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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Na het uitbreken van de tweede corona-golf, eind juli werden verstrengde 
maatregelen ingevoerd die het dagelijks leven van burgers blijven beïnvloeden en 
ongezien inhakken op alle segmenten van de samenleving.
De KOLB is eveneens gevat door het respecteren van de veiligheidsvoorschriften, 
waardoor - sinds begin maart - alle activiteiten stilliggen.
Gezien de omstandigheden, noodzaakt Covid - 19 ons om bijgevolg opnieuw een 
afgeslankte editie van het KOLB - bulletin aan te bieden.
Ook dit “ woordje van de voorzitter” valt  korter uit dan voorheen.

***

Toen we eind augustus de voorliggende tekst opstelden, tekende  zich 
klaarblijkelijk een gunstige corona-kentering af, gekenmerkt door een daling van 
het aantal besmettingen, verminderde ziekenhuisopnames en overlijdens.
Deze positieve evolutie maakte het mogelijk om de KOLB – activiteiten, 
voorzichtig weer op te starten. 
In de bestuursvergadering, doorgegaan in de tweede week van september, boog 
het bestuur zich over het reactiveren van de werking.
Er was overleg over o.m. volgende dringende aangelegenheden :
- de organisatie van de oud-leerlingendagen 2020 en 2021 (eerder viel reeds de 

beslissing om de OL-dag 2020 dit jaar niet meer te laten doorgaan)  
- het nakomen van onze verplichting tot het houden van een jaarlijkse statutaire 

vergadering
Meer informatie over de resultaten van deze brainstorming zullen te lezen zijn in 
ons volgend nummer. 
In ons zomernummer schreven we dat de gebruikelijke feestelijke promotie voor 
de laatstejaars (schooljaar 19-20), niet zou doorgaan. 
Gezien de versoepelde veiligheidsmaatregelen, kon - in extremis - toch een 
beperkte viering worden georganiseerd op het einde van vorig schooljaar.  Een 
fotomontage van deze “ mini- promotie” is terug te vinden op een andere plaats 
in dit nummer.
Wegens de contingentering van het aantal aanwezigen op de afscheidsviering, 
konden de gebruikelijke externe partners niet participeren en kon het traditioneel 
feestprogramma, noodgedwongen, niet doorgaan.
In samenspraak met de directie van de school beraadt de KOLB zich vooralsnog op 
welke manier, ten gepaste tijde, een extra- dimensie aan de promotieviering kan 
toegevoegd worden.
Het ligt in de bedoeling om de ereprijs ‘professor Van Twembeke’ aan de 
gelauwerden persoonlijk uit te reiken en om aan alle afgestudeerden de 
traditionele pentekening te bezorgen op een promotieviering in uitgesteld relais.

***

KOLB-NIEUWS
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Zoals gebruikelijk is in het herfstnummer, volgt hieronder enige informatie over 
de verwachte leerlingenpopulatie bij aanvang van het nieuwe schooljaar.
Ondanks het aanzienlijk aantal schoolverlaters op het einde van vorig schooljaar 
oogt de situatie positief in het secundair onderwijs (eind schooljaar ‘19-‘20, waren 
er 71 afgestudeerde laatstejaars en een twintigtal  uitstromers in tussenliggende 
leerjaren) .
Bij het begin van schooljaar ‘20-‘21 zijn er 87 inschrijvingen voor het eerste jaar 
(vorig schooljaar: 71) en 8 instromers.
In globo kan dus een lichte stijging van het totaal leerlingenaantal genoteerd 
worden.
De basisschool start met het jaarthema “verrassend vreugdevol “ en organiseert 
7 kleuterklassen voor een 100-tal kleuters en 14 klassen lager onderwijs voor 275 
leerlingen.
In totaal is er dus een lichte achteruitgang in vergelijking met vorig schooljaar, 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan het uitzonderlijk hoog aantal zesdeklassers (60 
leerlingen), dat de school verliet. 
Het BuBao (kleuter en lager) stijgt substantieel en haalt, sinds het ontstaan van 
de school, voor het eerst de kaap van 100 leerlingen.

Op twee jaar steeg de leerlingenpopulatie met 15%.
Het bereiken van deze enigszins symbolische grens is op zich belangrijk en 
heuglijk, maar levert evenzeer het bewijs van een sterke behoefte aan aangepast 
onderwijs voor minderbedeelde kinderen! 

***
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We besluiten dit artikel met niet onbelangrijke personalia.
De heer Geert Flamand, coördinerend directeur van de schoolgemeenschap van 
het katholiek basisonderwijs Geraardsbergen – Lierde, beëindigt zijn loopbaan en 
gaat op 01 februari 2021 met pensioen.
De raad van Beheer van het KOG (Katholiek Onderwijs Geraardsbergen) stelde 
mevrouw Anja van Eesbeeck als zijn vervanger aan. De nieuwe coördinerend 
directeur is de huidige directrice van de basisscholen van Moerbeke, Viane en 
Galmaarden.

Ook in het BuBaO komt er een directiewissel.
Directeur en OL de heer Pieter van Dooren heeft er voor gekozen om met ingang 
van 01 september, samen met zijn echtgenote, een andere weg in te slaan in zijn 
professionele carrière.
De aanwervingsprocedure voor zijn vervanging is opgestart.
In afwachting van de aanstelling van een nieuwe directeur, zal de psychologe van 
de Mozaïek, mevrouw Severine Sevenoy, tijdelijk, de directiefunctie waarnemen.
Het KOLB – bestuur dankt Pieter voor de constructieve samenwerking gedurende 
de voorbije jaren en wenst hem alle succes toe bij de uitbouw van zijn nieuwe 
zaak.

In het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van Ninove- Geraardsbergen, 
verantwoordelijk voor de leerlingenbegeleiding in o.m. de regio Geraardsbergen, 
wordt directeur mevrouw Sabine Vranken, vanaf 01 september, opgevolgd door 
mevrouw Sofie De Weghe. 

***

Wij hopen dat, ondanks corona, de ondertussen voorbije grote vakantieperiode 
voor de nodige verkwikking en rust heeft kunnen zorgen en dat ieder van jullie de 
nodige veerkracht en persoonlijke motivatie gevonden heeft om de dagdagelijkse 
engagementen opnieuw in te vullen. 

Marc Schouppe, 
voorzitter KOLB 
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PROMOTIE 2019-2020

2e rij: Timon Matthijs - Cédric Bergmans - Lien Mollaert - Joran Dekegel - Kjell Rombaux - Chiaro 
De Beck - Tibo Schotte - Senne Kielbaey - Jonas Vanderputten
1e rij: Lore De Lil - Lisa De Backer - Laurien De Swaef - Ellen De Beck - Yinte Fostier - Silke 
D’hamers - Slive Depotter - Emma Kindekens - Monika Van Muylder - Wouter Machtelinckx

2e rij:  Cas Vanden Bossche - Jeremy Vandekerkhove - Viktor Vico - Xander Carion - Lucas Lust
1e rij: Farah Vanvaerenbergh - Eline Sonck - Emilie Remy - Ine Eeman - Joni Matthys - Yenthe 
Mignon

6a1

6A2
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2e rij: Gerwen Mertens - Christijn De Cooman - Jelle Naveau - Mirval Vanderputten - 
Dries De Leener
1e rij: Josim Coussens - Britt De Backer - Femke Muys - Nikita Priëls - Juline Verbustel - 
Arthur Callewaert

Brent De Decker - Pauline Van Lierde - Cindy Vaneckenrode - Chelsea Couls - Lissa Van Mulders - 
Flore De Vos en Luka Leirens

6B

6C
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3e rij: Stan Caelen - Alex Meerpoel - Maarten De Wolf - Liam De Clercq - Benjamin Van Schoors 
- Lucas Van Dycke - Sander Roeland - Owen Perdaens - Nils Machtelinckx - Febe Leirens - 
Linde De Vos - Néa Brees - Xander De Leye
2e rij staand: Thomas Van Liefferinge - Michiel Catteeuw - Jens Van Gijsegem
Zittend: Hannes Biesemans - Seppe Sermon - Margot Derdelinckx - Robbe Bilteryst - 
Merel Pappaert - Mica Gomeri - Helena Taildeman

6D
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PROMOTIEVIERING
Omwille van het Corona-virus kon de promotieviering niet doorgaan zoals wij dit 
al jaren gewoon zijn. 

Er werd dan ook van de nood een deugd gemaakt en om deze belangrijke dag niet 
ongemerkt te laten voorbijgaan werd besloten om per klas toch een ongewone 
foto te nemen.
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SCHOOLNIEUWS

NIEUWS UIT HET
BASISONDERWIJS

AFZWAAI
Bijna 60 zesdeklassers namen eind 
juni afscheid van hun basisschool. 
De jaarlijkse proclamatie en het 
afscheidsfeest nadien werden omwille 
van de coronamaatregelen anders 
ingevuld. Per klasbubbel werd een 
leuke feestnamiddag ingericht. 

Ook juf Cecile van het secretariaat 

zwaaide mee met hen af. We bedanken 
juf Cecile voor haar grote inzet en 
luisterend oor voor iedereen op school 
en wensen haar veel liefs toe de 
komende jaren!

We gaan juf Cecile en onze zesde-
klassers missen, onze deur blijft altijd 
voor hen openstaan. 
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EEN FEESTDAG VOOR ONZE DERDE KLEUTERS!
Eind juni vierden onze kinderen van de 
derde kleuterklas hun afscheid van een 
mooie kleutertijd!

Ze werden verwend dankzij  de 
steun van ons oudercomité met een 
springkasteel, leuke spelletjes, frietjes 
en een verfrissend ijsje.

We zijn fier op iedere kleuter, unieke 
wondertjes vol talent !

Met veel plezier verwelkomen we hen 
dit schooljaar in het eerste leerjaar. 

We wensen hen veel  lees-  en 
rekenplezier! 
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BIJ DE START VAN HET 
NIEUWE SCHOOLJAAR.

De start van het nieuwe schooljaar 
stond volledig in het teken van het 
jaarthema: “Verrassend vreugdevol”.

De leerlingen werden van bij de start 
uitgedaagd met een dansopdracht: 
namelijk de “Jerusalema Challenge”, 
jullie ongetwijfeld niet onbekend.

Een geslaagde start en meteen een 
goed gevoel om opnieuw samen met 
onze kinderen te kunnen spelen, leren, 
dansen, …

We kijken verder uit naar een 
fantastisch en vreugdevol schooljaar!
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■
 Severine Sevenoy, W

aarnem
end directeur - psycholoog

EERSTE SCHOOLDAG IN 
BUBAO AFDELING
Hieronder vindt u enkele foto’s van 
onze eerste schooldag. Ons jaarthema 
is: ‘dansende letters’. Alle leerkrachten 
kwamen verkleed naar school (de 
eerste letter van hun naam vormde 
de basis van de outfit). Er werden 
letter-spelletjes gespeeld, er hing een 
letterslinger. Wij startten vandaag 
ook met 100 leerlingen. Een historisch 
moment voor onze school. 

NIEUWS UIT HET BUITENGEWOON
BASISONDERWIJS
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■ NIEUWS VAN HET

OUDERCOMITÉ

Het Oudercomité van het Karmelieten 
heeft al een lange traditie.  We 
begonnen ermee in 1955 en tellen in 
onze rangen ouders van leerlingen uit 
de drie verschillende afdelingen: nl. 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 de projecten die door 
elke afdeling worden georganiseerd.

Bestuurswissel oudercomité
Met spijt in het hart namen we 
afscheid van onze ondervoorzitter 
Filip Haegeman.  Mieke Van der Eecken 
zal de taak van ondervoorzitter op zich 
nemen.
Nogmaals hartelijk dank aan Filip voor 

zijn jarenlange 
gedrevenheid bij 
elke activiteit.

Eetfestijn 
oudercomité
D o o r  d e  C O -
VID-19 epidemie zijn we genoodzaakt 
ons jaarlijkse eetfestijn in een andere 
formule te laten plaatsvinden. 

Er is gekozen voor een afhaalformule 
die start op maandag 12 oktober en 
doorgaat tot zondag 18 oktober. Er zal 
enkel op bestelling kunnen afgehaald 
worden.

Meer info volgt later.

Wij hopen op een talrijke opkomst. 
Met de opbrengst van het eetfestijn 
worden verschillende activiteiten in de 
drie afdelingen mogelijk gemaakt.
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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

NEW PEUGEOT 508 GT Ultimate Rood
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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
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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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■
 Tony de R

yck

FICHESBAK

DE FICHESBAK 35

Lezen is zinloos. 3 minuten nadat je een tekst hebt doorgenomen, is die verdwenen 
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 verkla-
ren 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 fiches-
bak. 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 eenvou-
dige 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 au-
teur. Over de auteur zelf wordt niets gezegd, info hierover vindt u à volonté op het 
internet.

Colette: “De eerste keer dat ik mijn 
hoed verloor”.
- “Mijn eerste winter op school was 

een strenge, ‘s morgens liep ik naar 
school tussen 2 muren van sneeuw 
die hoger waren dan ikzelf.  Wat is er 
toch gebeurd met die strenge winters 
van vroeger, eindeloos durend en ver-
fraaid met sneeuw, griezelverhalen 
dennenbomen en wolven?  Zijn ze net 
als mijn kindertijd definitief  voorbij?” 
(p.102).

- “er zijn geen woorden, geen krijtjes, 
geen kleuren waarmee ik in de hemel 
van mijn geboortestreek zou kunnen 
schilderen zoals die straalde boven 
mijn kindertijd” (p.128).

Gyorgy Konrad:  “De medeplichtige “
- “Achter mijn voorhoofd is de wereld 

oneindig klein en tegelijk oneindig 
groot, mijn geheugen dartelt door de 

eindeloze ruimte als een vlieg in een 
slagerij” (p.77).

- “Een klant heeft gestolen, de bedien-
de vraagt of hij de politie moet waar-
schuwen. Grootvader wordt boos. “Is 
het voor hem al niet erg genoeg dat hij 
gestolen heeft? “ ..”Diefstal moet ge-
straft worden” zegt de bediende.”Hij  
is al gestraft, “antwoordt mijn groot-
vader. “Ik ben rijk, mijn jongen, en 
zelfs als ik niet bedrieg, blijft dit 
moeilijk te excuseren” (p.101).

- “De mens is het enige dier dat zijn 
eigen soort met speelse onverschil-
ligheid uitroeit. De 2 meesterwerken 
van onze cultuur zijn het hiernamaals 
en de oorlog” (p.157).

- “Waarom zouden ambtenaren mee-
helpen aan het doorvoeren van veran-
deringen die hun eigen macht aantas-



26 bulletin 2020-3

ten?” (p.312).

- Gyorgy Konrad:  “Zonsverduistering”
- “zelfs het lichamelijk verval dat me 

staat te wachten en de reeks nederla-
gen van het ouder worden zijn interes-
santer dan het hiernamaals” (p.13).

- “Vandaar bracht een goederentrein 
hen verder naar het noorden en bleef 
er na enige tijd van oom Pista en van 
tante Ilona, de lievelingszuster van 
mijn moeder, slechts as over” (p.72).

- “In de oorlog hebben ze een stuk of 
10 verwanten van me door de schoor-
steen gejaagd, de familie telt ook nog 
doodgeslagen en met kogels doorzeef-
de leden, we hebben ons best gedaan, 
we hebben alle denkbare rekeningen 
vereffend “ (p.314).

Guus Kuijer:  “Het doden van een mens”
- “De inquisiteurs vereerden een God 

wiens humeur in hoge mate werd be-
paald door het gedrag van de mens” 
(p.11).

-  “Iemand zei ooit tegen Teresa van 
Avila  dat ze een heilige was. “Dat ver-
hoede God”, zou Teresa hebben geant-
woord. “Men zou er dan later toe kun-
nen komen mijn gebeente te vereren 
en mijn werk te vergeten”.

 Dat is precies wat er is gebeurd. Je 
kunt op haar naamdag in Avila snoep-
jes kopen die “de botten van Teresa “ 
of “de vingertoppen van Teresa “ he-
ten, maar haar boeken leest niemand 
meer” (p.13).

-  “Kennis is gezagsondermijnend. Ie-
dere dictatuur zorgt ervoor dat kennis 
niet vrij beschikbaar is. Internet be-

zorgt dictatoren over de hele wereld 
hoofdpijn”.(p.24).

-  “De Spaanse keuken berust zo zwaar 
op de consumptie van varkensvlees 
omdat men zich genoodzaakt voelde 
om te demonstreren dat men geen 
jood of moslim was. Bij het braden 
was het toepassen van varkensvet 
veel christelijker dan olijfolie. Ik durf 
dit niet aan mijn Spaanse vrienden te 
vertellen omdat zij denken dat ze de 
olijfolie hebben uitgevonden”. “Men 
kon zich ook verdacht maken door 
een wekelijks bad en het wekelijks 
aantrekken van schone kleren, want 
dat was een eigenaardigheid van de 
islamitische cultuur en niet bepaald 
christelijk”.(p.86).

-  “het is een vaste gewoonte van gelo-
vige mensen elkaar voor goddeloos uit 
te maken als ze het onderling oneens 
zijn. De andersdenkende is een woord-
voerder van de duivel, een monster, 
een varken, hij dient te worden geëli-
mineerd. Vandaar mijn welgemeend 
advies: wanneer de gelovigen ergens, 
in welk land u zich ook bevindt, de 
macht krijgen, neem dan onmiddellijk 
de benen”.(p.91).

-  “Op een 17e eeuws schilderij is te zien 
hoe een man in het openbaar wordt 
gevild. Je verstand staat erbij stil, 
maar zowel de marteling zelf als de af-
beelding ervan op het schilderij waren 
stichtelijk bedoeld.  Montaigne noem-
de wreedheid de grootste ondeugd. 
Hij hield niet van het woord zonde. 
Hij was niet erg gelovig. Zijn ongeloof 
maakte van hem een groot christen”.
(p.116).
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-  “Duizenden van onze voorouders wa-
ren asielzoekers - we hebben onze be-
vrijding voor een groot deel te danken 
aan juist die mensen. Zij vormden het 
revolutionaire potentieel dat ons uit-
eindelijk onze zelfstandigheid heeft 
opgeleverd” (protestantisme in Ne-
derland! )(p.126).

-  “Er bestaat geen woord Gods, er be-
staan alleen interpretaties daarvan” 
(p.146).

-  “De nederig aandoende overtuiging 
slechts een werktuig te zijn in Gods 
hand kan de keurigste mensen tot 
de gruwelijkste misdaden brengen” 
(p.156).

-  “Calvijn was van mening dat de heide-
nen, zelfs diegenen die diep in het oer-
woud of op een afgelegen eiland  nog 
nooit van Onze Lieve Heer hadden ge-
hoord, collectief ter helle zouden va-
ren” (p.163)

-  “Zonder de dood zouden we niet le-
ven, maar hooguit bestaan, zoals God 
in zijn oeverloze eeuwigheid. Het eeu-
wige leven, een bestaan zonder enige 
urgentie lijkt mij de hel. Het niet - zijn 
heb ik al “meegemaakt” voor mijn ge-
boorte en ik heb er niet merkbaar on-
der geleden. Het sterven is een lastig 
eindexamen, maar de dood hoef ik 
niet te vrezen, omdat het een herha-
ling is van het niets waaruit ik voort-
kom” (p. 177).

-  “Iedereen die blijk geeft van fierheid, 
wordt vroeg of laat slachtoffer van de 
pedanterie van de machthebber. Wie 
ooit in een fabriek, op een kantoor, 
in “de zorg” of bij het onderwijs heeft 

gewerkt weet waar ik het over heb. De 
pedante machthebber wil dat u bang 
bent en dat u gehoorzaamt. U dient 
zijn eigen angst te weerspiegelen. Als 
u uw levenslust weerspiegelt zal hij u 
arrogant vinden” (p.204).

- Claudio Magris: “Donau”
-  “Het is voor ons ondenkbaar dat wat 

nu nog ons pijnlijke heden is, voor 
onze kinderen al een onherroepelijk 
en onbekend  verleden zal zijn” (p.41).

-  “We hopen en we wachten 
  totdat het uur zal slaan
 dat we ter ziele gaan
 en niet meer hoeven smachten” (p.69).

-  “In het Broodmuseum van Ulm staan 
op een lijst de prijzen van een pond 
brood in de loop van een decennium 
(tussen 1914  en 1924):

 in 1914 – 0,15 mark; in 1918 - 0,25 mark; 
in 1919 - 0,28 mark; in 1922 - 10,57 mark 
- in 1923 220.000.000 mark. In 1924 
was de prijs weer ongeveer zoals in 
1914, nl.0,15 mark” (p.77).

- Linz, hoofdstad van Opper-Oostenrijk, 
was de stad waar Hitler het meest van 
hield - het had het toevluchtsoord 
voor zijn oude dag moeten worden, de 
plaats waar hij zich zou terugtrekken 
nadat hij zijn 1000 jarig rijk definitief 
had veiliggesteld en toevertrouwd 
aan een waardig opvolger. Zoals veel 
gevreesde tirannen was ook deze mil-
joenenmoordenaar een sentimenteel 
iemand. (p.140).

-  “In het Schlossmuseum van Linz is 
op een 19e eeuwse prent een gezicht 
op Mauthausen te zien. Vredige heu-
vels, gastvrij aandoende huizen, op 
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de Donau schepen vol opgewekt groe-
tende mensen, een idyllisch beeld van 
een dagje naar buiten. Uit de stoom-
boten op de rivier stijgt vrolijk een 
rookpluimpje op”. In dit concentratie-
kamp, niet eens één van de ergste, zijn 
meer dan 110.000 mensen gestorven. 
(p.156).

- “Alle dagen hebben iets te vertellen, 
maar de mens die ernaar luistert, hui-
vert, want ze verkondigen de algeme-
ne wet, het wegvloeien van het heden 
in het verleden” (p.161).

- “Tijdens het referendum dat in 1938 
plaatsvond na de Anschluss stemden 
maar 1953 Weners tegen de annexatie 
bij het 3e Rijk, maar wel pleegden dat 
jaar 1358 mensen zelfmoord, en niet 
400, wat het jaargemiddelde was!” 
(p.207).

- “Joodse laster is zoals men weet ver-
antwoordelijk voor alle kwaad en ook 
voor het nationaal-socialisme, want 
ook Hitler moest volgens de antise-
mieten wel een jood zijn, alleen een 
jood kon immers tot zulke misdaden 
in staat zijn” (p.312).

-  “De jaren vliegen heen als een zwerm 
vogels na een geweerschot” (p.313).

-  “Ik moet ervan huiveren als ik bedenk 
dat de wereld in een dag helemaal 
ronddraait, wat een tijdverspilling” 
(p.350).

-  “onderdrukking heeft het voordeel 
dat zij de volken vrolijk maakt: waar 
de politieke arena gesloten is, zoekt 
de maatschappij troost in het goede 
dat het leven rechtstreeks biedt, in 

wijn drinken onder de bomen, in de 
liefde, in de voortplanting” (p.377).

Geert Mak: “Grote verwachtingen”
(Europa, 1999-2019)
-  “Maandenlang stond de wereld op 

zijn kop toen bij de aanslagen op 11 
september 2001 bijna 3000 doden vie-
len. Alleen: tijdens de 2e Wereldoorlog 
kwamen op een gemiddelde dag zo ‘n 
17000 mensen om, bijna 6× zoveel en 
die oorlog heeft 6 jaar geduurd, in to-
taal bijna 40.000.000 doden” (p.34).

- “Onder grote druk van Frankrijk wer-
den Italië en België ook nog eens tot 
de euro toegelaten, terwijl hun staats-
schuld op 120% stond, 2× de toegesta-
ne norm” (p.49).

- “buitenlanders worden meer buiten-
landers als ze arm zijn” (p.76).

- “In september en december 2008 
pompten de Europese Centrale Bank 
en de Amerikaanse Fed gezamenlijk 
bijna 2000 miljard aan nieuw geld in 
het financieel systeem.  In 2010 werd 
alweer voor een miljard aan bonussen 
uitgedeeld” (p.208).

-  “een Spaanse kennis was door de cri-
sis haar solide baan kwijtgeraakt. In 
2018 was ze terechtgekomen in de 
keuken van een toeristenrestaurant, 
€5 per uur, 10 uur per dag, 6 dagen per 
week. Officieel verdiende ze zo het 
minimumloon, ze werkte daarvoor 
alleen anderhalf keer langer dan de 
norm, niemand controleerde dat. 

 Zij was 1 van de honderdduizenden die 
na de crisis van 2008 beland waren in 
een soort 21e eeuwse slavernij”

 (p.209).
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- “het oude schooltje was opgegeten 
door een groot bestuurlijk lichaam, 
bevolkt door rappe managers waarop 
noch de ouders noch hijzelf enige vat 
hadden” (p. 339).

-  “alleen al de veesector - methaan! - 
was, over de hele wereld, goed voor 12 
tot 15% van de uitstoot aan broeikas-
gassen. Ter vergelijking: het alom be-
kritiseerde vliegverkeer produceerde 
zo’n 2 tot 3 %” (p.358).

-  “De Brexit: moest er een abrupte 
breuk komen met Europa, waarbij hun 
kinderen niet meer in het buitenland 
konden werken en studeren, waarbij 
hun diploma’s nergens in de wereld 
meer geldig waren, waarbij een chaos 
zou ontstaan in de levering van me-
dicijnen en nog 1000 andere zaken, 
waarbij zelfs hun eigen banen op de 
tocht kwamen te staan!” (p. 460).

-  “In 7 Europese landen wonen minder 
moslims dan in deze stad (Mechelen). 
Anders gezegd: in onze kleine stad wo-
nen meer moslims dan in heel Honga-
rije” (p.483).

-  “De reuzenfamilie in de 25 jarige Reu-
zenstoet ...hebben we in 2013 uitge-
breid met 2 nieuwe reuzen, Noa en 
Amir, de 1 is een zwarte Afrikaan, de 
andere een Noord Afrikaan.  Toen de 
vluchtelingenstroom binnenkwam 
hebben we als stad direct opvang aan-
geboden. Het was onze morele plicht; 
mijn eigen grootvader zat ook in de 1e 
WO jaren in Nederland. Het ging om 
250 vluchtelingen, dat kan ook prima 
in een stad van meer dan 80.000 inwo-
ners (Mechelen )” (p.483).

- “België zag een snelle opkomst van 
het privé zwembad, terwijl steeds 
meer openbare zwemgelegenheden 
sloten, tussen 2006 en 2017 bijna 20 
%” (p 510).

-  “Verwacht u voor uw kinderen een be-
tere toekomst dan voor uzelf? 

 Rond 1999 was het antwoord een over-
weldigend ja. Twintig jaar later was 
het antwoord op dezelfde vraag   
een overweldigend nee” (p.526).

Cyrille Offermans: “Een iets beschut-
tere plek misschien”
-  “Fundamentalisten geloven niet in 

het toeval van de natuur of de daad-
kracht van de vrije wil, zij weten alles 
een plaats te geven in de onverbidde-
lijke schemata van de goddelijke voor-
beschikking’ (p.35).

-  “Trump is gewoon een oplichter. Hij 
weet niets van regeren, van geschie-
denis, van wetenschap, van filosofie, 
van kunst. Hij kan zich niet subtiel 
of genuanceerd uitdrukken, ontbeert 
elk fatsoen en hanteert een vocabu-
larium van 77 woorden dat je beter 
“jerkish” (oetluls) kan noemen dan En-
gels” (p.63).

-  “Literatuur heeft het zwaar”, kopt de 
NRC op de voorpagina, alsof het wer-
kelijk schokkend nieuws is. Oorzaken: 
“Het Internationale aanbod wordt 
steeds groter en verdringt de Neder-
landse fictie”, “het komt ook door de 
toenemende invloed van de media, 
de invloed van recensies in kranten 
neemt sterk af.

 Over het geruisloos verdwenen litera-
tuuronderwijs geen woord. Over de af-
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wezigheid van literaire programma’s 
op tv geen woord” (p.139).

- “Maurice Ravel schreef een piano-
concert voor de linkerhand voor Paul 
Wittgenstein nadat die zijn rechter-
arm had verloren aan het Russische 
front” (p.206).

- “het behoort tot de meest opmerke-
lijke, zij het juist niet in het oog sprin-
gende kenmerken van gemoderni-
seerde samenlevingen dat de varkens, 
die tot dan ook in de steden op grote 
schaal werden gehouden, uit het wes-
terse openbare leven zijn verdrongen, 
terwijl ze voor de instandhouding van 
dat leven belangrijker zijn dan ooit.  
Verleden jaar verorberde de Neder-
lander 38 kilo vlees, waarvan bijna de 
helft varkensvlees’ (p.234).

- “Een eeuw geleden was dementie een 
zeldzame ziekte, logisch, maar onge-
veer 5 % van de bevolking werd ouder 
dan 65. Nu is het volksziekte nr 1:  1 op 
de 3 of 4 mensen wordt dement”.(p. 
252).

- “Het aantal slachtoffers van islami-
tisch geïnspireerde terreur in Europa 
is gering: 147 in 2015, 96 in 2016. De 
bliksem is dodelijker dan het terro-
risme” (p.298).

-  “in de vorm van groteske registratie -, 
meld-, toets-  en vergaderverplichtin-
gen loopt de bureaucratisering in het 
onderwijs, die vooral een vorm is van 
geïnstitutionaliseerd wantrouwen, 
de spuigaten uit” (p.310).
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INTERNET,
het pronkstuk van de digitale revolutie.

Overgenomen uit een Bulletin van 2000. De tekst werd geschreven door toenmalig 
voorzitter en huidig ondervoorzitter Professor Van Twembeke.

Het woord “revolutie” heeft naast zijn politieke betekenis van gewelddadige so-
ciale verandering ook ingang gevonden in de industrie en de technologie waar het 
duidt op totaal nieuwe, originele en snel veranderende toepassingen. In de tweede 
helft van de 18e eeuw begon de “industriële revolutie” in Engeland, toen ging het 
om machinetechnologie en meer in het bijzonder om de ontwikkeling van de spoor-
wegen. Het werd plots mogelijk goed en sneller te produceren en dit over grote 
gebieden te verdelen. Met de industriële revolutie ging een financiële revolutie ge-
paard, fortuinen werden geïnvesteerd, gemaakt of verloren.

In de tweede helft van de 20e eeuw be-
gon de “digitale revolutie” in de U.S.A. 
en Europa, zij is gekenmerkt door de 
ontwikkeling van de informatie- en com-
municatietechnologie (I.C.T.) die geen 
sociale of geografische grenzen kent. 

Het is nu mogelijk informatie en idee-
en in een paar seconden over de ganse 
wereld te verspreiden. Ook nu gaat 
die nieuwe ontwikkeling gepaard met 
enorme financiële belangen. INTERNET 
is een magisch woord geworden, wie er 
geen toegang toe heeft, wordt weldra 
beschouwd als achterlijk of analfabeet. 
De gebruikte terminologie, meestal on-
der de vorm van Engelstalige afkortin-
gen, is onverstaanbaar voor niet-inge-
wijden. 

Internet is in de eerste plaats van toe-
passing in de industrie die moet inspe-
len op de snel veranderende technolo-
gie en de mobiliteit van de economie. 
Ondernemingen uit alle sectoren kun-
nen efficiënter produceren en gemakke-
lijker nieuwe markten aanboren. 

Internet is echter ook doorgedrongen 

tot de dagelijkse bezigheden van de ge-
wone burger, snel groeiende toepassin-
gen bestaan in het opzoeken van aller-
hande informatie in het kader van het 
onderwijs of het inwinnen van informa-
tie over aangeboden producten al dan 
niet gevolgd door elektronische handel, 
het volgen van beurskoersen en het 
aanbieden van gezelschapsspelen voor 
groot en klein. Kortom, de toepassingen 
in de huishouding en de vrijetijdsbeste-
ding lijken onbeperkt. Gezien de massa 
potentiële gebruikers van Internet wor-
den enorme economische en financiële 
risico’s genomen. 

De pers ging uitvoerig in op het debacle 
van het internet-bedrijf “World online”. 
Een mislukte beursintroductie liep al 
mis na de eerste dag, aandelen vielen 
terug tot de helft van de introductie-
prijs. Hierdoor bedroeg de schade van 
de beleggers ongeveer 65 miljard BEF 
(± 1,6 miljard euro). Het bedrijf, alsook 
de banken die de beursgang hebben 
begeleid, worden aangeklaagd wegens 
oplichting.

Handige speculanten spelen in op 
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steeds groter wordende behoeften, ve-
len onder hen hebben meer ideeën dan 
realisaties, langs Internet brengen ze 
hun product naar het grote publiek en 
durven gigantische startverliezen cu-
muleren.

Humor is hierbij niet uitgesloten, mis-
schien is U het geval bekend van een 
jonge internetfan die zijn ziel langs 
Internet wou verkopen aan de meest 
biedende. Het “product” werd echter ge-
weigerd omdat het internetbedrijf niet 
zeker was of de verkoper de “goederen” 
kon leveren. Naïeve beleggers en han-
dige beursspeculanten zijn meestal niet 
geïnteresseerd in aangeboden produc-
ten die ze willen ondersteunen, alleen 
de financiële opbrengst telt.

Op 1 april 2000 werd als aprilgrap op In-
ternet de beursgang aangekondigd van 
het fictief bedrijf F / Rite Air (uitgespro-
ken als “Fried Air”, wat gebakken lucht 
betekent), waarvan de fictieve activiteit 
bestond in het ioniseren van lucht. Vrij 
snel werden 347 miljoen BEF (± 8,6 mil-
joen euro) aan kooporders geregistreerd 
terwijl niemand vroeg naar de zin van 
de activiteit. De aprilgrap werd vlug be-
kendgemaakt en alle beleggers werden 
hiervan op de hoogte gebracht. Sedert-
dien is de omzet van de vindingrijke 
website fel gestegen. 

De technologiewaarden hebben de 
laatste maanden hoge toppen bereikt, 
durfkapitalen spelen in op modetrends 
die niet zonder gevaar zijn, een zeepbel 
kan immers niet onbeperkt opgeblazen 
worden. 

Internet is niet vrij van misbruiken, com-

putersystemen zijn nog niet voldoende 
beveiligd, toegang zonder toelating 
en het invoeren van virussen zijn niet 
vreemd aan de informatie- en commu-
nicatiesystemen. Virtuele casino’s bie-
den gokspelen aan als roulette, poker 
en zelfs krabbiljetten. In België is het 
aanbieden van gokspelen verboden, 
internetaanbieders kunnen van mede-
plichtigheid beschuldigd worden. De 
wetgeving op de privacy wordt zonder 
veel moeite overtreden, ingezamelde 
informatie over internetgebruikers 
wordt zonder toestemming aan derden 
verkocht. Commerciële groepen geven 
gratis toegang tot een beperkt deel van 
internet in ruil voor gegevens over de sa-
menstelling van het gezin en het koop-
gedrag. 

Eenvoudige computers worden ter be-
schikking gesteld, ze zijn gratis het eer-
ste jaar, nadien vraagt men circa 2.000 
BEF per jaar, internettoegang is gratis 
gedurende een jaar. Al deze faciliteiten 
hebben maar één doel: meer verkopen 
en snel winst maken. Nieuwe internet-
initiatieven worden dagelijks aange-
kondigd; Irak is het enige land dat zijn 
inwoners geen toegang verschaft; in 
het Midden Oosten bestaat een strenge 
censuur op het gebruik. Zo verbieden 
Saoedi-Arabië, Jemen en de Verenigde 
Arabische Emiraten alles wat te maken 
heeft met pornografie, anti-Islamiti-
sche en morele corruptie.

Dank zij de goede samenwerking tussen 
het departement Onderwijs, de media 
en de privé-sector hebben reeds 10.000 
Vlaamse leerkrachten kennis kunnen 
maken met Internet. De Europese Unie 
heeft 2001 als uiterste termijn gesteld 
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waarop alle scholen op Internet moeten 
aangesloten zijn. Internet is niet meer 
weg te denken uit onze samenleving, se-
dert 1993 heeft het zijn intrede gedaan 
en het staat momenteel nog in zijn kin-
derschoenen.

Volgens optimistische futurologen 
brengt Internet ons naar een nieuwe 
soort samenleving die alles kan weten 
zonder het huis te verlaten. Sceptici 
stellen dat de samenleving het product 
is van zijn omgeving die steeds hogere 
eisen stelt, commerciëler en techni-
scher wordt. Zij betwijfelen of de over-
vloed aan informatie de mens bewuster; 
objectiever en kritischer zal maken. 

Beide visies op onze samenleving mo-
gen niet extreem gesteld worden, men-
sen blijven uiteindelijk sociale wezens 
die onderling contact zoeken en niet 
geneigd zijn hun levenswijze volledig 
ondergeschikt te maken aan chips, TV-
schermen en computers.

Nochtans bestaat het gevaar dat inter-
netgebruikers de speelbal worden van 
grote mediagroepen die te weinig ge-
controleerd worden door de overheid. 
Het kan niet dat het beleid volledig 
bepaald wordt door het realiseren van 
marktobjectieven en commercie. 
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PERSONALIA

OVERLIJDENS

• OL Willy De Wolf, (prom.65), echtgenoot van mevrouw Leona Stockman, overleden 
te Aalst op 21 juli 2020 

• de heer Lucien Van den Herreweghe, schoonvader van OL en gewezen bestuurslid 
Karel Rateau (Prom.68), overleden te Geraardsbergen op 23 juli 2020 

• mevrouw Nelly Haegeman, weduwe van de heer Willy Danneels, moeder van OL 
Bartel Danneels (Prom. 81), en grootmoeder van OL Alexander Dubois  (Prom. 09), 
overleden te Geraardsbergen op 6 augustus 2020

• mevrouw Odette Van Driessche, weduwe van de heer Theo Denutte, moeder van 
OL Frank Denutte (Prom. 86), overleden te Zottegem op 7 augustus 2020

• OL Michel Van Damme, (Prom 53), echtgenoot van mevrouw Denise De Brauwer, 
overleden te Zottegem op22 augustus 2020

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

GEBOORTEN

Kleine Tiel maakt viergeslacht compleet (Brakel / Geraardsbergen)

De kleine Tiel uit Parike maakt 
het viergeslacht in de familie 
Vanderhaegen compleet. Tiel 
werd geboren op 2 mei en kon 
door corona nu pas met zijn 
voorvaderen op de foto. De 
papa van de kleine spruit is 
OL Gert (29 jaar, prom. 09) uit 
Parike, grootvader is Patrick (60 
jaar, prom. 78), ook uit Parike, 
de trotse overgrootvader is 
Richard (83) uit Overboelare 
(Geraardsbergen).

Van harte gefeliciteerd aan de ganse familie!
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