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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
De trouwe lezer(es) van dit voorwoord weet dat we in het editoriaal regelmatig 
inzoomen op ons ledenbestand en het programma van de KOLB.
In deze bijdrage komen we even terug op beide items.

***

Na de eerder gestelde vraag tot betaling van het lidgeld, danken we uitdrukkelijk 
de oud-leerlingen die positief reageerden en spontaan hernieuwden. Dezelfde 
dankwoorden gaan eveneens uit naar onze adverteerders.
De ledenbijdrage en de sponsoring zijn zowat de enige inkomstenbronnen voor 
de KOLB.
Wij verhelen het niet dat deze hulpmiddelen niet volstaan om de onkosten te 
dragen die nodig zijn voor de realisatie van onze werking.
De uitgave van een trimestrieel tijdschrift in vierkleurendruk, het onderhoud van 
de KOLB-website, de ondersteuning van schoolinitiatieven en de onkosten eigen 
aan de vereniging vergen aanzienlijke financiële engagementen.
Met de hier aangehaalde argumenten hopen we nog heel wat oud-leerlingen te 
kunnen overtuigen om de op jaarbasis vastgestelde ledenbijdrage (respectievelijk 
10 of 15 euro) te voldoen. 
Meer informatie hieromtrent is te lezen in de ingelaste oproep.

***

Omdat de leeftijd van onze leden zich situeert op een as met als polen: 18 en 90 
plus, is de uitrol van een gevarieerd programma-aanbod een ander permanent 
aandachtspunt.
De activiteiten die als jaarlijkse rode draad terugkeren, scoren behoorlijk (het 
betreft een gespreksavond over hoger onderwijs, infoavond voor de derde graad, 
de medewerking aan de promotie van de laatstejaars, de OL-dag …).
Het jongerensegment binnen ons ledenbestand ligt echter aan de lage kant.
Om de betrokkenheid van jongeren te verbeteren, zullen we enkele jongere 
oud-leerlingen uitnodigen en in deze gedachtewisseling peilen naar hun 
verwachtingen.

***

In een volgend deeltje blijven we, zoals gebruikelijk, even stilstaan bij de 
georganiseerde activiteiten gedurende de eerste maanden van het kalenderjaar.
Op 17 februari jl. stelden de voorzitter en ondervoorzitter de KOLB voor aan de 
laatstejaars.
Onze vertegenwoordigers belichtten in klasgesprekken de doelstelling, de 
werking en het programma van onze vereniging.

KOLB-NIEUWS
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Wij hopen dat deze voorstelling kan leiden tot sensibilisering en betere 
bekendmaking bij de toekomstige jongste oud-leerlingen.

***

Op 06 maart ‘20 was er de informatieavond voor de leerlingen van de derde graad, 
gevolgd door een praatcafé voor jongere oud-leerlingen.
De omgebouwde feestzaal bood gespreksruimte voor oud-leerlingen die  
fungeerden als gesprekspartner over diverse studietopics in het hoger onderwijs.
Als belangrijke schakel tussen de veelheid aan circulerend informatiemateriaal 
en door het hoger onderwijs georganiseerde infomomenten is de info-avond  een 
belangrijke meerwaarde  in de studiekeuzebegeleiding.
De informanten oud -leerlingen zorgden, via laagdrempelige gesprekken, voor een 
goede  matching  tussen  de ervaringen uit hun humanioratijd en de dagdagelijkse 
uitdagingen in universiteit  of hogeschool.  
De KOLB dankt alle belangeloos meewerkende oud-leerlingen!
Aansluitend  volgde het praatcafé, waarvoor de oud-leerlingen van pakweg de 
laatste tien promoties uitgenodigd werden voor een glaasje, een knabbel en een 
babbel.
De gezellige sfeer en de geanimeerde contacten droegen ongetwijfeld bij 
tot het herstel en (re)activeren van tijdens de Karmelietentijd gegroeide 
vriendschapsbanden.
Ondanks het opduikend coronavirus mochten we een zeer behoorlijke opkomst 
noteren.
In dit nummer en op onze website vind je sfeerbeelden van de infoavond en het 
praatcafé.

***

We besluiten met enig schoolnieuws.
Het verstrijken van 01 februari (de officiële teldatum van leerlingenaantallen), 
laat toe om volgend definitief beeld te geven van de schoolpopulatie voor het 
schooljaar 2019 - 2020.
We noteren voor de secundaire afdeling 412 leerlingen (min 12 leerlingen 
tegenover vorig schooljaar). De (lichte) daling is voornamelijk toe te schrijven aan 
de grote uitstroom van laatstejaars op het einde van vorig schooljaar.
Het basisonderwijs telt 406 leerlingen (kleuterafdeling: 115, vorig jaar: 120; basis 
onderwijs: 291, vorig jaar: 305).
Hier is de achteruitgang toe te schrijven aan de dalende nataliteit.
De achteruitgang (zeker in de kleuterafdeling) ligt in de lijn van een negatieve 
geboortetrend in Vlaanderen. De daling van het aantal kleuters  kan vastgesteld 
worden in praktisch alle kleuterscholen van de katholieke scholengemeenschap 
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in de regio Geraardsbergen - Deftinge.
Met 98 leerlingen mag de BUBaO-afdeling zich verheugen in een aanhoudend 
stijgende evolutie, zich manifesterend in een groeipercentage van respectievelijk 
16% (in vergelijking met 2 jaar terug) en 9% (tegenover vorig jaar).
De voorbereiding van de infrastructuurwerken loopt.
Het dossier voor de vervanging van de dakconstructie van de turn-feestzaal is 
schoolintern quasi volledig rond. Binnen afzienbare tijd zal een Agion - dossier 
ingediend worden (dit dossier is nodig om in aanmerking te komen voor 
overheidssubsidies).
De vernieuwing van het sanitair, de verhuizing van het secretariaat secundair en 
de plaatsing van een nieuwe inrijpoort aan de ingang van de campus zijn - zoals 
reeds vermeld - de andere voorziene werken. 

***

Om ons heen zien we een herlevende natuur.  Complementair aan de opborrelende 
sapstromen in de flora, wenst het bestuur van de KOLB dan ook aan alle lezeressen 
en lezers een vernieuwende brok lente-energie en een zalige Paastijd. 

Marc Schouppe, 
voorzitter KOLB

Zalig Pasen!
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■
 Foto’s: D

avid Tanghe

Sfeerbeelden
infoavond
6 maart 2020
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OPROEP BETALEN LIDGELD
Beste vriend(in) oud-leerling,

In het Bulletin dat u omstreeks Kerstmis ontving werd u gevraagd uw 
lidgeld te betalen en lid te blijven van de grote Karmelietenfamilie 
om zodoende ook in de toekomst het Bulletin van de bond te blijven 
ontvangen. Indien u tot op heden geen gevolg gaf aan ons verzoek 
durven wij veronderstellen dat dit een vergetelheid was; we zijn 
ervan overtuigd dat deze oproep een steuntje zal zijn om u hieraan te 
herinneren.
Het Bulletin, het bindmiddel bij uitstek tussen de school, de leden 
en het bestuur van de bond, heeft de laatste jaren een enorme 
gedaanteverwisseling ondergaan.
Tijd noch moeite werden gespaard om het lezen ervan zo aangenaam 
mogelijk te maken en bijdragen te publiceren die zoveel mogelijk oud-
leerlingen kunnen boeien. Wij zullen proberen om in de toekomst het 
niveau te bewaren en waar mogelijk het nog beter te doen.
De bijdrage voor het jaar 2020 blijft vastgesteld op 15 euro. De oud-
leerlingen die in 2015 of later de school verlieten betalen slechts 10 euro.
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat u de band met de school en de oud-
leerlingenbond wilt blijven behouden vragen wij u om uw bijdrage 
voor het jaar 2020 te willen overschrijven op rekeningnummer 
BE78-4431-5037-7186 van de Koninklijke Oud-leerlingenbond van het 
Sint-Jozefsinstituut te 9500 Geraardsbergen.

BELANGRIJKE MEDEDELING
De leden die tot op heden hun bijdrage nog niet betaald hebben 
vinden, als bijkomend geheugensteuntje, in dit Bulletin een 
overschrijvings-formulier. Mogen wij u vragen om op uw 
overschrijving uw naam en ook uw promotiejaar te vermelden.
Indien wij op 30 mei uw betaling nog niet ontvangen hebben, 
zullen wij ons genoodzaakt zien uw naam van onze verzendlijst 
van het bulletin te schrappen.
Het bestuur dankt u voor uw begrip en wij zijn ervan overtuigd 
u dit jaar opnieuw als lid en als lezer van het Bulletin te mogen 
begroeten.

Marc Cooman,
penningmeester
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SCHOOLNIEUWS

NIEUWS UIT HET BUITENGEWOON
BASISONDERWIJS

BIJ DE REUZEN

Ook op de Mozaïek staat het thema 
van Krakelingen en de kermis 
centraal. Onze leerklassen van 
type 2 maakten een historische 
stadswandeling door het centrum 
van Geraardsbergen en bezochten 
de reuzen. De vrijdag trokken we 
met zijn allen naar de kermis.

OP BEZOEK IN DE 
McDONALDS

Op 17 januari lanceerden wij op onze 
school nationale foertjes dag. Dit 
naar analogie van de foert-dag die 
personeelsleden van de firma Torfs 
ook krijgen. Op foertjes dag mogen 
de leerlingen bepalen wat ze willen 
doen; lekker ontbijten, naar het park, 
frietjes gaan eten, spelletjes spelen,... 
De leerkrachten hoeven voor 1 dag ook 
geen agenda te schrijven. 1 keer foert 
zeggen, iets wat éénmaal per jaar 
zeker moet kunnen.

 Lees meer BuBaO-nieuws >>

 ■
 P

ieter Vanden D
ooren, directeur
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MOZAÏEK BIJ AVOND

BOBO EN JULES ZIJN ZIEK!

Een sfeerbeeld van ons 
gebouw bij avond. De 
klassen van de Mozaïek 
zijn sinds 2002 gevestigd 
in de voormalige lagere 
meisjesschool van de 
Zusters van Maria en Jozef. 
Een statig gebouw, het 
team van de Mozaïek zorgt 
voor een warme sfeer op 
school. Dit straalt deze foto 
ook uit.

Wat is er met hen aan de hand?

Ze hebben rode stipjes en koorts. 
Dokter Tillie en dokter Tuur kwamen 
naar de kleuterklas met een dokterstas 
vol instrumenten.

De kleuters hielpen de dokter mee, 
gingen op bezoek naar de apotheek, 
naar het ziekenhuis, verzorgden 
wondjes, legden verbanden, maakten 
gezonde drankjes…

NIEUWS UIT HET BASISONDERWIJS
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KRAKELINGENFEEST
OP SCHOOL

Op vrijdag 21 februari vierden we naar 
jaarlijkse traditie het Krakelingenfeest 
op school. Ter voorbereiding op deze 
gebeurtenis ging het eerste leerjaar 
naar bakker “Van Belle” in Galmaarden. 
Daar hielpen ze met het maken van 
meer dan 1000 krakelingen.

De derde graad kreeg extra uitleg over 
de geschiedenis van Krakelingen door 
het Krakelingencomité. Ook in de 
andere klassen waren er verschillende 
activiteiten over en in de stad 
Geraardsbergen.

Het Krakelingenfeest op school 
startte traditiegetrouw met enkele 
volksdansen op de speelplaats. Als kers 
op de taart volgde de Krakelingenworp 
met de gouden krakeling.

NAAR DE POST

In de derde kleuterklas maakten ze 
tekeningen om te versturen naar 
een vriendje.

Na een boeiend bezoek aan het 
postkantoor stopten de kleuters 
hun brieven daar in de rode postbus.

Ze maakten in de klas een eigen 
postkantoor, schilderden een 
postbode, tekenden briefomslagen 
en gingen aan de slag met letters 
en woorden.

Er werd hen zelfs een postpakketje 
geleverd met heel wat lekkers in!
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TEAMTEACHING IN DE COMPUTERKLAS

In het 3e leerjaar was er tijdens de 
teamteaching (samenwerking tussen 
meester Adrien en de leerkrachten 
derde leerjaar) een leuke quiz dankzij 
de programma’s Kahoot en Plickers.

Kahoot is een online platform waarbij 
de kinderen meerkeuzevragen krijgen.

Plickers is een tool waarmee razend-
snel een totaaloverzicht verkregen 
wordt van de antwoorden op de 
meerkeuzevragen.

Er waren ook heel wat “unplugged 
activiteiten” voor het eerste leerjaar in 
de computerklas.

Maar wat zijn unplugged activiteiten?

Het zijn activiteiten die de essentie 
van programmeren bevatten, maar 
zonder gebruik van computer.

Bij meester Adrien en de juffen van 
het eerste leerjaar konden de kinderen 
kettingkralen afwerken door het 
patroon te herkennen, volgden ze 
de code om te achterhalen welk dier 
verstopt zat en gebruikten ze Bee-bots 
om op de juiste plaats te geraken.

Ondertussen leerden de kinderen ook 
hoe ze inloggen in Scoodle Play. Dat 
kunnen ze nu helemaal zelf!

Wat een leuke medianamiddag!
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KERMIS IN DE STAD EN 
VLAAMSE KERMIS 
OP SCHOOL VOOR ONZE 
KLEUTERS!

De kleuters passeerden eerst langs de 
kassa om muntjes te ontvangen.

Daarmee konden ze kermisplezier 
beleven aan de vele standjes:
ringwerpen, sjoelen, met de ballen 
gooien, popcorn kopen, ...

Het werd een heel aangename spel-
namiddag met dank aan de kinderen 
van het vierde leerjaar om de kleuters 
te begeleiden.
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DE WEEK VAN DE VRIENDSCHAP

Tijdens de week van de vriendschap 
hielp de “vredesbrigade” tijdens de 
speeltijd andere kinderen.
Wij doen als school graag mee met het 
initiatief van Ketnet: STIP-IT waarbij 
STIP staat voor Samen Tegen Iemand 
Pesten.

Iedereen met vier stippen op de hand  
is vanaf dat moment besmet met het 
vredesvirus en kan het ook doorgeven.
Wij zetten graag extra in op vriend-
schap, vrede en verdraagzaamheid op 
school!
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DE KINDEREN VAN 4C WERKTEN ROND STEM.

Ze kregen van meester Nick de 
uitdaging om een wolkenkrabber te 
bouwen met enkel papier en lijm. 
Samen gingen ze op zoek naar de beste 
manier om een stevige constructie te 

maken.

Het lukte om wolkenkrabbers van 
maar liefst 6 verdiepingen hoog te 
maken!



16 bulletin 2020-1

NIEUWS UIT HET SECUNDAIR
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Tijdens de pedagogische studiedag hebben onze leerlingen een dagje vrijaf 
(voorbereiding krokusvakantie, skivaliezen klaarzetten), maar onze leerkrachten 
professionaliseren zich nog een beetje meer. Een intensieve cursus ‘Google 
Classroom’ helpt hen verder op de ICT-snelweg. Onze splinternieuwe laptops 
komen goed van pas ...K
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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 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



21bulletin 2020-1

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

Tel. 054 41 16 12
GROTEWEG 173, 9500 GERAARDSBERGEN
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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
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18 KARMELIETERS GESELECTEERD VOOR DE
TWEEDE RONDE VAN DE WISKUNDEOLYMPIADE 

Op woensdag 15 januari was het weer olympiadedag: 12 064 leerlingen uit 407 
scholen namen deel aan de eerste ronde van de Junior Wiskunde Olympiade en 
11 499 leerlingen uit 416 scholen aan de eerste ronde van de Vlaamse Wiskunde 
Olympiade. 

De wedstrijdjury besliste inmiddels over de cesuur voor deelname aan de tweede 
ronde. Alle JWO-leerlingen met een resultaat van 104 of hoger en alle VWO-
leerlingen met een resultaat van 107 of hoger mogen deelnemen aan de tweede 
ronde. Concreet betekent het dat 1 184 leerlingen van de tweede graad (uit 276 
scholen) en 1 095 leerlingen van de derde graad (uit 277 scholen) doorstoten naar 
de tweede ronde. 

Na afloop van de eerste ronde werden er traditiegetrouw een aantal interessante 
statistische gegevens gepubliceerd. De gemiddelde score van de JWO-deelnemers 
was deze keer 72,24 met een spreiding van 23,07 (tegenover een gemiddelde 
van 80,72 en een spreiding van 21,12 vorig jaar). De gemiddelde score van de 
VWO-deelnemers bedroeg 75,02 met een spreiding van 22,57 (tegenover een 
gemiddelde van 75,48 vorig jaar en een spreiding van 20,64). 

Ondanks deze pittige eerste rondes werden er in ’t Karmelieten 18 leerlingen 
geselecteerd om deel te nemen aan de tweede ronde die plaatsvindt aan de 
universiteit Gent: 11 leerlingen van het derde en vierde jaar van de studierichting 
Wetenschappen en 7 leerlingen van het vijfde en zesde jaar van de studierichting 
Wetenschappen - Wiskunde. 
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TOPSPORTPRESTATIES

Het regent topprestaties bij de 
karmelieters !! Ferme proficiat 
aan Chiel De Cremer (3WET2) 
die Belgische Kampioen werd 
op de 800m indoor !!

Op de foto ziet u de geselecteerde leerlingen met hun leerkrachten wiskunde:

van links naar rechts mevr. Annemie Vermeire, Hannes Biesemans (6 
Wetenschappen-Wiskunde), Lore Heylens (3 Wetenschappen), Michiel Catteeuw 
(6 Wetenschappen-Wiskunde), Phebe Machtelinckx (3 Wetenschappen), Maarten 
De Wolf (6 Wetenschappen-Wiskunde), Emma De Clercq (5 Wetenschappen-
Wiskunde), Brent Viaene (5 Wetenschappen-Wiskunde), Xander Boudry (5 
Wetenschappen-Wiskunde), Tess Roels (3 Wetenschappen), Robbe Bilteryst 
(5 Wetenschappen-Wiskunde), Tia Haelterman (3 Wetenschappen), Alissa 
Durant (4 Wetenschappen), Simon Breughe (3 Wetenschappen), Emma Willems 
(4 Wetenschappen), Quinten Foubert (3 Wetenschappen), Jaro De Nauw (4 
Wetenschappen), Cédric Dossche (4 Wetenschappen), Louise Vanderstappen (4 
Wetenschappen), dhr. Patrick Vanderhaegen en mevr. Lien Erau
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Velen waren al maandenlang aan het aftellen naar dàt moment van het 
schooljaar waarop ze eindelijk (weer) van een stukje bergen, een beetje winter 
en een hopelijk ‘groter vlokje’ sneeuw, mochten genieten!

Vrijdag 21 februari werd het lange wachten beloond en vertrokken 2 volgeladen, 
enthousiaste bussen richting Noord-Italië met bestemming een weekje ski- en 
snowboardpret in het hart van de Dolomieten.

Na een vlotte nachtrit werden we ‘au crique du jour’ in het ons vertrouwde 
Uttenheimerhof door een zalig Alpenzonnetje verwelkomd.

Gezocht SNEEUW???... waaaar?  – ah daaaaar!  … op de top van Kronplatz…

Dit kon echter de pret niet bederven en na het uitladen van de bussen kreeg 
iedereen het nodige materiaal aangemeten. Een laat namiddagwandelingetje, 
een lekkere Italiaanse pasta, afsprakensessie en groepsindeling rondden deze 
eerste zeer lange dag af. ‘Morgen’ zou het pas écht beginnen!

Voor 33  leerlingen werd het een eerste kennismaking met het ski- of snowboard- 
gebeuren.  De ‘anciens’ konden eindelijk genieten van de vrijheid waar ze al jaren 
hadden naar uitgekeken om hun eigen pad te banen…

De weergoden zorgden voor een zeer gevarieerde show… zijnde veel te warm 
(+15°C), potdichte mist, ijssneeuwstorm tot een prachtige winterzon met 
staalblauwe hemel! En dat allemaal op 6 geweldige skidagen tijd! Meer kan een 
mens niet verlangen… toch?

107 KARMELIETERS GESPOT OP KRÖNPLATZ - 
NOORD-ITALIË – “PUTTEKE WINTER  +15°C …”
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Op 2 kleine breukjes na, overleefde 
iedereen zonder kleerscheuren 
dit winters intermezzo van 
veeeeeeeeeeeeeeeel te korte duur. 
Gelukkig brak ‘den eersten toog’ een 
beetje de bittere pil… schooltaken 
lagen immers ook nog ergens te 
wachten…

Het aftellen naar ‘editie 2021’ is bij 
deze begonnen 

Tot dan!!!

Tom Walraevens
Begeleidend leerkracht & skimonitor
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NIEUWS VAN HET “de FALL”-KOOR

EEN KERSTCONCERT DAT TOT DE HARTEN SPRAK ....
Zaterdagavond 7 december 2019 liep het gezellige kerkje van ZARLARDINGE 
afgeladen vol. Op de affiche stond het Gemengd Zangkoor 'de Fall' uit 
Geraardsbergen.

De verwachting naar wat de avond brengen zou was groot bij iedereen. En ... 
het werd een voltreffer ! Het programma was héél gevariëerd opgebouwd met 
ontroerende liedjes, sterke melodieën, leuke meezingers, de mooiste kerstliedjes 
als extra ... Iedereen genoot !
De professionele muzikanten Luc Haelterman (op de piano), Tom (doedelzak-
guitaar-accordeon) en Koen Walraevens (accordeon) zorgden voor een 
puike meerwaarde. Er waren de kippevel-momenten met de solo-nummers 
'Nella Fantasia' door Brigitte Desmet en 'Figaro' door Koen Walraevens. De 
informatieve én poëtische bindteksten door voorzitter Yolande Godyns zorgden 
voor de gepaste afwisseling. De koorbegeleider Albert Gossye dirigeerde vol 
overgave de koorleden, die na véél en hard repeteren, vol enthousiasme op het 
podium stonden.

Een dankbaar publiek liet zich dit alles goed smaken en .... genoot ! De spontane 
en staande ovatie was voor ons allemaal de grootste beloning !
De organisator, de kerkraad van Zarlardinge, mocht terugblikken op een geslaagd 
evenement.
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NIEUWS VAN HET “de FALL”-KOOR

Wij zijn dringend op zoek naar mensen
die graag zingen en ons willen vergezellen.

Je hoeft heus geen nachtegaal te zijn!

Kom vrijblijvend een kijkje nemen op onze repetities –
Elke dinsdagavond van 19.30u. tot 22.00u. in ‘t Karmelieten

Een gezellige receptie en positieve 'babbels' onder mekaar, sloten deze mooie 
avond af.
Iedereen keerde met een blij en warm gevoel terug huiswaarts, en dat is toch het 
mooiste cadeau dat je aan de mensen kunt meegeven, zeker als de 'vredevolle' 
tijd van Kerstmis nadert. 

Een dankbare en fiere voorzitter van 'de Fall'
Yolande Godyns
054/42 20 88
yolandegodyns@hotmail.com
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■
 Tony D

e R
ijck

FICHESBAK

DE FICHESBAK 33

Lezen is zinloos. 3 minuten nadat je een tekst hebt doorgenomen, is die verdwenen 
in de nevels van je langetermijngeheugen - 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 herhalin-gen 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 fichesbak. 
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 bibliofiel–ontroerend, 
grappig, melig, merkwaardig, actueel erfgoed, alfabetisch gerangschikt volgens 
auteur. Over de auteur zelf wordt niets gezegd, info  hierover vindt u à volonté op 
het internet.

Rutger Bregman:
”De meeste mensen deugen”
-  De Blitzkrieg, 7 september 1940: “Alles 

wees erop dat Hitler geen rekening 
had gehouden met het typisch Brits 
karakter: de “stiff upper lip”. De droge 
humor. Ondernemers zetten bordjes 
voor de ruïnes die eens hun winkels 
waren: “MORE OPEN THAN USUAL” 
(p.15).

- “De Amerikanen wierpen 25 jaar later 3 
keer zoveel bommen op Vietnam als op 
Duitsland tijdens de 2e Wereldoorlog. 
Dat werd een nog grotere mislukking.” 
(p. 20).

-  “In zijn boek “De vorst” legt Machiavelli 
uit dat een heerser voortdurend moet 
liegen en bedriegen om aan de macht 
te blijven “ (p.83).

- “Na de 2e Wereldoorlog begonnen 

historici veteranen te interviewen en 
bleek dat meer dan de helft nog nooit 
iemand had gedood. Het overgrote 
deel van de slachtoffers was door een 
kleine minderheid gemaakt” (p.114 -zie 
ook Orwell in deze aflevering).

- “Zoals de meesten van ons direct 
vegetariër zullen worden zodra 
we zelf een koe moeten slachten, 
zo worden de meeste soldaten 
gewetensbezwaarden zodra de vijand 
te dichtbij komt” (p.269).

- “onze kring van kennissen is niet (veel) 
groter dan 150 personen “ (p.285).

- “Verwachtingen zijn machtige wapens. 
Als managers meer verwachten 
presteren werknemers beter. Als 
officieren meer verwachten, vechten 
soldaten beter. Als verpleegkundigen 
meer verwachten, worden patiënten 
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sneller beter” (het Pygmalion-effect). 
(p.314).

- “Mensen van wie minder wordt 
verwacht, presteren minder goed, 
waardoor nog minder van hen wordt 
verwacht en ze nog slechter presteren” 
(het Golem-effect). (p.315).

- “Als iemand je huis toetakelt met 
graffiti, noemen we dit vandalisme. 
Maar als het om reclame gaat mag je 
de publieke ruimte gerust bekladden. 
Economen spreken dan van “groei” 
(p.372).

Marc Didden:
“Een redelijk leven “
- “Zolang Britten en Amerikanen niet 

in het Nederlands zingen vind ik dat 
songwriters uit de Lage Landen zich 
toch maar liefst in hun moedertaal 
uiten” (p.52).

-  “Veel van onze steden zijn een oceaan 
van onwetendheid geworden met 
hun almaar meer op mekaar lijkende 
winkelstraten waar onderhand 
de helft van de wereldbevolking 
schoenen, jasjes, smartphone en 
digitale tv-toestellen komt kopen die 
de andere helft van de wereldbevolking 
tegen een hongerloon in mekaar gezet 
heeft” (p.206).

- “Wanneer om de 2 jaar de Biënnale voor 
hedendaagse kunst plaats vindt in 
Venetië, ben ik er graag. Omdat ik van 
kunst hou, maar ook omdat het er dan 
redelijk rustig is, zo goed als toeristen 
vrij...De gemiddelde mens geeft 
namelijk geen moer om hedendaagse  
kunst, en zeker niet als hij er 35 Euro 
voor moet neertellen” (p.245).

- “Een vriend van mij beweert dat hij met 
2876 vrouwen geslapen heeft in zijn 
leven. Ik zeg hem dat 2876 vrouwen in 
je bed praten veel makkelijker is dan 
2876 nachten na elkaar met dezelfde 
vrouw slapen en daar heel die tijd nog 
iets zinvols kunnen tegen zeggen veel 
moeilijker is” (p.262).

Alfred Döblin:
”Er is geen pardon”
(“Wir haben es nicht gewusst”)    
- “Deze spreker eiste bezuinigingen op 

gebieden waar men echt van luxe kon 
spreken, dus scholen, universiteiten, 
bibliotheken en musea. Zij verslinden 
akelig veel geld, geen mens weet waar 
al die vorming voor nodig is, men 
kweekt een academisch proletariaat 
en brengt de jeugd het hoofd op hol. 
We hebben nuchtere koppen en geen 
geleerden nodig” (p.193).

Stephen Fry:
“Een jongensleven”
- “Alexander Bell zou kort na het uitvinden 

van de telefoon deze aandoenlijke 
uitspraak hebben gedaan: “Ik denk 
dat ik de mogelijkheden van deze 
uitvinding niet overdrijf als ik mijn 
vaste overtuiging uitspreek dat er in 
iedere grote stad in Amerika te zijner 
tijd een telefoon aanwezig zal zijn” 
(p.41).

- “Mijn broer Roger had wel eens 
geprobeerd uit te leggen hoe in 
verwachting raken ging: vader 
stopte als een tuinman een zaadje in 
mammies navel en bewaterde het met 
zijn plas” (p.43).

- “Er is geen vorm van emotie, geen 
handelwijze, die we niet met de lagere 
dieren gemeen hebben. Slechts door 
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taal stijgen we boven hen uit” (p.108).

- “Er waren tijden dat ik, ongelukkig met 
mijn sexuele lot (homosexueel), mijn 
geaardheid gretig aan mijn scholing 
(als intern van een Public School) 
weet” (p.181).

-  “Juist zinloze dingen maken het 
leven de moeite waard en maken het 
leven spannend: wijn, liefde, kunst, 
schoonheid. Zonder die dingen is het 
leven safe, maar niet echt het leven 
waard” (p.334).

Edgar Hilsenrath:
“De nazi en de kapper”
- “Kent u het concentratiekamp 

Laubwalde? Een prachtige plek, 
omringd door bos. Daar zaten 200000 
Joden. We hebben ze allemaal 
vermoord, 200000! Toch was dat 
een klein kamp, want de meeste 
gevangenen werden meteen na 
binnenkomst koudgemaakt. Dat 
was praktisch. Want op die manier 
hoefden we er nooit al te veel te 
bewaken” (p.65).

Michel Houellebecq:
“Onderworpen “.
- “Alleen literatuur kan je in contact 

brengen met de geest van een dode, op 
een directere, completere en diepere 
manier zelfs dan met een vriend 
met wie je praat – want hoe diep en 
hoe duurzaam een vriendschap ook 
is, nooit geef je je in een gesprek zo 
volledig bloot als tegenover een lege 
pagina, voor een lezer die je niet kent” 
(p.9).

- “Het is een onrechtvaardigheid 
en tevens een ernstig nadeel, ja 
een verstoring van de juiste orde, 

datgene, wat door kleine lichamen 
van ondergeschikte rang kan 
verricht en verschaft worden, over te 
dragen op grotere van hogere orde” 
(p.166, verwijzing naar de encycliek 
“Quadrogesimo Anno “ van paus Pius 
XI, een waarschuwing tegen alle 
mogelijke fusies !).

- “Voor mij was het hoogtepunt van 
Jugendstil-decoratie het “Hotel 
Metropole” te Brussel.

 Op 30 maart 2013 kwam ik er bij toeval 
langs en zag een papier aangeplakt 
waarop stond dat de bar van het 
Metropole na die avond definitief zou 
sluiten. ...dit absolute meesterwerk 
van decoratieve kunst ging 
verdwijnen, zomaar ineens, midden 
in de hoofdstad van Europa....Ik liep 
naar huis, half Brussel door, langs de 
wijk met de Europese instituties – dat 
lugubere fort met sloppenwijken er 
omheen” (p.201).

- “vooral de goorheid en triestheid 
van de stad (Brussel ) hadden me 
getroffen, en ook de voelbare haat 
tussen de bevolkingsgroepen, meer 
nog dan in Parijs of Londen: in Brussel 
voelde je je meer dan in enige andere 
Europese hoofdstad op de rand van 
een burgeroorlog “ (p.218).

- “Heel recentelijk was de Belgische 
Moslimpartij aan de macht 
gekomen.... terwijl de Vlaamse en 
Waalse nationalisten, in hun eigen 
regio allebei verreweg de grootste 
partij, het nooit eens hadden 
kunnen worden of zelfs ook maar 
een echte dialoog hadden weten 
aan te gaan, waren de Vlaamse en 
Waalse Moslimpartijen op basis van 
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een gemeenschappelijke religie heel 
makkelijk tot een regeerakkoord 
gekomen” (p.219)

- “hij stond op het punt een voorstel voor 
een Europese richtlijn in te dienen om 
de thuisbasis van de Commissie naar 
Rome te verplaatsen en die van het 
Parlement naar Athene” (p.227).

- “rijk worden vergt al wat meer 
intelligentie en slimheid dan 
gemiddeld “ (p.231).

George Orwell:
“Saluut aan Catalonië”
- “Als de loopgraven meer dan 500 m 

bij elkaar vandaan liggen, wordt 
niemand geraakt, tenzij per ongeluk...
verliezen werden grotendeels door 
wonden aan zichzelf toegebracht. De 
eerste 5 gewonden die ik in Spanje 
zag vallen waren getroffen door onze 
eigen wapens, niet opzettelijk maar 
door een ongeluk of slordigheid. Onze 
versleten geweren waren een gevaar 
op zichzelf. Sommige hadden de nare 
gewoonte af te gaan als de kolf op de 
grond tikte; ik heb een man zichzelf 
door zijn hand zien schieten als gevolg 
daarvan” (p.52).

- “Moeilijke wachtwoorden waren ook 
een gevarenbron. Op een nacht was 
het wachtwoord “Cataluna-eroica”. 
Een boerenjongen kwam uitleg 
vragen.”Eroica,wat betekent dat?” 
Ik zei hem “hetzelfde als “valiente”. 
Een poosje later strompelde hij 
door de loopgraaf in het donker en 
de wachtpost riep hem aan:”Alto! 
Cataluna”

 “Valiente” schreeuwde de jongen, 
zeker dat hij het goed zei. Pang! De 
schildwacht miste echter. In deze 
oorlog miste iedereen elkaar, waar 
dat menselijkerwijs gesproken maar 
mogelijk was” (p.53).

- “In bijna 3 weken had ik precies 3 
schoten afgevuurd op de vijand. Ze 
zeggen dat het 1000 kogels kost om 
een man te doden, zodat ik met dit 
tempo 20 jaar nodig zou hebben om 
mijn eerste fascist dood te schieten” 
(p.59).

- “ons echte wapen was de 
megafoon.”Toast met boter” galmde 
het over het dal, “heerlijke toast met 
boter”.In die ijzige nachten moet het 
nieuws van de toast met boter menig 
fascist hebben doen watertanden. 
Net als wij had hij in geen maanden 
boter gezien! “ (p.61)

- “affiches zijn belangrijk in Spanje, met 
zijn grote aantal analfabeten” (p.86).

-  “1 van de ellendigste kanten van 
oorlog is dat alle oorlogspropaganda, 
al het geschreeuw en de leugens en 
de haat, onveranderlijk afkomstig zijn 
van mensen die niet vechten... Ook 
het oorlogsgedoe, de grootspraak, 
de borstklopperij, het gescheld op de 
vijand – verzorgd door mensen die niet 
vochten en die in veel gevallen liever 
100 km hard zouden weg lopen dan 
vechten.1 van de beroerdste effecten 
van deze oorlog was dat ik leerde zien 
dat de linkse pers precies zo vals en 
oneerlijk is als de rechtse!” (p.87- 88).

 (wordt vervolgd)
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GEZELLE EN GERAARDSBERGEN
GUIDO GEZELLE ONTVING RELAAS OVER 
KRAKELINGENFEEST IN 1858

Op maandag 22 februari 1858 schreef de jonge Engelse bekeerling Michael J. 
Buckleigh vanuit het Jozefietenklooster in Geraardsbergen een brief naar het 
Klein Seminarie in Roeselare. Omdat dit Engelstalig schrijven een relaas bevat 
van het Krakelingenfeest 1858 - a curious custom - en omdat het bovendien 
gericht is aan Guido Gezelle gaan we er even op in.

In de “Kroniek van de jonge Gezelle 1854-1858” (Tielt, 1993) schrijft dr. Johan Van 
Iseghem dat Gezelle, die geruime tijd het verlangen koesterde missionaris in 
Engeland te worden, een drukke correspondentie voerde met Engelsen.
Een van die correspondenten was de Engelse bekeerling Buckleigh, die 
poësisleraar Gezelle had leren kennen in het Klein Seminarie in Roeselare en 
die zelf hoopte leraar Engels te worden bij de Geraardsbergse Jozefieten: “Ik 
ben zeer blij U te kunnen vertellen dat ik hier goede en beminnelijke vrienden 
heb gevonden die me met de grootste beminnelijkheid behandelen en die zeer 
bezorgd zijn om mijn welzijn. Wat een geluk dat God me hier bracht. Ik zou hier 
altijd willen blijven maar aangezien er hier reeds twee uitstekende leraars Engels 
zijn vindt de algemene overste dat ik beter naar een ander klooster - misschien in 
Leuven - verhuis. Indien ik daarheen ga, kan ik er misschien ook lessen volgen aan 
de universiteit. Prefect pater Firmin is een goede vriend voor mij, net als pater 
Ildephonse, de generale overste, en de hele communauteit. Ik verblijf hier bij de 
leraars en woon in het koor de missen bij.”
Net als Gezelle was Buckleigh een fervente aanhanger van de neogotiek, wat 
in het vervolg van zijn brief aan Gezelle duidelijk wordt: “Ik verheug er mij 
over U te kunnen meedelen dat de kloosterkerk in de gotische stijl zal worden 
getransformeerd. Ik praatte erover met de prefect (tot mijn grote vreugde spreekt 
hij voortreffelijk Engels) en trachtte hem het heidendom van de Renaissance 
te doen inzien zodat hij openstaat voor de oude architectuur van de Belgische 
kloosters”. Die hoop werd echter niet bewaarheid want toen de kerk van de 
Jozefieten in Geraardsbergen in 1889 werd gerestaureerd koos de overheid -om 
diverse redenen- voor de neobarok.

Meer hierover in o.m. Martine Pieteraerens/Albert Schrever, “Neogotisch 
Geraardsbergen. Gent, 2000”. in de serie “Kleine Cultuurgidsen”, uitgegeven 
door de Provincie Oost-Vlaanderen.

Vreemd gebruik
En dan volgt het niet-chronologisch verslag over dit “curious custom” (= vreemd 
gebruik).
“Gisteren woonde ik een vreemd gebruik bij. Dicht bij de stad is hier een 
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heuvel waar jaarlijks een immense volkstoeloop uit alle windstreken is om de 
burgemeester te zien drinken uit een 12de-eeuwse (sic!) oude beker waarin 
een levende vis zwemt. Samen met de andere mandatarissen gooit hij daarna 
vissen en broodjes in het volk en bidt hij de litanie van Onze-Lieve-Vrouw in de 
kapel op de heuvel. Er is ook een processie en een optreden van fanfares. De zon 
scheen schitterend en vanop de heuveltop kon ik mijlenver kijken over het mooie 
Henegouws en Brabants landschap. De burgemeester, die hoorde dat ik een 
Engelsman was, nodigde mij uit ook van die wijn te drinken maar ik bedankte. 
Nadien gooide ik wel broodjes in het volk: zo een gegrabbel zag je nog nooit. Ik 
stierf bijna van het lachen toen ik de toeschouwers zag tuimelen, grabbelen en 
grijpen”.

Zoals bekend is het gebruik om vissen te gooien -gelukkig- verdwenen. Volgens 
Louis Bert (Rond den Heerd, 1879, blz. 167) werden destijds nog andere 
versnaperingen gegooid: “Onbeschrijfelijk is het ogenblik waarop dozijnen 
handen, honderden haringen, krakelingen, oranjeappels, vijgen, en gans gevulde 
korven over hoofd en arm de berg afroeien.”
Burgemeester Modeste De Cock en de overige mandatarissen ontvingen de 
Engelsman achteraf in het stadhuis: “Daarna toonden ze me het stadhuis waar 
ze me ook uitleg gaven over de archieven en de oude schilderijen. Als het God 
belieft zal ik je daar later nog meer over vertellen. Elke dag bekwaam ik me meer 
in het Frans...”

Tot slot spreekt Buckleigh ook nog de hoop uit dat Gezelle naar de Oudenbergstad 
zal komen “to see me and this nice country” en om er meteen ook kennis te maken 
met die “vrome communauteit”.
Hoelang Buckleigh in Geraardsbergen verbleef konden we niet achterhalen. 
Vast staat dat hij van 1861 tot 1862 verbleef in het Drievuldigheidscollege van 
de Jozefieten in Leuven waar hij ook nog Grieks en Latijn studeerde aan de 
universiteit.
B. De Leeuw, P. De Wilde en K. Verbeke verzorgden de diplomatische uitgave van 
die brief in “De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen 1854-1599 Deel 
I” (Gent, 1991) met commentaar in Deel III.
 
Guido Gezelle en de Oudenbergstad
Dat Guido Gezelle ooit de Oudenbergstad bezocht valt niet te bewijzen. Toch 
schreef hij twee gedichten waarin de naam van onze stad voorkomt. Het 
meest bekende heet “’t Zevengesternte” en het werd destijds door enkele 
Gezellekenners als “poésie pure” bestempeld. Dit raadseldicht verscheen in de 
bundel ‘Kleengedichtjes’ onder nr 19 en het antwoord erop is in de titel te vinden: 
“de Pleiade” (sterrengroep). 
Ik citeer het in hedendaags Nederlands.
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“Van Gent naar Geraardsbergen,
daar liggen zeven scherven,
zeven scherven, al even blank,
langs de wijde watergang:
niemand die ze geraken kan,
niemand die ze genaken kan:
raad, wat zijn me die scherven dan?”

Daarnaast is er nog het gedicht dat Gezelle schreef toen Petrus Nolascus Lamon 
in 1898 zijn 25-jarig priesterjubileum vierde als pastoor in Wontergem. Omdat 
Lamon (Oudenaarde 1850 - Wontergem 1904) van 1872 tot 1878 surveillant was 
geweest in het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen wijdde Gezelle daar in 
het gelegenheidsgedicht “O Wonder Wontergem” een strofe aan:

“Ik zie te Geraardsbergen, een bende jonge geesten
hem dwingen naar zijn vast en vaderlijk geweld;
ik zie ze luisteren, de minsten en de meesten,
hem volgend, daar hij voet en voorbeeld vorenstelt;
ik zie hem daar, daar alree, den goeden herder trachten
als herder na te gaan, in ‘t heerlijk schapenwachten.”

Wegens het overlijden van zijn broer kon de zieke Gezelle het jubileumfeest van 
pastoor Lamon op 2 januari 1899 in Wontergem niet bijwonen. Op 27 november 
van dat jaar zou hij zelf overlijden.
 
Albert Schrever
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PERSONALIA

OVERLIJDENS
• OL de heer Raphaël De Cooman (Prom.55) echtgenoot van mevrouw Simonne De 

Mezel, overleden te Zottegem op 27 december 2019.

• OL de heer Georget Pappens (Prom. 64) weduwnaar van mevrouw Nicole De Lange, 
man van Hélène Damiaens, overleden te Oudenaarde op 1 januari 2020.

• De heer Romain Hector De Glas, echtgenoot van mevrouw Godelieve De Rouck, 
grootvader van OL  Bram De Glas (Prom. 18), overleden te Geraardsbergen op 4 
januari 2020.

• Mevrouw Christelle Duran, echtgenote van de heer Laurent Moreels, medewerker in 
de school en moeder van Jana Moreels ( † 24/11/2018), overleden te Geraardsbergen 
op 9 januari 2020

• Mevrouw Christine De Turcq, echtgenote van de heer Dany De Smet, grootmoeder 
van Senne (4A) en Robbe De Smet (2B), overleden te Schendelbeke op 15 januari 
2020.

• De heer Frans Michel, OL van het Heilig Drievuldigheidscollege Leuven, onder 
leiding van de Paters Jozefieten, gedurende 67 jaar lid van het “de Fall” koor, 
echtgenoot van mevrouw  Cecile Matthijs, vader van OL. Karel Michel (Prom. 81), 
schoonbroer van OL Urbain Van Twembeke (Prom. 47), erevoorzitter van de KOLB 
overleden te Zottegem op 24 januari 2020.

• Mevrouw Christiane Friant, weduwe van OL de heer André De Meter (Prom.42), 
moeder van OL Jos De Meter en grootmoeder van OL Nikolas De Meter, overleden 
te Aalst op 29 februari 2020

• De heer Georges Sauvage, weduwnaar van mevrouw Maria Pletinckx, schoonvader 
van OL Herman Leurs (Prom. 69), grootvader van OL Frederik Leurs (Prom. 97), 
overleden te Geraardsbergen op 1 maart 2020

• De heer Ferdinand Bocquet, echtgenoot van mevrouw Marie-Jeanne Reygaert, 
schoonvader van OL Christ De Roy (Prom. 64), overleden te Geraardsbergen op 3 
maart 2020

• Mevrouw Erna Van Den Dooren, echtgenote van de heer André Van Damme, 
grootmoeder van leerlinge Damy Van Hamme (2C) overleden te Zottegem op 5 
maart 2020.

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

GEBOORTEN
• Janne, dochtertje van oud-leerlingen Jasper Heymans en Leen Van Waeyenberghe 

op 27 juli 2019.

• Murron, dochtertje van Bjorn Van Mello en Leen Voorspoel, kleindochtertje van 
Linda Van Mello, lerares secundair, geboren op 27/2/2020. 
Scheldeweg 19, 4587RD Kloosterzande, Nederland

Aan de gelukkige ouders en grootouders van harte gefeliciteerd!
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