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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

In ons vorig nummer kondigden we, naargelang van de situatie, het hernemen van 
onze werking aan.
Wij zijn verheugd dan ook hierbij een chronologisch overzicht te kunnen 
weergeven van activiteiten, die deze voorzichtige heropstart na de grote vakantie 
illustreren.

De promotie 2020 was wegens strenge coronamaatregelen het slachtoffer van 
tal van beperkende maatregelen en diende vele beklijvende momenten, inherent 
verbonden aan een laatste jaar humaniora, aan zich voorbij te laten gaan.
Zij waren op 16 september te gast in het Karmelieten.

Als alternatief voor de uitgestelde promotieviering bood de school een BBQ aan.
Het blij weerzien van studiegenoten en oud-leraars in een gezellige ongedwongen 
sfeer werd door de talrijk aanwezige oud-leerlingen ten zeerste gesmaakt.
Ook de KOLB was van de partij en overhandigde de traditionele ereprijs Professor 
Van Twembeke aan drie toenmalige laureaten. Als duurzaam aandenken 
ontvingen alle promovendi daarenboven een mooie pentekening met het 
vooraanzicht van de Karmelietencampus.
De overige drie laureaten, verhinderd midden september, ontvingen de ereprijs 
op 22 oktober.
Verder in dit blad zijn foto’s te bekijken van beide momenten .

***

Op zaterdag 01 oktober 2022 vierde onze zustervereniging uit Melle haar ”125-150” 
jarig jubileum.
De KOLB was uitgenodigd en werd vertegenwoordigd door de voorzitter en de 
secretaris.
De wederzijdse aanwezigheid op de oud-leerlingendagen van beide verenigingen 
bestendigt niet alleen een jarenlange traditie maar vormt tevens een belangrijke 
schakel in het smeden van hechte vriendschapsbanden tussen de enige nog 
actieve oud-leerlingenverenigingen van de Jozefietenscholen in ons land.

Naast het overmaken van felicitaties voor het in stand houden van een anderhalve 
eeuw lange werking, appelleerde de KOLB- voorzitter in zijn korte tafelspeech op 
het nastreven van blijvende verbondenheid tussen beide organisaties.
Een warm applaus bij de overhandiging van een door de KOLB geschonken 
attentie vertolkte de appreciatie van de feestvierende Oud-Mellisten.

***

KOLB-NIEUWS
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De bestuursvergadering van midden oktober besliste over volgende 
programmering:

Oud-leerlingendagen: we voorzien vier edities;

 - de uitgestelde terugkomdagen van 2020 en 2021 (promoties met  
 eindcijfer 0 & 5 en 1 & 6) zullen samen doorgaan op zondag 23 april.
 - de uitgestelde OL-dag 2022 en de OL-dag 2023 (promoties met eindcijfer 
 2 & 7 en 3 & 8) worden georganiseerd op zondag 12 november.
Noteer alvast reeds deze data. Verdere informatie volgt nog.

Volgende data werden eveneens vooropgesteld:
 - 03 maart: Organisatie van de infoavond voor de laatstejaars in
 samenwerking met de school en aansluitend het gedeelte voor de 
 jongeren oud-leerlingen.
 - 29 april: Statutaire bestuursvergadering.

Op deze bestuursvergadering medio oktober mochten we drie uitgenodigde 
jongere oud-leerlingen verwelkomen, waardoor deze vergadering kan beschouwd 
worden als een eerste invulling om jongeren actiever bij onze werking te 
betrekken.

In een open dialoog verwoordden de gesprekspartners - op een positief kritische 
manier- hun verwachtingen. Tijdens volgende vergaderingen zal, voortbouwend 
op de ingebrachte suggesties, gezocht worden naar een aangepast en meer 
eigentijds gericht programma-aanbod.

Wij danken de aanwezige jongeren en maken ons sterk dat hun verwoord 
engagement èn opname van bestuursverantwoordelijkheid zullen resulteren in 
jeugdige impulsen en steunende pijlers kunnen zijn bij de toekomstige uitbouw 
van de KOLB.

Een kort relaas over de gespreksavond rond “verder studeren in het hoger 
onderwijs” besluit dit activiteitenoverzicht.

***

Na een onderbreking van drie jaar kon dit initiatief opnieuw doorgaan.
In het kader van de studiekeuzebegeleiding naar het voortgezet onderwijs werden 
de laatstejaars en hun ouders op 18 november ll. uitgenodigd.
Mevrouw De Schuyter, pedagogisch begeleidster verbonden aan de Odisee 
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Hogeschool, fungeerde als gastspreekster.
Na het welkomstwoord door directeur Karll Roelandt en de introductie op 
het thema door KOLB voorzitter Marc Schouppe, ging de spreekster op een 
bevattelijke en bevlogen manier in op de eigenheid van het hoger onderwijs .
Volgende exemplarische en niet limitatieve topics werden behandeld: organisatie 
en structuur van het hoger onderwijs, studiemethodiek en financiering, 
geschiktheidseisen en studieplanning.
Uit de na de uiteenzetting opgevangen enthousiaste reacties van ouders 
en leerlingen leren we dat deze avond onmiskenbaar bijgedragen heeft tot 
horizonverruiming en mag gezien worden als een belangrijke schakel in het 
keuzeproces.

***

We gaven eerder reeds een voorlopige inkijk in de leerlingenaantallen.
In dit luikje “schoolnieuws” bezorgen we de geactualiseerde leerlingencijfers.

Midden september 2022 volgden 123 leerlingen de lessen in het eerste jaar 
secundair (is een status quo in vergelijking met het topjaar 21-22).
De totale leerlingenpopulatie van het secundair bedraagt 483 leerlingen.
Indien de gunstige inschrijvingstendens blijft aanhouden en mede wegens het 
relatief gering aantal uitstromende laatstejaars dit schooljaar, is het best mogelijk 
dat volgend jaar de kaap van 500 leerlingen wordt bereikt en overschreden.

Per 16 september 2022 noteren we 104 kleuters (+1) en 271 leerlingen in het lager 
onderwijs (+9). In totaliteit zijn er 375 leerlingen in het basisonderwijs (+10).

Situatie in het BuBaO: kleuters 17 (+1) en lager 91 (-1) in totaal dus 108 (s.q).

Een optelsom van deze leerlingenaantallen resulteert in een totaal van 966 
schoolgaande Karmelieters.
Bij verdere invulling van de positieve prognoses komt het magisch en symbolisch 
cijfer van 1000 leerlingen in zicht!

***

Zoals elk jaar verschijnt in het laatste nummer van de jaargang een oproep van 
onze penningmeester tot het hernieuwen van het KOLB – lidgeld. Zie verder voor 
meer informatie.
Ondanks de exponentiële stijging van de levensduurte, de toename van onze 
uitgaven en de vermindering van onze inkomsten blijven we opteren voor een 
democratische bijdrage.
Het lidgeld voor 2023 blijft ongewijzigd en bedraagt 13 euro ( voor OL vanaf 
promotiejaar 2018) en 19 euro voor de andere OL.
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Wij hopen dat onze penningmeester niet onverrichterzake moet aankloppen, 
kijken uit naar jullie hernieuwing en danken reeds bij voorbaat voor de 
overschrijving van het lidgeld.

***

Op de drempel van oud naar nieuw, hoop ik dat het voorliggend blanco blad mag 
ingevuld worden met positieve gebeurtenissen en ervaringen.
Namens het KOLB –bestuur wens ik alle oud-leerlingen en hun dierbaren een in 
alle opzichten voorspoedig en gelukkig 2023. 

Marc Schouppe, voorzitter KOLB

Vrolijk kerstfeest  Vrolijk kerstfeest  
en een gelukkig nieuwjaar!en een gelukkig nieuwjaar!
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OPROEP BETALEN LIDGELDOPROEP BETALEN LIDGELD
Beste oud-leerlingen, 

Het jaar 2022 nadert zijn einde en op het ogenblik dat dit bulletin bij jullie 
in de bus valt, blijven er maar enkele dagen. Voor velen was het een minder 
aangenaam en zeker geen prettig jaar en werden de verwachtingen niet 
ingelost. Aan de leden die door omstandigheden een familielid of vriend 
verloren bieden wij langs deze weg onze oprechte en innige deelneming aan. 

Een nieuw jaar staat voor de deur. Laat ons hopen dat in 2023 iedereen het 
naar zijn zin zal hebben. 

Een nieuw jaar betekent ook dat de tijd gekomen is om bij u aan te kloppen 
met het verzoek uw bijdrage voor de KOLB te storten. Gezien het grote 
aantal leden vragen wij u, dit spontaan te willen doen door middel van 
het bijgevoegde overschrijvingsformulier of, indien u aan pc banking doet, 
de rubrieken die op het overschrijvingsformulier afgedrukt staan over te 
nemen. Zeker niet vergeten uw naam en uw promotiejaar te vermelden, het 
zal de penningmeester veel werk besparen.

U kan uw lidgeld storten op: bankrekening BE78 4431 5037 7186  
van de Koninklijke Oud-leerlingenbond van het Sint-Jozefsinstituut

Het lidgeld voor 2023 blijft behouden op 19 euro. De leden die het instituut 
in 2018 of later verlieten betalen slechts 13 euro. Vermelde bedragen zijn een 
minimum. Iedere bijkomende steun zal in dank worden aanvaard.

Wij danken u alvast voor uw begrip en met een vriendelijke Karmelietengroet 
tekenen wij,

Marc Cooman
penningmeester
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S CHOOLNIEUWS

NIEUWS UIT HET SECUNDAIR

Omwille van de ‘Corona-perikelen’ hebben de afgestudeerden van promotie 2020 
geen promotiefeest gekregen bij het afstuderen. Zoals eerder beloofd werd op 
vrijdag 16/9 om 19u in het Karmelieten een barbecue inclusief drankje en gezellige 
muziek georganiseerd voor die promotie. Voor de ambiance zorgden de leerlingen 
samen met de leerkrachten die ernaar uitkeken om hun vroegere leerlingen weer te 
ontmoeten.

Hieronder enkele foto’s van die geslaagde avond. 

De voorzitter van de KOLB overhandigde aan de aanwezige oud-leerlingen de 
gebruikelijke foto die jaarlijks uitgereikt wordt en aan de laureaten de Professor Van 
Twembekeprijs.

BBQ VOOR AFGESTUDEERDEN PROMOTIE 2020
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OVERHANDIGING PROF. VAN TWEMBEKEPRIJS TIJDENS BBQ

KARMELIETEN ZAMELT  
7.532 EURO IN VOOR WARMSTE WEEK

(foto overgenomen van Facebook  AKA Karmelieten)

Ellen De Beck - Flore De Vos - Margot Derdelinckx, Helena Taildeman - Ine Eeman - 
Nikita Priëls en de voorzitter.
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DE VIJF GROTE  
TROEVEN VAN ONZE SCHOOL:

TWIJFEL NIET,  
WORD KARMELIET! 

GEVARIEERD STUDIEAANBOD

GEDREVEN TEAM

LEERLINGGERICHTHEID

SCHITTERENDE LOCATIE

“KARMELIETENGEEST”

STEM, Economie-wiskunde, Economie-Moderne Talen,  
Wetenschappen-Wiskunde, Wetenschappen-Moderne Talen

Enthousiast, competent en altijd paraat

Leerrijke uitstappen, studiereizen, uitwisselingsprojecten, gratis bijlessen, 
individuele zorg voor leerlingen met leermoeilijkheden, aantrekkelijke vaklokalen 

voorzien van pc, internet en beamer

In een groene omgeving met uitgebreide sport- en ontspanningsmogelijkheden. 
Vlak bij het centrum en toch vlot bereikbaar met de auto, bus of trein.

Katholieke school met een diep gevoel van  
samenhorigheid en waar iedereen zichzelf mag zijn.
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We blikken terug op een geslaagde voorleesweek met tal van leuke activiteiten: 
een voorleestocht, digitale voorleesverhalen ingelezen door ouders,... De kinderen 
genoten samen ook van een lekker ontbijt terwijl ze werden verrast op een spannend 
verhaal!. We proberen van voorlezen op school een vaste en leuke gewoonte te 
maken!

NIEUWS UIT HET BASISONDERWIJS

VOORLEESWEEK

De kleuterschool ‘Kleine Prins’ bracht op woensdag 16 november, 150 groot/
overgrootouders samen voor een gezellig grootouderfeest! Tijdens dit feest namen 
de kleuters hen mee in het verhaal: ‘Welterusten, kleine beer!’.

De kleine beren, de kleinste dromers, de dames en heren in het donker, de spoken, de 
vampiers, de spinnen en de sterren brachten kleine beer telkens een groter lichtje...
zodat hij zou kunnen slapen! 

Na de sfeervolle show werden de grootouders en de kinderen verwend met een 
lekker ontbijt, dit dankzij de steun van het oudercomité. Het was zowel voor groot 
als klein een sfeervolle voormiddag!.

GROOTOUDERFEEST IN DE KLEUTERSCHOOL “KLEINE PRINS”.
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SCHOLENCROOS WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022
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Op 6 december kwam de Sint met zijn Pieten aan in hun huifkar in basisschool 
Karmelieten & kleuterschool “Kleine Prins”, te Geraardsbergen. De leerlingen van het 
Karmelieten kregen niet alleen pakjes in de klas maar ook een individueel geschenkje 
en snoepgoed. De lagere schoolkinderen werden tevens getrakteerd op een film en 
popcorn. De kleutertjes kregen ’s middags dan weer een lekkere wafel en chocomelk 
voorgeschoteld, aangeboden door het oudercomité. Wat was het een gezellig feest 
voor groot en klein! We zijn allen heel blij met alle geschenkjes en kijken uit naar 
volgend jaar! Dag Sinterklaas!

SINTERKLAAS KWAM LANGS
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Een wandeling in de natuur, een leeruitstap, een wekelijks bezoekje aan de markt 
of de winkel, een seizoenswandeling, een uitstap naar de bibliotheek,…zulke 
leerkansen grijpen we graag met beide handen.
Dus de kinderen en de leerkrachten trekken er graag en regelmatig  op uit. 
Ontdekkend leren, samen op pad, sociale vaardigheden oefenen, gezonde beweging 
en uiteraard ook genieten…..

NIEUWS UIT HET  
BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

■
 Els Vansant, directeur B

uB
aO
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DIGISPRONG IN HET BASISAANBOD: LEREN WERKEN MET DE CHROMEBOOKS.
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SPORTEN IS GEZOND!
Onze sportmeesters zorgen voor fijne activiteiten zowel tijdens de uren als op 
woensdagnamiddag.

OP ONZE ADVENTSKRANS 
brandt ondertussen het eerste kaarsje: we kijken samen uit naar Kerstmis.
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Beste Roland,

Regelmatig ontvang ik -door jouw toedoen- het tijdschrift van de Koninklijke Oud-Leerlingenbond 
van het Sint-Jozefsinstituut. Telkens een brok aangename lectuur, vol interessante informatie.
Hoewel ik geen dichter ben, heb ik het hiernavolgend sonnet geschreven.
Als filoloog denk ik dat mijn gewezen prof. A. Westerlinck (José Aerts) aan de KULeuven (1964-1968) 
het goed zou gevonden hebben.
Mag ik het je aanbieden, uit dankbaarheid voor het tijdschrift van de Jozefieten?

Het sonnet, een eeuwenoude dichtvorm, bestaat uit twee kwatrijnen en twee terzinen. Daartussen 
doet zich een "volta" voor: een "omkering" van de gedachten.
In de twee kwatrijnen heb ik het over de "voordelen" van de gsm.
Na de "volta" stel ik in de terzinen vast dat de gsm een "last" is.

Genegen groeten
Albert Schrever
 

Mijn trouwe gsm:
ik kan hem niet meer missen.
    sonnet

Ik kan hem niet meer missen, mijn trouwe gsm,
mijn boezemvriend en bondgenoot 
door wie mijn wereld zich ontsloot.
Ik kan niet leven zonder hem.

Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat
bel ik naar ieder die ik ken.
Ik gsm en dus ik ben
en blijf voortdurend aan de praat.

Maar als de avond is gevallen
ben ik dat hels getater moe: mijn ogen vallen langzaam toe
na al dat telefonisch lallen.
  
Nu mag ook hij wat rusten, mijn trouwe gsm,
mijn arme vriend en lotgenoot, mijn uitgeputte zielpoot
Ik ga nu slapen... zonder hem.

EEN LEZER SCHRIJFT ONS
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NIEUWS VAN HET OUDERCOMITÉ
■

 Christophe A
ppelm

ans, bestuurslid

Het eetfestijn van het oudercomité 
van het schooljaar 2022-2023 is alweer 
achter de rug. Dit voor het eerst in 
de vernieuwde feestzaal van het 
karmelieten.

Het was opnieuw een fantastische editie 
waarbij directies, leerkrachten en ouders 
hebben samengewerkt om het eetfestijn 
tot een goed einde te brengen. 

Het belangrijkste is het resultaat:  
1.492 maal dank voor de steun! 
Zoveel eters hebben we mogen 
verwelkomen tijdens onze driedaagse.
De tongfilets, kalkoenragout, blinde 
vinken, de balletjes in tomatensaus 
en het vegetarisch menu hebben weer 
gesmaakt

De functies zijn als volgt verdeeld;

- Voorzitter:  Mieke Van der Eecken
- Ondervoorzitter: Sabine Van Liefferinge 
- Penningmeester: Sylvia Vandenbossche
- Secretaris:  Ilse Casteels
- vrij bestuurslid: Christophe Appelmans

Het OC-bestuur
Mieke, Sabine, Sylvia, Ilse en  Christophe 

Het bestuur van het oudercomité roept dan ook alle oud-leerlingen op om zeker uit 
te kijken naar onze volgende editie en om af te zakken naar het eetfestijn. Jullie zijn 
van harte welkom!

Het bestuur heeft bij het begin van het schooljaar een plotse bestuurwissel doorgemaakt. 
De kinderen van Geert Lenvain en Iris De Pourcq beslisten om van school te veranderen. 
Aangezien Geert en Iris geen kinderen meer hebben op het Sint-Jozefsinstituut, betekende 
dit ook het einde van hun respectieve mandaten.

Daar ook Christophe Appelmans aan zijn laatste jaar begonnen is binnen het bestuur 
werd er geopteerd om de 3 kandidaturen te weerhouden. Christophe Appelmans 
blijft in het bestuur en zal de nieuwe leden begeleiden gedurende het komende jaar.
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HET “de FALL”-KOOR
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 DE FALL ‘Goes royal’ 

11994466  22002211  
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■
 G

eert Lenvan, voorzitter

JOZEFIETEN COLLEGES WERELDWIJD

WERELDWIJD ZIJN ER  
MOMENTEEL 16 JOZEFIETENSCHOLEN.

DE PATERS JOZEFIETEN IN EUROPA.

DE PATERS JOZEFIETEN IN DE VERENIGDE STATEN

DE PATERS JOZEFIETEN IN AFRIKA

België

In Geraardsbergen, de geboortestad van hun stichter, zijn er twee gemeenschappen.

- In het Sint-Jozefsinstituut zijn de paters Jozefieten eindverantwoordelijk voor de 
 basisschool, de secundaire school en de school voor buitengewoon basisonderwijs. 
 In het weekend – op zaterdag om 18 uur en op zondag om 8 uur – wordt eucharistie 
 gevierd in de prachtig gerestaureerde kerk.

- Op de nabijgelegen Oudenberg situeert zich nog een Jozefietenklooster.  
 De Congolese pater François is rector van de bedevaartskapel van Onze-Lieve- 
 Vrouw van de Oudenberg.

Ook in Melle, Leuven en Houtaing is de congregatie aanwezig.

Engeland

In Weybridge bevindt zich het St George’s College. Naast een sterke algemene 
vorming wordt veel aandacht aan de artistieke opleiding besteed. Het St. George’s 
Choir was in 2012 het beste schoolkoor van Engeland.

 
 
 
Op uitnodiging van de aartsbisschop van Los Angeles gingen de Jozefieten naar 
Californië. De paters zijn actief in de St. Joseph High School in Santa Maria.

 
 
 
In 1929 gingen Jozefieten naar de Democratische Republiek Congo, toen nog 
Belgisch Congo genoemd. Momenteel werken er ongeveer 50 Congolese paters in de 
Jozefietenscholen in de bisdommen Mweka, Bulongo, Domiongo en Ilebo. In 2003 
werd in de hoofdstad Kinshasa het Collège Saint-Etienne gesticht.

In Gabon en in Kameroen zijn de Jozefieten verantwoordelijk voor vijf parochies
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■
 Van Tw

em
beke U

rbain

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

Brasserie van Nieuw Hunnegem

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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beke U

rbain

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
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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 44

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.

- Vassiki Grossman: “Leven en Lot’ 
(vervolg)

- “De 1e helft van de 20e eeuw zal 
worden herdacht als een tijdperk 
van grote wetenschappelijke 
ontdekkingen, revoluties, ingrijpende 
sociale omwentelingen en 2 
wereldoorlogen. Maar de 1e helft van 
de 20e eeuw zal de geschiedenis van 
de mensheid ingaan als het tijdperk 
van de massale uitroeiing van hele 
lagen van de Joodse bevolking, op 
basis van theorieën over ras en 
samenleving. Tegenwoordig wordt 
daar met begrijpelijke discretie over 
gezwegen”.(p.207).

-”Een van de opmerkelijkste kenmerken 
van de menselijke natuur die in 
deze tijd aan het licht kwam, was 
volgzaamheid. Het kwam voor dat 
er enorme rijen ontstonden bij de 

plaatsen van executie en dat de 
slachtoffers zelf toezagen op de 
goede orde in hun rij. Het kwam 
voor dat vooruitziende moeders, die 
wisten dat ze op een hete zomerdag 
van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds 
laat zouden moeten wachten op 
hun executie, flesjes water en 
brood meenamen voor de kinderen. 
Miljoenen onschuldige mensen, 
die voorvoelden dat ze binnenkort 
gearresteerd zouden worden, 
maakten bundeltjes met ondergoed 
en een handdoek klaar en namen 
alvast afscheid van hun geliefden. 
Miljoenen mensen woonden in 
gigantische kampen, die ze niet 
alleen zelf gebouwd hadden, maar 
ook zelf bewaakten”.(p.207).

- “Mensen maakten ruzie om hun 
plaats in de rij naar de greppel vol 
bloed, terwijl een opgewonden, 
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krankzinnige,  haast jubelende stem 
riep: “Wees niet bang, Joden, het stelt 
niets voor. Vijf minuten en dan is het 
gebeurd!” (p.208).

- “...de droefheid om het verleden zal als 
wijn bij ‘t ouder worden des te sterker 
zijn”.(Poesjkin) (p.242).

-  “arbeiders, klaplopers, artsen, 
handelaren, wijzen en idioten, dieven, 
idealisten, beschouwelijke en hartelijke 
mensen, heiligen en oplichters. Al 
die mensen wachtte de vernietiging. 
De Gestapo - limousine stoof over de 
herfstige snelwegen”.(p.484).

- “Er was niets prettigs aan om te 
kijken naar de stuiptrekkingen van 
de Joden in de gaskamer. Aan het 
einde van elke werkdag kreeg hij van 
een deftige man, een tandarts, een 
papieren zakje aangereikt met een 
paar gouden kronen erin; hij had al 
2 keer ongeveer een kilo goud aan 
zijn vrouw overhandigd. Hij had de 
heilzame gevolgen van de politiek van 
Hitler al ondervonden: ook hij was een 
van die zwakke, eenvoudige mensen 
wier leven en dat van zijn gezin 
onvergelijkbaar veel gemakkelijker en 
beter was geworden”.(p.542).

- “Na afloop van hun werk keerden de 
leden van het commando door de 
dienstpoort terug naar het kamp. 
De treinen uit het oosten waren het 
ergste: daarin zaten de meeste lijken 
en zieken, je liep luizen op en de stank 
in de wagons benam je de adem. In 
die treinen vond je nooit een flesje 
parfum, een pakje cacao of een blikje 
gecondenseerde melk, zoals in de 
treinen uit Hongarije, Nederland of 
België”. (p.548).

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

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

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

- “De lage landen” (november 2021).

-  “Hogeschoolstudenten van de 
Hasseltse Hogeschool gaan tot 
in Ecuador op stage, maar niet in 
Nederland. Daar krijgen ze geen 
beurs voor. En het is ook niet exotisch 
genoeg. De Hasseltse Hogeschool 
heeft in de praktijk banden met 
partners in 30 landen over de hele 
wereld. Onderwijssamenwerking 
met Nederland is niet geworden wat 
het moest zijn (“de Transnationale 
Universiteit Limburg”).(p.49).

- “Van een gemiddeld boek worden in 
Vlaanderen 57 exemplaren verkocht, 
goed voor een omzet van 744 Euro”.
(p.144).

- “De lage landen” (augustus 2022).

- Nieuwkomers in het Nederlands - 
“Sociale media tonen de perversie van 
het systeem aan (relaties verbreken). 
Hoe meer we worden aangemaand 
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om te sharen en te liken, hoe 
meer tijd we alleen doorbrengen, 
achter ons blauwe scherm, met een 
atomaire eenzaamheid die niet te 
sharen valt’’. (p. 84).

- “Vlaamse kunstenaars in Nederland”- 
“Velen van de Vlaamse kunstenaars in 
Nederland legden zich (in Nederland ) 
toe op genres die in de kunsttheorie 
minder hoog stonden aangeschreven 
o.a. het portret, het landschap en het 
stilleven - en bereidden daarmee de 
weg naar de ongekende bloei van de 
Haarlemse schilderkunst “(Frans Hals, 
Adriaan Brouwer,Pieter Claeszoon 
uit Berchem, Lieven de Key...). 
Autochtone Haarlemmers moesten 
weinig hebben van de  calvinisten, en 
dat waren veelal zuiderlingen”.(p.32).

 - “Aan het begin van WO 1 vluchtten 
1 miljoen Belgen naar Nederland. De 
Oekraïners nu, meer dan de Afghanen, 
lijken het meest op Belgische 
vluchtelingen van toen” (p.34).

 - “Als je, als migrant, 7 jaar van je leven 
bezig geweest bent om je familie hier 
te krijgen en je hebt vreselijke  dingen 
beleefd, dan heb je in die tijd de taal 
niet geleerd en geen voltijdse baan 
gehad”.(p.59).

 - “Migratie naar België en Nederland”. 
In West Europa onderschatten we 
bijna systematisch de opleidingen 
in de landen van herkomst. Zo zijn 
Filippijnse verpleegsters veel beter 
opgeleid dan Europese”.(p.60).

 - “je diploma moet hier eerst erkend 
worden, waardoor mensen een aantal 
jaren niet in hun sector kunnen werken 
en op achterstand komen”.(p.60).

 - “Roemenen en Bulgaren komen hier 
werken en mislopen volop rechten, 
met name dat op vakantiegeld....
ze klagen niet omdat ze al meer 
verdienen dan thuis”.(p.60).

 - “Komen er straks minder of meer 
migranten? Veel voorspellingen uit 
het verleden zijn fout gebleken. Toen 
in 1991 de Sovjet -Unie uit elkaar viel, 
werden miljoenen vluchtelingen 
verwacht. Wel, die zijn nooit gekomen. 
Mensen daar zeiden: we zijn vrij, nu kan 
de economie ook hier groeien”.(p. 69).

-  Sandra Langereis:  “Erasmus, 
dwarsdenker” -  Een biografie. 

- “In 1454 verscheen het allereerste 
gedrukte boek ooit, de bijbel van 
Johannes Gutenberg, die in oktober 
op de Frankfurter herfstmarkt in 
een oplage van 180 exemplaren werd 
gepresenteerd. Een half jaar later ging 
die Duitse drukker failliet, de techniek 
van zijn nieuwe ambacht vergde 
geweldige investeringen en het 
boekdrukken kwam maar aarzelend 
van de grond”. (p.53).

- “Vanaf de 15e eeuw konden alleen 
Italiaanse steden wedijveren met de 
breed gedragen alfabetisering in de 
lage landen”. (p.67).

- “vanaf het moment dat hij zijn 
allereerste brief op papier zette heeft 
Erasmus een leven lang geen woord 
Hollands meer neergepend”. (p.71).

- “De vroegste met zekerheid te dateren 
“echte” boeken uit de lage landen 
verschenen in 1473 in Utrecht en in 
Aalst”. (p.96).
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- “De verschrikkelijke pest leek als een 
damp door de lucht te waren. De 
mensen ervaarden aan den lijve dat 
alleen al de nabijheid van een besmet 
persoon voldoende was om de ziekte 
over te nemen” (1483). (p.112).

- “Kloosters lapten het ideaal van roeping 
aan de laars en namen voor grof geld 
kinderen van adellijke en welvarende 
families aan als novicen, die als monnik 
of non hun wereldse luilekkerleventje 
binnen de kloostermuren kwamen 
voortzetten”. (p.117).

- “De laat-middeleeuwse kerk was big 
business. De kerk was de rijkste 
vastgoed- en grootgrondbezitter van 
Europa en de grootste werkgever 
voor dikbetaalde ambtsdragers, die 
hun functies doorgaans niet dankten 
aan roeping of opleiding, maar aan 
afkomst en patronage. Erasmus was 
niet van hoge komaf, maar zijn status 
van ‘s werelds beroemdste auteur 
volstond als uitzonderlijk sociaal 
kapitaal. Hij was al in de 40 toen hij kon 
voorzien in eigen levensonderhoud 
en oudedagvoorziening door een 
kerkelijk ambt aan te nemen”. (p.159).

-  Curzio Malaparte: “De Wolga 
ontspringt in Europa”.

- “een oude vrouw zegt dat het niet 
aan hen ligt dat de kerk van Olsjanka 
(Oekraïne ) al twintig jaar is veranderd 
in een magazijn van oliehoudende 
zaden, in een opslag voor soja- en 
zonnebloemzaden...”. “Het ligt niet 
aan ons”, herhaalt ze, “het komt door 
de communisten”.(1919) (p.139).

- “Tegen de gevel van de kerk zijn aan 
weerszijden van de deur 2 kleurige 

borden met bioscoopreclame geplakt. 
De kerk was een “Sovkino” geworden, 
een Sovjetbioscoop”. (p.148).

- “In een kerk in Moskou hangt onder een 
kruisbeeld een bord met het opschrift: 
“Jezus Christus, legendarisch personage 
dat nooit heeft bestaan”. (p.270).

- Sandor Marai: “De nacht voor de 
scheiding”. (1935).

- “Pater Norbert had geen familie, 
leefde in armoede, hield zich aan de 
ascetische geloften van zijn orde, was 
armer, of liever: bezat minder dan de 
armste mens die Kristof ooit gekend 
had - een paar kledingstukken en een 
paar boeken, dat was zijn hele bezit 
op deze wereld”. (p.48).

- “In die eerste jaren na de WO was geld 
alles, dat beduimelde, verkreukelde 
papiergeld. Het geld beheerste 
alle openbare aangelegenheden, 
beheerste het gezin, de gevoelens en 
gedachten. Het was niets anders dan 
een verdovingsmiddel en de mensen 
hadden daarvan een hoe langer 
hoe hogere dosis nodig. Ze logen en 
bedrogen en moordden ervoor, het 
wrakke gebouw, dat maatschappij 
heet, kraakte in al zijn voegen. Overal 
lokte in het openbaar de verleiding, 
loerde de waanzin van de jacht op geld, 
op vermaak, op verdoving”. (p.59).

- “Eigenlijk is er in het leven maar 1 
verrassend iets, dacht hij, en dat is 
als wij ontdekken dat ook wijzelf, in 
hoogsteigen persoon, sterfelijk zijn”. 
(p.84).

- “Onze hersenen bestaan uit 600 miljard 
cellen”. (p.182).
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I N DE KIJKER

OL WILLY COSYNS (PROM. 67) IN DE KIJKER

OL Willy Cosyns stuurde ons onderstaand bericht n.a.v. het verschijnen van een door 
hem geschreven boek. 

De KOLB wenst hem veel succes en hoopt dat er nog vele mogen volgen. 

Willy Cosyns
Bouwwerk

Knokken met demonen

Samenvatting
Bram werkt zich door verbeten inzet op van havenarbeider tot zelf-
standig bouwondernemer. Met het uitzicht op een geregeld leven 
zweert hij radicaal te breken met zijn onverantwoorde levensstijl. 
Zijn zaken en zijn privéleven worden evenwel bemoeilijkt door ka-
raktereigenschappen en gedragingen die in hem zijn verwekt door 
een penibele jeugd. Pieter krijgt een bloeiend bouwbedrijf in de 
schoot geworpen. Hij verblijdt zich in een vrolijk leventje met alle 
lusten maar zonder de lasten van het ondernemerschap, een hou-
ding die voortvloeit uit zijn gebrekkige opvoeding. Zullen beide 
mannen een antwoord vinden op hun innerlijke stemmen? Zullen 
ze het juiste spoor volgen naar hun einddoel? Zullen ze zegevieren 
over hun demonen? 

Over de auteur
Willy Cosyns genoot een master-opleiding handelswetenschap-
pen en kende een actief beroepsleven in de financiële sector. Zijn 
latere goedgevulde vrijwilligerstijd in enkele natuur-, sport-, so-
ciale en culturele verenigingen bouwde hij voor een stuk af en al 
gauw kwam zijn latente boon voor taal weer bovendrijven. Met 
deze brengt hij zijn eerste fictie-drama.

Genre: Romans   Omvang: A5   ISBN: 978-94-646-8223-6
Aantal pagina’s: 136
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OVERLIJDENS

• OL Lionel Goditiabois (prom. 56), echtgenoot van mevrouw Gerda Ronse (†2020), overleden 
te Ophasselt op 30 augustus 2022

• OL Frans Piteus (prom.60), echtgenoot van mevrouw Norma Dehenau, overleden te Idegem 
op 05 september 2022

• OL Wilfried De Boeck, broer van OL dokter Jozef De Boeck (Prom. 74), overleden te Aalst  
op 28 oktober 2022.

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

PERSONALIA
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Hij gaat dicht bij de spiegel staan, kijkt naar zijn haar. Voor een keer geen gel smeren. Zijn vingers woelen 
de haren naar voren, naar achteren, naar boven. Nauwgezet observeert hij het effect. Schudt nog eens 
wild met zijn hoofd. Hij gromt van tevredenheid. Gelukkig heeft hij eraan gedacht zich niet te scheren. 
De slippen van zijn rood-groen geruit hemd laat hij over zijn bleekste jeans hangen. Een eeuwigheid ge-
leden nog gedragen, dat wollen hemd, - zijn buikje past er maar nipt in - toen hij was gaan vissen op een 
vijver in Villers. Niks gevangen en uiteindelijk voor zijn verbaasde vrienden met kleren en al het water 
ingedoken, uit koleire op de slimme zeelt. Ze zullen staan kijken, als hij zo zijn entree maakt. Een half uur 
geleden plande hij nog te verzwinden, toen plots die sms van ma opdook dat hij er niet moest aan denken 
weg te glippen. Dan maar hersenspinsels op nul en nu hij toch naar de Raad van Bestuur gaat, voelt hij 
zich raar maar waar een stuk beter. Misschien iets om te onthouden. Tegen zijn gewoonte in neemt hij 
niet de lift, maar loopt de trap af. Rustig, ook al zitten ze al op hem te wachten. Hij duwt de deur van de 
vergaderzaal open. Met de rug naar hem zit een onbekende kop, die hij plots herkent als die van nonkel 
Manu. Zo lang geleden. Ma, in weeral een nieuw mantelpakje. Met licht verbaasde blik, die ze meteen laat 
volgen door een onverschillige aantekening op haar eeuwige blocnote met leren kaft. Kijkt ze nu pissig, of 
net geamuseerd? En Willem, de verrader, is er ook. Benieuwd met wat voor smoezen hij aandraaft.
Hij groet niemand, op een knipoog naar nonkel Manu na, en schuift mee aan de vergadertafel, zijn beide 
handen met gestrekte vingers samen voor zijn mond. Papieren heeft hij niet bij. Hij kijkt leeg naar de muur 
rechtover, demonstratief afwachtend. Verder lezen? Bestel het boek op onderstaand adres.

Lees hier alvast een stuk uit het boek
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