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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Zoals de getijdenwerking gekenmerkt is door een onomkeerbare afwisseling tus-
sen eb en vloed, volgt na iedere grote vakantie een nieuw school- en werkjaar.
Wanneer u deze regels leest zal de verlofperiode al een tijdje achter de rug lig-
gen. Toch hopen wij dat de voorbije vakantieperiode voor een rustpunt zorgde 
en de nodige ademruimte en energie aanleverde om er in de werk- en school- 
situatie opnieuw volop tegenaan te gaan.

***

Gedurende de eerstvolgende maanden spitsen de KOLB – activiteiten zich toe 
op: de organisatie van een muzikale avond, de jaarlijkse ontmoetingsdag van 
oud – leerlingen en een initiatief om de betrokkenheid van jongere oud – leerlin-
gen te versterken. 
In het verlengde van de succesvolle kleinkunstavond met het kleinkunstcollec-
tief -  die plaatsvond in het voorjaar 2018 - tappen we op vrijdag 11 oktober e.k. 
uit een ander vaatje en presenteren een gezellige “folkavond”. De schijnwerpers 
worden gericht op de groep “Bloom on the rocks”, die Ierse songs en bekende 
pubsongs voor het voetlicht brengt.
Leraar secundair onderwijs Patrick Gaublomme maakt deel uit van de band.
Dit muzikaal evenement wordt opnieuw een echte aanrader! 
We doen hier dan ook een warme oproep voor positieve respons en durven ho-
pen op een talrijke opkomst.
Verdere informatie kunt u lezen in dit nummer en is eveneens consulteerbaar via 
onze website (kolb – karmelieten.be) en facebook. 

Midden november (zondag 17 /11) volgt de jaarlijkse oud – leerlingendag.
Alle oud – leerlingen zijn welkom.  Dit jaar worden de lustra en jubileumjaren 
waarvan het  promotiejaar eindigt op het cijfer 4 of 9, extra in de bloemetjes 
gezet .
Ondanks ( of dankzij?) de honderdéénendertigste editie blijft de formule spring-
levend. Wij hopen dat de persoonlijke contacten van aangestelde jaarverant-
woordelijken opnieuw zullen resulteren in een stevige participatie en dat de 
promovendi de “weg terug” naar het Karmelieten zullen inslaan om gebruik te 
maken van de unieke gelegenheid tot ontmoeting met gewezen klasgenoten en 
oud – leraars.
Meer inlichtingen over de OL–dag vindt u in dit bulletin en langs de andere geëi-
gende informatie-kanalen.

***

Ondanks de behoorlijke deelname aan informatie- avond,  night  en OL-dag, blij-
ven wij betreuren dat de jongere oud–leerlingen een zwakker segment uitmaken 
binnen het KOLB – ledenbestand.
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Om de betrokkenheid van deze belangrijke doelgroep op te trekken, probeert 
het bestuur, in de loop van het eerste trimester, een ad – hoc werkgroep met 
jongere oud- leerlingen op te richten.
Het ligt in de bedoeling om jongere oud – karmelieters die tijdens hun humanio-
ratijd actief waren in leerlingenraad en/of schoolraad, uit te nodigen om hen te 
bevragen en te peilen naar hun verwachtingen t.a.v. de KOLB.
Hopelijk kan een positieve medewerking aan het geschetst initiatief resulteren 
in substantiële jeugdige betrokkenheid en toenemende slagkracht van onze ver-
eniging.
In volgende nummers zullen we graag een stand van zaken schetsen over deze 
dialoog . 

***

Bij aanvang van het schooljaar 2019 – 2020, besluiten we dit editoriaal traditiege-
trouw met enig schoolnieuws .
In de afdeling van het buitengewoon lager onderwijs (BuBaO), zet zich de stij-
gende trend in het leerlingenaantal  door. We noteren 15 nieuwe inschrijvingen, 
waardoor het nieuwe schooljaar kan starten met 92 leerlingen.
De stijging situeert zich zowel in het BaA ( kinderen met leerpoblemen) als in het 
type 2 ( kinderen met een mentale beperking) .
De Mozaïek start daarenboven met een derde kleuterklas.
Omdat nood aan rust een onontbeerlijke factor is bij het bevorderen van leerkan-
sen, wordt er gestreefd naar het vormen van kleine klasgroepen.
Een schoolteam, bestaande uit 18 (kleuter) onderwijzers en 11 paramedici (psycho, 
logo, ergo, kine, verpleging en zorg) staat in voor de dagdagelijkse begeleiding.
De gunstige evolutie in de leerlingenpopulatie is illustratief voor de behoefte aan 
aangepast onderwijs voor zorgkinderen in Zuid Oost – Vlaanderen.
In het basisonderwijs is de leerlingenpopulatie in vergelijking met vorig school-
jaar nagenoeg ongewijzigd.
De kleuterafdeling telt 101 kleutertjes (+1 t.o.v. 2018), het lager onderwijs telt 297 
leerlingen (-3 t.o.v. vorig schooljaar).
In een apart stukje, verneemt u op een andere plaats, nog meer interessante 
weetjes over het reilen en zeilen in de basisschool.  
Hoewel we tijdens de voorlaatste week van augustus (het moment van 
redactie van dit artikel), nog niet over de exacte cijfers beschikten, zal er zich in de 
secundaire afdeling wellicht een lichte daling in het leerlingenaantal voordoen.
Het stilvallen van de inschrijvingen en de grote uitstroom van laatstejaars, eind 
vorig schooljaar, vormt een mogelijke verklaring.
Gezien de gunstige nataliteit, zijn de verwachtingen voor  het schooljaar 2020 
-2021 opnieuw positief.

***



6 bulletin 2019-3

KOLB-NIEUWS

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 
VANAF 10 UUR

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

1944 - 1949 - 1954 - 1959 - 1964 - 1969 - 1974
1979 - 1984 - 1989 - 1994 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014

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

van het Sint-Jozefsinstituut. 

Nu  de contouren van een  nieuw werk- en schooljaar zich reeds ten volle afteke-
nen, durven wij hopen op een gunstig gesternte voor verdere succesvolle ontwik-
keling.

Marc Schouppe, 
voorzitter KOLB
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OUD-LEERLINGENDAG 17 NOVEMBER 2019
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:
Om praktische redenen vragen wij uiterlijk 9 november in te schrijven via 
overschrijving op het rekeningnummer van de KOLB: BE78 4431 5037 7186.
Oud–leerlingen die in 2019 hun lidgeld betaalden, en hun partner, genieten 
van een prijsvoordeel en betalen 42 euro per persoon.
Voor de andere oud- leerlingen en partner, is de deelnameprijs vastgesteld op 
45 euro.

MENU

Net als de voorgaande jaren heeft het bestuur geopteerd

voor een koud en warm buffet, een dessert en koffie. 

Koud  buffet:

vis: cocktail van garnaaltjes en scampi - couscous met wortel/komkommer en tijm

trilogie van gepocheerde, gerookte en gemarineerde zalm

ananas met krab, blauwe druif en cocktail

vlees: gebakken rosbief met ruccola/ketchap saus/ frisse groentjes 

rauwe ham met meloentjes - traag gegaard spek

gebakken breydelham met penne

Spaanse gehaktballetjes met groene kruiden

Warm buffet:
Gebakken scampi met lichte curry

Kroketjes van Ardeense ham

Mechelse koekoek met sausje van zilveruitjes en Parijse champignons

Warme groentjes en puree van polderaardappel

Dessert: 
Chocoladecreatie met rode vruchtjes

 Koffie
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PROMOTIEVIERING

2018-2019
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LAUREATEN
PROFESSOR
VAN
TWEMBEKE-
PRIJS
v.l.n.r.: Vince De Cock, 
Màrk Sipos, 
Eveline Mignon, Marie 
De Rick, Hanne 
Matthys en voorzitter 
Marc Schouppe.
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PROMOTIE 2018-2019

v.l.n.r. staand: Patrick Gaublomme (leraar), Biesemans Maarten, Peeters Tim, De Coster Gill, 
Vanlimburg Jelle, Thollebeek Jari, Baeckelandt Emmely, Jeremy Vandekerkhove, Mangelinckx 
Febe, Van Vaerenberg Sofie, Cosyns Eva, Van Vaerenberg Eline, Haelterman Thibeau
zittend: Van Kampen Isis, Raes Silke, Bruylandt Aurelie, Van de Kerkhove Febe, De Rick Marie, 
Collier Caro, Cauwel Femke

v.l.n.r. staand: Mounadi Jebelhbibi Yousri, Sofoyan Stepan, Wauters Lance, Eylenbosch Maarten
zittend: Collyns Gert-Jan, Scheirlinckx Rob, Ghenne Stéphanie, De Neve Sharon, Matthys Hanne 
Lemaitre Rachel, Borzov Denis

6a

6B
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v.l.n.r. staand: Annelies De Backer (lerares) Herremans Natasha, Van Den Dooren Thomas, 
Choijamts Odhuu, Van Dorpe Niels, Premereur Lauren, Flohimont Estelle, Mignon Eveline,
zittend: Merckaert Noortje, Vanden Bossche Emma, Vandesande  Anaïs, Martens Inez, Van de 
Walle Brooklyn, De Jonghe Margo, Delvoye Ianka (ontbreekt Roofthooft Laura)

v.l.n.r. De Cock Vince, Martens Kevin, Larmuseau Michiel, Lievens Arthur, Vaeremans Lore, Van 
Mello Ruben, Spitaels Jonas

6C

6D1
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v.l.n.r. staand: Charmant Hugo,  Stevens Artuur, Sipos Màrk, Jacob Klaas, Vermeiren Arne, 
Vandesteene Willem,  Mignon Nicolas 
zittend: Roels Brent, Herman Saartje, Verduyn Tine, Boudry Heather, Bliki Kirsten, Gosselin 
Charles

6D2

RECHTZETTING EXAMENUITSLAGEN
De redactie ontving onderstaand bericht en wij willen ons verontschuldigen 
voor de verkeerde info en gelijktijdig Sara feliciteren met het behaalde resul-
taat.  Hieronder het bericht dat wij van Sara ontvingen. 

Hallo! 

Ik ben Sara Van Cleemputte, ik studeerde af aan de Universiteit van Gent in 
2018 en had dus de eer om in het oud-leerlingenboekje van het Karmelieten 
te staan! Jammer genoeg werd mijn naam verkeerd geschreven en was mijn 
studierichting foutief.

De juiste info: Sara Van Cleemputte - Master in de meertalige communicatie 
(Frans, Nederlands, Engels). Grootste onderscheiding. (voordien behaalde ik 
ook een bachelor in het lager onderwijs aan de toenmalige KaHo Sint-Lieven).

Ziezo, zo klopt de gearchiveerde info weer.

Vriendelijke groeten, Sara Van Cleemputte
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SCHOOLNIEUWS

NIEUWS UIT HET BASISONDERWIJS

We startten het nieuwe schooljaar op een ludieke wijze met het jaarthema: 
“Handen vol hoop!”

In onze kleuterschool “Kleine Prins” in de Gentsestraat zijn er weer 3 kleuterklas-
jes: een peuterklas en twee eerste kleuterklasjes.

Daar genieten onze kleintjes van hun nieuwe speelplaats met mooie, leuke 
speeltuigen. Een kunstwerk op de muur vertelt het verhaal van de Kleine Prins.

In de Karmelietenstraat zijn er 4 klassen voor onze oudste kleuters.
Onze lagere school telt 15 klassen, elk leerjaar heeft minstens 2 parallelklassen.
We beschikken over een derde klas in het eerste, vierde en zesde leerjaar.
Het leerlingenaantal houdt goed stand, daar zijn we blij om !

We zetten dit schooljaar in om het nieuw leerplanconcept “Zill” te implemen-
teren en via teamteaching zetten collega’s hun talenten in om de leerlingen en 
elkaar te helpen.

We duimen voor een mooi schooljaar !

Met vriendelijke groet,
Hilde

di
re

ct
eu

r H
ild

e 
Va

n 
B

er
la

m
on

t 
■



15bulletin 2019-3

NIEUWE SPEELPLAATS IN ‘DE KLEINE PRINS’ 

Maandag 2 september was het voor de jongste kleuters van de ‘Kleine Prins’ even 
schrikken... Tijdens de zomervakantie werd er immers hard gewerkt om de plan-
nen van architectenbureau Corvan voor een fonkelnieuwe speelplaats en een 
bijhorende afsluiting te realiseren.

Dit is gelukt !

Alle peuters en kleuters hebben nu veel ruimte om te fietsen, maar ook om te 
klimmen en te klauteren op de boomstammen. Tevens kunnen ze samen met en-
kele klasgenootjes op de nieuwe speeltuigen en genieten in het speelhuisje!

We zijn nog niet helemaal klaar... we hebben nog enkele leuke verrassingen in 
petto. Er komt nog een prachtige muurschildering door kunstenaar Peter-Jan Si-
oen met als centraal thema ... ‘Kleine Prins’ ! Als prinsen en prinsessen eten we 
binnenkort in een heel mooie kasteelrefter. Er komt ook nog een gezellig hoekje 
met beplanting en banken op de speelplaats. 

Onder al dit leuks ligt een nieuwe regenwaterput. Deze is aangesloten op de toi-
letten van onze kleuterschool. Op deze manier willen we samen met nog andere 
inspanningen onze ecologische voetafdruk verkleinen.

Willen jullie de realisatie en de evolutie van onze speelplaats volgen? Volg ons 
zeker op facebook: https://www.facebook.com/basisonderwijskarmelieten of 
Gimme: https://welcome.gimme.eu
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 ■ NIEUWS UIT HET BuBaO

Het schooljaar 2019-2020 kende in de Mozaïek een vlotte start.

We mochten op 2 september 93 kinderen verwelkomen. 
Met een team van 35 collega’s zullen wij de leerlingen omringen met de beste 
zorgen.

Nieuw dit schooljaar is dat we een derde kleuterklas T2 oprichten. We kiezen 
bewust voor kleine kleuterklassen omdat onze kleuters nood hebben aan rust en 
op die manier veel leerkansen krijgen.

Ook blijft onze school een partner van OVA (ondersteuningsnetwerk Vlaamse 
Ardennen) en zullen wij in de Katholieke scholen in de regio Oudenaarde - Zot-
tegem -Geraardsbergen mee kinderen ondersteunen.

Goed nieuws is ook dat er in het MFC Sint-Vincentius Viane een kinderafdeling 
opgericht werd eind vorig schooljaar. Dit initiatief maakt het mogelijk dat kin-
deren met een mentale beperking ook na de schooluren een plaats vinden met 
professionele zorg. We zijn fier op onze goede band met het MFC in Viane.

Met groet,

Pieter
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NIEUWS UIT HET SECUNDAIR

Een bonte bende laatstejaars van VORIG schooljaar is traditioneel uit het bed 
gevallen om onze eerstejaars een goede start te wensen (en zoals het karmelie-
ters betaamt ook wel een beetje om t.o.v. leerkrachten en directie te benadruk-
ken dat hun vakantie nog niet voorbij is). Onze eerstejaars maken kennis met 
elkaar en de school via verschillende activiteiten. Zenuwachtig ? Deze morgen 
misschien, maar daar is niets meer van te merken!

EERSTE SCHOOLDAG IN ‘T KARMELIETEN
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NIEUWS VAN HET OUDERCOMITÉ

De oudervereniging van de onderwijsinstelling heeft een grote traditie door de 
jaren heen. We tellen in onze rangen immers ouders uit drie verschillende afdelin-
gen: de lagere afdeling, de secundaire afdeling en de afdeling voor buitengewoon 
basisonderwijs.

Samen trachten we ieder jaar een aantal onderwerpen te vinden waar we met de 
directie en/of leerkrachten even willen bij stilstaan. We werken graag actief mee 
aan projecten die door elke afdeling worden georganiseerd.
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NIEUWS VAN HET “de FALL”- KOOR
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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

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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Ceremoniewagens 
Ceremonie over heel het land

Guilleminlaan 24
9500 Geraardsbergen

Tel. 054 41 12 16
www.rrcars.be

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

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 16

 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

Herenveld 12 - 9500 Geraardsbergen

NEW PEUGEOT 508 GT Ultimate Rood
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wyngaerdmarc@hotmail.com

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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bart.bs.somers@telenet.be

Bart Somers
OYA CONSULTING

Onafhankelijk adviseur investeringen 
Financial en management consultancy

Projectmanager overdracht van ondernemingen
Meer dan 

30 jaar 
ervaring

Tel. 054 41 16 12
GROTEWEG 173, 9500 GERAARDSBERGEN
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FICHESBAK

DE FICHESBAK 31

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.

G. Bassani: “De tuin van de familie 
Finzi -Contini”

- “De Franse en Engelse rechtse par-
tijen hadden zoals alle rechtse par-
tijen van alle landen en alle tijden de 
democratische orde ondermijnd en 
met nauw verholen sympathie naar 
het fascistische Italië en nazistische 
Duitsland gekeken” (p.146).

- “Ik keek in het rond naar de ooms en 
tantes en neven en nichten, het me-
rendeel zou een paar jaar later wor-
den opgeslokt door de Duitse cre-
matieovens, en ze hadden vast niet 
gedacht dat ze zo zouden eindigen, 
noch had ik dat zelf gedacht” (p. 171).

- “Met haar scriptie was het beter ge-
gaan dan ze ooit had durven dromen. 

De meerderheid (van beoordelende 
profs) neigde naar cum laude, maar 
er was er 1, de hoogleraar Duits (een 
nazi van het zuiverste water), die 
daar niet wilde van weten. De hoog-
geleerde heer was heel duidelijk ge-
weest. Volgens hem kon er geen cum 
laude verleend worden zonder een 
grof schandaal te verwekken: de juf-
frouw was joods!” (p. 178).

-  “Zoek je een os of bruid, ga dan je 
dorp niet uit!” (p. 262).

David Cesarani “Endlösung” - Het lot 
van de Joden 1933-1949 (vervolg) 

- “Joden zouden (“voor de “eindop-
lossing”, “die Endlösung”), gebruikt 
worden voor de aanleg van wegen in 
het Oosten. Tijdens dit proces zou-
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den allen, behalve de sterksten, be-
zwijken door “natuurlijke reductie”, 
het restant zou onderworpen moe-
ten worden aan “speciale behande-
ling” in de concentratiekampen, een 
eufemisme voor executie”(p. 528).

- “de Joden vormden wel een bedrei-
ging voor de volksgezondheid” (p. 
530 - zie ook Trump  in 2019 i.v.m. de 
muur met Mexico).

- “Het bleek dat er amper was nage-
dacht over de implicatie van het be-
graven van tienduizenden doden in 
massagraven. Er werden er zoveel 
tegelijk en haastig begraven, slechts 
afgedekt met dunne lagen zand, dat 
de gassen van de ontbindende lijken 
kleine ontploffingen veroorzaakten. 
Het geluid en de geur van deze gas-
ontploffingen waren uiterst weer-
zinwekkend. Verre van een hygië-
nisch functionerende doodsfabriek 
had Treblinka veeleer “de trekken 
van een waanzinnige massamoord” 
(p.581).

- “Net iets minder dan 200.000 Joden 
uit Warschau werden naar Treblinka 
gedeporteerd en daar vermoord tus-
sen 23 juli en 28 augustus 1942, ruw-
weg 5400 per dag” (p. 583).

- “Het vernietigingskamp in Treblinka 
had in 155 dagen 713.555 levens op-
geslokt - gemiddeld 4600 per dag of 
bijna 200 per uur. Het was de dode-
lijkste plaats op aarde “(p. 584).

- “Het blauwzuur ontsnapte in gas-
vorm aan de kristallen zyklon B door 

de lichaamswarmte van de mensen 
binnen. Wanneer het gas werd inge-
ademd, begonnen zij te stikken en 
volgde na enkele minuten de dood. 
Het hele proces duurde ongeveer 
20 minuten. Wanneer de SS ervan 
overtuigd was dat de slachtoffers al-
lemaal dood waren kreeg een ploeg 
Joodse gevangenen opdracht de lij-
ken te verwijderen en af te voeren” 
(p. 608).

- “Moshe Flinker, een 16-jarige Neder-
landse jongen, was halverwege 1942 
van Den Haag naar Brussel verhuisd 
en daar zonder ster gaan leven. Te-
gen hoge kosten kocht zijn vader 
verblijfsvergunningen die de familie 
enige bescherming boden. Moshe 
interpreteerde het lot van de Joden 
in het licht van de Joodse geschiede-
nis en de heilige geschriften. “Welk 
ander doel kan hij (God) hebben als 
hij toestaat dat zulke dingen ons 
overkomen?” vroeg hij zich af. “Ik 
ben ervan overtuigd dat nog meer 
ellende geen Jood zal terugvoeren 
op de paden van de rechtvaardigen, 
ik denk integendeel dat zij door het 
ervaren van zo’n grote angst zullen 
denken dat er helemaal geen god 
bestaat in het universum”. De enige 
manier waarop Moshe zin kon geven 
aan de ramp was de gedachte dat die 
redding voorspelde,dat God zijn volk 
zou redden en daarmee zijn soeve-
reiniteit over de hele mensheid en 
de hele schepping zou bewijzen. In 
Moshes filosofie waren de Duitsers 
werktuigen van de Almachtige (p. 
638).
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- “De Duitsers kakelden eindeloos 
over de gehechtheid van Joden aan 
geld en hun legendarische hebzucht, 
maar in de loop van de vernietiging 
van de Nederlandse Joodse gemeen-
schap toonden zij zelf roofzucht en 
gierigheid op een waarlijk epische 
schaal”. (p. 644).

- “Wat wist het algemeen publiek 
over het lot van de Joden? Op 25 juni 
1942 publiceerde de uiterst respec-
tabele Daily Telegraph het nieuws 
dat 700.000 Poolse Joden waren 
vermoord; kort daarna dat in Polen 
1 miljoen Joden waren omgebracht”. 
(p. 656).

- “De verschrikkelijke details die nu 
aan het licht komen over de totale 
slachting die de Duitsers aange-
richt hebben onder Joodse mannen, 
vrouwen en kinderen in Polen en Li-
touwen laten zich lezen als de ver-
halen van een of ander door pillen 
krankzinnig geworden creatuur dat 
een beeld van een helse nachtmerrie 
wil geven. De gemiddelde geest kan 
eenvoudigweg niet geloven aan de 
werkelijkheid van dergelijke misse-
lijkmakende onthullingen” (p. 657). 

- “Op 11 december 1942 verscheen de 
Jewish Chronicle met een zwarte 
rouwband om de voorpagina waarop 
bericht werd dat tot dan toe 2 mil-
joen Joden waren omgebracht in het 
door Duitsland bezette Europa” (p. 
657).

- “Een koerier van de Poolse onder-
grondse, met schuilnaam Jan Karski, 
bracht ooggetuigenverslagen mee 

over de omstandigheden in het get-
to van Warschau tijdens de deporta-
ties. Hij deed in Londen verslag aan 
de Britse minister van Buitenlandse 
zaken, Anthony Eden, en later aan 
President Roosevelt, en had ook een 
microfilm bij over massamoorden 
in Auschwitz; de sensationele aard 
van wat hij over andere misdaden te 
zeggen had heeft mogelijk de bete-
kenis van die inlichtingen enigszins 
aangetast. Aan beide kanten van 
de Atlantische oceaan overdachten 
hoge ambtenaren en politici hoe het 
beste omgegaan kon worden met 
de springvloed van publieke veront-
waardiging. Geen van beide landen 
was bereid Joodse vluchtelingen toe 
te laten, als die er al in zouden sla-
gen om uit het door de nazi’s gedo-
mineerde Europa te ontsnappen. De 
Amerikaanse zaakgelastigde Somer-
ville Pinkney Tuck stelde het Ameri-
kaanse ministerie van Buitenlandse 
Zaken voor om 4000 van de meest 
bedreigde Joodse kinderen uit de in-
terneringskampen te evacueren. Het 
plan bleef steken in interne onenig-
heid, tot de Duitsers de Vrije Zone 
bezetten en het daardoor irrelevant 
werd. Vergelding beloven als de oor-
log voorbij was, werd het veiligste 
gebaar voor de regeringen” (p. 661).

- “Joodse bevolkingsgroepen die tot 
nu toe ( november 1942) aan de aan-
dacht van de SS ontsnapt waren 
kwamen nu in beeld als mogelijke 
hulpbron voor verdere Geallieerde 
acties. Hitler gaf bevel het Zuiden 
van Frankrijk onmiddellijk te bezet-
ten en versterkte de Duitse garni-
zoenen op de Balkan. Elke Joodse 
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gemeenschap in deze zones werd nu 
beschouwd als een nest van poten-
tieel verzet, als mogelijk bruggen-
hoofd voor de Geallieerden. Joden in 
havensteden werden een bijzonder 
doelwit van deze overdreven en fan-
tasiegeladen perceptie” ( p. 667).

- “Het doel van het Bolsjewisme is de 
Joodse wereldrevolutie. Zij willen 
het Reich en Europa in chaos storten 
en de daaruit voortkomende wan-
hoop gebruiken om hun internatio-
nale, als bolsjewisme gemaskeerde, 
kapitalistische tirannie te vestigen”. 
(Goebbels, 18 februari 1943).

 Daarna riep hij het spook op van 
gewelddadigheden die een spiegel-
beeld waren van de misdrijven die 
door het Reich gepleegd werden. 
(p.669). 

 NB. In  januari 1943 woonden er nog 
ongeveer 50000 Joden in het Reich!

- “Onder de (Duitse) plattelandsbevol-
king heerst in ruime kring de opvat-
ting dat het niet zeker is dat wij de 
oorlog zullen winnen, en dat, als wij 
dat niet zullen doen, de Joden op een 
dag zullen terugkomen en verschrik-
kelijk wraak zullen nemen. De vrees 
voor Joodse wraak, gecombineerd 
met de vrees voor een nederlaag, 
werd welbewust aangewakkerd door 
Goebbels” (p. 672).

- “Als er een melding van een verklik-
ker binnenkwam (in Zuid Frankrijk ) 
over een Jood die ondergedoken was 
of een illegaal bestaan leidde, was 
het net zo waarschijnlijk dat zij van 
de verraden persoon een afkoopsom 
eisten als dat zij hem arresteerden” 
(p.681) (zie “sociale visa in 2019! ).

- “70 mensen in een ruimte van 14 m2 
en amper 2m hoog. Boven kamden de 
Duitsers het gebouw uit, verdieping 
na verdieping. Toen een zuigeling 
begon te huilen en de moeder tever-
geefs probeerde het kind stil te krij-
gen, viel een andere vrouw haar aan 
en doodde de baby. “Waar was God? 
Zag hij niet wat hier gebeurde?” (p. 
694).

Edmond en Jules de Goncourt:
“Dagboeken” 

- “wat mij bij muziek vooral boeit, zijn 
de vrouwen die ernaar luisteren”

- “Gods grootheid komt voor mij voor-
al tot uiting in de oneindigheid van 
het menselijk lijden. De hoeveelheid 
ziektes die er bestaat, slaat je nog 
meer met verbijstering dan het aan-
tal sterren aan de hemel. (1866)” (p. 
154). 

- “Een van de meest opvallende din-
gen op deze wereld is dat de stom-
melingen op een vanzelfsprekende 
manier onmiddellijk tot groepsvor-
ming overgaan” (p. 167).

- “ondanks mijn vurige verlangen om 
mijn (overleden) broer weer te zien, 
geloof ik in de algehele vernietiging 
van het individu na de dood; wij zijn 
volstrekt onbelangrijke wezens, die 
slechts weinig langer leven dan een-
dagsvliegen - als er een God bestaat, 
wordt van hem een te uitgebreide 
boekhouding verwacht om een 2e 
bestaan van elk van ons in een vol-
gende wereld mogelijk te maken” (p. 
402).
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- “Een dezer dagen zei iemand dat de 
opkomst van de fiets een einde zou 
maken aan de verkoop van boeken, 
in de eerste plaats vanwege de prijs, 
en vervolgens vanwege de tijd die 
het wielrijden de mensen kost, waar-
door ze niets meer overhouden om te 
lezen” (3 december 1893) (p. 415).

H. Lewis Jones en Kari Herbert: “Het 
logboek van de ontdekkingsreizigers”

- “Onze planeet biedt onderdak aan 
ruim 8.000.000 verschillende soor-
ten dieren en planten, allemaal ver-
wikkeld in hun eigen strijd om te 
overleven. Recente studies suggere-
ren dat een verbijsterende 86 % van 
alle planten en dieren op het land en 
91% daarvan in de wateren nog een 
naam moet krijgen” (1965)(p. 76)

- “We kijken voorbij de maan naar 
Mars, maar hebben niettemin nog 
nauwelijks alle soorten dieren, plan-
ten en schimmels in kaart gebracht 
waarmee we deze prachtige planeet 
delen” (p. 71).

- “Menig mens is gelukkiger en minder 
gespannen als hij met wind, vocht, 
kou en vermoeidheid vecht dan met 
telefoons en dienstregelingen” (C. 
Evans, 1918-1995) (p. 102)

- “krantenverslaggever H.M. Stanley 
ging op zoek naar “de verdwenen 
ontdekkingsreiziger Livingstone...
Hun beroemde ontmoeting werd 
onsterfelijk door Stanley ‘s woorden 
“Dr. Livingstone, I presume?” (p. 160).

- “Velen zien Fridtjof  Nansen (1861- 
1930) als de grootste poolverkenner 
in de geschiedenis (Noor, kapitein 
van het schip “de Fram” (“Vooruit”). 
Hij werd ook diplomaat en filan-
troop. In de jaren ‘20 assisteerde hij 
de Volkenbond bij het repatriëren 
van meer dan 450.000 krijgsgevange-
nen en stateloze mensen met behulp 
van het “Nansenrapport”. In 1922 
kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede” 
(p. 190).

- “Nicholas Roerich (1874-1947): het 
Roerich Pact was een akkoord ge-
tekend in 1935 op het Witte Huis in 
Washington, dat deelnemende na-
ties verplichtte om tijdens oorlogen 
of burgerconflicten musea, universi-
teiten, kathedralen en bibliotheken 
te respecteren zoals men deed met 
ziekenhuizen”.(p. 239).

Eric Min: “Henry Evenepoel - Een schil-
der in Parijs” (1872-1899).

- de kleine Evenepoel heeft een me-
lancholisch karakter maar evengoed 
een wakkere, bevattelijke geest en 
een directe opmerkingsgave die zich 
uitte vanaf zijn prille jeugd. Uit der-
gelijke trekken, in schijn elkaar te-
gensprekend, ontstaat gewoonlijk 
een kunstenaarsfiguur” (p. 16).

- “In de Notre-Dame spoelen de ver-
worpenen der aarde elke dag weer 
aan: bedelaars en kreupelen, schooi-
ers en pooiers, werkloze schippers en 
moeders met kinderen. Er hangt een 
zure geur van miserie en stof. Af en 
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toe jaagt een kerkwachter, die ook 
hier een suisse heet,de mensen naar 
buiten, maar meestal mogen ze blij-
ven zitten. De arme stumperds stro-
men samen rond de verwarmings-
roosters. Om 5u in de namiddag 
moet iedereen naar buiten – tot de 
nachtopvang zijn deuren opent kan 
het dolen weer beginnen” (p.70).

- “een kunstenaar kan zich enkel per-
mitteren om er sjofel bij te lopen als 
hij al wat naam heeft gemaakt” (p. 
241).

- “wie triest is, geeft geld uit”(p. 305).

- “Noord Afrika is een ramp. Niets lijkt 
er nog op de oude etsen met hun 
ringmuren en minaretten. De ko-
lonisten (Fransen in Algerije, 1890) 
hebben die vervangen door schoor-
stenen” (p. 338).

- “De ramadan eist slachtoffers. Een 
Arabier haalt met zijn mes uit naar 
het hoofd van de ander. In een oog-
wenk is er overal bloed; op de markt 
zijn de Arabieren helemaal versuft 
van het vasten” (p. 353).

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 
VANAF 10 UUR

Vergeet je niet in te schrijven voor onze
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PERSONALIA

OVERLIJDENS

• de heer RICHARD VAN ONGEVALLE, weduwnaar van mevrouw Judith Clerebaut, 
schoonvader van gewezen leraar en directeur BuBaO Hubert De Weerdt, grootvader 
van OL Klaartje De Weerdt (Prom.01),van Maarten De Weerdt (Prom.02), overleden te 
Heikruis op 25 juni 2019-07-05

• OL de heer WILLY DELHOUX (Prom.69), echtgenoot van mevrouw Greta Herregodts, 
overleden te Aalst op 2 juli 2019

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

GEBOORTE

• MATISSE, zoontje van OL David Reyntjens (Prom. 93) en Sofie Naeyaert, geboren op 4 
juni 2019 - Boterbloemstraat 5 te 9090 Melle. Telefoon 0475/ 98 63 76

Aan de gelukkige ouders en grootouders van harte gefeliciteerd!
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