenweg 1
9500 Geraardsbergen
054 41 87 61
www.tkleinverschil.be
aan de voet van de Muur
van Geraardsbergen

Sparen - lenen - verzekeren

O.L. Jan De Boeck
Ankerstraat 21 - 9506 Idegem
Tel. 054 50 06 84 - Fax 054 50 26 84 

Markt 13, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 43 51 00 - fax 054 43 51 01
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keukenscosyns.eu

BVBA Keukeninrichting Cosyns
oud-leerling promotie 1984

Astridlaan 41 - 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 41 15 67 • GSM 0476 20 26 05

Bareelstraat 34 - 9506 Idegem
Tel./Fax 054 50 00 50

 DE METER
Steenhouwerij en marmerbedrijf
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Broekstraat 4 - 9500 Geraardsbergen

Guilleminlaan 24

9500 GERAARDSBERGEN

Tel. 054 41 12 16Papiermolenstraat 117  -  Geraardsbergen
054 41 37 62  -  0473 57 26 18

 Maatwerk in natuursteen en composiet
Grafzerken
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Catering tot  
2000 personen

organisator  
Rock Zottegem

VOF Frederic-Friant FSC

BVBA Consulting Frederic-Friant

ALLE VERZEKERINGEN 
& MAATSCHAPPIJEN

WOONKREDIETEN
SPAREN & BELEGGEN

Stationsplein 23, 9500 Geraardsbergen
tel. 054 41 13 10

gsm 0475 45 10 95 - fax 054 41 29 00
www.frederic-friant.be - frederic-friant.bvba@dvv.be

www.ckvgeraardsbergen.be

SPAARBANK

VERZEKERINGEN

Voor alle verpleging 
en kraamzorg 

aan huis
7 dagen op 7

ook acupunctuur

Elke De Frère
Atembekestraat 157

9500 Geraardsbergen
0474 40 39 40
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wyngaerdmarc@hotmail.com
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T/F: 054 413940 GSM: 0495/517 482
E-MAIL: VAN.LIERDE.PL@COBONET.BE

EDINGSEWEG 8 - GERAARDSBERGEN

INSTALLATEURS - AIRCO 
CENTRALE VERWARMING - SANITAIR - …

bart.bs.somers@telenet.be

Bart Somers
OYA CONSULTING

Onafhankelijk financieel advies
Alternatieve investeringen

Managementadvies
Meer dan 

30 jaar 
ervaring

A l l e s  v o o r  h e t  k a n t o o r 
S p e c i a l i t e i t  i n k t p a t r o n e n

Buro-Center Van Der Bracht b.v.b.a.
Brakelsesteenweg 651-653 9400 Voorde (Ninove)

Tel. 054 50 00 13 Fax 054 50 32 32 

GARAGE
DELHOUX PAUL BVBA

Weverijstraat 121 • 9500 Geraardsbergen 
Tel. 054 59 69 69 • Fax 054 59 69 60
garage@delhoux.be • www.delhoux.be
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FICHESBAK

DE FICHESBAK 27

Lezen is zinloos. 3 minuten nadat je een tekst hebt doorgenomen, is die verdwe-
nen in de nevels van je langetermijn-geheugen - hij is er nog maar je moet zo lang 
zoeken voor je hem terugvindt, dat je hem voor het gemak maar “vergeet”. Zo is 
te verklaren hoe het komt dat je  een boek tweemaal leest zonder dat je er erg in 
hebt, dat je een film plots “herkent” als je al 110 minuten aan het kijken bent en 
dat je voor een examen ettelijke herhalingen nodig hebt voor je de stof werkelijk 
bezit. Lezen van een boek heeft dus geen enkele zin, tenzij het  bezorgen van een 
kortstondige ontspanning of ontroering tijdens een kortstondige periode.

Toch is er een middel dat het momentane van het gelezene overstijgt: de fi-
chesbak. Wie van elk boek dat hij leest een fiche aanlegt, bewaart alvast enkele 
sporen van het gelezene – merkwaardige zinnen, grappige oneliners, algemene 
waarheden die op een unieke manier worden verwoord: je kunt het allemaal op 
een eenvoudige steekkaart voor de eeuwigheid bewaren. In volgend artikel krijgt 
u de meest memorabele details uit de fichesbak van een fervente oude biblio-
fiel–ontroerend, grappig, melig, merkwaardig, actueel erfgoed, alfabetisch ge-
rangschikt volgens auteur. Over de auteur zelf wordt niets gezegd, info  hierover 
vindt u à volonté op het internet.

Geert Buelens “De jaren zestig”

-  “Van Bart de Wever tot Donald 
Trump wordt er politieke macht ver-
gaard door 1968 te bestempelen als 
de bron  van alle kwaad “(p. 7)

-  “anders dan vandaag gingen winkel-
straten er nog niet opmerkelijk uni-
form uitzien”(p. 10)

-  “Als ik de uitlaatgassen van een 
Mercedes ruik, ruik ik de gaskamers 
“(zoon van een Duitse industrieel 
in “I sequestrati di Altona”, een film 
van De Sica). (p. 13).

-  “Een manier om de bevolking dom te 
houden: het onderwijs verdrinken in 
bureaucratie” (p. 100).

-  “In de zomer van 1958 produceer-
den in China 15000 boerenkun-
stenaars niet minder dan 183.000 
schilderijen, tekeningen en muur-
schilderingen op de wit gemaakte 
wanden van hun huizen. Slechts 3 
van deze kunstenaars hadden een 
opleiding genoten; de anderen had-
den, Mao’s opvatting getrouw, zich-
zelf leren tekenen en schilderen.  
Eind van de jaren 50 werden ook 
meer Chinese gedichten geschreven 
dan in de gehele voorafgaande Chi-
nese geschiedenis samen “(p. 138).

-  “wie in een snel veranderende we-
reld vooral behoefte heeft aan zeker-
heid, staat niet te juichen wanneer 
tradities op de schop worden geno-
men en regels en conventies als ach-
terhaald worden weggezet “(p. 149).
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- “Op dat vlak (=politiek bewustzijn ) 
gaapt heel vaak een kloof tussen het 
volk en de intelligentsia “(p.183).

-  “Door niet alleen steeds meer Engelse 
woorden in hun taal toe te laten, maar 
ook hun grammatica en uitdrukkin-
gen te verengelsen was het eens fiere 
Frankrijk zichzelf het uitverkopen 
aan de “civilisation cocaloolique”- een 
maatschappij die verslaafd was aan 
Coca-Cola, een zoet pepmiddel zonder 
enige substantie of subtiliteit “(p. 279) 
(1964).

-  “In deze jaren waren jazz en folk vaak 
uitgesproken politiek, maar was pop-
muziek wat ze het grootste deel van 
haar geschiedenis is geweest: een ka-
pitalistische vorm van cultuur die door 
de massa spontaan als van en voor 
haar wordt omarmd, entertainment 
zonder educatief, moreel of politiek 
doel en zonder de ambitie of pretentie 
als Kunst te worden erkend “ (p. 354). 

-  “In 1969 noteerde Life dat schooldi-
recties hier en daar het idee van een 
schooluniform opgaven”(p. 372).

-  “De jaren 60 worden doorgaans geas-
socieerd met de doorbraak van lsd en 
de pil; minder opgemerkt, maar niet 
minder belangrijk voor het dagelijkse 
leven van miljoenen mensen was de 
sterke opmars van de multinational 
“(p.438).

-  “Het management strooide met be-
grippen als “teamwork” en “samenwer-
king”, maar in de praktijk kwam dat 
neer op elkaar controleren” (p. 440).

Martin Gilbert: “Nooit meer” -
Een geschiedenis van de Holocaust. 

-  “In het laatste jaar voor de oorlog be-
gon de bereidwilligheid om asiel te 
verlenen (aan de joden ) af te nemen. 
De meeste landen, waaronder de US 
en Engeland, begonnen de immigra-
tie te beperken. Op 5 juli 1938 werd 
er een Internationale conferentie 
gehouden in de Franse stad Evian 
aan het meer van Genève, waar veel 
deelnemende landen te kennen ga-
ven dat ze moeite hadden met de 
voortzetting van hun opendeurpoli-
tiek. De Australische afgevaardigde 
noemde als reden dat Australië 
“geen rassenproblematiek kende en 
geen zin had om die te importeren “ 
(p. 39).

-  “Het woord “holocaust” drong pas 
in 1978 in het taalgebruik door na de 
Amerikaanse tv-serie  “Holocaust”, 
gebaseerd op de roman met dezelfde 
titel van Gerald Green”(p. 62).

-  “Bulgarije was het enige land in Euro-
pa waar het aantal joodse inwoners 
in 1945 (49172) groter was dan vóór 
de oorlog” (p. 107).

Guy de Maupassant:
“Op een lenteavond”
(Alle verhalen 1875-1881)

-  “Het overwinnende leger dat mas-
saal zij die zich verweren doodt, an-
deren in gevangenschap wegvoert, 
plundert in de naam van de Sabel en 
een God dankt met kanongebulder, 
zijn even zovele vreselijke plagen die 
alle geloof aan een eeuwige recht-
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vaardigheid tenietdoen, al het ver-
trouwen dat ons wordt bijgebracht 
in de bescherming van de hemel en 
de redelijkheid van de mensen” (p. 
92)

- “Ons geheugen is een perfectere we-
reld dan het universum: het geeft le-
ven aan wie er niet meer is !”(p. 191).

Konstantin Paustovski: “Goudzand”
-  verhalen, dagboeken en brieven

-  “Ik kan die honderden rekruten die 
bij zichzelf vingers hadden afgehakt 
en met onze (zieken)trein terugge-
voerd werden, heel goed begrijpen. 
De enige uitweg voor een soldaat is 
immers gewond te zijn. De ontzet-
tend verwilderde massa vluchtelin-
gen jaagt mij wel angst aan. Ze be-
staat grotendeels uit verwilderde, 
primitieve mensen. Om een stuk 
brood vechten zij tot bloedens toe 
met elkaar “(p. 41).

- “Oorlog, dat betekent zo’n gebrek 
aan voedsel dat de mensen vaak 
2 à 3 dagen achtereen alleen wat 
oude korsten brood hebben om op 
te knagen, oorlog betekent einde-
loze, slopende marsen bij nacht en 
ontij, in een modderbrij waar je bij 
iedere  stap in blijft steken, oorlog 
betekent dat alle waterputten, dor-
pen en boerenhuizen door ziekte 
besmet zijn. Overal heerst cholera, 
vlektyfus, dysenterie, de zwarte 
pokken. Iedereen is verbitterd. In de 
oorlog zal je nergens ook maar een 
normaalmenselijk gesprek horen. Er 
wordt alom gevloekt en getierd en 
heel vaak laat men de karwats het 
woord doen. Oorlog betekent einde-

loze legerkonvooien en tienduizen-
den vluchtelingen, die van de honger 
en aan cholera overlijden. Alle we-
gen zien eruit als begraafplaatsen. 
Overal wordt gemoord, geplunderd 
en brandgesticht. En hoe naïef toch, 
hoe kinderlijk dat sommigen denken 
dat in de oorlog een speciaal soort 
heldhaftige, verheven schoonheid 
schuilt. Ik heb gevechten van nabij 
gezien, en vaak onder vuur gelegen. 
Vroeger dacht ik altijd dat dit alles 
ook iets meeslepends moest heb-
ben. Maar van dichtbij is het alle-
maal alleen maar absurd, onnodig 
en wreed. Mensen hebben zich in de 
modderige, natte aarde ingegraven 
en worden op een geleidelijke, bere-
kenende, welhaast plagerige wijze 
doodgemaakt. Een bijzonder walge-
lijke invloed heeft de oorlog op man-
nen die nog jongeling zijn. 

 De oorlog verderft hen voorgoed. 
Heel de grofheid, de kwaadaardig-
heid, de wanstaltigheid van de 
oorlog steekt hen al snel aan. Alles 
wat jong en goed in je is, sterft af. 
Je stompt af en in je neigingen en 
je gedragingen begin je steeds min-
der op een mens en steeds meer op 
een dier te lijken. De mens als een 
persoon die alles koestert wat de 
geschiedenis aan waardevols heeft 
voortgebracht heeft in de oorlog  
geen waarde meer. En denk niet dat 
alleen slechte of domme mensen 
door dit beestachtig gedrag worden 
aangestoken! “(p. 58).

-  “Het meest abnormale en monster-
lijke verschijnsel in ons leven is fy-
siek werk. “Wie niet werkt zal niet 
eten” is kinderlijke wartaal, je rein-
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ste nonsens. Alsof een mens met al 
zijn verfijnde rijkdom aan verstand 
en gevoel ter wereld komt om zijn 
leven lang steunend en kreunend in 
een staalfabriek gaten te staan bo-
ren, zich vol te zuipen en als een dier 
in slaap te vallen. Bijna niemand be-
seft dat de mens geroepen is om uit  
het “nietsdoen” scheppingen voort 
te brengen. Alleen al die ene versre-
gel van Verlaine, “Les sanglots longs 
des violons de l’automne”, is meer 
dan heel de productieve arbeid van 
alle socialistische, federale, rode en 
Sovjetrepublieken bij elkaar.” 
(p. 132).

-  “al kom je hier niet om van de hon-
ger, het echte probleem blijft dat 
deze stad een vreselijke rimboe is, 
door God en de mensen vergeten en 
van de hele wereld afgesneden. Vol-
ledig beschaafde mensen tref ik hier 
op het werk niet aan. De mensen zijn 
log, verpauperd en vergroeid met 
hun omgeving” (p. 148).

-  “vanaf deze vreedzame huizen be-
gon het “kamp des doods Ausch-
witz”, een kamp van vermoorden, 
verstikken, folteren, van wanhoop, 
van onvoorstelbare beestachtighe-
den. Maar laat ik met dat woord de 
dieren niet beledigen. Geen dier is 
in staat tot zulke schanddaden, be-
gaan door wildemannen die dachten 
dat zij mensen waren, deze voort-
brengselen van een fascistische ti-
rannie” (p. 505).

-  “Je moet dagelijks aantekenin-
gen maken. Anders lossen de 
dagen op als rook, als  een ros-
sige luchtspiegeling” (p.575). 

Paul van Damme  “Vriend over vij-
and: de Grote Oorlog in spotpren-
ten”.

-  “In 1918 vertegenwoordigden de geal-
lieerden en de centralen samen een 
bevolking van ongeveer 1,5 miljard 
mensen. Dit op een totale wereld-
bevolking van ongeveer 1,9 miljard. 
M.a.w. ongeveer 80 % van de we-
reldbevolking was op de één of an-
dere manier bij het conflict betrok-
ken!  Het aandeel van de geallieer-
den was 8× talrijker dan dat van de 
centralen”(p.35).

-  “De  bajonet werd voor het eerst ge-
bruikt rond 1650 door  de burgers van 
de Franse stad Bayonne. Vandaar de 
naam “(p. 138).

-  (september en oktober 1914) “Militai-
re dienst was voor velen een vlucht-
weg uit de werkloosheid “(p. 267).

-  “In maart 1918 brak de Spaanse griep 
uit ten gevolge waarvan naar schat-
ting 50.000.000 mensen stierven 
- ongeveer 5× zoveel doden als door 
WOI”. “De Spaanse pers berichtte als 
eerste over de ziekte - vandaar de 
naam. Ongeveer 20 % van de wereld-
bevolking raakte besmet. In de loop 
van 1919 verdween de ziekte even  
snel als ze was opgekomen”  (p. 289).

-  “In 4 jaar tijd stegen in het bezette 
België de consumentenprijzen met 
1334 procent. In Duitsland met 204%, 
in Frankrijk en Groot Brittannië met 
110 %”(p. 323).

 
(wordt vervolgd...)
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PERSONALIA

OVERLIJDENS
• OL de heer JOHAN ROGIER, overleden te Geraardsbergen op 11 juni 2018.

• OL de heer MICHEL BRUYLANT (Prom. 71), overleden te Jette op 30 juli 2018, echtgenoot 
van mevrouw Christiane Degand, broer van OL Freddy Bruylant (Prom. 67), van OL 
Etienne Bruylant (†) (Prom. 72), en van OL Ludo Bruylandt (Prom. 75).

• OL de heer RAOUL VLAEMINCKX, overleden te Geraardsbergen op 7 augustus 2018, 
gewezen directeur lager onderwijs in het Sint-Jozefsinstituut, echtgenoot van 
mevrouw Marie Madeleine Daver, vader van OL Guy Vlaeminckx (Prom. 79) en van OL 
Jan Vlaeminckx.

• OL de heer WILLY DANNEELS, overleden te Geraardsbergen op 4 september 2018, 
echtgenoot van mevrouw Nelly Haegeman, lid van het zangkoor “de Fall” en 
erevoorzitter van de toneelvereniging “Koninklijke Rederijkerskamer Sint-Pieter 
Vreugd en Deugd”, vader van OL Bartel Danneels (Prom. 81), en grootvader van OL 
Alexander Dubois (Prom. 09) 

• de heer ROGER DE TROYER, overleden te Aalst op 13 september 2018, weduwnaar van 
mevrouw Julia Strickx, vader van OL Geert (Prom. 80), Erik (Prom. 83)  en Guy De Troyer 

(Prom. 85).

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.
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