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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

In het voorwoord van ons laatste nummer gaven we een overzicht van een 
voorlopig KOLB – jaarprogramma 2022.

Opnieuw dienen we enigszins terug te komen op de voorziene programmering.

In de periode maart – april hypothekeerde de corona-situatie nog steeds 
grootschalige  samenkomsten waardoor we - tot onze spijt – verplicht waren 
om de in het voorjaar voorziene informatie – avond voor laatstejaars, annex 
praatcafé voor jongere oud – leerlingen te annuleren.

Wanneer je deze tekst leest zal de feestelijke afscheidsviering voor de promotie 
2021-2022, georganiseerd op maandag 27 juni, wellicht reeds voorbij zijn.
In het volgend nummer bezorgen we verslag en sfeerbeelden van dit evenement 
dat als afscheid van de Karmelietentijd en als opstap naar het hoger onderwijs 
een belangrijke mijlpaal betekent voor de laatstejaars.

Ook voor de promovendi van de promotie 2019-2020 kunnen we positief nieuws 
melden.
Op zaterdag 16 september e.k. worden ze - als alternatief voor hun uitgesteld 
afscheid - uitgenodigd op een BBQ.
Het enigszins aangepast programma voorziet een aantal elementen van een 
reguliere afscheidsviering, waarbij o.m.  alle afgestudeerden van de vermelde 
promotie een pentekening ontvangen en aan zes verdienstelijke leerlingen de 
KOLB- ereprijs professor Van Twembeke zal overhandigd worden.

***

De jaarlijkse ontmoetingsdagen van 2020 (afstudeerjaren met eindcijfer 0 of 5) 
en 2021 (promoties met eindcijfer 1 of 6), dienden wegens de gekende redenen 
uitgesteld.
We programmeerden deze OL - dagen in de loop van de maand november.maar 
klaarblijkelijk speelt de wet van Murphy ons parten.
Er bestaat inderdaad een grote kans dat de voorziene werkzaamheden aan het 
dak van de feestzaal niet voltooid zullen zijn, waardoor de beschikbaarheid van 
de feestzaal in het najaar sterk in het gedrang komt. 
Jammer genoeg zijn wij bijgevolg genoodzaakt om de OL - dagen 2020, 2021 en 
2022 nogmaals uit te stellen.
Indien er zich geen andere onvoorziene omstandigheden voordoen, plannen wij 
de organisatie van de OL-dagen 2020 en 2021 volgend voorjaar. De OL-dag 2022  
(promoties met eindcijfer 2 of 7) verschuift dan naar het najaar 2023. 

KOLB-NIEUWS
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Van zodra we over meer concrete informatie beschikken, volgt verdere communicatie.
Wij hopen alvast dat het nodige begrip kan opgebracht worden voor deze 
uitzonderlijke situatie.

***

Het sterker betrekken van jeugdige oud-Karmelieters bij onze werking is - zoals 
bekend - een belangrijk aandachtspunt.
We attendeerden geregeld op dit item en zijn verheugd te kunnen melden dat 
een aantal jongeren  ingingen op onze uitnodiging en bereid zijn om, samen met 
het bestuur, na te denken over een meer aangepaste werking.
Langs deze weg danken wij reeds deze jongere oud-leerlingen voor hun 
engagement en hopen dat zij frisse ideeën en nieuwe initiatieven kunnen 
aanreiken die zorgen voor een stevigere integratie van de jeugd bij onze 
activiteiten.
We hopen in het volgend nummer verslag te kunnen uitbrengen over deze dialoog.

*** 

Tot besluit volgt nog enig schoolnieuws.
In het eerste nummer van deze jaargang berichtten we reeds over de herinrichting 
van het schoolsecretariaat.
Aansluitend bij deze melding, vinden jullie verder in dit tijdschrift een artikel, 
geredigeerd door KOLB - bestuurslid en oud - leraar Luc Haelterman over de - ook 
met fotomateriaal geïllustreerde - renovatie.

Als de planning gerespecteerd wordt, start na het bouwverlof de vernieuwing 
van de dakconstructie en de transformatie van de fietsenstalling.

De leerlingenpopulatie in het secundair kent een verheugende stabiele status.
Op 01 februari 2022 (de officiële teldatum) waren er 452 leerlingen ingeschreven, 
dit is een toename van 43 leerlingen in vergelijking met vorig schooljaar. 
Honderdtweeëntwintig leerlingen volgen de lessen in het eerste jaar (vorig jaar: 
88 leerlingen).
De opendeurdag, fysiek doorgegaan eind april jl., werd gekenmerkt door 
een positieve respons, zodat reeds midden mei het bereiken en mogelijk 
overschrijden van het lange jaargemiddelde als realistische prognoses kunnen 
worden vooropgesteld. 
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***
Het KOLB – bestuur wenst alle lezeressen en lezers een prettige grote vakantie 
en hoopt dat deze welverdiende rustperiode mag leiden tot een vernieuwd elan 
in het volgend werk- of schooljaar.  

Marc Schouppe, voorzitter KOLB

BELANGRIJK BERICHT:  
ORGANISATIE OUD-LEERLINGENDAGEN 

IN 2022 en 2023
In het “Woordje van de voorzitter” kon je reeds lezen dat wij andermaal 
in de penarie zitten met het organiseren van de oud-leerlingendag in 
november 2022.

Na het bouwverlof van 2022 zal begonnen worden met 
verbeteringswerken aan de zaal waar gewoonlijk de oud-leerlingendag 
doorgaat. 

Omdat wij niet weten wanneer die werken werkelijk zullen beginnen 
en hoe lang de werken zullen duren heeft het bestuur beslist om het 
zekere voor het onzekere te nemen en de OL-dag voor de promotiejaren 
eindigend op “ 0 & 5 “en “ 1 & 6” die gepland was voor november 2022 uit 
te stellen en te verplaatsen naar de lente van 2023. Een juiste datum is 
nog niet bepaald, want er moeten nog verschillende regelingen getroffen 
worden

De OL-dag voor de promotiejaren eindigend op “2 & 7 “ en  “3 & 8 “ zou dan 
doorgaan in november 2023. 

Dit zijn de laatste gegevens omtrent de organisatie van de OL-dagen en 
hopelijk moeten die niet meer aangepast worden. 

Oproep: Gelieve uw mailadress door te sturen naar: 
contact@kolb-karmelieten.be
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Op onze school nemen wij deel aan het bewegingsconcept ‘One Mile a day’! De 
lessen worden onderbroken voor een korte bewegingsactiviteit met de volledige 
klas. De leerlingen lopen of wandelen 1 mijl (1609 meter) in de frisse buitenlucht. 
Nadien wordt de klasactiviteit hervat. Hierdoor zijn onze kinderen fitter, gelukkiger 
en kunnen ze zich beter concentreren. Elke maand worden de sportiefste klassen 
in de bloemetjes gezet en mogen ze een wisselbeker in ontvangst nemen. Knap en 
sportief van onze leerlingen! 

NIEUWS UIT HET BASISONDERWIJS

Slinkachu is een streetartist die werkelijk een andere betekenis geeft aan streetart. 
Deze artiest heeft zich gespecialiseerd in het maken van miniaturen. Hij gebruikt 
plaatsen in de stad, in de natuur of zelfs in woningen om kunstwerken van bijzonder 
klein formaat te maken, met taferelen en poppetjes in minuscuul formaat. Het 
derde leerjaar ging aan de slag met deze boeiende kunsttechniek, wat heel wat leuke 
beelden opleverde...

SSCHOOLNIEUWS
■

 H
ilde Van B
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De kleuterjuffen haalden hun dekentjes en manden boven met heel wat lekkers om 
gezellig te gaan picknicken met al de vriendjes van de kleuterklassen. Dankjewel aan 
het Oudercomité Kleine Prins voor deze fijne lentetraktatie.

De vijfdeklassers gingen traditiegetrouw een weekje op zeeklassen naar De Panne. 
Ze beleefden aan zee heel wat leuke sport- en spelactiviteiten. Een bezoek aan de 
IJzertoren, verkenning van de stad Koksijde en een bezoek aan Nausicaá, het grootste 
aquarium van Europa werden eveneens zeer gesmaakt ... Het werd een topweek! 
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Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, was meteen een hoogdag voor de 
25 leerlingen van het eerste leerjaar die hun Eerste Communie deden. 
Talenten stonden in de mooie viering in de kijker. Proficiat aan al deze 
leerlingen en hun ouders. Dankjewel aan het oudercomité voor het 
verzorgen na de viering van de lekkere koekenmaaltijd. 

EERSTE COMMUNIE IN HET BASISONDERWIJS
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Onze 6e jaars kregen bezoek van oud-leerling Peter De Lil naar aanleiding van Europadag (9 mei).  
Als EU-ambtenaar kwam hij getuigen over het nut van de Europese Unie.

BEZOEK OL PETER DE LIL (PROM.94)  AAN LAATSTEJAARS. 

NIEUWS UIT HET SECUNDAIR
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1 april 2022: feest van 100 dagen in ‘t Karmelieten ! Het ontbijt aangeboden door de 
school deed blijkbaar deugd na een nachtje Gent. Verder ‘bumperballen’, karaoke in 
de speelzaal en het traditionele ‘dopen’ van de andere leerlingen (met tussendoor 
nog een stevige pastamaaltijd). Geslaagde dag ...

Ik kreeg ondertussen info over de tweede ronde.
Dit jaar zijn er geen finalisten voor de wiskundeolympiade op onze school.
Sommige leerlingen die geselecteerd waren voor de tweede ronde konden niet 
deelnemen omdat ze dan met hun klas op reis waren naar Londen.
Die reis was door corona uitgesteld en viel jammer genoeg samen met de tweede 
ronde.

FEEST VAN 100 DAGEN IN ‘T KARMELIETEN 

WISKUNDE OLYMPIADE 
(Patrick Vanderhaegen)
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(GRAAG ZOVEEL MOGELIJK DELEN !!)
Wij zoeken een bachelor (full-time) in de vakgroep(en) STEM, Techniek, 
Programmeren (Scratch, Python), ICT, Informatica
Wat heeft onze school te bieden:
 - kleinschalige, familiale ASO-school
 - ruime, groene omgeving met toffe collega’s  
   in de typische Karmelietensfeer
 - private parking op het schoolterrein
 - vooruitstrevende school op ICT-vlak (zeer goede uitrusting)
 - kwalitatieve HP-laptop in bruikleen
Indien interesse, contacteer directeur Karll Roeland via 054/412412.

VACATURE IN ‘T KARMELIETEN 
VOOR SCHOOLJAAR 2022-2023:

Infoavond met betrekking tot de overgang van 1ste naar 2de graad door de 
directeur secundair. 
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TER NAGEDACHTENIS

Hilde Van Berlamont, directeur van de lagere- en kleuterafdeling van het Sint-Jozefsinstituut, stuurde ons 
onderstaand bericht n.a.v. het overlijden van haar medewerkster Marleen De Cubber op 16 april 2022.

De KOLB biedt aan de geachte familie zijn oprechte deelneming aan bij het overlijden van Marleen. 

Met dankbare herinnering aan juf Marleen
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Als ik verdwijn bestaat de wereld voort
de jonge bomen waaiend en volwassen
boven het glijdend groen van zoveel grassen,
de vogels gaan gewoon met zingen door

de sterren draaien met dezelfde naam
voor mensen met veranderende namen
in haar voor altijd uitgezette banen
zolang de zon duurt en de zomermaan,

er zal een menigte van rozen zijn
en ronde sneeuw des winters op de wegen
en speelse pirouettes van de regen
en dag en nacht en dag, als ik verdwijn.

Anton Van Wilderode

Dankbaar voor al het mooie,  
kijken we terug op het leven van  

 
de heer

Firmin Verhoeyen
echtgenoot van Marie-Renée Maldrie

Licentiaat Geschiedenis 
Oud-leraar Sint-Jozefsinstituut Geraardsbergen

Geboren te Kruishoutem op 15 januari 1937 
en overleden te Erembodegem op 16 februari 2022.

De families Verhoeyen en Maldrie danken u 
voor uw steun en blijken van medeleven.

Van een aantal men-
sen hoop je nooit 
afscheid te moeten 
nemen. Van je ouders, 
aan wie je je leven en 
zoveel meer te danken 
hebt, van je geliefden 
thuis en rondom jou, 
van goede vrienden en 

NABESCHOUWINGEN VAN EEN OUD-LEERLING BIJ HET 
OVERLIJDEN VAN GEWEZEN LERAAR FIRMIN VERHOEYEN.

Firmin was geen man van verrassingen. Een over-
horing werd steeds ruim op tijd aangekondigd. 
Maar wie het lef had te wachten tot de laatste da-
gen vóór de test had het vlaggen. De hoeveelheid 
leerstof was niet te onderschatten en een loute-
re opsomming van de feiten zoals vermeld in zijn 
cursus was niet voldoende om het maximum van 
de punten te halen. Wie goed oplette tijdens zijn 
lessen en wie de nodige aanvullingen noteerde, 
die maakte kans op een mogelijk maximum van 
de punten. Wie echter ook uit zichzelf een beetje 
extra (lees een eigen aanvulling) noteerde op zijn 
overhoring, die kreeg gegarandeerd zijn respect 
en meer punten. Want zo was hij wel, wie initia-
tief nam, beloonde hij. Wie echter onvoldoende 
gestudeerd had, kreeg gegarandeerd loon naar 
werken. Eerlijkheid sierde Firmin. Zijn bezorgd-
heid bij een slechte toets sprak hij steeds uit, als 
wou hij weten waar het eventueel mis ging.

Er moest ook niet te veel hommeles gemaakt 
worden tijdens de les. Zijn stem, die meestal de-
zelfde monotone timbre had, schoot wel eens 
omhoog toen het hem te veel werd. Stoorzenders 
waren niet gewenst en dat liet hij steeds duide-
lijk blijken. Hij was daarin zeer kordaat. Maar eer-
lijk, vaak hoefde dat niet want door zijn boeiende 
lesstijl had hij al vlug de interesse van de meeste 
leerlingen. Hij dwong gewoonweg respect af.

Deze geschiedenisleraar drukte zijn stempel op 
mij. Hij bracht me de liefde voor geschiedenis 
bij. Mijn interesse voor de late Middeleeuwen 
en beide Wereldoorlogen vindt zijn oorsprong 
bij Firmin Verhoeyen. Zijn cursussen liggen nog 
steeds binnen handbereik in een lade. Sommige 
zaken blijf je koesteren en bewaren. 
Ik herinner me nog zijn blijdschap toen ik hem 
zei dat ik er over nadacht om te studeren voor li-
centiaat Geschiedenis. Hij gaf me volmondig zijn 
goedkeuring, zelf wetende hoe ik door de micro-
be gebeten was. Maar er was ook nog ene Romain 
Haelterman die me uiteindelijk overtuigde om 
economie te studeren. En toch blijft geschiede-
nis voor mij een stokpaardje, dankzij Firmin. Die 
goede, trouwe en gedegen leraar van mij. Merci 
Firmin, merci.

van mensen die doorheen je leven een stempel 
op je gedrukt hebben. En laat nu net deze laat-
ste categorie die mensen uitmaken die je, bij hun 
heengaan, keihard confronteren met de eindig-
heid van het leven. Je verwacht hun heengaan 
niet en plots is het nieuws er dat die persoon er 
niet meer is.

Toen ik het KOLB-bulletin van januari laatstleden 
in de bus kreeg, las ik het heengaan van mijn oud-
leraar geschiedenis, Firmin Verhoeyen. Toen ik 
zijn foto zag, herkende ik hem onmiddellijk. Op 
sommigen heeft de tijd geen vat. Zo ook bij mijn 
oud-leraar. Herinneringen kwamen direct naar 
boven.

Nadat we de lagere humaniora hadden afgeslo-
ten met Erick Dupont als leraar Geschiedenis 
maakten we kennis met zijn opvolger Firmin Ver-
hoeyen. Een groter verschil met Erick Dupont kon 
er niet zijn. Terwijl Erick zijn vak op een speelse, 
gedreven en bijwijlen ludieke manier onderwees, 
zo kalm en punctueel was Firmin. De gedreven-
heid had hij wel gemeen met Erick. Steeds piek-
fijn uitgedost leidde hij ons de Late Middeleeu-
wen in, om ons daarna te onderwijzen over de 
Nieuwe Tijd, de Gouden Eeuw en de Verlichting. 
In ons laatste jaar kwamen de Industrialisering 
en de Twee wereldoorlogen aan bod. Voor onze 
geschiedenisleraar vloeide het ene tijdvak naad-
loos over in het andere. Nooit vervelend, dan 
wel op een boeiende doch strenge manier nam 
hij ons mee doorheen de geschiedenis. Typerend 
hierbij was dat er nooit een geschiedenisboek 
werd geraadpleegd. Integendeel, Firmin stelde 
zelf zijn cursus samen en op geregelde tijdstip-
pen kregen we telkens een volledig hoofdstuk 
“verse” geschiedenis op onze lessenaar. Zijn zelf 
samengestelde cursus blonk uit in overzicht en 
duidelijkheid.
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■
 G

eert Lenvain, voorzitter oudercom
ité

VERSLAG VAN HET OUDERCOMITÉ

NIEUWS VAN HET OUDERCOMITÉ

Wij hebben het volgende gedaan, we zijn met oud-leerling, oud-leerkracht, oud-directeur en ad-inte-
rim leerkracht Albert Gossye gaan leren mattentaarten maken en bakken op zondag 29 mei samen 
met onze ouders.
Afspraak om 14u in The Preacher op de markt en er direct ingevlogen en geteleporteerd naar de boerderij.
Ah ja onze matten - die van Geraardsbergse melkkoeien moet komen - moet eerst worden gemaakt.
Die doen we door de melk op te warmen (niet koken) om daarna de voedingrijke stoffen te doen klit-
ten door al roerend er azijn bij te gieten. Daarna bij de bakker want het persoonlijk recept van iedere 
deelnemer en de werkwijze blijven een goed bewaard geheim maar klassiekers zoals een beetje suiker, 
vanillesuiker en een eigeel kan ik wel delen dat we dit eraan hebben toegevoegd.
Daarna in de oven en met een tas koffie en uiteraard een Geraardsbergse mattentaart hebben we 
eventjes nagepraat.
Dan was het tijd om de Permanensje en ons stadhuis te bezoeken.

Albert is een fijn man en een uitstekende gids!

Maar ook tijdens de laatste lesuren heeft hij de 
leerlingen wegwijs gemaakt in het bakken van 
mattentaarten. Op facebook verscheen in dat 
verband:

 (Voorlopig ?) laatste werkdag van ‘super-interi-
maris’ Albert Gossye. Of hoe kan het maken van 
mattentaarten gekaderd worden binnen de les-
sen Chemie van de wetenschappers van ‘t Karme-
lieten...
In naam van je leerlingen: enorm bedankt voor je 
gedrevenheid en professionele lessen, Albert !!!
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 ■ NIEUW SECRETARIAAT WORDT  
ENIGE SCHOOLINGANG

Deze locatie zal bij nogal wat oud-leerlingen her-
inneringen oproepen van allerlei aard.
Oorspronkelijk was het de volledig uitgeruste 
keuken van de school en van de kloostergemeen-
schap, de paters, dus. Althans uitgerust volgens 
de normen van die tijd. Een fornuis met onder-
grondse luchtafzuiging klinkt allicht vrij modern, 
maar maakte toen al deel uit van de infrastruc-
tuur. De ietwat oudere Karmelieter ziet mis-
schien nog de immer naarstige broeder Fernand 
heen en weer lopen tussen keuken en toenmalige 

refter van de ‘half-internen’. Die laatste komt straks ook nog aan bod…
De keuken dus. Intussen ontdaan van de – soms vrij reusachtige - apparatuur, eigen aan  een groot-
keuken. Het lokaal heeft nog een tijd gefungeerd als refter voor de warme maaltijden. Dit voor onze 
leerlingen van BAO (het ‘lager’) en van het secundair. 

Een vernieuwing van het secretariaat drong zich echter al een tijdje op, en voilà, de nieuwe functie van 
dit lokaal was gekend. Vanaf nu niet meer ‘de vroegere keuken’, maar ‘het nieuwe secretariaat’. Voor 
de bezoeker en leverancier veel zichtbaarder dan het vorige. En het probleem van de vele ingangen 
van het Karmelieten werd in één beweging mee opgelost. Vanaf nu is dit de enige schoolingang. Dat 
wil zeggen ‘tijdens de schooluren’. Bij het binnenkomen ’s morgens van onze leerlingen, en het terug 
weggaan na schooltijd zal de poort naar de kleine speelplaats nog steeds geopend worden. Tussenin 
gaat deze dicht. Organisatorisch en qua veiligheid een meerwaarde!  

Verhuizen maakt plaats vrij voor iets anders. Ook hier. De hierboven reeds vernoemde ‘refter van de 
half-internen’ (De term ‘half-internen’ dateert van toen er hier nog een internaat was. Het betrof de 
leerlingen die niet op school overnachtten, maar wel een warme maaltijd wensten.) heeft ook wel al 
een reeks reorganisaties meegemaakt. Refter dus, gedeeltelijk secretariaat/het andere gedeelte klas-
lokaal/ziekenboeg/kopiecenter… Het werd daarvoor zelfs in twee autonome ruimtes ingedeeld. 
Daaraan komt nu dus ook een einde. 
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De twee helften werden weer samengevoegd tot een polyvalente ruimte, die eerst tijdelijk als lera-
renlokaal zal dienen (de leerkrachten hadden om corona-redenen al een tijd moeten uitwijken naar 
de speelzaal, die om dezelfde redenen geen ‘speelzaal’ meer kon zijn…). Het lokaal werd voorzien van 
de nodige attributen (aansluitingen, beamer,…) om als klaslokaal te kunnen dienen. Bij opening van 
de dubbele deur wordt de ruimte een uitbreiding van de grote refter, en kan ze tevens dienst doen als 
studielokaal, enz… Geen overbodige luxe met het steeds groeiend aantal leerlingen…
Vanaf volgend schooljaar keren de leerkrachten terug naar hun vertrouwde ruimte, het vroegere lera-
renlokaal, en krijgt deze vernieuwde ruimte haar volgende bestemming. 
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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
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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

 

Verzekeringen – Beleggingen – Hypothecaire kredieten 

info@vypco.be – 053/62.87.20 – www.vypco.be  

Kantoren te Borsbeke (Herzele), Sint-Lievens-Houtem en Geraardsbergen 
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Herenveld 12 - 
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
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GROTEWEG 173, 9500 GERAARDSBERGEN
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F ICHESBAK
■

 Tony de R
yck

DE FICHESBAK 42

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 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 
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.

- Eric van Rompuy: “Rebel met een 
missie”, 40 jaar strijdbaar politicus.

- “Toen Wilfried Martens in 1978 
premier werd, bedroeg de Belgische 
schuld 1500 miljard Belgische Frank. 
Toen hij vertrok in 1992, was ze 
opgelopen tot 8000 miljard BF’’ 
(p.61).

- “Het kartel NVA-CD&V is uiteindelijk 
voor CD&V een soort epo geworden 
om kunstmatig te groeien en aan 
de macht te komen, maar dat 
“dopinggebruik” heeft zich later 
tegen haar gekeerd” (p.112).

- Alice Schwarz (moeder van Harry 
Mulisch): “Zo’n genie ben je nu ook 
weer niet”(brieven ).

- “Grootmoeder Bella wordt medio 
1943 op transport gezet naar 
Westerbork en vandaar naar het 
vernietigingskamp Sobibor. Zijn 
overgrootmoeder treft een week 
later hetzelfde lot. Ze is 85 als ze 
in Westerbork in de trein naar het 
oosten moet stappen. Geen van 
beiden zal terugkeren” (p.33).

- “Alhoewel de mensen (in de USA ) erg 
aardig zijn, je mag vooral niet praten 
over dingen die de moeite waard 
zijn. Het enige wat ze interesseert is 
dollars en “to have a good time”. Van 
narigheid wil niemand iets weten” 
(p.56).

- “Wist je dat 9 van de 10 Amerikanen 
met de linkerhand schrijven? Ze leren 
het de kinderen niet af als ze links 
zijn” (1951) (p.92).
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- “Klaarblijkelijk is er altijd eerst 
een catastrofe nodig voordat de 
mensen plotseling broeders worden” 
(watersnood Holland, 1 februari 1953, 
met 1836 doden) (p.157).

- “Met de grote vrachtauto’s goederen 
wisten de instanties spoedig geen 
raad meer, want het bleek, hoe goed 
bedoeld ook, dat voor het overgrote 
deel zolderrommel en onbruikbare 
spullen ingeleverd waren. De hele 
goedereninzameling werd dan ook 
na 2 dagen officieel gestaakt” (p.159).

- “Hij beweerde 66 jaar en nog steeds 
‘glücklich verheiratet’ te zijn”. “Das 
heisst, meine Frau ist glücklich und 
ich bin verheiratet” (p.181).

- “Sinds de oorlog is het culturele peil 
in de USA enorm vooruit gegaan, 
op een goede dag zal het Europa 
zeker overvleugelen. Ook het grote 
aantal emigranten heeft daartoe 
bijgedragen en de vele toeristen die 
ieder jaar heen en weer reizen. Er zijn 
geen afstanden meer tegenwoordig  
(1954)” (p.193).

- “Kurz  ist das Leben, lange ist der Tod” 
(p.213).

- “Nadat hij een hele kip had besteld en 
opgegeten, vroeg ik hem hoe hij zo’n 
heel beest kon opeten? Daarop keek 
hij mij aan en vroeg:”Vind jij dat veel? 
Ober, nog een kip.” 5 jaar later waren 
ze allemaal vergast” (p.377).

- Serge Simonart: “Het leven en hoe het 
te leiden”

- “De kans dat jij werd geboren en 
niet 1 van die andere 400 miljoen 
s p e r m a t o z o ï d e n  d i e  b i j  e e n 
zaadlozing worden geëjaculeerd, 
was bij benadering 0,000000001%. 
De kans dat je zal sterven is  100 %” 
(p.7).

- “ik heb het leven van honderden 
mensen gered door geen dokter te 
worden” (p.41).

- “Elke lange relatie zal onophoudelijk 
een allesverslindend  monster 
moeten bestrijden: sleur” (p.86).

- “Het is nuttig om bij alle volwassenen 
d i e  j e  o n t m o e t  e v e n  d e z e 
denkoefening te maken: hoe was 
deze man of vrouw als kind? Was hij 
of zij een pester, een slachtoffer of 
een neutraal handelend en met rust 
gelaten kind?” (p.113).

- “ik heb alleen al in mijn directe 
omgeving 11 relaties weten stranden 
op de stress van drastische en  
langdurige relaties” (p.122).

- “reclame, kappers, vrouwen en 
popsterren proberen ons ervan te 
overtuigen dat een trendy kapsel  
primeert op kennis, karakter en visie” 
(p.168).

- “Jezus, die ons aanmaant om nederig 
te zijn maar zelf beweert de zoon van 
God te zijn - is dat geen grenzeloos 
arrogante bewering, het absolute 
toppunt van hoogmoed?” (p.197).
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- “Kunst moet niet streven naar 
populariteit. Het publiek moet 
streven naar kunstzinnigheid” 

 (Oscar Wilde) (p.208).

- “Ik heb ettelijke arbeiders gekend 
die stemden op een partij die 
traditioneel de belangen van de 
werkgever (en niet die van de 
werknemer) verdedigt” (p.226).

- “Het geldt voor consumptie, maar ook 
voor principes en vrienden: wie er te 
veel heeft, heeft er eigenlijk geen” 
(p.267).

-  “ M a n n e n  i n  d u r e  a u t o ’ s 
s t o p p e n  m i n d e r  v a a k  v o o r 
voetgangers”(p.273).

- “Ik schaamde me toen ik besefte dat 
ik de verse eitjes uit de tuin van mijn 
schoonvader wantrouwde omdat 
zij niet uit de supermarkt kwamen” 
(p.276).

- “Een bank overvallen is een kortzichtig 
initiatief van amateurs, de echte 
professionals met visie op  l a n g e 
termijn stichten een bank” (Berthold 
Brecht) (p.312).

- “Een juf zei me dat bij een bevraging 
in de klas onder zesjarigen, ongeveer 
3/4 van de kinderen,  gevraagd welk 
beroep ze later wilden uitoefenen, 
antwoordde: “Beroemd” of “BV”. (p. 
320).

- “Italië telde 50 miljoen fascisten. 
Vreemd genoeg kon je er, de dag 
nadat Mussolini werd afgezet, geen 
enkele meer vinden” (G. Cipriani) 
(p.328).

- “Wij vragen ons af: hoe is het mogelijk 
dat de Duitse Joden het nazisme niet 
zagen aankomen?  Maar is er iets dat 
wij nu niet zien aankomen?” (p. 328).

- “Ingebeelde zieken leven langer” 
(p.349).

- “Wie een brood steelt, komt in 
de gevangenis terecht. Wie een 
kroon of een land steelt, in de 
geschiedenisboeken” (p.368).

- “Herlees dit boek meermaals, want: 
“De vaagste inkt is beter dan 
het beste geheugen.” (Chinees 
spreekwoord) (p.372).

Piera Sonnino: “Zo was het”

- “Op een avond, we waren net terug 
in de Braunschweigse stal die 
wij, een paar joodse vrouwen uit 
Italië, deelden met 700 Hongaarse 
geloofsgenoten, kwam 1 van de 
bewaaksters een lijst voorlezen van 
degenen onder ons die gedeporteerd 
zouden worden. Ook onze zus 
Maria Luisa  werd genoemd. Zij 
stelde zich op in de rij van hen wier 
namen afgeroepen werden. Wij 
(de andere zussen) dachten dat 
ze waren aangewezen voor een 
extra arbeidsdienst, zoals zo vaak 
gebeurde. Onze zus kreeg niet de tijd 
ons nog gedag te zeggen. We zagen 
haar niet meer terug” (p.20).

- “Het nummer dat de dood op mijn arm 
prentte, en dat ik nog steeds draag, 
is A26699. September 1950, na 5 jaar 
ziekenhuis en sanatoria, ben ik, als 
enige van ons gezin van 8 personen, 
tot het leven teruggekeerd”(p.20).
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- “Van de berg Monte Carmo (in de 
buurt van Genua) was tot in de jaren 
60 de zuidflank buitengewoon groen 
gebleven, zo vruchtbaar was hij 
geworden door de daar achtergelaten 
doden” (p.107).

-  “Mussolini  was eerst Hitlers 
leermeester, toen zijn bondgenoot 
en tenslotte zijn knecht” (p.125).

- Dokter Bart van Geluwe: “Achterwerk. 
Alles over het laatste lichamelijke 
taboe”

- “Het werk van een chirurg kenmerkt 
zich door een grote, bizarre paradox: 
chirurgen moeten zichzelf en hun 
beroep overbodig maken” (p.13).

- “Het werkwoord “aarzelen” is afgeleid 
van het herhaaldelijk met het 
achterste draaiend achteruitgaan, 
als uitdrukking voor een onzekere, 
twijfelende houding... De link met 
het woord “aars” is ondertussen 
volledig verloren gegaan, waardoor 
vandaag zelfs in de meest “deftige”  
gezelschappen het woord “aarzelen” 
kan gebruikt  worden zonder 
onbeleefd te zijn” (p.88).

- “In de 16e en 17e eeuw werd het een 
gewoonte om syfilis te omschrijven 
als afkomstig van het land waar 
men om oorlogs- of andere redenen 
een hekel aan had. Duitsers en 
Engelsen noemen het de Franse 
pokken, de Russen noemden het de 
Poolse ziekte en de Polen dan weer 
de Duitse ziekte. En de nazi’s? Die 
noemden het uiteraard de joodse 
ziekte.” (p.125).

-  “  Zindelijkheid of continentie 
moet worden aangeleerd, en eens 
je het bent...start het verval: je  
continentie neemt traag maar zeker 
af” (p.187).

-  “ D e  g r o e n t e a f d e l i n g  v a n  d e 
supermarkt is de apotheek van de 
natuur” (p.201).

- Wolf Wondratschek: “Zelfportret 
met Russische piano “

- “Wat kan Duits toch een mooie taal 
zijn, als het niet geschreeuwd wordt” 
(p.70).

- Vrij Nederland, jaargang 82,  n r .  5 
(mei 2021).

- “Op een kleine nonnenschool doorliep 
schrijfster - chirurg E. Bruus de 
klassieke algemene  humaniora: een 
opleiding waarin tot het einde van 
het laatste schooljaar de nadruk ligt 
op zoveel mogelijk kennisvergaring 
in alle vakken! Je begint met alles 
uit je hoofd te leren en op te zeggen, 
van de stelling van Pythagoras tot 
gedichten in het Oudgrieks. Door dat 
eindeloze stampen van kennis word 
je beter in het zien van rode draden 
tussen vakgebieden, ook waar je ze 
niet verwacht” (p.19).
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- “Een medicus uit de 16e eeuw die haar 
boeit is Andreas Vesalius. Als jonge 
student geneeskunde in  Antwerpen 
dacht hij tijdens de anatomielessen, 
toen gebaseerd op dierenlichamen: 
volgens mij klopt dit niet. In zijn 
vrije tijd haalde hij ‘s nachts stiekem 
doden van de galgen, hij kookte ze in 
grote potten tot het vlees eraf viel, 
bestudeerde de skeletten en zette 
ze als puzzels weer ineen  om te zien 
hoe een mens in elkaar zit. Er wordt 
schande van gesproken, maar hij ging 
de geschiedenis in als de grondlegger 
van de menselijke anatomie “ (p.22).

- “Laatst was er een grappig interview 
bij de BBC over de enorme stress die 
mensen krijgen van de stappenteller. 
Daarmee raak je goedbedoeld van de 
regen in de drop” (p.23).

- “Een ziekenhuis is een afspiegeling 
van de samenleving. Wil je weten hoe 
het met een stad of een land gaat? 
Ga kijken wat er in de ziekenhuizen 
ligt en dan weet je het wel.” (p.25).

- “Wij hadden in ons ziekenhuis 
soep in de koffiekamer. Iedereen 
die tussen 2 operaties even flauw 
was, kon daar snel een kopje soep 
eten. Kostte het ziekenhuis nog 
geen 10.000 Euro, peanuts op de 
jaarrekening van 400 miljoen. 
Wegbezuinigd, en daarmee is ook 
het sociale gevoel van even samen 
een soepje eten de nek omgedraaid 
- bezuinigen waar het makkelijk kan. 
Maar wel investeren in gigantische 
computerschermen waar niemand 
op kijkt. Elk computerscherm is een  
verpleegkundige minder” (p.25).

nr. 9 (september 2021).

- “Er sterven alleen al 150 miljoen 
mensen door luchtvervuiling, dat is 
25 keer zoveel als het aantal  d o d e n 
in de Holocaust” (p.78).

- “De helft van alle broeikasgassen in 
de duizenden jaren geschiedenis van 
de mensheid zijn in de afgelopen 25 
jaar uitgestoten” (p.78).
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GEBOORTES
• Renée, dochtertje van Mathias Haelterman en Eline Van Der Smissen, logopediste in 

“de Mozaïek”, en kleindochtertje van Luc Haelterman (oud-leraar en bestuurslid van 
de KOLB), geboren op 2.04.2022

Aan de gelukkige ouders en grootouders van harte gefeliciteerd.

OVERLIJDENS

• OL de heer Jules Vanderschueren (Prom. 69), echtgenoot van mevrouw Beatrijs Debacker,  
schoonvader van OL Wim Labie (Prom. 94), overleden te Kumtich op 15 december 2021 

• OL de heer Elien De Turck (Prom. 56) echtgenoot van mevrouw Jeannine Nica, overleden te 
Gent op 7 maart 2022

• OL de heer Marcel Rokegem (Prom. 67) echtgenoot van mevrouw Eve Bastien, vader van  
OL Philip Rokegem (Prom. 91), overleden te Zottegem op 25 maart 2022

• OL de heer Stefaan Dauwe (Prom. 71), overleden te Gent op 7 april 2022

• mevrouw Renée Weverbergh, echtgenote van de heer Honoré Mertens, moeder en  
schoonmoeder van Noëlle en Jef Mertens - Merckaert, OL (Prom. 83) en gewezen voorzitter 
van het oudercomité van het Sint-Jozefsinstituut, en grootmoeder van  Seppe Merckaert, 
van OL Lander Merckaert (Prom.09) en OL Silke Merckaert (Prom.17), overleden te 
Geraardsbergen op 14 april 2022.

• mevrouw Marleen De Cubber, gewezen kleuterjuf in de basisafdeling van het Sint- 
Jozefsinstituut, echtgenote van OL de heer Laurent Peleman (Prom. 73) en mama  van Lien, 
Lisa, en Dries, overleden te Gent op 16 april 2022

• de heer René De Beer, weduwnaar van mevrouw Simonne Van Keymeulen, grootvader van 
Marijke Malfroidt, leerkracht in het Sint Jozefsinstituut en echtgenote van OL Arne De Winde 
(Prom. 99), en grootvader van Nora (1E) en Elias, overleden te Zottegem op 18 april 2022

• de heer Raymond Van Cleemputte, weduwnaar van mevrouw Adrienne Tuybens, vader van 
OL  Ronny Van Cleemputte (Prom. 72) en grootvader van OL Sam Van Cleemputte (Prom. 10) 
en  van Sara Van Cleemputte (Prom. 11), overleden te Ophasselt op 6 mei 2022

• mevrouw Maria Vanderstockt, echtgenote van de heer Frans De Vos, moeder van OL Valère 
De Vos (Prom. 77), van leerkracht secundair Marleen De Vos, van OL Michel De Vos (Prom. 
80) en grootmoeder van Karel Herregodts (Prom. 09), van Jan Herregodts (Prom. 12), van OL 
Arne De Vos (Prom. 21) en van leerlinge Freya DeVos (5WeWi) en onverwacht thuis overleden 
te Schendelbeke op 29 mei 2022.

• OL de heer Antoine De Cock (Prom. 68), echtgenoot van Mevrouw Marie-Anne Van der 
Heyden, schoonbroer van OL en gewezen leraar Jan Van der Heyden (Prom. 75),  
overleden te Zottegem op 2 juni 2022 

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

PERSONALIA
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