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Ic Hou



Ik had niets tegen hout als dusdanig, ook niet tegen de bewerking 
ervan, maar er spookte al maandenlang een ander woord door mijn 
hoofd: ‘Latijn’. Een mysterieus woord was het, een woord dat mijn hart 
sneller deed slaan. Het hoorde thuis in het rijtje ‘Nutella’, ‘sneeuwman 
maken’, en ‘Isabelle Vervecke’. ‘Latijn.’ Het ene woord bracht het an-
dere voort: ‘Latijn’, ‘College’, ‘Sint-Niklaas’, ‘Infodag’, ‘Gaan Praten’

Bruno Vanden Broucke (GL’93) – blz. 59
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‘Ik heb niets meer... ik kom niets tekort... De Goddelijke 
Voorzienigheid draagt mee zorg...’, dat waren typische uitspraken van 
Louis Borremans. En het waren niet alleen woorden. ‘Je moest zijn  
kamertje hebben gezien daar in Chili’, zegt zijn zus Rita. ‘Piepklein. 
Alles, maar dan ook alles gaf hij weg. Giften van familie en vrienden, 
kleren,... wat hij ook maar kreeg, ter plekke of vanuit België, alles, 
maar dan ook alles gaf hij weg. Maar op een intelligente manier’. 

Padre Louis Borremans – blz. 25

Marc zat tot aan zijn fietstassen vast in de blubber, Rembert reed al 
enige tijd met de blik verder dan op oneindig en Herman Stuer had 
duidelijk last van de rug. Ik kon nog redelijk volgen, tot plots de Noor 
voor mij een doodsmak maakte. Recht de braamstruiken in. Geen tijd 
echter om me om de slachtoffers te bekommeren. Sauve qui peut! Als 
een TGV ging de Meersschaert ervandoor, zijn pedaaltjes martelend. 
Mijn eigen tempo opvoeren zou me in een diepe coma doen belanden.

Op pad met de champ – blz. 19

Miel had niets dan vrienden. “Het wortelschieten in elk land bracht wel 
zijn pijnscheuten mee”, zei Miel. Maar hij slaagde erin te blijven wonen 
in de verwondering over al het schone rondom hem. En al die ervarin-
gen als kosmopoliet in het buitenland beletten hem niet om bij zijn 
terugkeer ontroerd de wielewalen van Vlaanderen te beluisteren.

Emiel Claus (Ret. ’53) – blz. 36
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200 jaar College
Het 85ste nummer van Ic Hou is er een dat uit de rij springt. Naar aan-

leiding van ‘200 jaar College’ gaf de redactieploeg groen licht voor 

een ‘nieuwe’ Ic Hou. 

Ic Hou nummer 85 maakt samen met nummer 86 deel uit van 

een jubileumbox (het jubileumboek en de tentoonstellingscata-

logus worden voorgesteld op 9 mei 2008 – dé verjaardag). 

In de eerste Ic Hou van dit jubileumjaar blikken we graag terug op de 

talrijke activiteiten die het voorbije half jaar op het College plaatsvon-

den. Allemaal zijn ze het resultaat van plannen maken, bijsturen, uitge-

breid overleg en véél inzet. Het resultaat van groepswerk: leerlingen 

en personeelsleden van de basisschool en van de humaniora samen. 

Met foto’s en teksten geven we de kroniek van het eerste deel van dit 

schooljaar een opvallende plaats in deze Ic Hou. 

Het dubbel eeuwfeest was een aanleiding om in meer dan een artikel 

initiatieven van vandaag in hun historische Collegecontext te plaat-

sen. De bijdragen over volgehouden solidaire inzet, de eindreizen en 

de bijdrage over een andere vaste waarde, het schooltoneel, zijn hier-

van voorbeelden.

Deze Ic Hou blijft de vinger aan de pols houden van het dagdage-

lijkse schoolleven. De opening van een volledig gerenoveerd school-

gebouw, de groei van internationale projecten én leerlingen en leer-

krachten in de kijker illustreren dit.

Niet gepland voor deze Ic Hou waren de artikels over twee erg sterke 

persoonlijkheden: oud-leerling Emiel Claus en oud-collega Louis Bor-

remans. Hun overlijden in december 2007 wijzigde de plannen.

Ic Hou heeft een nieuwe vormgeving. We hopen, geachte lezer, dat 

dit 85ste nummer u bevalt.

  

De algehele opmaak, het formaat, de letter, de rubriek-indeling, de 

plaats van de foto’s, ... zijn enkele van de veranderingen. De keuze voor 

af en toe een langer stuk eveneens. 

Volgend schooljaar 2008-2009 willen we College Info ook anders aan-

pakken. Aan de website wordt eveneens gesleuteld. 

Met een versterkte redactieploeg (leerlingen!) willen we trachten op 

een eigentijdse manier (achtergrond-)informatie over het reilen en zei-

len in onze school tot bij allen te brengen die betrokken waren/zijn bij 

onze school. 

Ic Hou blijft daarin een belangrijke schakel.

Veel leesgenot.

DVR

EDITORIAAL
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De school beschikt hierdoor over tien extra klas-

lokalen. Die zijn noodzakelijk om de groei op te 

vangen. 

Tussen 2000 en vandaag is het leerlingenaantal 

van de middelbare school gestegen van 733 

tot 1300 leerlingen. Dankzij deze bijkomende 

klaslokalen kunnen wij de leerlingen in de beste 

omstandigheden les laten volgen!

Voldoen aan energienormen  
en modern comfort
Vanzelfsprekend hebben we deze verbouwing 

aangegrepen om tegelijk het gebouw aan te 

passen aan de nieuwe normering inzake ener-

giebesparing en milieubewust om te gaan met 

energie. Daarom werden alle oude ramen ver-

vangen door ramen met dubbel glas en met 

een lage K-waarde. Ook de dakwerken zijn van-

uit dat oogpunt in het dossier opgenomen. Bij 

de inrichting van nieuwe sanitaire ruimten werd 

rekening gehouden met de moderne eisen op 

dat vlak. Zo is er een toilet voor rolstoelgebrui-

kers.

Elke klas met internetaansluiting
Deze verbouwing was voor het College ook 

een gelegenheid om in elk klaslokaal een inter-

netaansluiting aan te brengen. Daarmee werd 

de politiek van de grote renovering van 2000 

doorgetrokken. Ook toen kregen alle klasloka-

len een internetaansluiting. Van nu af beschikt 

elk klaslokaal in de hele school dus over een 

internetaansluiting. Dat is een waardevolle aan-

vulling bij onze twee computerklassen en ons 

openleercentrum.

Het hele project in een notendop
Deze ingrijpende verbouwing omvat in het to-

taal tien klaslokalen, een gymzaal met aanpa-

lende kleedkamers, drie sanitaire blokken, een 

kelderruimte, een overdekte speelplaats en kan-

toorruimte voor ondersteunend personeel. Een 

van de klassen werd ingericht als nieuw vaklo-

kaal voor muzikale opvoeding. Met de vroegere 

muziekklas in het hoofdgebouw hebben we 

ook al plannen. Die moet plaats ruimen voor 

nieuwe wetenschapslokalen! Ook daarvoor zijn 

al dossiers ingediend bij de subsidiërende over-

heid Agion.

Het voormalige ‘Belgacomgebouw’ was sinds 

september 2004 al gedeeltelijk in gebruik dank-

zij voorlopige aanpassingswerken onmiddellijk 

na de aankoop in februari 2004, maar door de 

grondige aanpak kunnen we nu alle ruimte op-

timaal gebruiken en zo onder meer vier extra 

klaslokalen inrichten.

Een merkwaardige geschiedenis 
Het verhaal van deze verbouwing begon in 

december 2002. Toen bood Belgacom een ge-

deelte van haar gebouwen aan de R. Van Brit-

somstraat in Sint-Niklaas te koop aan, want door 

de digitalisering van de schakelcentrale van 

Proximus hadden zij voldoende aan hun nieuw-

ste gebouw (het huisnummer 22) en kwam het 

andere gebouw leeg te staan.

Ons schoolbestuur ging met de hulp van de 

diocesane diensten voor gebouwen onderhan-

delen over de aankoop van dit gebouw dat vlak 

naast onze speelplaats gelegen is. Op vrijdag 

13(!) juni 2003 werd de voorlopige koopakte ge-

tekend. Bij het lezen van dit document bleek uit 

de lijst van de vorige eigenaars dat een gedeelte 

van het gebouw dat we toen kochten, in 1931 

aan de toenmalige RTT (Regie voor Telegraaf 

en Telefonie) werd verkocht door ... het Klein 

Seminarie, wel met een hele lijst beperkende 

bepalingen. Zo mocht het goed nooit gebruikt 

worden voor het inrichten van een herberg, een 

‘geneverstokerij’ en dergelijke. 

Er moest dan nog een en ander gebeuren voor 

we het gebouw konden betrekken. De verko-

per had tot uiterlijk 31 december 2003 de tijd 

om het gebouw te ontruimen. Zo moest de 

Proximus-centrale nog naar het andere gebouw 

Extra klaslokalen  
voor tweede jaar

In opdracht van ons schoolbestuur heeft de firma VMG-De Cock een  
groot verbouwingsproject in het voormalige Belgacomgebouw aan  
de Richard Van Britsomstraat 26 in Sint-Niklaas gerealiseerd. Architect 
Koen Bogaert en ingenieurs Jan D’hondt en Jan Wymeersch hebben  
de werken begeleid. Op maandag 7 januari 2008 wijdde monseigneur  
Luc Van Looy de gebouwen in.

BLIKVANGER
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overgeplaatst worden. Leidingen moesten ont-

koppeld worden. De riolering diende geschei-

den te worden. Ons gebouw moest nog door 

de brandweer gekeurd worden om als school-

gebouw te gebruiken. Er stonden kleine verbou-

wingswerken op het programma: onder meer 

doorgangen maken naar de grote speelplaats 

en een nieuwe scheidingsmuur met Belgacom 

bouwen. Bovendien kon dat pas nadat de over-

heid het aankoopdossier had goedgekeurd. 

Merkwaardig vlot verlopen
Na wat spannende maanden kregen wij die 

principiële goedkeuring voor de aankoop op 

15 december 2003 en op 19 februari 2004 kon 

de officiële verkoopakte getekend worden. Dat 

was niets te vroeg! Tegen 1 september 2004 

hadden we immers nieuwe lokalen nodig om 

de groei van het aantal leerlingen op te vangen. 

Een procedure met subsidies vanuit de overheid 

was op die korte tijd niet haalbaar. Daarom be-

sliste het schoolbestuur in twee fasen te werken. 

De meest dringende aanpassingen om toch al 

een zevental klaslokalen te kunnen gebruiken 

zouden ze met eigen middelen betalen. Door-

dat onze kleuterschool op 1 september 2002 

van Sint-Rochus naar het College overgebracht 

was, stonden de lokalen in Sint-Rochus te koop 

en de opbrengst van die verkoop zou in deze 

eerste fase van de verbouwing geïnvesteerd 

kunnen worden.

Dankzij de vlotte samenwerking tussen bouw-

firma D’Eer en architect Koen Bogaert, ingeni-

eurs Jan D’hondt en Jan Wymeersch was deze 

eerste verbouwing eind augustus 2004 klaar en 

konden zeven klaslokalen en de gymzaal al op 

1 september 2004 gebruikt worden. Voor de 

ontkoppeling van de centrale verwarming van 

de stookinstallatie van Belgacom werd een klein 

subsidiëringsdossier ingediend en die eerder 

beperkte ingreep kon tijdens een vakantieperi-

ode gerealiseerd worden.

Tweede jaar krijgt eigen stek, 
zoals eerste jaar
Door deze verbouwing kunnen wij de leerlin-

gen van ons tweede jaar nu ook een eigen stek 

aanbieden binnen het gebouwencomplex van 

onze school. Ons eerste jaar geniet dit voorrecht 

al vele jaren. Van nu af heeft onze hele eerste 

graad een eigen territorium. Dat vormt voor die 

jonge leerlingen zeker een meerwaarde! In de 

nieuwe klaslokalen zullen de klasgroepen van 

het tweede jaar zich vlug thuis voelen. 

Opening met leerlingen en 
inwijding door de bisschop
Wij hebben vanuit onze beleidsvisie van open, 

kindvriendelijke school gekozen voor een ope-

ning van het gebouw waarbij de leerlingen van 

het tweede jaar actief betrokken zijn. Op 7 ja-

nuari werden de gewone lessen om 11 uur on-

derbroken en verzamelden alle leerlingen van 

het tweede jaar in de nieuwe gymzaal, die voor 

de gelegenheid tot een feestzaal omgebouwd 

werd. Daar wijdde onze bisschop mgr. Luc Van 

Looy het gebouw tijdens een korte viering in. 

Leerlingen en leerkrachten van het tweede jaar 

musiceerden er. Daarna bood de school aan de 

leerlingen een gezonde én eerlijke receptie aan: 

groetenknabbeltjes en fruitsap van de Wereld-

winkel.

Nog nieuwe 
verbouwingsplannen
Hoewel deze verbouwing een belangrijke fase 

betekent in de vernieuwing van het College, is 

de cirkel daarmee nog niet rond.

Na de branden van 1994 werd tussen 1998 en 

2000 een nieuwe lagere school gebouwd en be-

staande gebouwen werden aangepast aan de 

noden van het moderne onderwijs. Ondertus-

sen werd de Collegekerk aan de buitenkant vol-

ledig gerestaureerd. In 2002 verbouwden we zes 

klaslokalen tot een splinternieuwe kleuterschool. 

Na deze verbouwing staan nu nog minstens vier 

projecten op het getouw. Voor de inrichting van 

nieuwe wetenschapslokalen zijn de aanvragen 

al ingediend bij de subsidiërende dienst Agion. 

Bij hen lopen ook dossiers voor de vervanging 

van ramen in klaslokalen en op ons internaat. En 

ook het restauratiedossier voor de binnenkant 

van de Collegekerk is volop in voorbereiding. 

Mooie vooruitzichten voor onze school!

Walter Roggeman

algemeen directeur

BLIKVANGER
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Opvoeden is in grote mate doorgeven wat we 

zelf destijds als kind geleerd hebben. Uit de er-

varing van vele generaties ouders en begelei-

ders destilleren we die waarden en verworven-

heden die wij belangrijk vinden, en zonder daar 

veel bewust bij stil te staan proberen we om die 

over te dragen op onze kinderen.

Met de computer is echter een medium in 

onze leefwereld gekomen dat er nog niet was 

tijdens onze opvoeding. Daarom voelen we 

ons als opvoeder op dit terrein vaak onzeker en 

we kunnen hierbij dan ook best wat hulp ge-

bruiken.

Kranten, tijdschriften en tv-programma’s bena-

drukken vaak de negatieve en spectaculaire as-

pecten van ICT: verslaving, porno, contact met 

‘gevaarlijke’ vreemden, vrijgeven van persoon-

lijke gegevens, verwaarlozen van schooltaken, ... 

Dit is echter maar een klein deel van deze wer-

kelijkheid en om een ruimere kijk te krijgen op 

de ICT-wereld van onze jongeren is er in het 

College een werkgroep opgericht, die wat die-

per ingaat op deze realiteit.

Uitgebreide enquête
Deze werkgroep heeft een enquête opgesteld 

die het computergebruik van de Collegeleerlin-

gen in kaart brengt. De bevraging werd opge-

bouwd rond verschillende dimensies van com-

putergebruik:

< digitale toegang: heb je een computer, waar 

staat die computer, ... 

< digitale controle: zijn er afspraken gemaakt 

rond het gebruik van die computer 

(timing,downloaden, kopen op internet, 

bezoeken websites, chatten,...), worden die 

afspraken gecontroleerd, ... 

< digitale praktijken: hoe vaak en hoe lang 

gebruik je computer voor school, hobby,  

opzoeken informatie, communicatie, ... 

Hierbij zijn ook een aantal vragen inge-

bouwd, die verband hebben met verslaving.

< digitale vaardigheden: wat kan jij zo allemaal 

doen op die computer: opzoeken, Word, 

downloaden, video- en fotobewerking, 

website, ... 

< digitale netwerken: hoe en met wie com-

municeer je via computer, ...

< digitale moraliteit: vragen rond ethisch  

gebruik van de computer, o.a. rond cyber-

pesten.

< digitale weerbaarheid: hoe reageer je op 

pesten via computer, welke gegevens geef 

je vrij bij communicatie via computer, wie 

spreek je aan als je hulp nodig hebt, ...

In oktober 2007 vulden alle leerlingen van 1ste 

tot 6de van de humaniora deze enquête in. De 

resultaten gingen vervolgens richting VUB om 

ze daar te laten verwerken.

Gedeeltelijke resultaten SJKS
Bij het schrijven van dit artikel zijn deze resulta-

ten nog niet volledig verwerkt, maar een aantal 

grote lijnen zijn wel al wel duidelijk. Daarvan een 

paar voorbeelden: 

< 99.3% van onze leerlingen beschikt thuis 

over een computer, 97.7% heeft daarbij 

een internetaansluiting: dit is een bijzon-

der hoge score, wat wijst op een kansrijke 

omgeving.

< 43.3% van de leerlingen heeft een eigen 

computer. Bij de leerlingen die een eigen 

computer hebben, staat die in 71% van de 

gevallen op de eigen kamer: dit kan proble-

men geven qua toezicht op het computer-

gebruik, zeker bij kinderen met risicogedrag.

< Bij 66.8% van onze leerlingen zijn thuis 

afspraken gemaakt rond het gebruik van 

computer en bij 63.8% van hen worden die 

afspraken ook gecontroleerd. Dit wijst op 

een hoge betrokkenheid van de ouders, wat 

een goede zaak is. Onze jongeren hebben 

een vrij hoge dunk van de capaciteiten van 

hun ouders i.v.m. computer.

< Het overgrote deel van de leerlingen (73.1%) 

werkt 1 à 4 uur per week op de computer 

voor school, 17% 5 à 10 uur, 6.7% werkt 

helemaal niet op de computer voor school.

< De groep die creatief bezig is met computer 

(zelf website maken, uploaden van teksten 

of beelden, ...) is eerder klein.

Jongeren en ICT:  
een bevraging en 
een informatie-
vergadering

Computer & ICT (informatie- en communicatietechnologie) komen meer 
en meer op de voorgrond in onze samenleving. Zoals met alle facetten 
van het leven is het onze taak als ouder of leerkracht om jongeren te be-
geleiden tot een verantwoord gebruik van deze middelen.  Op 18 februari 
werd een infovergadering ‘Jongeren en ICT’ georganiseerd in samenwer-
king met het oudercomité. 

ACTUA
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< 70% van de leerlingen zegt dat de computer nooit belangrijker is dan 

hun reële sociale leven; daartegenover stelt slechts 0.4% dat dit altijd 

en 4.4% dat dit geregeld het geval is.

< Uit de antwoorden blijkt dat 68.4% nooit dwangmatig met internet be-

zig is (dit impliceert uiteraard dat 30% wel soms dwangmatig internet).

< 60.7% van de leerlingen zegt nooit snel zijn huiswerk af te maken om 

op de computer te kunnen.

< 16.5% van de leerlingen heeft al mensen beledigd via de computer, 

34.9% blokkeert al eens iemand, 10.9% misleidt al eens iemand over 

zijn identiteit, 6.5% roddelt wel eens via computer.

< 16.5% van de leerlingen praat met zijn ouders als ze problemen heb-

ben door computergebruik: dit lijkt een klein percentage, maar is in 

werkelijkheid vrij hoog als je de vergelijking maakt met Vlaanderen 

voor deze leeftijdscategorie.

Alert blijven 
Uit de resultaten blijkt dat de problematische groep in het College klein is. 

Dit is op zich een geruststelling maar we mogen daarbij niet vergeten dat 

zelfs een klein percentage probleemgevallen bij zo’n grote groep leerlin-

gen algauw wijst op 30, 60 of meer kinderen die toch wel een probleem 

hebben waar we alert voor moeten zijn.

Als dit artikel verschijnt, zullen de resultaten al wel integraal gekend zijn; de 

resultaten worden op de website van de school geplaatst.

Informatievergadering
Bij het schrijven van deze tekst is de werkgroep ICT ook nog volop bezig 

met de voorbereiding van een ouderavond op 18 februari. Daar worden 

de resultaten van de enquête voorgesteld en geïnterpreteerd door profes-

sor Joke Bauwens. 

Daarna krijgen de ouders gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien 

worden een aantal concrete tips meegegeven, die ons helpen om onze 

kinderen te begeleiden in hun groei naar ‘verantwoord, positief’ compu-

tergebruik. De tips staan ook op de website van het College.

Op 18 februari was er ook mogelijkheid om zich in te schrijven voor een 

aantal ‘doe-sessies’ waarbij vaardigheden als surfen, chatten, MSN-en, 

bloggen, gamen, werken met Word & Excel aangeleerd worden. De lessen 

gaan door in het College.

Conclusie
De conclusie van het hele onderzoek is duidelijk: de computer is een fan-

tastisch medium dat heel veel mogelijkheden biedt tot informatie, com-

municatie, onderzoek en creatieve toepassingen. Weliswaar moeten we 

er op een verantwoorde manier mee omgaan, en daarom is het belangrijk 

dat wij als opvoeder inzicht krijgen in de mogelijkheden en de gevaren 

van ICT. Daarnaast kunnen we best wat tips gebruiken, die het ons gemak-

kelijker maken om onze kinderen ook op dit gebied zo goed mogelijk met 

raad en daad – en het goede voorbeeld! – bij te staan.

Christine Neyrinck

Lid van het oudercomité en lid van de werkgroep ICT

PROJECT WERELDWINKEL

(H)eerlijke weken  
in de tweedes
Van maandag 14 januari tot vrijdag 1 februari kon je weer proeven 

van (h)eerlijke handel! De tweedes beleefden dan hun jaarlijks pro-

ject rond de Wereldwinkel. In de lessen SEI werd er stilgestaan bij wat 

eerlijke handel nu eigenlijk is, tijdens de les Nederlands bestudeerden 

leerlingen een zakelijke tekst in verband met Oxfam-Wereldwinkels en 

Fair Trade, en boksten sommigen een heuse reclamecampagne voor 

het Wereldwinkeltje in elkaar. 

Ook buiten de lessen, tijdens de middagspeeltijden, kreeg iedereen de 

kans om te proeven hoe heerlijk eerlijke handel wel is, aan ons Wereld-

winkeltje in de hal van het krakend verse blok van de tweedes. Alvast 

dank aan alle vrijwilligers die dit lekkere en nobele initiatief mee hiel-

pen realiseren! De winst van het winkeltje wordt volledig besteed aan 

armoedebestrijding bij ons. (H)eerlijk toch!

Steven Van Peteghem

ACTUA

Welkom OKAN
Sedert 7 januari 2008 is er meer kleur op het College. Sedert dan zijn 

een deel van de OKAN-leerlingen (OnthaalKlas Anderstalige Nieuwko-

mers) op onze school te gast. Nu we weer meer plaats hebben, zullen 

wij voor hen altijd ruimte kunnen reserveren in zaal Esther, het klaslo-

kaaltje aan de binnentuin, waar zij zo graag zitten.

Tijdens de speeltijden en voor de middagmalen sluiten deze leerlin-

gen volledig aan bij onze leerlingen. Wij zien dit als een bescheiden 

bijdrage tot de integratie van deze nieuwkomers in ons land.

WR



INDIA

S.O.S. Junglekids  
Geert Maes

Eind december 2007 post uit India. Een brief van 
Geert Maes en zijn echtgenote dr. Renuka.  
“ ... Onze oprechte dank voor de solidariteit van het  
afgelopen jaar vanuit SJKS voor ons werk in 
Dhanwar! ...” Bijgevoegd een persoonlijke brief van 
een van de studenten en een ‘Nieuwsbrief van de 
junglekids’. 

GUATEMALA

Fundación Cesar Maes
Vele nummers van Ic Hou bevatten een brief uit 
Guatemala. Padre Cesar Maes bezorgde ons parel-
tjes vanuit zijn overzeese missiepost. Na de dood 
van Cesar Maes trachten medewerkers zijn werk in 
Guatemala verder te zetten. Uit hun Nieuwsbrief 4 ... 

Hallo vrienden van padre Cesar 
...

Op de laatste bestuursvergadering mochten we ‘live’ Padre Eric Gruloos (uit San 

Miguel), collega van wijlen Padre Cesar, ontmoeten. Hij bracht ons een kleurrijk 

verslag over het reilen en zeilen met de mensen van San José zelf.

We waren blij dat hij vergezeld was van Juan, pas afgestudeerd als dokter. Een 

echte Maya-zoon die hard heeft gewerkt voor zijn studies. Hij vertelde ons waar-

om hij dokter wilde zijn: voor ‘zijn volk’. Prachtig!

Uit de Nieuwsbrief 
 “Door uw steun konden we onze school verder uitbouwen tot een echte 

thuis. Zo is onze eetzaal het afgelopen jaar afgewerkt en nu volop in ge-

bruik. We startten ook met een ‘parents day’. Ouders of familie komen dan 

naar Dhanwar. Voor sommigen is dit een voettocht van acht uur door de 

jungle. Het loont echter de moeite. Het maakt de familie meer vertrouwd 

met de school. Voor tribalen is immers wat telt: de jacht in de jungle en het 

verzamelen van wortels en bescheiden landbouw. Het bleek ook moei-

lijk om afspraken te maken over de exacte dag (vele tribalen hebben een 

totaal eigen jaarindeling). Uiteindelijk lukte het. We waren met meer dan 

2000. 

(Klas 8, in naam van de Dhanwar studenten, Bansbahadur Nagbhansi)

...

De Dhanwar studenten behoren tot zes stammen: de Koaku, de Cherwa, 

de Kherwar, de Oeraon, de Gond en de Pando. Zij hebben elk hun eigen 

taal en specifieke gebruiken en behoren tot wat in India wordt genoemd 

de ST (scheduled tribes). Ze vormen de oorspronkelijke bewoners van In-

dia, leven in junglegebieden, in harmonie met de natuur en worden door 

de grondwet van India beschermd vooral met betrekking tot toegang tot 

betaalde jobs. Het probleem is echter dat door gebrek aan vorming en 

kennis van hun rechten deze jobs veelal door anderen worden ingenomen. 

Het is een van de grote doelstellingen van S.O.S. Junglekids dat studenten 

van onze school in Dhanwar – na afstuderen aan de universiteit – in de 

toekomst toegang krijgen tot deze jobs.”

CONTACT
Xavier Institute Surguja – Francis (Geert) en Renuka Maes-Keketta, 

497001 Ambikapur, district Surguja, Chatttisgarh – India

sos_junglekids@yahoo.com

adoptie: 8,68 euro per maand of 104,1 euro per jaar; met fiscaal attest 

(vanaf 30 euro per jaar): 435-2099001-01, Hubeje, 1030 Brussel;  

met vermelding: 295, Maes, Dhanwar-India

...

De Spaanse Broeder Emilio, Salvatoriaan, is aangesteld als verantwoordelijke 

voor de Prado. Hij heeft op relatief korte tijd een echte vertrouwenssfeer kunnen 

scheppen met de lokale Maya-werkers, met als doel stilaan te streven naar zelf-

redzaamheid en zin voor verantwoordelijkheid.

...

CONTACT MET GUATEMALA
Wie op de hoogte wil blijven van het werk dat padre Cesar Maes op het 

getouw zette, kan mailen naar: fundacion.padre.cesar.maes@telenet.be

Financieel steunen kan op volgende manieren:

Zonder fiscaal attest:

Rek. 747-0171414-42 o.n.v.: Fundación padre Cesar Maes,  

Godveerdegemstraat 40 B-9620 Zottegem

Met fiscaal attest:

Rek. 430-0836951-26 o.n.v.: DISOP vzw Spastraat 32 B-1000 Brussel.  

Met de mededeling ’Guatemala – San Jose Ojetenam’

ACTUA–POST
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De concrete invulling van het project is gedu-

rende al die jaren hier en daar aangepast, maar 

de uiteindelijke doelstelling bleef uiteraard be-

houden: de promotie van de vredesgedachte. 

Dat doen we door een directe confrontatie 

met de gruwel van de oorlog, maar ook met de 

schoonheid die in verschillende kunstvormen 

uit die gruwel is gegroeid.

Oorlog: inspiratiebron ...
De oorlog heeft inderdaad als inspiratiebron 

gediend voor veel kunstenaars, die vaak de 

gruwel tot ‘schoonheid’ verstild hebben in hun 

gedichten, verhalen, muziek, etsen, tekeningen 

of schilderijen. Dat soort dingen komt ter sprake 

in de taallessen en de lessen esthetica. De feiten 

en de verbanden behoren tot het domein van 

het vak geschiedenis en een confrontatie met 

de ethische problematiek verbonden met deze 

wereldramp is het onderwerp van de gods-

dienstlessen. In de lessen scheikunde wordt ze-

ker in de wetenschappelijke richtingen gepraat 

over de gruwelijke gassen die in die tijd werden 

ontwikkeld en gebruikt en over de ontwerper 

ervan, die later voor andere prestaties de Nobel-

prijs in ontvangst zou mogen nemen. En vakken 

als cultuur-en gedragswetenschappen en zelfs 

lichamelijke opvoeding hebben ook hun positie 

in het project al duidelijk bepaald door een aan-

gepaste bijdrage.

Inzicht geven
Geert Spillebeen, auteur van romans over WO I 

in het bijzonder en oorlog in het algemeen en 

journalist bij Radio 1, is ondertussen al jaren een 

vaste projectgast. Ook dit jaar komt hij in rijkelijk 

geïllustreerde lezingen de leerlingen inzicht ge-

ven in die eerste moderne oorlog en in de ma-

nier waarop een journalist-schrijver erin slaagt 

de geschiedenis om te vormen tot romanstof 

die zelfs tot de verbeelding van de Amerikanen 

spreekt: zijn derde roman, ‘Kipling’s Choice’, 

werd onlangs in het Engels vertaald en met veel 

succes in de USA uitgegeven en er zelfs gelau-

werd.

Omstreeks dezelfde tijd komt een andere vaste 

projectgast, Begijn Le Bleu, zijn voorstelling 

‘Ontploft’ spelen: een stukje verteltheater dat 

een beeld schetst van de kleine man in de grote 

oorlog – een collage van authentieke dagboek-

fragmenten in een zeer aantrekkelijke stijl op de 

planken gezet.

Naar het front
Om het allemaal nog beter te laten beklijven 

gaan de vijfdejaars een hele dag naar Ieper en de 

frontstreek, of de ‘Ypres Salient’, waar ze zelf oog 

in oog zullen staan met de overduidelijke sporen 

die de oorlog in de Westhoek heeft nagelaten.  

Ze bezoeken het In Flanders Fields Museum, de 

Menenpoort inclusief de Last Post, het Tyne Cot 

Cemetery in Passendale en het Studentenkerkhof 

in Langemark en het Memorial Museum in Zon-

nebeke/Passendale. De Britse loopgraven van 

Hill 62 in Zillebeke, de Duiste loopgraven ‘Bayern-

wald’ in Wijtschate en het Iers Vredespark in Me-

sen staan ook op het programma.

Eindoffensief door leerlingen
Dat de oorlog ook voor veel leerlingen inspri-

rerend werkt, kunnen we nu al verschillende ja-

ren vaststellen in ‘Het Eindoffensief’. Dat is een 

initiatief dat staat of valt met de inbreng van de 

leerlingen. Op basis van het materiaal dat hen 

tijdens de projectweken wordt aangereikt, of op 

basis van hun eigen kennis van en inzichten in 

de materie, ontwikkelen de leerlingen een ge-

varieerd programma rond de Eerste Wereldoor-

log. Is er voldoende interessante input van de 

leerlingen, dan zorgt de school voor de nodige 

logistieke steun. Er is sedert de start nog geen 

enkel jaar voorbijgegaan zonder voldoende 

spontane inbreng van de leerlingen...

Adres onbekend
In hetzelfde kader hebben we dit schooljaar 

voor de zesdes voor het eerst de productie 

‘Adres Onbekend’ geprogrammeerd. Dat is een 

theatervoorstelling op basis van de novelle  

‘Address Unknown’ van Kathrine Kressmann 

met de briefwisseling tussen twee vrienden en 

zakenpartners in de periode november 1932 tot 

maart 1934. 

De vriendschap breekt doordat één van de 

vrienden in de ban geraakt van Hitlers gedach-

tegoed. In nazi-Duitsland stond het in 1939 ge-

publiceerde ‘Address Unknown’ op de lijst van 

verboden boeken. En na de oorlog, toen de gru-

weldaden voorbij waren, was er geen publiek 

meer voor deze ooit tijdige waarschuwing. De 

acteurs Erik Burke en Wim Stevens slagen erin 

VAN ÉÉN TOT ZES
In deze rubriek gaan we dieper in op een  

accent dat gelegd wordt in een jaar (1 tot 6) 

– graad (1 tot 3). De motivatie, de (vakoverstij-

gende) aanpak en de concrete uitwerking ko-

men aan bod. Met het vredesproject in de 3de 

graad starten we deze rubriek.

Omdat we het verhaal moeten 
doorvertellen

De eerste weken van het derde trimester in het vijfde jaar worden al verschillende jaren gedomineerd door  
de Eerste Wereldoorlog. Het is dit jaar ook al de achtste keer dat het project ‘De Groote Oorlog’ in de steigers 
wordt gezet. Het is destijds vrij kleinschalig begonnen, maar het heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot 
een inhoudelijk goed gestoffeerd project. 

<<<
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die waarschuwing op een zeer aangename en 

intelligente manier mee te geven aan de leer-

lingen. Tijdens een speelse quiz vóór de voor-

stelling raken de leerlingen vertrouwd met his-

torische begrippen als antisemitisme, pogroms, 

nationaal-socialisme, Kristalnacht, censuur, enz. 

Omdat het niet enkel om kennis en inzicht in 

historische gebeurtenissen gaat, volgt er na de 

theatervoorstelling een nabespreking waarbij 

de sociale vaardigheden van de leerlingen ge-

prikkeld worden. Zij worden uitgenodigd om 

verschillende argumentaties tegen elkaar af te 

wegen.

Wederzijds begrip
Ook nieuw voor dit schooljaar is de invulling van 

het internationale project met onze partnerschool 

in Grudziadz in Polen. Vermits de leerlingen van 

één van de klassen Humane Wetenschappen in 

het vijfde jaar na de paasvakantie in Polen onder 

andere de concentratiekampen gaan bezoeken, 

is het logisch dat er in de aanloop tot dat bezoek 

gewerkt wordt rond de Tweede Wereldoorlog. 

De internationale projecten die nu al voor het 

vierde jaar in de vijfdes lopen, hebben trouwens 

ook als belangrijke doelstelling het bevorderen 

van het wederzijds begrip tussen volkeren, wat 

dan weer de vrede waarvan we in de meeste 

delen van Europa al meer dan vijftig jaar kunnen 

genieten moet verstevigen.

Om het overzicht volledig te maken: leerlingen 

van het 6de jaar bezoeken reeds enkele jaren 

het concentratiekamp van Breendonk. Een be-

klijvend bezoek.

Als we het zo op een rij zetten, lijken de leerlin-

gen wel bestookt te worden met al die oorlo-

gen uit de vorige eeuw. Het is jammer dat het 

op die manier moet, maar het is een noodzake-

lijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat het 

verhaal wordt verderverteld. 

“War does not determine who is right, only who 

is left,” zei Bertrand Russell al. Laten we hopen 

dat de leerlingen alvast dat besef aan al die 

projecten overhouden.

Dirk Hennebel

Het vijfde jaar
Om zoveel mogelijk leerlingen te betrekken bij 

de internationale uitwisselingen, kozen we vo-

rige jaren telkens voor leerlingen uit het vijfde 

jaar. Elk schooljaar opnieuw kon een nieuwe 

ploeg vrijwillige leerlingen deelnemen. 

Samen met de nieuwe start, werd dit schooljaar 

ook een iets andere aanpak vooropgesteld. Alle 

voor- en nadelen goed afgewogen, zouden we 

deze keer niet met vrijwillige leerlingen, maar 

met een hele klasgroep werken. 

5 Humane Wetenschappen b
Na wikken en wegen viel de uiteindelijke keuze 

op 5HWb. De leerkrachten geschiedenis, Engels 

en gedragswetenschappen engageerden zich 

– gesteund door de andere vakleerkrachten en 

de klassenleraar – voor dit project. De 17 jon-

gens en meisjes uit deze klas zijn ondertussen 

vol enthousiasme internationale contacten aan 

het leggen. Ze zetten hun beste beentje voor en 

blijken zich vlotjes in het Engels voor te kunnen 

stellen. Na deze eerste digitale kennismaking 

met de Poolse uitverkoren klas houdt het uiter-

aard niet op!

WO II
Polen, met zijn rijke, soms tragische geschiedenis, 

inspireerde de Poolse leerkrachten om met hun 

leerlingen een uitstap te maken naar Warschau  

om er (symbolische) restanten van WO II te be-

zoeken. De Belgische delegatie pikte hierop in 

door WO II als algemeen onderwerp van deze 

uitwisseling naar voren te schuiven. Na erg vlotte 

contacten kon het echte werk beginnen! Lerares 

geschiedenis Chris Dhondt is dé persoon om aan 

te spreken bij twijfels omtrent geschiedkundige 

achtergronden, kritische vragen omtrent Hitlers 

politiek ideeëngoed of discussies over de exacte 

betekenis van de vele nazistische symbolen.

OVER DE GRENZEN
De internationale projecten zijn niet meer weg te denken uit het schoolleven. Een drieja-

rig Socrates-schoolproject zette de voorbije jaren de internationale trein in SJKS definitief 

op de sporen. Uit het project met scholen in het Poolse Grudziadz en het Litouwse Vilnius  

werden ook lessen gepuurd. Klasoverstijgend werken op basis van interesse heeft het 

voordeel dat je met erg geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen aan de slag kan; een 

van de grootste nadelen is echter dat bijna al het werk buiten de lesuren moet gebeuren. 

Op de evaluatievergadering na het schoolproject werd besloten om te trachten de goede 

contacten die opgebouwd waren met collega’s in het buitenland aan te grijpen om nieu-

we projecten te starten. Voor Polen en Litouwen worden die doelstellingen dit jaar reeds 

gerealiseerd! 

Dit jaar gaat een tweejarig project met een school in het Duitse Bautzen van start. De Duit-

sers komen dit schooljaar nog bij ons op bezoek; in november 2008 wordt er naar Duits-

land gereisd.

Vorig jaar legden een aantal leerkrachten de basis voor een tweedaagse uitwisseling met 

leerlingen van een klas van het 2de jaar met de school Zeldenrust in het Nederlandse Ter-

neuzen. In april 2008 is het zover: wij twee dagen naar Nederland en de Nederlanders twee 

dagen naar ons. In de volgende bijdragen gaan we dieper in op de verschillende projecten.

5HWB NAAR POLEN

Krakau, Auschwitz, Warshau 
en Grudziadz

Toen eind vorig schooljaar de drie jaar durende uitwisseling met Vilnius 
en Grudziaz afliep, was de energie om verder te werken nog lang niet 
verbruikt. Onmiddellijk kwam er zowel van Poolse als van Belgische zijde 
het voorstel om de uitwisseling verder te zetten. Het voorstel werd posi-
tief onthaald, de contacten waren reeds grotendeels gelegd, de nieuwe 
plannen werden vorige zomer gesmeed. Het einde van het vorige project 
werd ... een nieuwe start.
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OVER DE GRENZEN

BAUTZEN IN DE VOORMALIGE DDR

Duitsers in april  
op bezoek

Na ons vorige internationale project ‘New 
Neighbours’, hebben we de smaak duidelijk te 
pakken. Nadat de eerste contacten gelegd waren 
in Alden Biesen, dienden we dan ook onver-
schrokken een voorstel in om een internationaal 
project te beginnen met het Duitse Bautzen.
Nadat we de Europese – en financiële – goedkeu-
ring van ons project ontvangen hadden, konden 
we echt aan het werk. 

Onze Duitse vrienden komen tussen 17 en 26 april het Waasland en 

zijn wijde omgeving verkennen; ze worden begeleid door de leer-

lingen en ouders van 5EMT/EWi. Tijdens de voorbije infovergadering 

konden we, tot onze grote tevredenheid, trouwens al ondervinden dat 

de internationale bereidwilligheid bij de gastgezinnen zeer groot was!

Véél meer dan zomaar een uitstap
We beperken ons niet tot toeristische activiteiten. In de klas wordt er 

gewerkt rond door de leerlingen voorgestelde topics en proberen we 

de grootste verschillen tussen de Duitse en Belgische situatie bloot te 

leggen.

Van 7 tot en met 16 november 2008 volgt er dan een tegenbezoek 

van onze SJKS-leerlingen aan Bautzen. Tijdens deze periode bezoeken 

we niet alleen de indrukwekkende steden Dresden en Berlijn, maar 

proberen we ook de bevindingen van ons ‘topiconderzoek’ tot een 

conclusie te brengen. 

Hartje ‘DDR’
Tot slot nog een paar woorden over de stad Bautzen. Bautzen is een 

provinciestad van 41569 inwoners. De stad ligt in de Duitse deelstaat 

Sachsen, een deel van de vroegere DDR.

Bautzen is een tweetalige stad; het is namelijk ook de hoofdstad van 

de ‘Sorben’, een lokale minderheid, die een West-Slavische taal spreekt 

en er een eigen cultuur met eigen historische tradities op nahoudt. 

Tweetaligheid is in de streek ook blijkbaar helemaal geen probleem. 

Misschien kan het bezoek aan Bautzen ons dus ook wat inspiratie ge-

ven om de huidige situatie in België wat nuchterder te bekijken...

INFO
http://www.bautzen.de

De website van de school waarmee we ons project uitvoeren:

http://www.schiller-gymnasium-bautzen.de

Stijn Verhaeghe

Met Engels als voertaal en een geschiedkundig onderwerp, is er nog meer 

voor de 5 Humane Wetenschappen! Een sociale wetenschap kan niet ont-

breken: het vak gedragswetenschappen wordt aan het project gelinkt. Bin-

nen dit vak wordt o.a. de morele ontwikkeling van de mens bestudeerd. De 

‘normale’ morele ontwikkeling wordt beschreven, bestudeerd, gedefinieerd 

en vergeleken met gestoorde ontwikkelingen in de menselijke moraal. 

Alle ingrediënten voor een gevarieerd programma zijn aanwezig: de mo-

rele ontwikkeling van de mens, geschiedenis, WO II en Engels. Het menu 

zal een studie i.v.m. ‘oorlogsmoraal’ zijn. De leerlingen gaan op onderzoek 

uit en trachten een rode draad te vinden in de morele ontwikkeling van 

grote leidersfiguren, van daders, van slachtoffers, van redders.

Polen, here we come!
Een uitwisseling zou geen volledige uitwisseling zijn, als de leerlingen en 

leerkrachten van beide landen elkaar niet ontmoeten. Een reis naar Polen 

kon dus niet uitblijven. Op 6 april vertrekken de 17 leerlingen van 5HWb 

en 2 leerkrachten naar Polen. Terwijl iedereen nog met volle teugen geniet 

van de paasvakantie – onze oprechte dank aan de leerlingen en ouders die 

bereid zijn één dag vroeger van start te gaan! – zullen 19 seatbelts vastge-

klikt worden in Zaventem om de tocht aan te vatten. 

Het wordt een druk programma, waarin het fabelachtige Krakau en het na-

bijgelegen Auschwitz worden bezocht. Vanuit het zuidelijke Polen zullen 

de Belgen maandagnamiddag verder reizen naar de hoofdstad, waar de 

Poolse ploeg hen zal opwachten en doorheen Warschau zal gidsen. 

Woensdag en donderdag wordt er tijd vrijgemaakt om de eindresultaten 

van onze projecten te bewonderen en de sfeer op te snuiven van een dag-

je Pools onderwijs. 

Donderdagavond (deel 1 van de groep) en vrijdagmorgen (deel 2) zal SN 

Brussels Airlines de reislustigen vanuit Warschau weer naar huis brengen. 

Wanneer iedereen weer met beide voetjes op de grond staat, kunnen de in-

ternationale ervaringen gedeeld worden met vrienden, familie en kennissen!

Marijke Van Vlierberghe
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Heel toevallig (maar waarschijnlijk zit mijn nati-

onaliteit daar voor iets tussen) ben ik vorig jaar 

in het internationaliseringsproject voor de eer-

ste graad verzeild geraakt. Bij een babbeltje aan 

het kopieerapparaat wist Peter Stabel mijn inte-

resse te wekken voor de internationale samen-

werking met andere scholen. Ons kopieerwerk 

vergetend, geraakten we hierover al snel in een 

gesprek verwikkeld. Naast de vele voordelen be-

spraken we ook enkele nadelen. Eén daarvan is 

bijvoorbeeld dat de internationalisering hier op 

school tot nu toe beperkt bleef tot leerlingen uit 

de derde graad. Voor de leerlingen zou het be-

ter zijn om hier al vroeger mee te starten, maar 

de taaldrempel ligt jammer genoeg vaak te 

hoog. Bij een bijeenkomst in Alden Biesen was 

er echter contact gelegd met een school uit Ter-

neuzen (Nederland), die ook geïnteresseerd was 

in een project voor jongere leerlingen ... 

Van het buitenland naar  
het binnenland
Voor ik het zelf besefte, zat ik samen met de col-

lega’s Peter Stabel, Hilde Van den Berghe en Rik 

Verniers in de auto op weg naar het Zeldenrust-

Steelantcollege in Terneuzen, voor een verken-

nend gesprek. Alle vooroordelen kennende, was 

dit voor mij een zenuwslopend ritje. Stel je voor 

dat die vooroordelen ook uitkomen en dat ze 

net op het moment dat wij daar aankomen een 

leraar uit het raam gooien, of dat we een paar 

boekentassen op ons hoofd krijgen of misschien 

worden we ontvangen door zo’n groepje van 

die ‘luidruchtige Hollanders’... . In één klap zou-

den mijn jarenlange pogingen om deze voor-

oordelen uit de wereld te helpen voor niks zijn 

geweest. In een goed onderhouden en ordelijke 

school werden we echter zeer goed ontvangen 

door ... een Belgische die op deze Nederlandse 

school werkt! Het verkennend gesprek met onze 

internationale collega’s verliep zo goed, dat we 

al snel concrete ideeën voor een projectweek 

rond het jeugdboek ‘Kruistocht in Spijkerbroek’ 

aan het uitwisselen waren. We nodigden de 

Nederlanders uit voor een tegenbezoek. Vol en-

thousiasme vertrokken we terug richting België.

Het denkwerk
Hoe gingen we dit praktisch organiseren? 

De school in Terneuzen werkt met projectwe-

ken: alle leerkrachten en leerlingen van heel 

de school zijn een hele week met een bepaald 

(internationaal) project bezig en er is dus geen 

normaal lesverloop. De leerlingen kiezen op 

voorhand aan welk project zij willen deelnemen. 

Voor ons was het echter praktisch niet mogelijk 

dat wij zouden werken met een groep leerlin-

gen uit heel het tweede jaar, die zelf gekozen 

hadden om deel te nemen aan dit project. Niet 

alleen zouden zij dan een hele week alle lessen 

missen, maar er zou op voorhand al aan het 

project moeten gewerkt worden en dan zou 

dat enkel buiten de lesuren kunnen. Wij kozen 

er voor om met de klas van Rik Verniers (2MWf) 

aan dit pilootproject te werken. 

Voorlopig resultaat van  
de samenwerking 
In oktober hebben onze collega’s uit Terneu-

zen een bezoekje gebracht aan onze school. 

Intussen hebben we een programma voor de 

projectweek in elkaar gebokst. Het programma 

van de ‘middeleeuwse projectweek’ die dins-

dag 22 april begint en vrijdag 25 april eindigt, 

hebben jullie al kunnen lezen in de College 

Info 3. Onze leerlingen blijven één nachtje in 

Nederland slapen bij een gastgezin en als de 

Nederlandse leerlingen bij ons zijn, overnach-

ten zij hier in een gastgezin. De projectweek 

zelf bestaat uit een afwisseling van workshops 

waarbij verschillende vakken betrokken zijn 

(o.a. Nederlands, wiskunde, natuurwetenschap-

pen, godsdienst en geschiedenis), het volgen 

van gewone lessen, een bezoek aan Hulst en de 

avonduren worden gevuld met middeleeuws 

entertainment.

Hoe zal het verder gaan?
Nu april stilaan dichterbij komt, wordt het best 

wel spannend. Inhoudelijk moeten we het pro-

ject nog verder uitwerken. Daarvoor staat al een 

volgende bijeenkomst met onze Nederlandse 

collega’s gepland. Binnenkort zullen de leerlin-

gen via E-twinning ook al een eerste contact 

met elkaar hebben en zo samen aan het werk 

gezet worden. Samen met de andere betrokken 

leerkrachten kijk ik in ieder geval uit naar de pro-

jectweek en zie ik voor alle partijen veel kansen 

om bij te leren. En als we na het project kunnen 

besluiten dat het in het buitenland niet beter en 

niet slechter, maar gewoon anders is, dan heb-

ben we al veel bereikt. Stiekem hoop ik dat dit 

internationaal project toch ook bijdraagt aan 

mijn persoonlijk miniproject: het wegnemen 

van wederzijdse vooroordelen. Culturele ver-

schillen zullen er ongetwijfeld zijn, maar aan de 

leerlingen van 2MWf wil ik alvast zeggen: “Proef 

gerust eens van een boterham met pindakaas, 

maar zelf raad ik jullie de hagelslag aan.”

Sonja Suij

OVER DE GRENZEN

2MWf met ‘Kruistocht in 
Spijkerbroek’ naar Nederland

Vorig schooljaar werd de basis gelegd. Het klikte meteen met de Nederlandse collega’s. Enkele werkbezoeken 
verder is er een concreet plan: in april 2008 bezoekt een klas van onze school gedurende twee dagen leerlingen 
van de school Zeldenrust in Terneuzen en komen de Nederlanders voor twee dagen naar ons. Thema van de uit-
wisseling: het befaamde jeugdboek ‘Kruistocht in spijkerbroek’. 
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Robertas Ramanauskas, leraar geschiedenis en 

voortrekker van het project in onze partnerschool 

in Vilnius, heeft echter een andere werkomgeving 

opgezocht. Van de nood dan maar een deugd 

gemaakt, en het Vilniaus Uzupio Gymnasium zag 

de samenwerking met ons wel zitten.

Mails
Omdat Robertas zich nog moet inwerken in zijn 

nieuwe schoolomgeving – waar hij omwille van 

zijn inzet voor het project en zijn ervaring wel 

alle vertrouwen krijgt – willen we zeker niets for-

ceren of niet te vlug van stapel lopen.

Dit schooljaar willen we vooral gebruiken om 

het vuur van de samenwerking warm te hou-

den, de eerste schuchtere vormen van kennis-

making door te voeren, en heel veel plannen en 

voorstellen te formuleren, zodat we er volgend 

schooljaar volop kunnen invliegen.

We opteerden ervoor om dit jaar met een vol-

ledige klas te werken. De keuze viel op 5 HWa, 

zodat zij, min of meer parallel met 5 HWb, in de 

lessen Engels hun e-mail project kunnen uitwer-

ken. Hiervoor moeten zij een heel stappenplan 

volgen. Hopelijk wordt er aan Litouwse kant 

even enthousiast op gereageerd.

Kunstproject...
Naast dit geregeld contact wordt er gestreefd 

naar de realisatie van enkele eindproducten 

waarin school, stad en streek worden voorge-

steld. Heel graag zouden wij dit onderdeel in 

het kunstproject The Milena geïntegreerd zien. 

Er wordt nagegaan of dit een haalbare kaart 

is. Alleszins is voor beide projecten ‘bagage’ 

een belangrijk gegeven. Op die manier wordt 

het voor de leerlingen ook wat haalbaarder, 

en moet niet alles in hun vrije tijd gebeuren. 

Omdat er dit jaar geen ontmoetingsmomenten 

voorzien zijn, staat er voor hen niet echt iets 

tegenover hun inzet.

Volgend schooljaar zou er dan met een nieuwe 

klas van de vijfdes gewerkt worden. Wij opteren 

voor het behandelen van discussieonderwer-

pen die jongeren interesseren en die ook tijdens 

de lessen (talen, geschiedenis, godsdienst, ...) 

uitgediept kunnen worden. Gedurende twee 

ontmoetingsweken, één in elk land, één in elk 

semester wordt de samenwerking dan echt in 

praktijk omgezet.

Om dat alles rond te krijgen, zal er nog heel veel 

tussen Vlaanderen en Litouwen gecommuni-

ceerd moeten worden. En we weten uit ervaring 

dat, ondanks alle moderne middelen, vlot con-

tact niet altijd vanzelfsprekend is.

Of zou het dit jaar anders zijn? Wij hopen het.

Pieter De Geest en Guido Verstraeten

EINDREIZEN  
ZESDEJAARS

Heb je  
het nu nog 
niet allemaal 
gezien?

Er was een tijd dat aan leerlin-
gen uit de modernes niet werd 
gevraagd of zij in het eindjaar 
tijdens de paasvakantie wil-
den meegaan naar Italië en het 
gekke was dat die jongens zich 
eigenlijk niet eens afvroegen hoe 
dat kwam: die reis was voor de 
latinisten en niemand stelde zich 
hierbij vragen! Alhoewel...

Misschien voelden wij ons onbewust toch wel 

wat benadeeld toen wij met onze volledige klas 

in het vijfde jaar samen met onze geschiedenis-

leraar mijnheer Achten, onze klastitularis, leraar 

Nederlands en esthetica mijnheer Van de Velde 

en mijnheer De Backer, onze geschiedenisleraar 

uit het eerste jaar voor een week naar de Pro-

vence trokken tijdens de paasvakantie. 

Maar dat was een eenmalig initiatief, want  

het heeft geduurd tot onze huidige directeur 

Walter Roggeman als leraar Engels samen met 

o.a. oud-collega François Smet de Engelandreis 

startten in 1977. 

Vanaf dat ogenblik was er een waardig alterna-

tief voor de mannen uit de WEa, WEb en econo-

mische. 

We laten Litouwen niet los!
Wat doe je als na drie jaar intense samenwerking aan je internationaal 
project een einde is gekomen? Precies: je gaat proberen of je – lerend 
uit de fouten die je vorige jaren zeker wel hebt gemaakt – diezelfde 
schat aan positieve ervaringen die je hebt mogen meemaken ook in de 
toekomst nog aan je leerlingen kunt aanbieden. Litouwen was ook zo 
een fascinerend (lees: totaal ander) land, dat we per se de banden weer 
wilden aanhalen. 

OVER DE GRENZEN

<<<
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Engelandreis
Ik mocht vanaf 1985 de groep Engelandvaarders 

versterken en voelde regelmatig een gezonde 

rivaliteit tussen de twee groepen, waarbij stee-

vast verwezen werd naar het ‘cultuurgehalte’ bij 

beide reizen en ik ben steeds, samen met onze 

vaste begeleidersgroep (François Smet, Eva De 

Schryver en Walter Roggeman) die Engeland-

reis blijven verdedigen tot wij in september 

1999 voor een nieuwe uitdaging stonden! De 

superior was met pensioen gegaan en hiermee 

verdween meteen ook een sterkhouder voor de 

Italiëreis (samen met initiatiefnemer Ludo Van 

Ginneken en collega’s Fred Adriaenssens en Leo 

Vereecken). 

Vernieuwde Italiëploeg
We (Walter en ikzelf) vonden het eigenlijk niet 

kunnen dat we in onze nieuwe rol allebei ble-

ven meegaan naar Engeland en de Italiëreis ver-

weesd zouden achterlaten. 

De keuze was snel gemaakt: François en ikzelf 

gingen voor een vernieuwde Italiëploeg zorgen 

en Eva en Walter zouden de Engelandreis blijven 

trekken. Dat was althans de bedoeling, maar het 

verschrikkelijk dure pond zorgde ervoor dat de 

belangstelling voor London, Oxford, Salisbury, 

Bath en andere pareltjes zo matig werd dat we 

de Engelandreis niet meer konden organiseren: 

iets wat onze huidige directeur terecht nog al-

tijd betreurt en nog laat hij geen gelegenheid 

voorbijgaan om de plas over te steken! Tijdens 

de voorbije krokusvakantie was hij bij de be-

geleiders die (samen met 35 leerlingen uit de 

wetenschappelijke richtingen van onze derde 

graad) onze oud-collega Jef Ongena gingen be-

zoeken in Abingdon!

Bleef dus enkel de Italiëreis over! François Smet 

en ikzelf waren wat blij dat collega Leo Vereec-

ken en mevrouw Irène Vander Cruyssen als 

vaste waarden op de Italiëreis ons met veel en-

thousiasme bleven steunen op reis. En ook hier 

groeide stilaan een vaste ploeg, vooral toen in 

2003 collega Erik Bielen en Isabelle Van Lem-

mens onze troepen kwamen versterken. 

Grote groep, grote ploeg
Maar niets blijft zoals het is: omdat het aantal 

leerlingen in ons eindjaar steeds groter werd, 

was uitbreiding van onze ploeg een absolute 

noodzaak en dan doet het enorm veel deugd 

dat mensen positief antwoorden op de vraag of 

zij mee willen op eindreis! Op die manier kwa-

men Yves Faems, Matthias Verougstraete en 

Evert Van Wambeke bij de groep en vanaf dit 

jaar ook collega’s Tom de Paepe en Bram Noens. 

Hoewel we op die manier een enorm sterk team 

hebben, bleef er iets knagen: er was nood aan 

een alternatief! 

Griekenland
Hoeveel leuker en interessanter zou het niet zijn 

als leerlingen konden kiezen tussen twee (en 

waarom niet drie) verschillende bestemmingen. 

Die doorbraak is er dit jaar gekomen met een 

reis naar Griekenland onder leiding van Evert Van 

Wambeke, Yves Faems en Christine Dejonghe  

en ik maak me sterk dat we volgend jaar een 

derde reisdoel zullen hebben: Spanje met een 

team onder leiding van onze romaniste Inge 

Callewaert (die zelf in 2001 als piepjonge bege-

leidster meeging naar Italië). 

Waarom?!
Blijft de vraag waarom elk jaar opnieuw zoveel 

leerlingen zich inschrijven voor de eindreis én 

waarom al die begeleiders er zelfs tijdens de 

vakanties voor kiezen om samen met leerlingen 

weg te trekken!

Op die eerste vraag moeten de leerlingen zelf 

antwoorden natuurlijk en ik beloof jullie nu al 

een vervolg op dit artikel in juni, met verslag-

jes van leerlingen vanuit Athene en Rome met 

hun antwoord op deze vraag. Het tweede blijft 

een raadsel voor al wie nog nooit is meegegaan 

met jonge mensen tijdens de vakantie. Vraag 

het maar eens aan de ploeg van de Cévennes: 

ook deze groep is niet stuk te krijgen en breidt 

voortdurend uit, waardoor zij ook dit jaar op 

twee verschillende locaties terecht kunnen met 

onze ingeschreven leerlingen uit de derdes. 

Wij vertrekken ook dit jaar weer vanuit de posi-

tieve instelling dat alle ingeschrevenen zich op 

een volwassen manier zullen gedragen en waar-

om zou dit niet? De voorbije jaren konden wij 

steeds rekenen op jongens en meisjes die nog 

verwonderd konden zijn bij al het moois dat 

hen getoond wordt en al was er wel eens een 

incidentje, we konden het steeds onmiddellijk 

oplossen en als één groep verder trekken. 

En of we het nu nog niet allemaal gezien heb-

ben? Misschien wel, maar het is steeds anders: 

ook al doe je al tien keer ongeveer dezelfde 

wandeling in Venetië, het is en blijft steeds 

met andere leerlingen en dit maakt het telkens 

zo ongelofelijk verschillend van de vorige keer. 

Meer moet dat niet zijn! A la prosimma.

Marc Buytaert

OVER DE GRENZEN
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In juni 2000, een behoorlijk tijdje en grijze ha-

ren geleden, verschenen in Ic Hou de volgende 

woorden: “Collega Danny Van Royen vroeg een 

tijdje geleden om een stukje te schrijven over 

de reis van de derdejaars naar de Cévennes. 

Het lijkt wel de wereld op z’n kop! Hoe kun je 

nu een artikel maken over een reis die nog niet 

plaatsgevonden heeft? Zullen onze jongens en 

meisjes in de wolken zijn? Zal de begeleiding 

tevreden kunnen terugblikken? Zal Saint-An-

dré-de-Majencoules baden in een verzengende 

zon of zullen de hemelsluizen ons trakteren op 

menig frisse douche? Zullen we met gebun-

delde krachten de Hérault de baas blijven? Zal 

de Pont du Gard ook na ons bezoek rechtop 

blijven staan? Zelfs Merlijn moet ons het ant-

woord schuldig blijven. Ik pruttelde nog even 

tegen, maar de hoofdredacteur had een aan-

kondigend stukje in gedachten en ... uiteindelijk 

kwam dat er ook”

Deze keer is de klus een pak eenvoudiger: we 

kunnen nu immers reeds terugblikken op acht 

prachtige reizen... 

’t Is natuurlijk wel een beetje vreemd om in het 

jaar des heren dat ons dierbaar College 200 jaar 

bestaat, terug te blikken op acht jaar derdejaars-

reis en uit te kijken naar de negende! Nog niet 

écht veel. En toch, en toch... ’t Waren acht goeie 

keren en de negende wordt gegarandeerd ook 

een ‘goeike’! En hadden we het geweten, we 

waren met onze Cévennesreis 192 jaar vroeger 

begonnen, want zo jubileumachtig voelt het 

al! Maar dat kan natuurlijk niet, want toen was 

collega-begeleider Luc Pierssens zelfs nog niet 

geboren.

Een terugblik: de eerste keer
De inleiding van het artikel in Ic Hou van januari 

2001 loog er niet om... Het was goed geweest, 

die eerste keer in 2000, méér dan goed en dàt 

kan niet altijd gezegd worden!

“Een lichte ontreddering. Gedesoriënteerd. Snak-

kend naar zon. Met heimwee terugkijkend naar 

een dikke week jeugdig, explosief ‘geweld’. 

Vloekend op het miezerige Belgische weer. Hun-

kerend naar de Mont Aigoual, zere voeten, slaap-

tekort en een koele Export 33. Met een glimlach 

terugdenkend aan ellenlange fijne gesprekken 

met collega’s en ‘coole’ snotapen die steeds al-

les beter weten.

’t Was goed; bangelijk goed! Begrijp je?”

OVER DE GRENZEN

Het is ondertussen januari 2008 en de deadline voor de jubileumeditie 
van ons schoolmagazine komt angstwekkend dichterbij. Collega, en on-
dertussen ook adjunct-directeur, Danny kwam – alsof de tijd was blijven 
stille staan – polsen om een stuk te schrijven over onze derdejaarsreis. 
Terugblik en toekomstplannen... 

<<<

DIT JAAR MET HONDERDZESTIG OP PAD

Vlieg met me mee... naar de Cévennes
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La douce France
En na een eerste keer, kwam er de tweede keer. 

Een tweede keer is meestal beter dan een eerste 

keer, maar niet die keer... Het was gewoonweg 

slechter. Immens slechter! Ja, écht wel! Editie 

2001 was slechter! Punt! We moeten niet rond 

de pot draaien! Lees maar wat er in januari 2002 

in onze Ic Hou stond:

“Pardon? Ja, ja, ja! Het was gewoonweg slech-

ter. Het begon eigenlijk al vroeg in de ochtend 

van die bewuste woensdag. Wie had dit kunnen 

verwachten? We hadden er nochtans alles aan 

gedaan. Briefwisseling, telefoontjes bij de vleet, 

lobbyen, steekpenningen onder tafel à volonté, 

maar het mocht niet baten. 

Het was om zeep.

De zon gaf er de brui aan. Kun je het je al voor-

stellen? Die woensdag op het strand van Pa-

lavas? We hadden moeten bakken en braden! 

Zestig jongere en een tiental oudere lijven had-

den moeten verkoeling zoeken in het zilte nat! 

Maar niets van dat alles. Geen azuurblauwe 

hemel met een Teletubbieszon, geen verzen-

gende hitte, geen smachtende blikken naar een 

frisdrank met een rietje voor Sofietje! Niets! Het 

was grijs. Vele schakeringen grijs. 

We hadden gefaald.

De volgende dag werd het koud en sloot de zon 

een verdrag met de regen. 

Verrader!”

Tja, daar zaten we dan... Maar gelukkig was het 

in werkelijkheid natuurlijk wél nog beter dan die 

eerste keer! De compeed plakte immers nog be-

ter, het eten was nog lekkerder, de roofvogels in 

Beaucaire deden nog beter hun best, de druip-

stenen in les Grottes des Demoiselles dropen 

nog beter, de markt in Ganges was nog bruisen-

der en de blaren nog kleiner.

We waren klaar voor een derde editie. We had-

den er nog altijd goesting in! En editie 2002 

was opnieuw oké! De cravate vloog die laatste 

vrijdag van het schooljaar alweer met veel ple-

zier aan de haak en weer ondergingen collega’s 

op luttele minuten tijd de metamorfose van 

oudercontact-houdende-en-licht-vermoeid-al-

dan-niet-over-de-bril-kijkende-collega tot stra-

lende-bijna-als-dartele-hinde-of-jong-veulen-

zijnde-collega. En de leerlingen, die waren zoals 

leerlingen behoren te zijn: blij en blijer.

Ook de vierde editie in 2003 was er eentje om 

U tegen te zeggen, maar daarna begon stilaan 

de mot erin te zitten... Gieren die op ons hoofd 

kwamen zitten? Druipstenen van tientallen 

miljoenen jaren oud? Een terrasje met zicht op 

de Middellandse Zee? Een beklimming van de 

Mont Aigoual met adembenemende vergezich-

ten? Een afdaling van een bruisende Hérault? 

Gladiatoren in de Arènes van Nîmes? De bege-

leiding had het allemaal wel al gezien... De fut 

was eruit... La douce France leek ons zo douce 

niet meer... Hadden we dan geen goesting 

meer om er met onze derdejaars op uit te trek-

ken? Toch wel! Zeer zeker wel! Maar we wilden 

nieuwe horizonten verkennen. We wilden onze 

grenzen verleggen. Kaarten werden openge-

spreid, tientallen telefoons gepleegd. 

Nieuwe horizonten
Ons oog viel stiekem op Spanje... De leerlingen 

hakten uiteindelijk zélf de knoop door: voor de 

vijfde editie in 2004 waren er zoveel inschrijvin-

gen dat de Château des Pauses veel te klein was 

om ons allemaal te herbergen! Hop naar Spanje!

“We slaan gedurende 7 dagen ons figuurlijke 

kamp op in Corça, maar veel verblijven we niet 

op het domein: het programma zit eivol! De 

leerlingen genoten van een eerste verkennen-

de wandeling, vergaapten zich aan de Sagrada 

Familia en Parc Guëll, kuierden op de Ramblas, 

droomden van een sterrenstatus bij het aan-

schouwen van de grasmat van Nou Campstadi-

on in Barcelona, spartelden en snorkelden in de 

Middellandse Zee, staken een tandje bij tijdens 

de mountainbiketocht, zweetten en puften tij-

dens twee lange wandeltochten, bezochten een 

Spaanse markt, en nog veel meer!” 

Ons Spaans avontuur was super, hoewel we wel 

wat last hadden van een paar vliegen, een lama 

en een licht schurftige hond op het domein... 

Gaia zal het ons wel vergeven dat velen van 

ons die beestenboel met spoed naar de eeu-

wige jachtvelden wensten. Een paar honderd 

zoemerds hebben we in elk geval een handje 

geholpen...

In oktober 2004 leek het helemaal verkeerd te 

lopen... Toen hebben een paar collega’s toch 

wel wat grijs haar gekweekt en her en der sneu-

velde er een nagel. Lees maar wat er in Ic Hou 

verscheen...

“1000 bommen en granaten! Het nieuws viel 

inderdaad in als een bom en de begeleiding 

moest toch even naar adem happen! We zaten 

inderdaad met een meer dan behoorlijk pro-

bleem: 63 ingeschrevenen, 3150 euro inschrij-

vingsgeld (omgerekend is dat 127070,685 oude 

Belgische franken), en géén reis! Inderdaad: 

géén reis! Zoals ondertussen al duidelijk is: il 

ne faut pas vendre la peau de l’ours avant qu’il 

est tiré, hé! Géén reis dus! Er is iets (meer dan) 

behoorlijk misgelopen met de communicatie in 

Spanje en het lag zeker niet aan de tongval. Wij 

hadden net als vorig jaar contact met de uitba-

ter zelf van het vakantieverblijf in Corça. Tijdens 

ons verblijf op het domein hadden we reeds 

een optie genomen voor 2005 en we waren 

overeengekomen dat we eind oktober precieze 

aantallen zouden doorgeven. Wij belden braaf-

jes door dat we in juli 2005 domein l’Ocell zou-

den verblijden met 63 kwieke jongelui: bleek dat 

er slechts plaats was voor 0! De overkoepelende 

organisatie had – buiten medeweten van de ei-

genaar – het domein reeds verhuurd. We heb-

ben toen onze reputatie als leraar zwaar eer aan 

gedaan – zagen – maar het mocht niet baten. 

OVER DE GRENZEN
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Retour à ...
5 uur na deze onheilsboodschap en evenveel uren Spaanse (en Franse, en 

Spaans-Franse, en onverstaanbare,... ) telefoontjes later, was er echter een 

oplossing uit de bus gevallen. Alleen was de bus niet Spaans, maar wel 

Frans. We trekken tijdens de zomervakantie (opnieuw) naar Saint-André-

de-Majencoules in de Cévennes. De beperktere groep deelnemers maakt 

dit mogelijk. Het grootste onheil was nu wel geweken – we hadden deel-

nemers én een reis én 3150 euro inschrijvingsgeld – maar de reis was wél 

naar het verkeerde land! 

63 leerlingen waren stipt op tijd aanwezig op de informatievergadering 

waarop zij vriendelijk – doch heel dringend – uitgenodigd waren. Hier en 

daar zag je tijdens het verkondigen van de ‘Ondergang van de Spaanse 

Reis’ wel een mond openvallen en je zag hoe niet aanvaarde communica-

tiemiddelen als ‘fu**’ en ‘shi*’ en ‘kl**’ zich ter hoogte van de stembanden 

vormden, maar gelukkig niet verder groeiden dan het embryonale stadi-

um. Over het algemeen hadden onze lieve jongens en meisjes wel begrip 

voor dit duidelijk geval van overmacht. Uiteindelijk schreven zich 58 leer-

lingen opnieuw in voor de reis naar Frankrijk.”

De zesde keer was er weer eentje om van te snoepen. Alles verliep in peis 

en vree en bij onze terugkeer weer een heleboel lachende en in de zon 

geblakerde gezichten!

Twee groepen
Lap zeg! Wanneer zou ons eindelijk eens rust gegund worden? We hadden 

nu net onze draai weer gevonden in het opnieuw voor ons douce France, de 

druipstenen dropen weer precies zoals we het graag hadden, de condor was 

eindelijk samen met de Spaanse vliegen naar de eeuwige jachtvelden gevlo-

gen. Kortom, we konden weer met ons allen volop genieten van de heerlijke 

Cévennes en nu lapten ze ons dit! Wie lapte wat dan aan wie? De leerlingen 

natuurlijk! Het zijn toch altijd de leerlingen!? Ofwel lappen ze iets aan hun 

laars ofwel lappen ze iets aan onze laars! Nu waren ze weer met meer dan 

honderd! Nu moesten we weer verhuizen! Gelukkig was er Albert Van Huffel, 

die een tweede locatie vond in Le Vigan, op een tiental kilometers van ons 

vertrouwde Château in Saint-André-de-Majencoules. Tussendoor schudde 

hij ook nog een erg enthousiaste tweede ploeg begeleiders uit zijn mouw, 

regelde traiteurs, tenten en god weet wat nog allemaal! Feit is dat we kun-

nen terugblikken op een zeer geslaagde reis in 2007!

Met honderdzestig op pad
En nu is het uitkijken naar juli 2008... Om en bij de 160 leerlingen zullen weer 

genieten van wat het zuiden van Frankrijk aan prachtigs te bieden heeft. De 

mensen van de begeleiding en keukenploeg kijken er al volop naar uit!

Het is mooi geweest, schoon, prachtig, fantastisch! Als ’t College z’n 300ste ver-

jaardag viert, hoop ik nog eens te kunnen terugblikken op zo’n prachtervaring! 

Dank in elk geval aan: Patrick Braem, Inge Callewaert, Bea Cap, Luc Cor-

tebeek en Riet, Evy D’heer, Ingrid Dekeyser, Robby De Rudder, Bart De 

Schutter, An De Wilde, Vera Goossens, Inge Meul, Renaat Philips, Luc Piers-

sens, Eef Rombaut, Jef Steenssens, Tiny Torsy, Sandra Vancauwenberghe, 

Paul Van Dam en Marianne, Wim Vandervreken, Kathelijn Vandewal, My-

riam Van Goethem, Nele Van Haeghenberg, Kristof Van Hove, Albert Van 

Huffel, Thomas Van Meir, Pieter Van Rumst, Leen Verhelst, Etienne en  

Maria Van den Bossche, en Lieve Dellaert. 

Dank ook aan een zeshonderdtal leerlingen die tijdens de derdejaarsreis 

een fijne tijd beleefden, maar deze reis ook tot een fijne reis maakten! Dank 

ook aan de directie om deuren open te zetten, carte blanche te geven, te 

vertrouwen in een grote groep collega’s en waardering te tonen!

Als we deze zomer, volgend jaar of als we oud, grijs of kaal zijn geworden 

“Vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow” zullen horen, dan zullen 

we met heel veel plezier terugblikken op een onvergetelijke ervaring daar 

ergens in een piepklein dorpje in de verre, verre Cévennes...

soms zijn er momenten dat ik aan je denk,

ook al komen die maar weinig voor

... 

vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow, 

ik denk alleen aan jou

vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow,

ik hou alleen van jou

Vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow, 

ik denk alleen aan jou

vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow, 

ik hou alleen van jou,hou alleen van jou.

...

(Paul De Leeuw)

RP

19 – 28 juli 2008: 
Reis naar Slowakije voor € 865 (vol pension)
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Gedurende de 200-jarige geschiedenis van het 

Sint-Jozef-Klein-Seminarie passeerden zowat 

alle stijlen de revue: vederlichte komedies lopen 

topzware tragedies voor de voeten. Tussen de 

ensemble- en kostuumstukken prijken zelfs en-

kele musicals en een enkele keer puur improvi-

satietheater. Ic Hou dook in zijn eigen archieven, 

op zoek naar de magie van het schooltoneel.

De auteurs: niet te minsten
Een beetje toneelauteur kan blijkbaar pas de 

theaterparnassus bestijgen als een stuk van zijn 

hand (ze zijn inderdaad allen van de mannelijke 

kunne) onder College-auspiciën op de planken 

is gezet. Met een duidelijke voorliefde voor de 

Grote Namen; het SJKS weet zijn klassiekers im-

mers in de watten te leggen. De Grieken voeren 

het lijstje aan, met Shakespeare als verdienste-

lijke tweede. Brecht, Claus, Molière, Tolstoj en 

Gogol geven het palmares verder glans.

Professioneel
Waar de toneeltraditie precies begint, is moeilijk 

te traceren. Feit is wel dat al in het eerste Ic Hou-

nummer uit 1955 gewag wordt gemaakt van 

een rijk theaterverleden. In tegenstelling tot de 

huidige formule werd er in de wonderjaren van 

het Collegetoneel niet één maar twee keer ge-

speeld. Ieder najaar werd een grote productie op 

het getouw gezet en bij de prijsuitreiking in juni 

werd dat nog eens dunnetjes overgedaan met 

fragmenten uit mastodonten uit de theaterge-

schiedenis. Opmerkelijk is wel dat er toen al een 

beroep werd gedaan op (beroeps)regisseurs van 

buiten de schoolmuren. Onder impuls van de 

legendarische Dries Morel (die ongeveer in de-

zelfde jaren het schoolblad Ic Hou mee boven de 

doopvont hield) en Ludo Van Ginneken werd de 

‘professionalisering’ van het toneel ingezet. Eén 

van de opmerkelijkste huisregisseurs was Remi 

Van Duyn, die later furore maakte als enscèneur 

van massaspektakels als de IJzerbedevaart en de 

Heilig Bloedprocessie. Plaats van opvoeren was, 

een enkele uitzondering daargelaten, de voorma-

lige Feestzaal die haast een eeuw lang de speel-

plaatsen van de lagere en middelbare school van 

elkaar scheidde tot ze in 1994 door een alles ver-

woestende brand tot puin herleid werd. 

De leerlingen in de hoofdrol
Het opzet was destijds licht anders dan vandaag. 

Waar de laatste decennia de (hoofd)rollen netjes 

verdeeld werden onder leerkrachten en leerlin-

gen, stonden tot in de vroege jaren ‘60 de leer-

lingen volop in the picture. Ook het devies ‘Hoe 

meer volk we van de scène kunnen laten proeven, 

hoe beter’ was nog niet van kracht: een cast van 

meer dan 20 spelers was meer uitzondering dan 

regel. Bij de drie voorstellingen – één galaverto-

ning voor de prominenten en twee voor het ge-

wone publiek – zat de zaal steevast barstensvol. 

De toeschouwers telden tussen de 50 (galavoor-

stelling) en 40 frank (de modale burger) neer om 

het spektakel bij te wonen. De opbrengst van de 

opvoering werd binnen de schoolmuren besteed 

– het boekenfonds voer er vele malen wel bij. De 

stukkeuze leert ons echter wel dat de toenma-

lige smaak toch enigszins verschilde van die van 

nu: veel van de opgevoerde teksten hebben de 

tand des tijds niet doorstaan . Ze dragen illustere 

namen als ‘Muiterij op de Caine’, ‘De trouweloze 

wereld’, ‘De ivoren deur’ en ‘Columbus’. Dat het 

Collegetoneel overal hoog aangeschreven stond, 

merk je aan de lijst prominenten in de zaal: bis-

schoppen en kerkelijke hoogwaardigheidsbekle-

ders, de fine fleur van burgerlijk Sint-Niklaas, maar 

ook de voedstermoeder van het Vlaamse theater, 

Dora van der Groen, werden tussen de aanwezi-

gen gespot. De prestaties van de spelers werden 

achteraf in uitgebreide recensies in de pers tegen 

het licht gehouden.

 

Hard labeur en na afloop... dorst
Het repetitielabeur, de strijd tegen de klok om te-

gen de voorstelling een decor in elkaar te knutse-

len, de speurtocht naar de juiste kledij en – niet te 

vergeten – de magische sfeer die de geur van de 

planken, de warmte van de spots, de spanning en 

het plezier van het spel en niet te vergeten volle 

zalen met zich meebrengen, zijn na al die jaren 

echter nog steeds de vaste ingrediënten van een 

schoolproductie.  De inhoud van de stukken, de 

smaak van het publiek en de manier van spelen 

mogen veranderd zijn, de kern blijft hetzelfde. En-

kele sfeerschetsen uit het stuk Columbus (1956): 

“Kritisch nevelig zwijgt de zaal, waarin nu en dan 

brilglazen opflikkeren die gespannen de gebeur-

tenissen volgen. Matrozen spelen gitaar en dob-

belen. Columbus houdt een fel betoog tegen de 

pater, die zich niet kan verdedigen daar hij te doen 

heeft met een broekspijp die steeds meer wil af-

zakken en een veiligheidsspeld die tergend in zijn 

been prikt. Vincente [een van de personages] valt 

eens deftig uit de noot zodat zijn broer Martin 

twee bladzijden tekst minder moet zeggen maar 

alles komt toch terecht als Ravel losbreekt. Dans, 

apotheose, doek, dorst!” De toneelopvoering was 

sterk met het schoolse leven verweven. De direc-

tie woonde op tijd en stond een repetitie bij, leer-

krachten en leerlingen werkten nauw samen bij de 

repetities en het in elkaar knutselen van het decor. 

En na afloop passeerde de econoom met de fles 

cognac, aldus Marcel Van Brussel, die als leerkracht 

– naast zijn bloeiende carrière in het amateurcir-

cuit – tot in de late jaren ’80 een vaste waarde op 

de Collegeplanken was.

Nieuwe start
In de vroege jaren ’60 bloedde de toneeltraditie 

stilaan dood. Meer dan tien jaar lang bleef het 

erg stil op het toneelfront. Links en rechts zetten 

leerlingen een kleinschalige productie op poten, 

vooral bestemd voor medeleerlingen. Tot meer 

dan een paar op zichzelf staande voorstellingen 

kwam het echter niet. Tot halfweg de jaren ’70 

enkele jonge wolven, waaronder Eddy Allcock,  

Eddie Van der Vieren en Danny Van Royen, de 

handen in elkaar sloegen met enkele gretige 

collega’s uit de Heilige Familie. In het korps werd 

duchtig geronseld en een nieuwe theaterfa-

milie was geboren. Een sterke familie, zo blijkt, 

want meer dan dertig jaar later is ze nog steeds 

springlevend. In het tweede jubileumnummer 

van Ic Hou belichten we uitvoerig de toneelstra-

patsen tussen 1977 en nu.

BN

PLANKENKOORTS

De wonderjaren  
van het schooltoneel

Theater zit diep in de Collegetraditie geworteld. Het hoort bij het College 
zoals de kerk, de lange gang en de Calfac. 
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Non
Even was er de regeringscrisis in 2007. 

Joëlle Milquet kon zogezegd de keiharde Vlaam-

se eisen niet aanvaarden. De waarheid is echter 

... complexer. Ze had al kort na de verkiezingen 

haar 12-jarig zoontje willen laten inschrijven in 

ons eerste jaar. Qualité, vous savez ... Het had 

niet gepakt. ”Non!” had Walter Roggeman ge-

zegd. Bij de start moeten al onze leerlingen Ne-

derlandssprekend zijn. Dra komt er dan Frans bij, 

da’s waar, en Engels en Duits en misschien wel 

Spaans en Italiaans. En als het een echte ‘die 

hard’ is nog wat Russisch van de Faems. Maar 

geen Nederlands? “Non”. Het is hard aangeko-

men bij ons Joëlle. Ja mens, de Vlaamse onver-

zettelijkheid van Walter Roggeman, hé. België 

zal het geweten hebben. Zeker nadat Rogge-

man zei van nog eens terug te komen in decem-

ber. Als het nieuwe gebouw klaar was, kwam er 

weer een OKAN-klas op onze school, misschien 

dat dan ... 

Het is dan dat haar schmink is beginnen uitlo-

pen. Ja madam, de juiste leerling op de juiste 

plaats. We zijn er sterk in. 

Crisis? Nee, toch
Geen Belg die er zich wat van aantrekt. Want we 

blijven feesten. Stoetsgewijs fietsend bolden we 

het schooljaar in. En het was nog niet eens eind 

september of er was al het feestweekend met 

feestzitting, feestreceptie, familiaal feestweek-

end en ga maar nog een feestje of twee door. In 

oktober gingen onze leerlingen nog wat meer 

praktische wijsheid opsteken bij oud-leerlingen. 

Jaja, SJKS als poort naar succes in je latere leven: 

voor je ’t weet ben je ingenieur, dokter of sta je 

naast Flahaut op een vliegveld in Tsjaad om een 

oude Belg te repatriëren. En als dat allemaal niet 

lukt, kan je ook nog eenvoudig leraar worden. 

‘Poëzie op zondagmorgen’ in Sint-Niklaas? Geen 

mens die er vijf minuten vroeger voor naar de 

bakker gaat. Maar poëzie in ’t College? Een his-

torisch succes. 

En voor we ’t goed beseften, bolden we zo de 

examens in. Weer feesten geblazen! Even tijd 

maken, zelfs in volle examenstress, voor de 

meester der meesters: Raymond Ceulemans 

kwam onze burgervader een balleke leren ste-

ken in de feestzaal. 

En 2008 belooft nog feestelijker te worden.

De champagnekurken zullen nog maar net het 

nieuwe jaar ingeknald hebben of de superpro-

ductie Jesus Christ Superstar komt er in januari 

al aan. Er komt een leerlingenverwendag (neen, 

Matthias, da’s niet uitslapen met 10 euro pree 

van den directeur), de historische tentoonstel-

ling (onze huishistorici beginnen te kwijlen bij 

de gedachte alleen al aan eeuwenoude do-

cumenten en in het vooruitzicht op expositie-

kasten met allerlei geschiedkundig lekkers als 

landkaarten en perkamenten is een historich or-

gasme nooit veraf) en natuurlijk ...de leerkrach-

tenverwendag, 11 mei. 

Feest alom dus. ’t Zal afkicken worden in sep-

tember 2008. Want dan wordt de feestbladzijde 

definitief omgedraaid. Feestloos. Troosteloos 

saai. Want om al aan de voorbereiding van 

250 jaar SJKS te beginnen zal het nog wat vroeg 

zijn. We zullen niet meer weten wat te doen. 

Hopeloos vervelen zullen we ons. Geen verga-

deringen meer, geen nieuwe, bruisende ideeën, 

geen gesleur meer met tafels en stoelen. En er 

zullen misschien nog meer SJKS-baby’s gepro-

duceerd worden dan in 2007!

Want zo’n feestjaar komt niet uit de lucht geval-

len. Daar steekt wel wat energie in. En in deze 

zin is ‘wat’ een enorm eufemisme voor ‘bergen’ 

energie. Want in 2005 al waren er vergaderin-

gen voor kandidaat-brainstormers. Hun ideeën 

mondden uit in tal van werkgroepen. 

Er waren er die de kar trokken, er waren er die 

een kar in hun handen werden geduwd door de 

directie, er waren er die op de kar sprongen, ... 

En er waren er ook die aan de zijlijn stonden. Die 

wel supporterden voor de karren, maar die nog 

niet goed wisten op welke kar ze zouden sprin-

gen, stappen, sukkelen.

Dat familiaal weekend zei me wel wat. Kon ik 

weer tafelpapier snijden. Geef me mijn knielap-

pen, mijn volautomatische schaar en ne rol of 

tien papier en ik ben vertrokken. Niet te veel 

ideeën, niet te veel gepraat. Geen blabla, maar 

boemboem.

Op de kar Meerschaert
Het zou niet bij papiersnijden alleen blijven. 

Want Patrick Meersschaert had nog een ‘job-

beke’ voor mij. Hij plande immers een fietstocht 

tijdens het familiaal feestweekend van 24 sep-

tember. Hij vroeg aan mij en Marc Smet of we 

geen zin hadden om in te staan voor de repa-

triëring van pechvogels tijdens die fietstocht. Ik 

met mijne minibus en Marc met zijn verstand en 

kennis van de Wase polder en zijn zangvogels, 

dat zag hij wel zitten.

SCHACK-BOEK

Op pad met de champ
Tweehonderd jaar College: feest. Freddy Willockx verbouwde er een halve 
stad voor: een heuse Ramblas om leerlingen en professoren veilig en op 
niveau naar het Heilige der Heiligen te laten schrijden. Fietsers mochten 
na Freddy’s ingreep de markt straffeloos dwarsen naar een poort van hun 
keuze: de Collegepoort of de Stationstraatpoort. En als klap op de vuurpijl: 
de finale van de rioleringswerken. Metersdikke buizen werden onder het 
kruispunt van de Kleine Laan met de Broodstraat onder de grond geboord. 
De stroom leerlingenzweet zorgde immers al jarenlang voor wateroverlast  
in de buurt. 

<<<<<<
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Wij ook, da’s zo een jobke waarmee ge altijd suc-

ces hebt: mensen uit de stront helpen, loodgie-

terij op wielerniveau: altijd contente mensen. 

Zaterdag zou voldoende zijn, voor zondag had 

hij Nele Van Haegenbergh al aangesproken. Die 

zou dat wel alleen afkunnen. Da’s wat anders dan 

Schack en Smet. Zet die achter het stuur van ha-

ren Amerikaan en die rijdt Paris-Dakar ‘op haren 

alleenend’. En geen co-rijders of andere overbo-

dige onnozelaars in haar passagierszetel!

We sprongen dus op de kar van Patrick Meers-

schaert. Als kartrekker van de fietstocht hadden 

we er alvast een van formaat: zo maar eventje 

drie keer op rij wereldkampioen mountainbike. 

Weliswaar bij de masters, maar toch. Da’s volk 

om af te blijven, vraag dat maar aan Sven Nijs. 

Zo’n wedstrijd duurt voor Nijs te lang, ’t is te 

warm of te nat, kortom ’t is altijd wat voor hen 

die het simpelweg niet kunnen. Maar de Mini, 

die zit altijd in forme. Dat zijn van die mensen 

die altijd fit zijn. Die vallen op door hun fris-

heid. Patrick Meersschaert al eens betrapt op 

een uitgebreide geeuwpartij zoals er ’s morgens 

wel meer gepresenteerd worden in de leraars-

kamer? Hem na de middag al ‘zijne klop’ zien 

krijgen? Nee, altijd even dartel, fris, monter en 

bij de pinken. Geen woord verkeerd of hij heeft 

het gehoord.

He really likes the guy from 
Sint-Gillis
Klein manneken met een klein verzetje. Maar 

met een enorm hoge trapfrequentie. Lance 

Armstrong naar boven zien rijden in de Tour 

de France? Wel, ik weet waar Lance de mosterd 

haalde: he really likes the guy from Sint-Gillis.

De Meerssschaert kwam eens naast me rijden 

in de Stationstraat. Alletwee op ‘nen damsvelo’. 

Om onnozel van te worden. Ik op een gewone 

stadsversnelling, hij met zijn molentje. En die 

werd maar niet moe. En maar blijven tetteren, 

die klep stond nog niet stil wanneer ik al lang 

hing te piepen op mijn zadel. Maar niet zeggen 

dat hij het door had dat mijn vat af was en dat 

hij wel wat trager zou rijden. Nee, hij heeft zo 

een duivelse tact nog bovendien. Maar zijn blik 

zegt me dan genoeg. Om de muren van op te 

lopen, die blik. Hij kijkt dan eens in uw ogen en 

ge weet hoe laat het voor u is. Zo een blik van: 

zullen we nu de MUG opbellen of val je liever 

honderd meter verder dood? Moordend moet 

dat zijn voor zijn tegenstrevers. Dat filmpje van 

het laatste WK al gezien? Ge moet maar eens kij-

ken op het internet. Dan zie je die grote, zware 

beren zich naar boven hijsen. Patrick Meers-

schaert moet wat meer force zetten dan op 

’t plat, maar die blijft in ’t zadel. Sommig moun-

tainbikers hadden beter hun fiets thuisgelaten. 

Voor hen was dat meer een loopkoers in de 

bergen. Loopkoers met fiets aan de hand. Niet 

voor de Meersschaert. Ik moet een viaduct al 

‘en danseuse’ nemen, hij zit nog gemakkelijk in 

het zadel bij 20% bergop. (Daar is wel iets over 

te zeggen, over dat zadel. Ge moet dat ‘celleken’ 

van hem eens goed bekijken. Laten we zeggen 

dat je voor een citybike een breed zadel hebt, in 

lingerietermen een boxershort. Dan heb je een 

racefiets. Al heel wat smaller, een tanga, zullen 

we zeggen. Awel, op zijn mountaibike heeft 

de Meersschaert een string. Da’s geen zadel 

meer, dat is een plastieken latje van amper en-

kele centimeters breed. Daarom hoeft hij ook 

geen schrik te hebben dat zijn fiets zal gestolen 

worden. Iedere potentiële dief krijgt al rillingen 

wanneer hij denkt aan het potentieverlies dat hij 

zal lijden als hij snel met die fiets moet proberen 

wegrijden.)

In elk geval, we moesten ons geen zorgen ma-

ken, dat jobke werd voor ons een fluitje van een 

cent. Iedereen jaloers op ons. Ah ja, de heren 

van ’t vervoer. En wij zullen wel maaltijden op-

dienen als de heren de succesboy gaan uithan-

gen tijdens de fietstocht, hé! Schoon verdeeld is 

anders, niet?

Nee, wij leefden heel relax naar het feestweek-

end toe. Ah ja, by the way, hij ging ons nog een 

plannetje geven van die fietstocht. Kwestie van 

niet al te veel verloren te rijden. Hij onderschatte 

ons blijkbaar. Maar als we u daar een plezier mee 

kunne doen, laat maar komen, Patrick.

Op verkenning
En dat planneken had hij bij zich, die woens-

dagvoormiddag. “’k Zien ons dor nog zitten” 

zou mijn moeder zeggen. Ik met Marc Smet in 

de ‘stille ruimte’ achterin de leraarskamer. Pa-

trick was langsgehuppeld in zijn onvervalste 

Jack Russel-stijl. Diepte een paar minuscule vel-

letjes A4 op uit zijn rugzak. Daarop – mits een 

vergrootglas type microscoop leesbaar – de 

kaart van het Waasland met Sint-Niklaas, Wase 

polder, Stekene, Moerbeke, Sinaai, Puivelde en 

andere metropolen, de te volgen weg. Was dat 

nu dè fietstocht? Neeneen, de gezinsfietstocht 

dat was voor de mannen van de lagere school. 

Ronny Dragon regelde dat allemaal. Dat ging 

een tocht van een 60 kilometer worden. Maar 

dat was langs de baan, daar was niets aan qua 

voorbereiding. Dat hier was de mountainbike-

tocht. Hij ging die donderdag en vrijdag tussen 

de soep en de patatten uitpijlen. En of we die 

tocht dan niet eens gingen verkennen op zon-

dagnamiddag met een paar man. Kwestie van 

te weten waar we ergens moesten zijn als een 

pechvogel ons nodig had de zaterdag daarop. 

Het zou schoon weer worden dat weekend en 

voor twee wielertoeristen als wij kon dat toch 

plezant worden?

Ik en Marc keken naar mekaar. De Meersschaert 

was alweer weggejackrusseld. Marc had het ge-

merkt dat ik wat bleek was weggetrokken. Zou 

ik met mijn koersfiets komen? Nee jong, doeta-

nie, zei Marc. Ik ken die Meersschaert. Die stuurt 

u ergens een dreef in en voor da ge ’t weet zijt 

ge aan het zwemmen. Ik kom met mijn goeie, 

stevige stadsfiets, zei Marc.

Maar ja, Marc Smet, da’s wat anders dan Herman 

Schack. Marc is nen echte Flandrien. Die zet zijn 

fiets niet buiten voor minder dan 50 kilometer. 

Die begint pas echt te fietsen wanneer ik al lang 

in de lappenmand lig. Die rijdt de Ronde van 

Vlaanderen voor wielertoeristen op zijn nuch-

tere maag. Die reed op paaszaterdag 2007 met 

Eddie Van der Vieren de Bloesemroute. En Eddy 

kon het bijna niet meer voortvertellen, nog 

5 kilometer verder en die hadden ze met Pasen 

SCHACK-BOEK
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kunnen uitstrooien. Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben 

een schoonweerfietser. Veel keren de koersfiets 

op, maar zelden voor langer dan twee uur. Wel 

professioneel van fiets en uitrusting. Dat moet 

blinken. Maar het mannetje aan het stuur? Ik kan 

het niet beter formuleren dan mijn huisarts al 

heel wat jaren geleden. Die was daar aan mijn 

longen en hart aan het kriebelen met zijn ijs-

koude stethoscoop en ik zag hem een zorgelijke 

wenkbrauw fronsen. Is daar iets mis? Is dat soms 

niet stevig genoeg voor mijn fietstochten? Laat 

ik het zo stellen, zei hij, met een 2PK-tje kan je 

ook Paris-Dakar rijden. Maar ge moet daar na-

tuurlijk niet onnozel mee gaan doen. Ah ja, ik 

opperde dat den Boonen dan wel met een Mer-

cedes reed. Nee, in vergelijking met mij was dat 

een van die Amerikaanse supertrucks.

En ik ging dan op schok met de wereldkampi-

oen? De onbetwiste numero uno?

Ik had niet eens een mountainbike. En uit mijn 

stadsfiets schoot regelmatig het achterwiel 

scheef, daarom had ik altijd een tang op zak. 

En ons Marie overtuigen om voor één keer een 

nieuw machien te gaan kopen, neen, manne-

ken, september is al duur genoeg, zeker?

Onze jongsten bracht de redding: die was uit 

zijn mountainbikeske gegroeid. Nu ja: moun-

tainbike? Zo een gevalleke van net geen 100 

euro van Decathlon. ‘k Zou er alvast een paar 

keer mee gaan trainen. Kader zelfs voor mij 

wat te klein, maar voor de rest een heel soepel 

machientje. Schakelen was wat moeilijker, maar 

met nog ne keer of drie trainen zou ik alvast een 

paar kilometer meekunnen, ik had tenslotte mijn 

basisconditie van de weg nog.

Ah, ge gaat dus den onnozelen uithangen. Zijt 

ge nog niet geleerd? Ge zijt al meer dan 50 zulle. 

Leer eens rekening houden met vanalles en nog 

wat, want een paar uren fietsen kan een school-

jaar ellende opleveren. Is dat uw bedoeling? Wat 

moet ge nog bewijzen op uwe leeftijd? 

De commentaren van ons Marie op de aankon-

diging van mijn mountainbike-exploot met de 

champ en de neef van Briek Schotte waren dus 

echt bemoedigend. Weet ik meteen waarom 

Rasmussen naar Italië ging trainen in plaats van 

bij zijn vrouw in Mexico te blijven. Gewoon om 

’t gezaag van zijn vrouw te ontlopen, ja. Niks 

geen bloeddoping of testosteron. Gewoon op 

de vlucht.

Mijn trainingsoorden gaven me alvast weinig 

hoop. Ik heb het niet voor de mountainbike. Te 

dikke banden. Een ongemakkelijk stuur. Geen 

klikpedalen (op de mijne toch niet). En dat ka-

dertje was zo klein dat ik steeds dreigde overkop 

te gaan als ik eens recht op de pedalen liep. En 

tegenwind ging het helemaal niet. Jongens, dat 

ging wat worden zondag!

In forme
Zondagmiddag toch maar een boterhammeken 

gegeten. De frietsjes zouden ’s avonds des te 

meer smaken. “Als ge al niet in ’t hospitaal ligt, 

tenminste.” Als laatste aanmoediging vlak voor 

de start kon dat tellen. En als ik me eens wat pre-

pareerde? Dat was nu toch in. Alvast – ik dacht 

zonder dat iemand het zag – een paar Nurofen-

nekes uit het medicijnenkastje genomen. Voor 

de hoofdpijn die zeker zou komen. Plots de stem 

van de jongsten: en pak ook maar een paar Im-

modiummekes, want de Meersschaert gaat u 

toch de stront uit uw broek rijden.

Mijn liefste zwaaide me nog uit. Tot straks hé. 

Aan haar blik kon ik raden dat ze eraan twijfelde. 

Straks ja, maar waar?

Het was een heerlijk nazomerweertje. Stralend 

zonnetje, geen zuchtje wind. En ik zat in forme, 

zoveel was duidelijk.

Om kwart voor een was ik al op de plaats van de 

afspraak: de bruine poort aan de stadsschouw-

burg. Oei, daar stond al iemand. Nen echte 

mountainbiker. Een soort Viking, een Noorman 

uit het hele hoge noorden. Niet overdreven 

groot, maar een blok gewapend beton. Met 

spieren als scheepskabels. En vervaarlijke snor. 

Had er die voormiddag al 50 kilometer opzitten. 

Ronde van het Waasland in Sinaai, weet je, sa-

men met nog 1200 andere ‘echte’. Zijn woorden 

waren nog niet koud of hij produceerde daar 

een fluim die een gat boorde in de arduin van 

de stadsschouwburg aan de overkant van de 

straat. Dat zijn van die mannen die je best niet 

tegen hun achterwiel rijdt.

Marc Smet kwam ook aangereden. Op zijn 

stadsfiets. Met fietstassen. Die zag duidelijk de 

zondagnamiddag ook al heel wat minder roos-

kleurig in dan bij het aperitief op het terras van 

zijn Ponderosa in de Olmenstraat.

En kijk, wie reed daar ook mee? Den Herman 

Stuer! In vol ornaat. Valhelm en al. Met professi-

onele mountainbike. Zou ik ook best niet tegen 

zijn achterwiel rijden, of ik heb ne slechten uur-

rooster voor de rest van mijn Collegedagen. Zag 

er ook vervaarlijk uit, in dat koersbroeksken. Een 

en al kracht. Beer uit Haasdonk. Wat veel aan 

den Trippel gezeten, zo te zien aan ’t buiksken, 

maar voor de rest was die er klaar voor. 

En zie, ook de Rembert van de derde Latijnse 

reed mee. Die kwam dus al met de fiets van Ver-

rebroek. Zegt niet veel, kan aardig uit de hoek 

komen en is van geen kleintje vervaard. Man 

uit de polder. Geef je ook best geen shot in zijn 

achterste.

Met vieren dus. Nog even wachten op de mees-

ter himself. Daar was hij al: met valhelm, regen-

boogtrui en WK-fiets. Klein, freel, maar zoals 

altijd straalde hij energie uit. Het tegenlicht gaf 

hem een gouden aura en zijn klikpedaaltjes 

schitterden als had hij ze opgeblonken met 

staalwol.Ze schitterden als de sporen van een 

frissse ruiter. Oei, als hij daar eens mee ging op-

trekken zou mijn Guldensporenslag rap voorbij 

zijn. Hij kneep zijn remmen dicht en bleef een 

paar tellen ‘sur place’. Zeker niet om indruk te 

maken, hij was dat gewoon, hij kon zo blijven 

staan tot het donker werd. Toch gaf het mij een 

krop in de keel. Ik heb dat vorig jaar namelijk 

ook geprobeerd. Op de markt in Beveren. Ze zijn 

daar nog altijd mee aan het lachen.

En weg waren we. Nee, een kaart was niet no-

dig. Hij kende de weg van buiten. Hij had im-

mers al voor meer dan de helft pijlen geplakt. 

Als er soms iets niet duidelijk was moesten we 

’t hem maar zeggen.

Over het kruispunt van Vijfstraten, Spoorweg-

wegel op, weer af, eerste dreef in. Patrick Meers-

schaert met zijn molentje, Thor Heyerdahl met 

een verzet om Eddy Merckx rillingen van te 

bezorgen, Briek Schotte en de Stuer iets te ge-

concentreerd om op hun gemak te zitten, en de 

Rembert? Het eerste maïsveld was nog maar in 

zicht of hij lag al in het decor. Niks geen paniek. 

Hij schudde eens met het hoofd en terug de 

fiets op. Ja, de Rembert, eer dat ze in Verrebroek 

beginnen te janken moet er veel gebeuren!

En ik? Ik had me in het wiel van de Viking gezet. 

Niet onverstandig, je kon best zo kort mogelijk 

de Meersschaert volgen.

En hij liet ons volgen. Hij reed net niet met de 

remmen dichtgeknepen.

In Stekene reden we langs de vaart: op het jaag-

pad dat door de droogte van de voorbije dagen 

meer en meer op een wasbord was beginnen 

lijken. Ik rammelde zowat van mijn fiets.Dit was 

geen fietsen meer: dit was als rijden met een 

auto met vierkante wielen. Marc Smet speelde 
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het leper: hij had gezien dat aan de andere oe-

ver en vlotlopend asfaltbaantje lag. Maar kom, 

Nurofen en Immodium bewezen eens te meer 

hun nut. Want al leken mijn darmen soms ach-

ter mijn oren te zitten, mij ontsnapte geen raar 

luchtje.

Na een sterke afdaling waarbij de fietstassen 

van Marc iets te veel in de weg bleken te zit-

ten, doken we de Stekense bossen in. Ik zat in 

vorm, maar had geen tijd om de natuur te be-

wonderen.De Meersschaert duidelijk wel. Die 

kon zich nog mateloos opwinden over pijlen 

die de organisatoren van een of andere paar-

denwedstrijd met spijkers in de bomen hadden 

geslagen. En dan maar beweren dat de moun-

tainbikers de natuur verpesten. En hij ging maar 

door. Hield zelfs even halt om de ontdekte orga-

nisatoren van die paardenkoers de les te lezen. 

Nu ja, bij de tamelijk verhitte discussie moest hij 

geen schrik hebben, want ook Knud Svensson 

was vervaarlijk door de neus beginnen briesen. 

De vrede bleef nog juist bewaard zonder dat de 

VN-troepen moesten opgetrommeld worden 

en tussen de paardenruggen door laveerden we 

van de ene mottige wegel naar de andere.

In de buurt van Kaboel?
Het viel me op dat Patrick Meersschaert een 

propere mounainbiker is. Niet door de plas als 

het niet moet, geen stoerdoenerij in mul zand, 

maar liever een hard strookje opzoeken. Hij kon 

daarbij wel tientallen meters op een reep zand 

van een paar centimeter breed rijden. Mocht ik 

niet eens aan denken.

Maar met veel goeie wil bleef ik in het spoor van 

Bjarne Larsson, die ook in het mulle zand het 

groot mes bleef martelen.

“Zie, Marc, nu we dat eens op voorhand rijden, 

zullen jullie zaterdag toch weten waar de pech-

vogels kunnen opgehaald worden, niet?” Het 

was Marc Smet teveel geworden. “Patrick, we 

hebben hier nu al zoveel gedraaid en gekeerd 

dat ik niet eens meer weet waar we nu zijn. Als 

ge zegt dat we op vijf kilometer van Kaboel aan 

het rijden zijn, zou ik het nog geloven ook. Met 

al die bommenkraters in die wegels.” 

Ik kon Marc geen ongelijk geven, maar moest te-

veel naar lucht happen om het luidop te beamen. 

Geen probleem voor de Meersschaert. Dat zou 

allemaal wel slim komen. Geen paniek, zei hij. Het 

hoofd koel houden, want weldra gingen we een 

paar honderden meter echt werk krijgen.

En we zullen het geweten hebben! We doken 

me daar een dreef in! Dat was geen mul zand 

meer, dat was gewoonweg een omgeploegde 

dreef. Aan de kant nog amper berijdbaar, voor 

de rest zelfs te voet een marteling. Meersschaert 

voerde het tempo iets op. Marc zat tot aan zijn 

fietstassen vast in de blubber, Rembert reed al 

enige tijd met de blik verder dan op oneindig 

en Herman Stuer had duidelijk last van de rug. Ik 

kon nog redelijk volgen, tot plots de Noor voor 

mij een doodsmak maakte. Recht de braamstrui-

ken in. Geen tijd echter om me om de slachtof-

fers te bekommeren. Sauve qui peut! Als een 

TGV ging de Meersschaert ervandoor, zijn pe-

daaltjes martelend. Mijn eigen tempo opvoeren 

zou me in een diepe coma doen belanden. Dus 

maar lijdzaam toezien hoe hij op een goeie 600 

meter een minuut of twee voorsprong nam. Een 

na een kwamen we tevoorschijn uit de Sinaaise 

brousse. Even op adem komen. En de Meers-

schaert bleef maar kwetteren en fris zijn. Dit was 

niet eens een inspanning voor hem geweest, hij 

had zich gewoon eens uitgeleefd. Ik voelde mijn 

hart bonken tot in mijn kleine tenen, het zijne 

speelde nog steeds hetzelfde frisse deuntje. 

Voor de Rembert was het vat af, hij zou naar huis 

begeleid worden door de Viking. Die was uit 

alle lichaamsopeningen aan het bloeden na zijn 

zoektocht naar verse braambessen, maar enige 

vorm van verzorging vond hij overbodig. “Plaats 

voor vers bloed”, murmelde hij en hij perste een 

liter of twee zweet uit zijn valhelm.

We mochten even op adem komen en kregen 

een paar kilometer asfalt onder de wielen ge-

schoven. “Rij maar verder, mannen, altijd de 

baan volgen. Ik ga nog een klein lusje maken.” 

Ja, ne mens moet toch iets leuks aan zijne zon-

dagnamiddag hebben, nietwaar? Even fluks ver-

dween hij in de bossen om een paar kilometer 

verder als een duiveltje uit een doosje uit een 

zijwegel op te duiken.

In Sinaai hield Herman Stuer het voor bekeken. 

Met die rug verder rijden was waanzin. Hij kon al 

doorrijden naar de café van afspraak. Onze hel-

letocht was nog niet ten einde. 

In het Sinaaise stiltegebied dacht ik het tempo 

even te moeten opvoeren. Terwijl Patrick me 

counterde, wat zeg ik, voorbijflitste, keek hij nog 

even naar mij met een blik van: doe dat niet 

meer, of ik zal u eens leren wat fietsen is.

En op de knuppelpaadjes in het schoonste stuk-

je Puivelde van pastoor D’Haenens leerde hij het 

mij. Ik had al moeite om rechtop te blijven, laat 

staan een deftig tempo te ontwikkelen. Hij ui-

teraard niet, hij speelde het zelfs klaar om enkele 

tientallen meter op zijn achterwiel alleen verder 

te rijden, over de knuppeltjes. Faut le faire, zegt 

Stabel dan.

Schol!
In elk geval: die pintjes waren oververdiend. De 

Duvel smaakte Marc Smet nog meer dan anders, 

de rug van Herman Stuer was terug shockproof 

geworden en ik kreeg zelfs twee volledige pin-

ten naar binnen. En de Meersschaert? Koffietjes, 

geen alcohol voor de meester. Eten en drin-

ken zegt hem niet veel, hooguit ne grote pizza 

’s avonds na een urenlange training in de bossen 

van ons Joëlle. Het tochtje met de champ was 

wel om duimen en vingers af te likken geweest.

De zaterdag van het familiaal feestweekend re-

gende het de ganse dag net geen pijpestelen. 

Het weerhield de meester er niet van nog ne 

keer of drie de tocht te doen.

Mijn mountainbikecarrière kende geen vervolg. 

Ik heb me dat weekend beperkt tot het afspui-

ten van de fietsen na de zwempartij door de 

Wase blubber. “Dàt doede dan toch goed”, zei 

de Meersschaert met een knipoog.

En toch, als ik nog eens op mijn fietske kruip, 

denk ik met graagte terug aan mijn tocht met 

de wereldkampioen. Als ge hem ziet rijden, 

làten rijden hé mensen, niet proberen volgen 

en zéker niet de straffen uithangen en hem eens 

willen testen. Want hij pakt u op momenten dat 

ge u sterkst voelt. Genadeloos. Of het nu in Pui-

velde, Canada of Frankrijk is. Nen hele groten. 

We zullen hem missen in Peking, “mee zijn klein 

vieloken, nor de mart om boter ...”

Herman Schack
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Honger, droogte, slecht onderwijs, geen ge-

zondheidszorg, weinig kansen. Ver van ons bed, 

maar ook heel dichtbij. Al tientallen jaren wordt 

de vastenperiode gebruikt om leerlingen en 

leerkrachten wat meer ‘wereldburger’ te maken, 

om even in te breken in die Sint-Niklase leefwe-

reld en de ogen opnieuw open te maken. 

Naar de missies
Al vroeg in de geschiedenis van het College 

trokken oud-leerlingen ‘naar de missies’ en 

hoorden de leerlingen de verhalen van deze 

vroege ontwikkelingshelpers, In de jaren zestig 

kreeg je de ABC-actie (Actie Borremans Chili), 

en al meer dan 40 jaar staat Broederlijk Delen in 

de kijker. Allemaal vormen van solidariteit, mee 

geëvolueerd met de tijd. Van missionering naar 

‘het ondersteunen van plannen van de mensen 

in het Zuiden’. Centraal staat toch telkens de 

vaststelling dat mensen hun hart en leven wil-

len geven om het lot van anderen te verbeteren.

Oud-leerlingen-leerkrachten
200 jaar College, een prachtig moment om 

kleine en grote ‘solidariteitshelden’ in de kijker 

te zetten. Een aantal maar, want er zijn er velen 

die we niet konden bereiken, die we niet ken-

nen, die vinden ‘dat ze toch niet zoveel doen’. 

Gewone mensen die ongewone dingen doen. 

We vinden het belangrijk om dit enthousiasme 

door te geven aan de huidige leerlingen, die op 

hun beurt binnen een aantal jaar hun vleugels 

verder mogen openslaan. Uit het verleden we-

ten we dat vele oud-leerlingen de solidariteits-

gedachte meenemen in hun verdere leven.

Millenniumdoelstellingen
We ondersteunen dit jaar niet ‘Broederlijk Delen’ 

als organisatie, maar willen wel het werkwoord 

‘broederlijk delen’ blijven uitdragen. Onder de 

vlag solidariteit 200 geven we het woord en de 

opbrengst dit jaar aan de solidariteitsorganisa-

ties van oud-leerlingen en oud-leerkrachten.  

Dit alles kaderen we binnen de millenniumdoel-

stellingen die in 2000 ondertekend werden door 

de landen die lid zijn van de Verenigde Naties. 

Deze doelstellingen willen tegen 2015 een ‘an-

dere wereld’. En stuk voor stuk zijn de projecten 

een kleine aanzet tot een mooiere wereld.

Verschillende invalshoeken
Ook de werkwijze is veranderd. Dit jaar krijgt elke 

‘reeks’ (1ste tot 6de jaar) een ander project waar zij 

rond werken en informatie over krijgen. Met beel-

den en verhalen wordt het project voorgesteld en 

gekoppeld aan één of meer millenniumdoelstel-

lingen. Ook de lagere school krijgt een project op 

bezoek, met name dat van Bert De Wolf. Voor de 

leerlingen van het 2de middelbaar plaatst Bert zijn 

project eveneens in de kijker.

Congo
Het eerste jaar hoort het verhaal van het project 

Maringa Lopori Wamba in Congo. Dit project, 

dat via Sabine Van Roten (5LWia) bij ons terecht-

kwam, wil ecotoerisme promoten. In de voorstel-

ling lezen we: “Ecotoerisme is één van de moge- 

lijke economische activiteiten voor de Congo-

lezen om een degelijk inkomen te verwerven 

en tegelijkertijd aan goed bosbeheer te doen. 

Ecotoerisme kan bijdragen tot de vrede in het ge-

bied. Toerisme staat nog in zijn kinderschoenen 

in RDC. We zien echter een stijgende interesse 

na de verkiezingen van 2006. Samen met Afri-

can Wildlife Foundation, de conservator van het 

nieuwe nationale park in Maringa Lopori Wamba, 

willen we een tocht creëren om de bonobo ś 

te bekijken in hun eigen leefwereld. Hiervoor is 

een boot nodig omdat de enige toegang tot het 

gebied via het water is. Met deze boot worden 

niet alleen de ecotoeristen naar bonobogebied 

gebracht, maar worden er ook plaatselijke land-

bouwproducten naar de stad getransporteerd. 

Door de burgeroorlog was het hele binnenland 

van RDC afgesneden van de buitenwereld. Om 

te overleven was de bevolking aangewezen op 

jacht. Er loopt momenteel een programma om 

de plaatselijke stammen mee te betrekken bij de 

bescherming van de bonobo ś. Ze krijgen ook 

een opleiding om meer en betere landbouwpro-

ducten te telen (ook bemesting van reeds om-

gekapt bos in plaats van omhakken van nieuwe 

stukken woud.) Het doel is om met ecotoerisme 

alle kosten (200.000$/jaar) voor de bescherming 

van het gebied te kunnen dragen, alsook extra 

werkgelegenheid te creëren. De boot wordt ter 

plaatse gebouwd volgens Congolees model. 

Twee krachtige motoren zijn nodig om de stro-

ming te trotseren. In 2008 zijn er reeds 2 trips ge-

pland: in juni en september.” 

Het tweede jaar blijft ook in Congo, maar focust 

zich op schoolprojecten. Gerard Verbraeken (ret. 

1952) is als jezuïet werkzaam in Djuma.  Hij schrijft: 

“Het land is zo diep gezakt dat we niet meer van 

armoede spreken, maar van miserie. Gelukkig 

kunnen de mensen hier ter plaatse nog leven van 

VERBONDEN

SOLIDARITEIT 200

De tijd loopt!
Drinkbaar water, gezondheidszorg, een goede oplei-
ding, gelijke kansen. Een aantal ‘vanzelfsprekende’ 
verworvenheden in ons dagelijks leven. Het besef dat 
mensen overal ter wereld hiervan dromen, is er mis-
schien wel. Maar elk jaar opnieuw willen we als school 
een krachtig signaal geven dat we niet akkoord gaan 
met hoe het loopt voor zovele miljarden mensen.

In de rubriek Verbonden gaan we dieper in op wat mensen inspireert 

en aanzet tot solidariteit. In dit jubileumjaar wordt de vastenactie 

anders dan andere jaren ingekleurd. Onderstaand artikel maakt dui-

delijk waarom en op welke wijze Broederlijk Delen dit jaar werd her-

doopt in Solidariteit 200.
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hun velden, wat niet het geval is in Kinshasa. Maar 

het nodige schoolgeld bij mekaar brengen is wat 

anders. (...) De school wordt nu geleid door een 

leek. Wegens geldgebrek werd het onderhoud 

van de gebouwen en het meubilair erg verwaar-

loosd de laatste jaren. Maar hier hebben ze toch 

nog een bord (meer wit dan zwart!), maar hun 

handboeken hangen aan flarden: werden niet 

gekaft of hersteld, zoals wij dat vroeger deden. In 

meerdere handboeken ontbreken tientallen blad-

zijden; andere boeken werden meegenomen 

naar huis – zogezegd in bruikleen. Het gevolg is 

dat allerlei teksten, zowel Frans en Engels, op het 

bord moeten worden geschreven. Wat ‘n tijd-

verlies! Niettegenstaande zulk een lamentabele 

toestand zou ik toch de school willen helpen met 

het aankopen van nieuwe handboeken.” Ook Bert 

De Wolf (ret. 1965) is sterk verbonden met Congo 

en stelt een project voor vanuit de vzw Kalesi, 

die voor een aantal scholen in Bas-Congo werkt. 

Ze trachten het niveau van het onderwijs sterk 

te verbeteren. Doordat ze erin geslaagd zijn om 

leerkrachten al een deftige maaltijd te geven (wat 

een probleem was – en met honger werken gaat 

niet goed) en hen toch wat bij te scholen, zien 

ze aan die kant toch al vooruitgang. Om het on-

derwijs nog te verbeteren willen ze graag nieuwe 

handboeken kopen en schoolborden herstellen, 

want het aantal boeken is echt heel laag.”

India
Het derde jaar trekt naar India met Norbert Rob-

brecht (Lat-Wisk. 1965). Het Instituut Voor Indi-

sche moeders en kinderen (IIMK) legt sterk de 

nadruk op dorpsontwikkeling en gezondheid. 

Sleutels tot ontwikkeling zijn voor hen bewustzijn 

en zelfhulpgroepen.  Via zuiver water en sanitair 

brengen ze gezondheid en hygiëne. Daarnaast 

willen ze ‘inkomen verwervende programma’s’ 

aanbieden, die leiden tot economische weer-

baarheid en promoten ze via microkrediet het 

ondernemerschap. De vrouwen in deze gemeen-

schappen hebben een heel belangrijke rol om-

dat ze er mee voor kunnen zorgen dat ze boven 

de armoedegrens kunnen leven en hun kinderen 

een betere toekomst geven.

Chili
Het vierde jaar vliegt helemaal naar Chili in de 

voetsporen van pater Borremans, die eind decem-

ber 2007 overleed. Louis Borremans was van 1948 

tot 1959 studieprefect in het College en trok daar-

na richting Chili (zie elders in deze Ic Hou). Roger 

Bauwens (EC.1962) reisde hem in 1999 achterna 

en werkt momenteel in de parochie Niño Dios de 

Malloco van het bisdom Melipilla. “Wij steunen 

hun project ‘studiebeurzen en studieleningen’ 

voor kansarme jongeren Ik (nvdr. Roger Bauwens) 

startte in 2002 het project studiebeurzen en stu-

dieleningen voor jongeren uit kansarme gezin-

nen. Padre Louis, die de mensen beter kende 

dan ik, deed de selectie. We startten bescheiden 

in 2002 met 2 studenten; in 2003 stuurde Padre 

Louis mij meer studenten dan ik kon helpen. Ik 

spring wel bij, zei Padre Louis en zo is dit project 

een project van ons beiden geworden en in 2007 

(het schooljaar begint hier in maart en eindigt met 

Kerstmis) hielpen we 32 studenten: Padre Louis 12 

en ik zelf 20. Studiebeurzen zijn een gift, waarvan 

er niets moet teruggeven worden: studenten uit 

gezinnen met tenminste 5 kinderen ontvangen 

een studiebeurs. Studenten uit gezinnen met 

minder dan 5 kinderen krijgen een studielening, 

die ze na afloop van hun studies en als ze werken 

maandelijks kunnen terugbetalen. Tot nu toe zijn 

er nog maar enkele afgestudeerden, maar hun 

aantal zal in 2008 toenemen. Van hen verwacht 

ik dus een groeiende inbreng in het project. Door 

het overlijden van Padre Louis kan ik moeilijk zeg-

gen aan de 12 studenten, jullie hebben pech, jullie 

geldschieter is overleden. Ga maar elders steun 

zoeken. Hoeveel studenten er van de groep van 

32 nog overblijven in 2008, weet ik nog niet pre-

cies, maar ik verwacht dat er toch nog meer zijn 

dan de 20 die ik in 2007 heb geholpen.”

De regenboog
Het vijfde jaar blijft thuis in de stad. Jasha Bal-

tussen en Tim Desmet (5LWE) zijn actief in ‘De 

regenboog’. “Deze organisatie houdt zich bezig 

met huiswerkbegeleiding van taal- en kansarme 

kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar. Niet 

enkel huiswerk, maar ook veel spelletjes en 

leuke uitstappen behoren tot hun programma. 

Ook een zevendaags kamp tijdens de zomer is 

een van de activiteiten die de kinderen wil sti-

muleren en motiveren. Dit kamp wordt aan een 

heel lage prijs aangeboden (30 euro), en heeft 

dus heel wat ondersteuning nodig. We willen 

hier graag onze schouders onder zetten.”

Burkina
Het zesde jaar gaat terug naar Afrika: Burkina 

Faso. Oud-collega Lieve Van Gerwen is heel 

sterk betrokken bij dit land en wil graag meer 

vertellen over een project voor lagere scholen 

in Bouroum Bouroum. “Heel veel basisrechten, 

zoals lager onderwijs, zijn verre vanzelfsprekend 

in Burkina Faso. We willen dan ook graag ons 

steentje bijdragen tot het halen van de millen-

niumdoelstelling die basisonderwijs voor ieder-

een vraagt.”

7 projecten die elk op hun manier iets van een 

gemeenschappelijke droom trachten te reali-

seren: een wereld waar het fijn is om te leven. 

En als voor de millenniumdoelstellingen geldt: 

2015: de tijd loopt, dan durven wij daarop te 

zeggen: wij haasten ons daarheen!

Tom Vereecken

ACHT MILLENNIUMDOELSTELLINGEN
2015 – de tijd loopt. De Noord-Zuidbeweging in Vlaanderen tracht mee werk te maken van een aantal doelstellingen. 

Als de acht ‘millenniumdoelstellingen’ worden gehaald tegen 2015 ziet de wereld er als volgt uit:

1 Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is gehalveerd ten opzichte van 1990. Dit geldt ook voor 

het aantal mensen dat honger heeft. 

2 Alle kinderen op de wereld volgen basisonderwijs. 

3 Meisjes krijgen dezelfde kansen als jongens, in het basis- en middelbaar onderwijs reeds in 2005, tegen 

2015 op alle onderwijsniveaus. 

4 Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar is met twee derde teruggebracht ten opzichte van 1990. 

5 De moedersterfte is met driekwart teruggebracht ten opzichte van 1990. 

6 Er is een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes. 

7 We voeren overal een goed milieubeleid en het onomkeerbare verlies van natuurlijke hulpbronnen is ge-

stopt. Het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater is gehalveerd en de levensomstandighe-

den van ten minste honderd miljoen mensen in sloppenwijken is aanzienlijk verbeterd.

8 Wereldwijd wordt samengewerkt op het gebied van ontwikkeling. Er zijn afspraken over goed bestuur, 

landen voeren eerlijke handel met elkaar en er is een eerlijk financieel systeem op poten gezet. Het schul-

denprobleem van ontwikkelingslanden is opgelost en de ontwikkelingslanden beschikken over nieuwe 

technologieën. Samen met ontwikkelingslanden is er fatsoenlijk werk voor jongeren gecreëerd.

Meer informatie kan je vinden op www.detijdloopt.be

Voor een geanimeerd overzicht van de evolutie van de doelstellingen: 

http://www.millenniumdoelen.nl/atlas/index.php

VERBONDEN
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Een man die op velen van die generatie een on-

uitwisbare indruk heeft nagelaten. In de volgende 

bladzijden blikken we samen met twee oud-colle-

ga’s en zijn twee zussen terug op het leven van ie-

mand die een ereplaats verdient in de galerij van de 

grote namen uit de geschiedenis van de school.

Het leven is mooi, bewonder het.

Het leven is kostbaar, bescherm het.

Het leven is belofte, vervul het.

(Moeder Teresa)

In stille eenvoud ging van ons heen, gesterkt 

door de H. Sacramenten, E.H. Louis Borremans, 

Kapelaan van de Paus, Monseigneur, Medepas-

toor te Malloco, Chili.

De woorden van Moeder Teresa, waren de aanhef 

van het overlijdensbericht in de krant, dat ik tijdens 

de Kerstdagen onder ogen kreeg. ‘Louis Borremans, 

geboren op 22 mei 1923 te Nederboelare en naar 

de Heer en zijn geliefden teruggegaan te Santiago 

– Chili op 26 december 2007’. Zo stond het er. Ik las 

het en herlas het. Minutenlang. Het was geen over-

lijdensbericht zoals de andere. Nee, daarvoor was 

Borremans te veel de naam van iemand die voor 

mij voor altijd zal verbonden zijn met het College 

en die ik steeds als een buitengewoon eenvoudig, 

goed en bijzonder mens heb ervaren. Een priester 

overigens wiens naam ik haast automatisch kop-

pel aan die van wijlen Daniël Evrard, van wie ik in 

de humaniora eerst les kreeg en nadien een collega 

werd.

De jaren vijftig in het College
Het treft me dat het overlijdensbericht van Louis 

Borremans in een klap een hele wereld dichtbij 

brengt , die ik al ver, heel ver achter me waande: 

de tijd van ‘den Borremans’ in het College. Ik 

kwam er in 1953 als 8-jarige in het derde studie-

jaar terecht bij meester André Van Landeghem. 

Hij, Louis Borremans, was er al sinds 1948, het 

jaar van zijn priesterwijding. Hij zou er 11 jaar 

blijven. In de eerste plaats als hoeder van de 

internen van de lagere school, de jongens die 

elke zondagavond met pak en zak vanuit de 

omliggende dorpen voor een week of langer 

aan de Collegepoort door hun ouders werden 

uitgewuifd. Maar ook voor de externen, zoals ik-

zelf, was hij vaak de toeverlaat, vooral tijdens de 

avondstudie. 

Zo kenden wij Louis Borremans. Dag in, dag uit 

begaan met al dat jong geweld, hun vreugde 

en hun enthousiasme, maar ook met het kleine 

en grote verdriet. Niet onbelangrijk, zeker in 

een tijd dat alles in je leven draaide rond de 

school. Een school met vrije dinsdag- en don-

derdagnamiddagen, maar waar je ook op za-

terdag de hele dag verwacht werd. En waar de 

legendarische schoolknecht Theofiel soms niet 

alleen de boekentassen ging verstoppen, maar 

ook in putje winter emmers water op de speel-

plaats uitkapte, zodat we helemaal gratis een 

glijbaan hadden. Van televisie was nog geen 

sprake, kinderen werden niet met de auto naar 

school gebracht. Externen kwamen te voet, met 

de trottinette (de step van nu, maar met dikke 

bandjes) of met een fietsje. Tenminste wanneer 

je dat had. En dan nog. Voor mezelf duurde het 

tot mijn elfde, toen ik voor mijn Plechtige Com-

munie een oude opgelapte en herschilderde 

fiets cadeau kreeg. Maar we waren er zeer, zeer 

blij mee. En we droegen er zorg voor. Autoped 

of fiets werden elke dag onder het toeziend oog 

van ‘den Borremans’ gestald in de kelder onder 

het ‘kiekenkot’, de studiezaal van ‘het lagere’. 

Naast de ‘kleine speelplaats’, de refter en de 

‘chambretten’ van de internen, was die studie-

zaal – vandaag de leraarskamer van de basis-

school – de werkplek van ‘den Borremans’. Elke 

dag van vijf tot halfzeven, maakten we daar ons 

huiswerk of lazen we een boek, terwijl hij met 

gezag van op zijn verhoog een oogje in het zeil 

hield. Als voorbereiding op de Plechtige Com-

munie leerde hij ons er tijdens de zeven weken 

de catechismus afdreunen. 

In het vijfde of zesde leerjaar was zijn vingerknip 

het verlossende seintje om met enkele uitverko-

renen de studie een halfuurtje vroeger te verla-

ten voor de misdienaarsopleiding van E.H. Buyck. 

De Latijnse misteksten onder de knie krijgen en 

daarna voor het eerst voet mogen zetten in de 

sacristie van de Kleine Kapel met de geur van 

wierook, de misgewaden, de miswijn, de ampul-

len, het was een betoverende wereld zoals die 

zich alleen toen, in onze gedachten kon ontwik-

kelen. Dat dus, dat was de tijd van Louis Borre-

mans in de lagere school van het College, intus-

sen ruim een halve eeuw geleden. 

”Hij inspireerde ons toen al”
Willy Goossens, mijn eigen oud-leraar wiskunde 

in het College en later directeur van de H. Fami-

lie, kwam een zestal jaar vroeger dan ikzelf als 

leerling van de moderne humaniora van het 

Sint-Jozef in contact met Louis Borremans. De 

jonge priester Borremans was daar in het Sint-
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E.H. LOUIS BORREMANS (1923-2007)

‘den Borremans’
‘el Santo’

Op 26 december 2007 overleed E.H. Louis Borremans in Chili na een leven 
als missionaris onder de armsten van de hoofdstad Santiago. Voor hij  
in 1962 voorgoed naar Zuid-Amerika vertrok was hij in de jaren vijftig  
10 jaar lang subregent in het College.
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Jozef in de Ankerstraat, waar toen een lagere afdeling en een moderne hu-

maniora waren gevestigd, in 1948 benoemd als subregent. Toen in 1950 de 

verhuis naar en de samensmelting met het Klein-Seminarie in het College 

volgde, was de lagere school een opdracht voor Louis Borremans en werd 

Jan Cauwe de subregent van de ‘Latijnse en moderne humaniora’. 

Maar omdat Louis Borremans – die heel sportief was in de Ankerstraat –

een voetbalploeg op poten had gezet en loopwedstrijden organiseerde, 

bleef hij sportcoach voor de humanioraleerlingen en zou hij ondermeer 

ook basketbal introduceren in het College. 

‘Hij kon streng zijn, maar hij was vooral rechtschapen, openhartig, betrok-

ken en hartelijk. En hij inspireerde ons toen al’, vertelt Willy Goossens. ‘Ook 

al hadden we in die tijd de absolute goedheid die hij nadien gedemon-

streerd heeft nog niet door. Maar voor ons, die van sport hielden, was hij 

in onze humanioratijd een man naar ons hart. Het klikte. En het ontbrak 

niet aan sportieve successen. Zo behaalde onze schoolploeg bijvoorbeeld 

in het voetbal de titel in de nationale scholencompetitie.’

De priester met een boon voor sport
Sport was voor Louis Borremans een manier om de mensen met wie hij 

werkte ontplooiingskansen te geven en ze zonder preken, dichter bij de 

Kerk te brengen. ‘Het is wellicht niet zo bekend, maar Louis Borremans lag 

aan de basis van nogal wat sportinitiatieven in de stad’, zegt André Van 

Landeghem, oud-onderwijzer van het College en later inspecteur en do-

cent pedagogie. ‘Mijn meest intense contacten met Louis Borremans kwa-

men er toen wij in 1959 allebei het College verlieten. Hij, omdat hij voor 

4 jaar onderpastoor zou worden op Tereken en ik omdat ik in de inspectie 

van het onderwijs terechtkwam. Als proost en animator van Sporta Waas-

land vroeg hij mij toen om secretaris te worden van zijn organisatie.’ 

Sporta, dat ‘sport-voor-allen’ introduceerde in Vlaanderen, werd in 1947 of-

ficieel opgericht op initiatief van de Norbertijner pater Antoon Van Clé van 

de abdij van Tongerlo. Het was helemaal een kolfje naar de hand van Louis 

Borremans. Een toevallige ontmoeting met wielrenners, onder wie Romain 

Maes, winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1935, had pater Van Clé im-

mers doen inzien dat sportmensen en volkshelden na hun carrière meer 

dan eens aan hun lot werden overgelaten en zo materieel en moreel in de 

problemen kwamen. Van Clé zag voor zijn sportapostolaat van meetaf dan 

ook twee doelstellingen: het bevorderen van de gezonde sportbeoefening 

op alle niveaus en het bestrijden van misbruiken en excessen. 

‘Voor Louis Borremans waren pater Van Clé en Sporta de aanzet voor een 

verder engagement bij de eenvoudige volksmensen via de sport’, getuigt 

André Van Landeghem. ‘Het resulteerde ondermeer in het College in de 

oprichting van de later succesvolle Sint-Niklase vollebalclub Rapid en van 

bastketbalclub Were Di. Ook de Sint-Niklase Zwemclub is dankzij Louis Bor-

remans vanuit het College ontstaan toen het Stedelijk Zwembad in 1956 

werd geopend. 

Maar in het kader van Sporta nam Louis Borremans nog tal van andere 

initiatieven waarmee hij de gewone mensen gezonde ontspanning en 

mogelijkheden wou bieden om zich te ontplooien: een wielerschool, mo-

torcrossen, rally’s en sportavonden met bekende sportmensen in de pa-

rochiezaal, hij maakte er allemaal werk van. Met de opbrengst steunde hij 
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Een bezield missionaris in Chili

Louis Borremans (°22 mei 1923, Nederboelaere bij Geraardsbergen) was 

de tweede oudste in een aannemersfamilie met 5 jongens en 2 meis-

jes. Na de Grieks-Latijnse humaniora in het O.L.Vrouwcollege in Ou-

denaarde ging hij naar het Seminarie in Gent en werd op 22 mei 1948 

priester gewijd in de Sint-Baafskathedraal. 

Zijn eerste werkterrein als priester lag in Sint-Niklaas. Eerst als studie-

prefect in de lagere school van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie (1948-

1959), nadien als onderpastoor van de Sint-Jozef Terekenparochie 

(1959-1962). 

Na drie maanden opleiding in het Latijns-Amerikaans college in Leuven 

(oktober–december 1962) vertrok hij op 5 december 1962 naar het bis-

dom Santiago de Chili, eerst als onderpastoor en dan pastoor van de 

parochie San Cayetano in Pobl. La Legua (1963-1976). Nadien werd hij 

pastoor van de parochies Santa Maria Magdalena in Puente Alto (1976-

1986), van San Luis de Beltran in Pudahuel (1986-1990) en Santa Teresa 

de Jesús de los Andes (1991-2005). Vanaf 2005 was hij helpend priester 

in de parochie Niño Dios de Malloco, waar hij de zorg droeg voor de 

armste wijk Romero. 

Bij zijn bezoek aan Chili in april 1987 benoemde Paus Johannes Paulus II 

padre Borremans tot kapelaan van de paus en verleende hem de titel 

van Monseigneur. 

Op woensdag 26 december 2007 overleed hij op zijn vierentachtigste 

in het UZ de Catolica in Santiago de Chile aan tbc.
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de amateursportclubs fi nancieel en materieel en tegelijk gaf het hem een 

entree en een grote erkenning bij die mensen’.

‘Tekenend nog voor Louis Borremans’, vervolgt André Van Landeghem, 

‘was, dat hij mij naar aanleiding van een ontvangst van Sporta op het Stad-

huis vroeg om in zijn plaats een toespraak te houden. Speechen en grote 

woorden waren niet zijn ding. Wel wou hij dat ik twee vragen zou lanceren 

voor het gemeentebestuur. De eerste was dat àlle amateursportclubs en 

dus niet alleen de enkele gepriviligieerden zoals tot dan toe, in aanmerking 

zouden komen voor een subsidiëring van de stad. En ten tweede moest ik 

vragen dat er een prijs voor sportverdienste zou worden ingesteld, voor 

de mensen die in de clubs achter de schermen werkten. Tot onze verba-

zing haakte de toenmalige burgemeester De Vidts daar meteen op in. En 

Sporta heeft dan dankzij Louis Borremans in het belang van de liefheb-

berssport een reglement kunnen uitwerken dat tot voor enkele jaren on-

gewijzigd is blijven bestaan.’

De volksmissionaris
Net als André Van Landeghem heeft ook Willy Goossens Louis Borremans 

vooral als een priester voor de gewone man leren kennen toen die in 1959 

benoemd werd als onderpastoor op Tereken. ‘Als leider en groepsleider 

in de scoutsgroep van de parochie ben ik op dat moment intensief gaan 

samenwerken met aalmoezenier Borremans. Daar werd voor mij duidelijk, 

hoe bijzonder ‘onze moezen’ wel was. 

Hij zag uitsluitend het goede in de mens. Zo woonde er in de buurt een 

vuurrode socialist. En in die tijd werden socialisten door de katholieken be-

schouwd als absolute vijanden en omgekeerd. In feite mocht je daar geen 

contact mee hebben. De tegenstellingen werden op de spits gedreven. 

Maar Louis Borremans trok zich daar niets van aan. Waarom zou ik, zei hij. 

Dat is een brave man, die alles wat ik vraag, voor mij doet. En dat was ook 

zo, omdat die man voelde dat Borremans echt sociaal begaan was met zijn 

medemensen. 

Louis kreeg dus van die man alles gedaan, en wij niets, omdat wij die man 

in het verkeerde kamp duwden en ons vastklampten aan onze vooroorde-

len. Volgens mij was dat de grote kracht van Louis. Hij deed niet aan poli-

tiek. Waar je ook vandaan kwam, hij trok zich dat niet aan. Met als gevolg 

dat de mensen voor hem het vuur uit hun sloff en liepen. 

Ik denk dat die ervaringen Louis Borremans ook geïnspireerd hebben om 

op zijn 39ste nog naar Chili te trekken. Toen wij dat vernamen was onze 

reactie er in eerste instantie een van ontgoocheling. In die nauwelijks vier 

jaar dat hij in de parochie en als aalmoezenier bij de scouts bezig was, had 

hij immers zoveel betekend, dat we niet wisten hoe de leegte na zijn ver-

trek zou worden opgevuld.”

Dat Louis Borremans voor Chili had gekozen, had alles te maken met Flor 

Hofmans, zijn studiegenoot in het Seminarie. Die doceerde al een tijdje Bij-

belwetenschap in Santiago. Louis Borremans heeft hem toen gevraagd of 

ze daar ook met gewone priesters iets konden doen... 

Toen die antwoordde dat er in Chili een grote priesternood was, stond het 

besluit van Louis vast. ‘In de stilte van een ‘woestijndag’ kwam ik tot de 

conclusie: ik kan dit met Gods hulp aan. Mijn biechtvader begreep mij en 

de poorten gingen open. Ik moest alleen nog mijn ouders overreden, met 

de bisschop praten en dan 3 maanden intensief Spaans leren’, zei hij daar-

over later zelf. Tragisch nog is dat hij zijn inspirator in Chili niet lang meer 

heeft gezien. Tijdens een korte vakantie immers kwam Flor Hofmans op 

3 januari 1965 bij een verkeersongeval om het leven.

‘Illustratief nog voor Borremans’, voegt Willy Goossens er aan toe, ‘was dat 

hij vooraf nooit veel heeft gelost over zijn Chileense plannen. ‘De moezen’ 

was inderdaad geen man van veel en grote woorden. Hij was de man van 

de akker. Met overtuiging handelen in dienst van de minsten en de ver-

stotenen, daar ging het hem om. Toen al en heel zijn verdere leven tot zijn 

dood in de krottenwijken van Santiago de Chili.’

Padre Louis in Chili

‘De gelukkigste dag van mijn leven was 

toen ik de belofte van volstrekte armoede heb afgelegd.’

(Louis Borremans)

Wat eind september 2007 begon als een droge hoest en daarna een zware 

longaandoening, bleek uiteindelijk tbc en werd fataal voor padre Louis 
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Borremans. ‘Ik ben begin december mijn ou-

dere broer nog gaan bezoeken in de kliniek van 

de Chileense hoofdstad Santiago’, zegt Rita, de 

jongste zus en petekind van Louis Borremans. 

Omdat hij bij haar afscheid op 12 december 

weer aan de beterhand leek, kwam het bericht 

van zijn overlijden op tweede kerstdag ook voor 

haar nog geheel onverwacht. 

‘Het maakte onze familie en zijn vele vrienden 

erg droef’, vertelt Rita. ‘ Ook al weten wij dat hij 

zich in Chili 45 jaar lang met de kracht van zijn 

ijzersterk geloof heeft ingezet voor de zwaksten. 

Zelf had hij de belofte van armoede afgelegd.’  

Die dag dat hij dat deed, noemde hij de mooi-

ste van zijn leven. 

‘Ik heb niets meer... ik kom niets tekort... De God-

delijke Voorzienigheid draagt mee zorg...’, dat 

waren typische uitspraken van Louis Borremans. 

En het waren niet alleen woorden. ‘Je moest zijn 

kamertje hebben gezien daar in Chili’, zegt Rita. 

‘Piepklein. Alles, maar dan ook alles gaf hij weg. 

Giften van familie en vrienden, kleren,... wat hij 

ook maar kreeg, ter plekke of vanuit België, alles, 

maar dan ook alles gaf hij weg. Maar op een in-

telligente manier’. 

Hij haalde voedseloverschotten op na de markt 

en liet die door de mensen zelf bereiden. Elke 

dag zorgde hij op die manier voor een gratis 

maaltijd voor tientallen mensen. Hij gaf de men-

sen geen geld, wel wat ze nodig hadden. Hij 

respecteerde hen, werkte met hen en betrok 

hen bij vele projecten. Hij bouwde een vijftien-

tal kerkjes, parochiale centra, schoollokalen, op-

vang voor gehandicapten en kinderen, werkte 

mee aan projecten om jongeren te laten stude-

ren of om eenvoudige huisjes te bouwen voor 

daklozen en was voortdurend in de weer voor 

de armsten uit de sloppenwijken van Santiago.

Zijn aandacht en inzet voor de armen kende 

geen grenzen. ‘Louis was geen man van veel 

woorden, maar wel van effi  ciënte actie’, zegt 

Rita. ‘Zo heeft hij ons eens verteld over een jon-

getje dat hem na de Mis vroeg of hij meeging 

naar huis. Het was al donker en het kereltje 

moest eerst nog een kaars gaan kopen. Want 

thuis hadden ze geen elektriciteit. Het gezin-

netje met vijf kinderen leefde er in de bitterste 

armoede. Toen Louis dat gezien had, heeft hij 

er meteen voor gezorgd dat die mensen elektri-

citeit kregen. En hij zorgde er ook voor dat de va-

der die een schrijnwerker was, opdrachten kreeg 

zodat er weer wat geld was om verder te kunnen.’

‘Louis koos altijd onvoorwaardelijk voor de arm-

sten. En deelde hun leven’, voegt zijn oudste 

zus Mimi er aan toe. ‘De mensen hadden hem 

graag. Hij was een van hen. En al hadden ze zelf 

niets, ze deelden het brood dat ze gevonden 

hadden op straat of bij het afval. Beschimmeld 

brood, dat wel. Maar toch brood en het enige 

dat ze hadden. Een wat rare smaak, toen ik dat 

de eerste keer at, zei Louis me. Maar je wordt 

dat gewoon, voegde hij er aan toe. En als die 

mensen dat eten, waarom zou ik dat dan niet 

aanvaarden. Ben ik misschien meer dan zij? De 

arme mensen, daar ging het hem om. Voortdu-

rend. Zo was hij ook heel blij dat hij zijn droom 

heeft kunnen realiseren om op een heuvel in 

zijn parochie een levensgroot beeld te kunnen 

plaatsen van O.L.Vrouw van Banneux, de patro-

nes van de armen.’ 

De noden van de Chilenen in de wijken aan de 

buitenkant van de hoofdstad Santiago met zijn 

6 miljoen inwoners waren en blijven enorm. Al-

cohol- en drugsmisbruik is er schering en inslag 

bij mensen die in een uitzichtloze situatie leven. 

Ook daaraan probeerde Louis Borremans wat 

te doen. Hij stichtte AA-kernen in de parochies 

waar hij werkte. Zoals in Santa Teresa de Jesús 

de los Andes, zijn parochie van zo’n 18.000 men-

sen in Melipilla, een stad op eern goede 60 km 

van het centrum van Santiago. Meer dan eens 

raapte hij dronkaards uit de goot en legde hen 

te slapen in zijn eigen bed. Hij won hun vertrou-

wen en probeerde hen op die manier van hun 

verslaving te helpen. Geen wonder dat men het 

in Melipilla dan ook over ‘el Santo’ had.

Met de dood bedreigd
Zijn werk in de sloppenwijken van Santiago de 

Chili werd Louis Borremans in 1973 bijna fataal. 

Ook al hield hij zich ver van politieke bemoeie-

nissen, bij de staatsgreep van de conservatieve 

generaal Augusto Pinochet tegen de democra-

tisch verkozen president Salvador Allende op 

11 september werd Louis Borremans net als 

dui zenden andere studenten, vakbondsleiders 

en vrijwilligers opgepakt en vastgezet in het 

Estadio Nacional, de nationale voetbaltempel 

van de Chileense hoofdstad. Het voetbalveld 

werd een concentratiekamp en het toneel van 

willekeurige en massale executies. De populaire 

volkszanger en dichter Victor Jara, die een van de 

bekendste aanhangers was van president Allen-

de en die in zijn liedjes de Chileense bourgeoisie 

bekritiseerde, werd er doorzeefd door kogels. 

Voordien hadden zijn beulen zijn handen reeds 

verbrijzeld zodat hij niet meer op zijn gitaar zou 

kunnen spelen.

VERBONDEN
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Louis Borremans zelf was in die hel terecht ge-

komen omdat soldaten van Pinochet in de 

sloppenwijk waar Borremans werkte, wapens 

hadden gevonden en stelden dat hij daarvoor 

verantwoordelijk was. Tussenkomst van de kar-

dinaal van Santiago en de Belgische ambassade 

hebben er op de valreep voor gezorgd dat Louis 

Borremans na 2 dagen op het vliegtuig werd 

gezet naar België. Nog geen half jaar later, toen 

hij opnieuw een visum kreeg, is hij teruggekeerd 

naar zijn mensen en zijn vertrouwde omgeving 

in Santiago de Chili.

Werkingsmiddelen
Voor de fi nanciële middelen voor zijn vele pro-

jecten in Chili gaf padre Louis in de eerste plaats 

al zijn persoonlijke bezittingen weg. Tot het laat-

ste bedrag. Zijn keuze voor de armoede was to-

taal en onvoorwaardelijk. Maar Louis Borremans 

kon ook zijn hele leven rekenen op vele giften 

vanuit Vlaanderen. 

‘In het College’, zegt Willy Goossens, ‘hebben 

wij onmiddellijk na zijn vertrek een aantal grote 

acties op touw gezet, zoals bijvoorbeeld in 1963 

de ABC, de Actie Borremans Chili. De inzet van 

zowel leerkrachten als leerlingen was totaal en 

resulteerde in meer dan 500.000 BEF, een be-

drag dat vandaag een veelvoud waard zou zijn. 

Maar naast die grote schoolacties had hij zijn 

trouwe schenkers. Om de twee jaar kwam Louis 

Borremans voor een paar maanden naar zijn fa-

milie in Geraardsbergen. De eerste maand om 

uit te rusten, de tweede maand ging hij overal 

bezoekjes afl eggen. Bedelen moest hij niet 

doen. Overal was hij welkom. Iedereen wist wat 

hij deed en steunde hem. Elk op zijn manier. 

Elke keer dat hij weer even in Vlaanderen was 

en dat ik als een soort weerkerend tweejaarlijks 

ritueel een rit met hem deed langs een aantal 

adressen, kon ik dat ervaren. Soms leek het alsof 

‘de Voorzienigheid’ waar hij het zo vaak over 

had, het weer voor hem had geregeld en dat je 

dacht: dit kan toch geen toeval zijn. 

Zo werd ik uitgerekend op die ene woensdag-

namiddag van dat jaar dat ik met hem zou rond-

rijden langs een aantal van zijn vaste adressen, 

opgebeld door een van mijn vrienden die bij 

een notaris werkte. Die zei me dat Borremans 

dringend moest langskomen bij die notaris, 

want dat er een legaat klaar lag voor hem. En de 

notaris moest dat legaat nog diezelfde dag kun-

nen regelen of er zou niets van komen. Wij zijn 

daar dan langsgereden. En Louis kwam terug 

buiten met een kwart miljoen frank! ‘

Het afscheid
‘El Santo’ in Santiago... ‘den Borremans’ in het 

College. Dat was zo en dat is altijd zo gebleven. 

Louis Borremans was een charismatische fi guur 

waarover altijd met respect werd gesproken. 

Geen wonder dat zijn overlijden op 26 decem-

ber 2007 in Chili velen diep heeft geraakt.

‘De ganse nacht door zijn mensen van het bis-

dom Melipilla en het aartsbisdom Santiago 

naar Malloco gekomen om voor Padre Louis te 

bidden en hem een laatste groet te brengen’, 

schreef Roger Bauwens, een oud-leerling van 

het College (Ec ‘62), die hem de voorbije 8 jaar 

als vrijwilliger is gaan helpen, in een mail aan de 

familie . 

‘De eigenlijke uitvaartdienst vond plaats op 27 

december om 17 uur, voor een kerk die veel te 

klein was. Vijftig priesters, 2 bisschoppen en 

tientallen diakens en vele honderden gelovigen 

waar Padre Louis pastoor geweest was, waren 

present. De intrede van de priesters en diakens 

werd afgesloten met een grote foto van Padre 

Louis, genomen op de patio van de pastorij, op 

13 november, zijn laatste dag dat hij zich goed 

voelde. Onze bisschop ging de viering voor. Op 

het eind van de viering werd het geestelijk tes-

tament van Padre Louis voorgelezen. Het was 

muisstil in de kerk en door menigeen werd een 

traantje weggepinkt. Daarna ging het te voet in 

processie naar het kerkhof. Op zijn laatste tocht 

door Malloco vergezelden hem zeker meer dan 

1000 mensen. Niet alleen quasi alle priesters van 

het bisdom waren aanwezig, maar vele eenvou-

dige, dikwijls arme mensen waren er om een 

laatste hulde te brengen aan deze voor velen, 

ook voor mij, heilige priester’.

En ook vanuit Vlaanderen stroomden bij de fa-

milie van Louis Borremans de blijken toe van 

medeleven, erkentelijkheid en respect.

‘Louis was mijn studieprefect’, schreef iemand 

uit het Waasland in zijn rouwbetuiging. ‘We 

maakten mee dat hij besloot naar Chili te gaan. 

Ik was toen 15 jaar. Die keuze heeft mij zeker ook 

beïnvloed om op mijn twintigste voor enkele 

jaren te vertrekken naar Congo en er tot op van-

daag mee verbonden te blijven.’

Van de kust tot in Limburg kwamen blijken van 

medeleven met zinnetjes die boekdelen spre-

ken. “Uw broer, die wij kenden als ‘den Borre-

mans”, heeft samen met zijn toenmalige collega 

Daniël Evrard, ons geïnspireerd tot een leven 

waarin solidariteit voor ‘de minsten van de mij-

nen’ een werkelijkheid is geworden.”

Zijn geloof, zijn inzet en liefde voor de armen, 

zijn spirituele kracht en zijn voorbeeld waren 

vroeger ook reeds door de bisschop en paus Jo-

hannes Paulus II gewaardeerd. In ons land werd 

Louis Borremans Ridder in de Kroonorde van 

Leopold II. 

In de centrale gang van het College hangt 

een portret van priester Edward Poppe, een 

oud-leerling van het College en iemand naar 

wie Louis Borremans geweldig opkeek. Mis-

schien is de tijd gekomen om padre ‘el san-

to’ Borremans er een plaats naast te geven, 

zodat wij die hem hebben gekend, maar 

ook de volgende generaties hem nooit zul-

len vergeten.

Eddy Allcock (oud-leraar)

VERBONDEN
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Het openleercentrum
Drie schooljaren
In het schooljaar 2005-2006 werd op onze school een ruimte als ‘Open-

LeerCentrum’ (OLC) ter beschikking gesteld (de smalle gang waar de com-

puters geïnstalleerd werden, deed in vroegere jaren dienst als douche voor 

de priesters...). Daarnaast werd ook de bibliotheek bij het OLC opgenomen. 

Er werd in zeer beperkte mate gebruik gemaakt van dit OLC.

In 2006-2007 kandideerden 3 leerkrachten voor de functie van OLC-mede-

werker. Zij kregen hiervoor elk 3 BPT-uren (bijzondere pedagogische taak). 

Hun taak? Het OLC naambekendheid geven onder de collega’s en wanneer 

de leerkrachten dan met hun klas kwamen, hen begeleiden waar nodig.

Dit schooljaar startten we met 4 OLC-medewerkers, met elk 5 BPT-uren.

Het OLC veroverde een vaste plaats in de school en in tal van lessen. Het 

gebruik van het OLC neemt erg sterk toe. Tijdens de middagpauze helpen 

de OLC’ers de bibliotheek-medewerkers waar nodig.

Pedagogisch belang van het OLC
De generatie jongeren van vandaag is opgegroeid met de computer. Bo-

vendien verwachten we van leerlingen dat ze de geziene leerstof meer 

gaan ‘gebruiken’, de vaardigheden worden belangrijker dan de pure repro-

ductie. 

Dit zorgt voor een gewijzigde beginsituatie voor de leerkrachten. De leer-

lingen leren ook heel veel buiten de schoolmuren; de school moet dus 

proberen zorgen voor een krachtige leeromgeving.

Leerlingen gaan meer en meer zelfstandig op zoek naar informatie; de 

leerkracht moet beetje bij beetje de hand loslaten. Hij wordt een begelei-

der, een leerarchitect, iemand die leerpakketten ontwikkelt, zodat leerlin-

gen beter zelfstandig problemen kunnen oplossen. 

Wat ze op die manier leren, blijft hen langer bij; bovendien zijn de leerlin-

gen ook meer gemotiveerd. 

Als leerkracht heb je de mogelijkheid om je leerlingen individueler te hel-

pen. Daarnaast kunnen de leerlingen ook elkaar helpen bij het zoeken naar 

een oplossing.

In het begin zal de leerkracht de leerlingen nog sterk sturen, maar naar-

mate de leerlingen deze werkvorm gewoon zijn, zal de leerkracht meer 

begeleiden.

Het OLC op SJKS
Het OLC bestaat uit 3 ruimtes: 1 ruimte met pc’s en non-fictie boeken en 

2 ruimtes waar de leerlingen kunnen lezen.

Dagelijks zijn er meerdere exemplaren van 8 verschillende kranten aanwe-

zig. Daarnaast beschikken we over een aantal tijdschriften.

Er staat een massa fictie en non-fictie boeken en anderstalige leesboekjes.

Op dit moment beschikken we over 11 computers voor de leerlingen en is 

er de mogelijkheid om af te drukken in het OLC. Er is ook een tv met video 

en dvd-speler.

Reserveren van het OLC door leerkrachten kan via het net.

En wat brengt de toekomst?
< De bibliotheek kreeg vorig jaar reeds een ander kleurtje en ook B117 

zal in dezelfde huisstijl gerestyled worden.

< Het OLC is vanaf 7 januari 2008 geopend op de volle schooldagen van 

8.30 uur tot 16.30 uur.

< 3 tweedehands laptops IBM en 2 pc’s zullen het OLC als thuishaven 

krijgen.

< Er wordt uitgekeken naar nieuw meubilair en een elektronisch bord.

< We blijven onze collega’s verder informeren over de werkwijze en de 

mogelijkheden van het OLC.

Evy D’heer, An De Wilde, Patrick Braem en Chris Van Walle

De OLC-ploeg

Cijfers en mogelijkheden OLC

• Van 6 pc’s naar 11 pc’s (met 5 in het vooruitzicht...)

• In 2006-2007 bereikten we 74 van de 79 klasgroepen.

• In datzelfde schooljaar maakten 52 collega’s gebruik van het OLC.

MOGELIJKHEDEN IN HET OLC
• De leerkracht komt met de klas naar het OLC. De OLC-medewerker 

helpt de klas begeleiden.

• Een leerkracht is ziek of op bijscholing en heeft een duidelijke op-

dracht die leerlingen zelfstandig kunnen maken. Deze leerlingen 

kunnen dan in het OLC terecht en worden door de OLC’er geholpen.

• De leerkracht splitst de klasgroep op in 2 deelgroepen. De ene groep 

blijft in vertrouwde klaslokaal voor een theoretische deel of voor een 

practicum. De andere groep krijgt een ICT-opdracht in het OLC.

• In het OLC zelf, wordt de klasgroep in verschillende deelgroepen ver-

deeld. Er kan gewerkt worden aan de pc’s, met de kranten, met de 

beschikbare boeken en met video/dvd.

DE KEUZE
In de rubriek De Keuze komen vragen, bedenkingen en concrete 

plannen aan bod die te maken hebben met evoluties en de didacti-

sche aanpak of/en de visie op onderwijs. Voor drie jaar gingen we op 

onze school van start met een openleercentrum (OLC). Het was een 

duidelijke beleidskeuze om het OLC gestaag uit te bouwen. 
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Het eerste nummer van Ic Hou, contactblad 

van de ‘oudstudentenbond en het oudercomité 

van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie’, verscheen 

op 1 april (!) 1955. 

Retoricaleraar E.H. André Morel hield de bore-

ling boven de doopvont: 45 bladzijden, met ker-

kelijke goedkeuring en gedrukt en gebonden bij 

Scheerders Van Kerchove N.V. in Sint-Niklaas. 

Superior Z.E.H. A. Zwaenepoel schreef de inlei-

ding. ‘Ic Hou’ was in de middeleeuwse steekspe-

len de term voor het aanvaarden van de strijd. 

“Een mooi devies dus voor al wie een verant-

woordelijke of lastige taak op zich neemt en de 

moed heeft zijn man te staan tot verwezelijking 

van zijn doel. Bezielende jeugdleider Z.E.H. Bruy-

ninckx koos deze leuze voor de studenten van 

het Sint-Jozefi nstituut. Bij de versmelting van de 

school met het Klein-Seminarie werd dit devies 

de uitdrukking van een gemeenschappelijk ide-

aal van al de studenten van het Sint-Jozef-Klein-

Seminarie. Geen andere titel past beter voor ons 

ARCHIEFKAST
Het archief van de school onderging een metamorfose. Archivaris Koen Verstraeten werkt reeds gedurende enkele jaren nauwgezet aan 

het schoolarchief. De kamertjes volgestouwd met dozen vol met ‘oud papier’ behoren tot het verleden. In zuurvrije dozen en volgens de 

regels van de kunst is momenteel een groot deel van het archief geordend. Voor de auteurs die meewerken aan de jubileumpublicatie en 

voor de tentoonstellingbouwers 200 jaar is dit archief dé bron bij uitstek. In Archiefkast willen we de lezer van Ic Hou mee laten kijken over 

de schouder van de archivaris.

Van contactblad 
tot schoolmagazine

1ste jaargang nr.1 – april 1955 – ontwerp kaft: 
J. De Beule (Ret.1928)

5de jaargang nr. 2 – 
december 1959 

9de jaargang nr. 2 – december 1963 – 
ontwerp kaft Luc Serwir

<<<



tijdschrift om de banden van solidariteit van al onze oud-studenten met 

het College uit te drukken.” 

En verder: “In Ic Hou willen we u geregeld laten meeleven met het huidige 

College in al de aspecten van zijn levensrijk bestaan en zijn veelvuldige ac-

tiviteiten.” 

Superior Zwaenepoel kondigt in zijn inleiding bouwplannen aan voor de 

groeiende school en ...

”grootste plechtigheden worden in het vooruitzicht gesteld naar aanlei-

ding van het 150-jarig jubileum van het Klein-Seminarie”.

De Superior besluit: “Wij rekenen vast op Uw aller belangstelling en mede-

werking, en moge God onze pogingen doen vorderen!” 

Na André (ondertussen al vele jaren Dries) Morel was Ic Hou in de handen 

van Cyriel Coupé, Anton van Wilderode. Na deze periode van hoogconjuc-

tuur volgde ... een pauze tot enkele enthousiaste leerkrachten de draad 

opnieuw opnamen. 

In de loop der jaren onderging Ic Hou vele veranderingen-vernieuwingen. 

Van ‘c(k)ontactblad tussen oud-studenten(leerlingen), ouders en vrienden’ 

evolueerde Ic Hou naar een schoolmagazine. 

Samen met College Info en de website wil Ic Hou ook vandaag de banden 

van solidariteit tussen de brede Collegegemeenschap aanhalen én de vin-

ger aan de pols houden van ‘al de aspecten van het levensrijk bestaan’ van 

de school. 

nr.69 – januari 2000 (A4 formaat)

ARCHIEFKAST

43ste afl evering – december 1986

nr. 58 – juni 1994 (A4-formaat)
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Onze eerste vraag was natuurlijk, aangezien het 

tijdens een schoolweek doorging, of we dit wel 

mochten van onze directie. Maar dat bleek, zoals 

we hoopten, geen probleem te zijn. Gelukkig, 

want dit wilden we voor geen geld missen. We 

willen dus graag onze dank richten naar onze 

directie die ons de mogelijkheid gaf om deel te 

nemen. Het verslag voor Ic Hou – dat was de af-

spraak – maken we met plezier.

Harmonie
Een wereldkampioenschap, dat vraagt heel wat 

extra training. En dit zowel op choreografisch als 

op fysiek vlak. Maar ook op het vlak van de sa-

menwerking binnen het trio! Harmonie binnen 

het trio is een belangrijk element in het nummer 

dat wij brengen.

Tijdens de voorbereiding ... een onverwacht 

probleem! Jana brak eind mei een voetbeentje 

tijdens een training. Een geluk bij een ongeluk 

was dat de examens begonnen. Daardoor had 

de voet wat meer tijd om te genezen. Maar in 

augustus kon de gewone training terug hervat 

worden. Gelukkig maar. Voor de rest verliep de 

voorbereiding vlotjes..

Op 15 oktober was het dan zover. In de vroege 

ochtend vertrokken we vanuit Zaventem rich-

ting Zurich en zo naar Belgrado. We sliepen in 

een prachtig hotel. Maar buiten het hotel en de 

sporthal, hebben we niet zo veel van Belgrado 

te zien gekregen. Onze dag bestond uit trainen, 

wedstrijden doen en supporteren voor onze an-

dere clubleden.

Brons
Na de prejudging op dinsdag, waarin de jury 

controleert of alle noodzakelijke onderdelen 

aanwezig zijn, hadden we op woensdag de 

eerste wedstrijd om te zien wie naar de finale 

mocht. Maar aangezien er bij de trio’s minder 

deelnames zijn, was dit in principe geen pro-

bleem. We mochten naar de finale, die op don-

derdag plaatsvond. Uiteindelijk behaalden we 

met ons nummer de derde plaats: een bronzen 

medaille. Maar niet alleen wij behaalden een 

medaille, er waren ook nog een zilveren en een 

tweede bronzen medaille voor onze club. Super, 

want onze club behaalde nog nooit een medail-

le op een wereldkampioenschap!

Op zondag keerden we terug huiswaarts. Erg 

moe, maar met een bronzen plak op zak.

Over twee jaar vindt het wereldkampioenschap 

plaats in Martinique... nog even afwachten of we 

dit halen, maar er is goede hoop!

Jana en Lise

IN DE KIJKER

JANA EN LISE DE SMET (3Wb)

Brons op WK Sportsaërobics 
in Belgrado

Na het Belgisch kampioenschap in februari, waar we met ons trio de eerste plaats behaalden, keken we vol ver-
wachting uit naar ons tweede wereldkampioenschap. Deze keer in Belgrado. Een ietsje dichterbij dan Kiev waar 
het wereldkampioenschap vorig jaar georganiseerd werd. 
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Lise was duidelijk een sportieve uk, probeerde 

verschillende sporten zoals korfbal, paardrijden 

en zwemmen uit, maar volley was ‘her first love’ 

en dat zou zo blijven tot vandaag de dag. Op dit 

ogenblik is zij actief in de eerste nationale, dat is 

één reeks onder de ereklasse (hoogste reeks in 

vrouwenvolley). Volleybalclub Oudegem is haar 

sportieve thuisbasis. 

Ik vuur met veel plezier een reeks vragen af op 

onze sportieve leerlinge...

Stevig trainen
Hoe ziet je trainingsschema eruit?

Ik train 4 keer per week. Op dinsdag, donderdag 

en vrijdag met Oudegem en woensdag met 

de selectie. Zo kom ik per week aan ongeveer 

10 uur training.

Bij Oudegem hebben we uitsluitend baltraining. 

Deze begint met een opwarming waarin meest-

al wat fysieke oefeningen voorkomen en dan 

beginnen we met spelvormen.

Op woensdag hebben we eerst powertraining, 

deze duurt ongeveer 2 uur. Hierna hebben we 

dan ook nog eens een baltraining van 2 uur.

Valt dit goed te combineren met je studies?

Het is niet altijd even gemakkelijk om volleybal 

te combineren met mijn studies. 

Omdat ik bijna elke avond training heb, moet ik 

goed leren plannen. Dit geeft soms wel wat pro-

blemen. Doordat de trainingen meestal vrij laat 

zijn, kan ik wel altijd voor de training studeren, 

maar lig ik wel meestal laat in mijn bed. 

Je kunt op 15-jarige leeftijd al terugblikken 

op een indrukwekkend palmares... Een 

leven zonder volleybal lijkt haast niet 

mogelijk voor jou?

Een leven zonder volleybal kan ik me inderdaad 

eigenlijk niet goed voorstellen. 

Volleybal neemt nu een groot deel van mijn tijd 

in, maar dit vind ik niet erg omdat ik het nog al-

tijd even graag doe. Moest ik ooit om bepaalde 

redenen moeten stoppen met volleyballen, dan 

zou ik volleybal zeker missen. Ik heb ook mooie 

herinneringen aan het volleybal: toen we kam-

pioen van België speelden, toen we vierde wer-

den op het EK in Tsjechië en toen we zesde wer-

den op het WK in Mexico!

Liever hier bij de vriendinnen
Je zou verwachten dat iemand met jouw 

sportcapaciteiten terug te vinden is 

op en naast de schoolbanken van een 

topsportschool...

Ik word af en toe wel eens gevraagd door de 

coach van de nationale ploeg (n.v.d.r. oud-leer-

ling Julien van de Vijvere) om naar de volleybal-

school in Vilvoorde te gaan ... maar ik denk dat 

dit niets voor mij is. Ik vrees dat ik daar nooit 

echt gelukkig zou kunnen zijn. Ik zou ook te veel 

mijn vriendinnen missen die hier op school zit-

ten. Hoewel er daar op die topsportschool ook 

leuke mensen zitten, natuurlijk. Een topsport-

school biedt een grote steun, maar ik denk dat 

als je genoeg ambitie hebt en je genoeg traint 

in de week, je er zo ook wel kan geraken.

De schoolploeg  
Speel je graag mee met de schoolploeg?

Ja, eigenlijk wel. Het zijn ook allemaal toffe meis-

jes en we maken altijd wel plezier. Ik denk ook 

wel dat we een vrij goed ploegje hebben, waar-

door het natuurlijk nog een stukje leuker is. 

 

Wat is de rol van meneer Pierssens 

hierin? (Slecht karakter zijnde, kan ik het 

uiteraard niet laten om uit te vissen of de 

coachaanpak van onze collega gesmaakt 

wordt door onze meisjes.) 

Meneer Pierssens is de man die ons begeleidt 

op ons matchen. Hij coach ons en steunt ons 

elke match opnieuw. Hij organiseert ook trainin-

gen voor ons op donderdag onder de middag. 

Hij doet zijn job zeer goed! We hebben toch 

al vrij veel gewonnen met de schoolploeg en 

meer kan je ook niet verlangen van een coach/ 

IN DE KIJKER

TOPTALENT LISE VAN HECKE 4La

Volley is reuze!
Lise Van Hecke is een grote madam in het volleybalwereldje. Dit mag je gerust letterlijk (1.86m) als figuurlijk op-
vatten. Zij kreeg het volley thuis met de paplepel mee: papa speelde in de jaren 80 bij VC Temse (1ste nationale) 
en mama blonk in dezelfde periode uit bij het damesteam van Temse in de hoogste afdeling en in de nationale 
selectie. 
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Coach Luc Pierssens heeft een en al lof voor 

de prestaties van Lise:

“Lise wordt momenteel gezien als zowat het 

grootste Belgische volleybaltalent van haar 

generatie. Ze heeft dan ook al heel wat op 

haar palmares: in augustus 2007 speelde ze 

met de min 19-jarigen op het Wereldkampi-

oenschap in Mexico als vaste basisspeelster 

van de Belgische ploeg. Ze was toen nog 

maar nauwelijks 15. In het najaar van 2007 

mocht ze zelfs al mee met de Belgische se-

IN DE KIJKER

nioren (weliswaar ter vervanging van een 

gekwetste volwassene) naar de Voorronde 

Olympische kwalificatie Peking (jammer ge-

noeg niet gekwalificeerd). In de schoolploeg 

heeft ze ook al meegedaan aan de school-

competities en ons samen met de andere 

meisjes aan twee landelijke titels geholpen 

(2005 en 2007). Pet af tot slot ook voor haar 

schoolse prestaties: een zware klus als je 

haar trainings- en competitieschema be-

kijkt.”

Zeg dat de coach het gezegd heeft

trainer dan dat zijn ploeg wint. Zonder hem 

zouden we ook niet kunnen deelnemen aan de 

tornooien.

De wereld rond 
Je bent af en toe niet op school omwille van 

je sport? Waar ben je op dat ogenblik mee 

bezig?

Af en toe ben ik inderdaad niet op school, maar 

dat valt normaal gezien niet zo veel voor. 

Als het voorvalt, zijn we meestal op tornooi met 

de nationale selectie. Zo hebben we dit jaar het 

prekwalificatietornooi gehad voor de Olym-

pische Spelen. Op zulke tornooien hebben we 

elke dag training en match. Meestal hebben we ’s 

morgens training en in de late namiddag match.

Deze tornooien vinden meestal plaats in het 

buitenland. Zo hebben we al heel wat afgereisd, 

maar mijn mooiste ervaring was toch Mexico. 

Hier hebben we het wereldkampioenschap ge-

speeld en eindigden we, zoals reeds gezegd, 

zesde.

Waar sta jij hopelijk binnen 5 jaar op 

volleybalgebied?

Goh, binnen 5 jaar hoop ik misschien toch bij de 

beste ploegen van België te spelen.

En ergens droom ik ook wel van een volleybal-

carrière in het buitenland. Maar dit is allemaal 

voor in de toekomst. Voorlopig blijf ik nog wel 

enkele jaartjes in België en wil ik eerst een di-

ploma halen! 

We wensen Lise in elk geval heel veel succes 

met haar carrière als topvolleybalster! Geef 

er maar een ferme lap op!

RP

metaalbouw 
voor kmo, 
landbouw  
en industrie

MAC Allaeys bvba 
Europark Zuid  5
B-9100 St-Niklaas
Tel :  03/766.71.50
Fax:  03/766.71.55
www.macallaeys.be

van ontwerp tot
structuurbouw
en plaatsing
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In oktober 2007 ontmoetten we elkaar op een 

van die woensdagen waarop onze leerlingen 

van vandaag leren van oud-leerlingen. Emiel 

Claus, diplomaat, erekanselier en Ridder in de 

Orde van Oranje-Nassau kwam naar het College 

om leerlingen te vertellen over zijn loopbaan en 

over veel meer. 

Vooraleer naar de klas te gaan dronken we sa-

men met collega Kathelijn Vandewal een kop 

koffie en praatten over het College, over vroeger 

en nu. 

Gesprekken hoeven niet urenlang te duren om 

diepgaand en beklijvend te zijn. Zo was het raak 

na enkele seconden.

Emiel benadrukte dat hij blij was om nog eens 

opnieuw tussen de muren van het College te 

zijn. Hij vertelde honderduit, met eruditie en 

veel warmte. Ik verzekerde hem dat we hem 

zouden uitnodigen voor een bezoek aan de 

tentoonstelling 200 jaar College in mei 2008. Hij 

beloofde te komen ...

Ter attentie van Ic Hou
Bij het stapeltje ‘post Ic Hou’ trof ik Emiel enkele 

dagen later opnieuw. Op de enveloppe stond: 

ter attentie van Ic Hou. 

Emiel was een trouwe bezoeker van de herden-

kingen van Anton van Wilderode in Moerbeke. 

Op 28 juni 2007 was het al de negende keer. Van 

Wilderode overleed in 1998. Emiel leende de ti-

tel voor de tekst die hij schreef naar aanleiding 

van deze herdenking van een gedicht van Van 

Wilderode: Het open raam doet mij naar buiten 

kijken ...

Emiel schreef de brief ‘aan vrienden, opgedra-

gen aan Dom Stefaan Daelman O.S.B., monnik in 

Dendermonde’.

De ontmoeting, de brief ... waarom Emiel Claus 

niet interviewen voor de jubileumpublicatie 

naar aanleiding van het dubbel eeuwfeest? In 

de kerstvakantie zou ik bellen om een afspraak 

te maken. Het interview zal er nooit komen.

De pakkende homilie van een van Emiels vele 

vrienden, oud-leerling scheutist, boegbeeld van 

de kerk in China, Jeroom Heynderickx, tijdens de 

uitvaart op 28 december in de Sint-Lambertus-

kerk in Ekeren én de brief, de laatste die Emiel 

ons bezorgde, publiceren we hieronder. 

Ze vertellen door hun intensiteit meer dan een 

interview en zijn tegelijk een eerbetoon aan  

Cyriel Coupé, Anton van Wilderode, jarenlang de 

ziel en pen van o.a. ... 

Ic Hou.

DVR

”Het is een schoon ding een goed 
mens te zijn”

Mieke,

Goede vrienden,

“Het is een schoon ding een goed mens te 

zijn”. Met deze woorden uit ‘De kleine Johan-

nes’ van Frederik van Eeden opende Anton van 

Wilderode elk nieuw schooljaar in het College 

van Sint-Niklaas. Miel heeft deze boodschap op 

uitzonder1ijke wijze waargemaakt. Ze loopt als 

een gouden draad door heel zijn leven: goed-

heid ontdekken in elke mens en ze zelf uitstra-

len, schoonheid scheppen en waarheid zoeken.

De grootmeester die ons daarin voorging was 

Anton van Wilderode, wiens boeken vandaag 

nog op Miels tafel liggen. “Als knapen was het 

ons gegund – schreef Miel – hem als leerling 

te aanhoren; gouden kwarturen waren dat. Het 

ging hem om de waarden die hij uitzong en 

gestalte gaf in het onvergankelijk geestelijk huis 

van de klassieke en christelijke oudheid met haar 

zending in de tijd.” Miel wandelde doorheen die 

wereld van de antieken als door een wolk. Dat 

waren de fascinerende bronnen van onze be-

schaving. “Oever van Hellas, waar de vaders wo-

nen van onze wijsheid, wijd en geestelijk huis. 

Op uwe heuvelen werden wij gewijden. Onder 

uw hemel wies Europa’s geest”. Miel groeide uit 
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OUD-LEERLING EMIEL CLAUS (RET ’53)

Een goed mens, 
overtuigd Vlaming 
én oprecht 
wereldburger

Het trof zoals een donderslag bij een blauwe hemel. Emiel Claus veron-
gelukt op 17 december 2007 bij een verkeersongeluk; gegrepen door  
een auto terwijl hij de straat overstak.

Onherroepelijk.
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tot een Vlaamse Europeaan. Europa was voor 

hem ‘cultuur, geloof, de Una Sancta, en dit alles 

doordrenkt met veel Vlaamse namen.’

Wat we ervaarden op het College en in de KSA, 

tekende ons voor de rest van ons leven. Wij zon-

gen over ons ‘land in een gordel van stromen 

geprangd”. 

En Miel schreef:

“Waasland, lief land van herfst en winter. In 

Sint-Niklaas, de zoete stad, waar priesters aan 

knapen uit stille dorpen het Latijn onderwezen 

en het lezen van de antieken. Daar zongen Van 

Wilderode en Ignace De Sutter hun weemoe-

dige liederen van verlangen en vertedering. Met 

grote luister vierden we daar jong Vlaanderen 

op gouwdagen van de KSA. Als dan op de markt 

de tamboeren en trompetten zwegen, spron-

gen wij op bevel in ‘t gelid en scandeerden wij 

uit duizend jonge kelen: ‘Waasland, handhaaf en 

bouw!.’ Er zijn dingen des levens die beklijven.”

Miel is die geest blijven handhaven en uitbou-

wen zijn hele leven lang. Dertig jaar later, toen 

ik in Taiwan was, had ik onverwacht Miel aan de 

lijn. We hadden mekaar al die jaren niet meer 

gezien. Maar van zodra ik hoorde dat het Miel 

was riep ik spontaan: “Waasland!” en Miel ant-

woordde prompt “Handhaaf en bouw!” met nog 

hetzelfde enthousiasme in zijn stem als toen.

Scheut en China maakten ook deel uit van die 

diepingrijpende ervaring. “China lag ingebed 

in onze jeugd”, schreef Miel. “Dagelijks liepen 

wij op het College te Sint-Niklaas langs de ge-

denkplaat voor Jozef Seghers die in 1900 door 

de Boksers levend werd begraven”. Die ervaring 

echter leidde Miel in de jaren zestig niet naar 

China, maar naar Toradja op het eiland Makas-

sar, in Indonesië. Daar was hij jaren actief bij het 

werk van Scheut voor de opbouw van dit afge-

legen animistisch Toradja-land. Op zijn paard 

Sultan reed Miel daar, ploeterend langs de smal-

le dijkjes en over schamele brugjes om men-

sen te gaan bezoeken in dorpen rond Makale: 

Rantepao tot in het ver afgezonderd gehucht 

Baboaran. Met eenvoudige mensen deelde hij 

lief en leed. En hij jeunde zich. Eens zelfs trok hij 

14 dagen lang door heel die streek met een to-

neelgroep en fanfare om in alle dorpen opvoe-

ringen te gaan geven. Ook over die ervaringen 

zei Miel: “Er zijn dingen des levens die beklijven.” 

Die levenswijze, dicht bij het lief en leed van 

eenvoudige mensen, heeft Miel nooit vaarwel 

gezegd, ook niet toen hij daarna diplomaat en 

kosmopoliet werd.

Hij verbleef als diplomaat achtereenvolgens 

in Indonesië, Zambia, Den Haag, Bagdad, Pa-

rijs, Athene, Milaan. Zijn collega’s herhalen hoe 

professioneel hij zijn taak vervulde, hoe correct 

hij met iedereen omging. An Hofkens, al vanaf 

Athene zeventien jaar lang zijn trouwe mede-

werkster, ervaarde persoonlijk hoe Miel meeleef-

de en meevoelde met drama’s in het leven van 

collega’s. Zelf noemde Miel die tijd ‘een noma-

denbestaan”. En dit was geen aanklacht. Hij er-

vaarde het als een bron van constante verrijking 

omwille van de ongrijpbare rijkdom van volken, 

culturen, landschappen en van telkens weer erg 

bijzondere vrienden. Miel had niets dan vrien-

den. “Het wortelschieten in elk land bracht wel 

zijn pijnscheuten mee”, zei Miel. Maar hij slaagde 

erin te blijven wonen in de verwondering over 

al het schone rondom hem. En al die ervaringen 

als kosmopoliet in het buitenland beletten hem 

niet om bij zijn terugkeer ontroerd de wielewa-

len van Vlaanderen te beluisteren.

Naast het uitstralen van goedheid en het ge-

nieten van schoonheid, leefde er in de intellec-

tueel Miel Claus ook echte fierheid. Hij was een 

zoeker naar wijsheid en waarheid. Hij doorwor-

stelde pijnlijk een hele strijd om zijn intellectu-

ele inzichten te verzoenen met zijn geloof. Het 

was een tijd van loslaten, van eerlijk zoeken en 

van ontroerd blij terugvinden wat heel die tijd 

aan de basis van al zijn streven had gelegen. 

Dat alles is tot rijpheid en tot een schone vol-

tooiing gegroeid tijdens zijn pensioensperiode. 

Miel besliste dat dit helemaal geen ‘vita beata’ 

mocht worden. Geen droefenis om de vergan-

kelijkheid der dingen. Wel een weemoed van 

piëteit en dankbaarheid om het schone wat hij 

had beleefd en ontvangen en waaraan hij met 

warme gevoelens bleef terugdenken. Dat al-

les weerspiegelde zich in de mooie verslagen 

die wij van Miel de laatste jaren ontvingen en 

waar we naar uitkeken. ‘Wonen in het land van 

de wortelstok’, ‘Hellas revisited’, ‘De zomer van 

de ramshoorn’ ‘Andante in Alicante’, enz. Daar-

in toonde Miel zich een ware meester met de 

pen, scherpzinnig, overtuigend en dichterlijk 

mooi de vele steden beschrijvend waarheen 

hij reisde of de vieringen die hij bijwoonde. Hij 

verwoordde daarin ook zijn sterke overtuigin-

gen over Vlaanderen, want wat daar gebeurde 

en nog gebeurt, raakte Miels diepste vezels. Hij 

drukte het uit met de woorden van van Wilde-

rode: “Dorsvloer van het verdriet, groothartig 

Vlaanderen, vergeet uw doden niet. Ook dat 

waren voor Miel... dingen des levens die beklij-

ven.

IN DE KIJKER
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Op die kille wintermaandag, terwijl de bomen 

poëtisch wit stonden van de rijm en wij al, sa-

men met André Demedts, stil hoopten om 

deze Kerstdag wit te zien, ging Miel nog gauw 

zijn laatste kerstwensen versturen naar enkele 

goede vrienden. We zien hem zo in onze ver-

beelding gaan door de vertrouwde straten van 

het dorp, haast voor de deur van zijn woning. 

“Hij zal allicht”, zei Mieke, “zoals hij gewoonlijk 

deed, zijn hand even hebben opgestoken voor-

aleer hij met trage stap het zebrapad overstak”. 

Dat gebaar van zijn hand werd zijn laatste vaar-

wel aan Mieke, die al minuten daarna vanuit 

haar raam zag dat er iets ergs was gebeurd. Zij 

had het al onmiddellijk begrepen. Als een rode 

bliksem in de kille Kerst sloeg dit brutale feit de 

rustige gang van hun mooie dagen aan scher-

ven. Al even verslagen zitten wij hier nu rond 

Mieke, verstomd samen met haar over wat ge-

beurde, in vertwijfeling en verslagenheid Miel 

gedenkend, maar vooral dankbaar dat ook wij 

vrienden mochten zijn van zo een groot man, 

een goed mens als Miel.

Bij het terugblikken op zijn rijk gevulde leven 

moeten we niet zozeer gaan zoeken naar wat 

Miel gedaan heeft, zijn prestaties – al zijn die 

nog zo evident – maar wel naar de wijze waarop 

Miel mens was onder ons en vriend van elkeen. 

Ja, van elkeen, doordat hij veel kon begrijpen, 

doordat hij het lief en leed van elkeen deelde en 

steeds klaar was om van zichzelf mee te delen. 

Nog kort voor hij ons verliet ging Miel op een 

zondag twee kaarsen branden in de kerk. Dat 

was dan voor twee mensen waarvan hij wist dat 

ze in nood waren en die hij wilde gedenken. De 

Chaldeërs en de Nestorianen in Irak en al hun 

zware problemen lagen Miel na aan het hart. 

Een jongen uit Zambia die dertig jaar geleden 

Miel opzocht toen hij het moeilijk had, getuigde 

nog hoe hem die goedheid van Miel en Mieke 

zo diep getroffen had. Was het soms Ernest van 

der Hallen niet die, aansluitend bij die woorden 

uit ‘De kleine Johannes’ schreef: “Het is het voor-

recht van hen die geleden hebben een goed 

mens te zijn”. Miel droeg een nachtegaal met 

zich mee in zijn hart en zei dagelijks tot Mieke: 

“ik ben zo een gelukkig mens”. En dat geluk 

deelde hij mee aan ons allemaal.

Vrienden, ook met elkeen van ons is Miel een 

eind weegs gegaan in ons leven. Nu hij ons ver-

liet, voelen wij ons zoveel armer, want in hem 

ervaarden wij wat Wies Moens schreef: “Ik breng 

mijn hart mee als ik tot je ga. Ik kom om mijn 

hart te breken als een reukvaas over je haren”. 

Die zo menselijke vriendschap van Miel zal diep 

in ons gegrift blijven. Ze behoort voortaan tot 

onze eigen ... dingen des levens die beklijven.

Jeroom Heyndrickx, Scheutist 

(°1931, Haasdonk;  

oud-leerling SJKS – retorica 1950)

Het open raam
In de late avond van zijn leven schreef Anton 

van Wilderode

“Het open raam doet mij naar buiten kijken,

de dagen met de dagen vergelijken,

glimlachen naar de zon en huiveren met de 

wind,

aanvaarden wat ik toch niet kan ontwijken.”

Moerbeke herdenkt zijn dorpsgenoot, de ziener 

Anton van Wilderode. Hij overleed in juni 1998, 

net voor hij tachtig werd.

Wij rijden andermaal door het Waasland. Sinds 

onze terugkeer in Vlaanderen hebben wij geen 

herdenking gemist. Weer zingen de canada’s, 

het lied dat wij als kind hier hoorden, hetzelfde 

lied dat ook de canada’s al eeuwen zingen in 

Mantua, Vergilius’ land.

Stille getrouwen rond het eenvoudig graf van 

Cyriel Coupé, naast zijn broer, priester Jozef. Ook 

de tweelingbroer Philemon rust nu in deze hof. 

Hij stond hier jarenlang nog tussen ons, rechtop 

met de zijnen. Er komt meer volk met de jaren. 

Veel Nederlandse wagens in de dreef. De adep-

ten uit het noorden nemen toe. Wij luisteren, 

naar gedichten en naar het intieme woord van 

Rik Van Daele. Van Daele is een eminent Rei-

naertkenner. De erudiete man heeft de zachte 

stem van een poëet. Als Van Daele spreekt 

spitst de onsterfelijke vos uit Waas de oren. Hij 

ligt gewis met gestrekte poten voor zijn celest 

Malpertuus, de ogen van de deugd half dicht-

geknepen.

De parochiekerk loopt vol met Van Wilderode-

vrienden. De kerk is aan de H. Antonius gewijd, 

Antonius de eremiet. Hij staat hoog in de mid-

denbeuk, gekleurd en met het varken dat hem 

trouw aan zijn kluis bezocht. De knaap Cyriel 

heeft ernaar opgekeken. In het gelaat van de 

rijen senioren zoek ik naar het gezicht van kna-

pen uit de Collegetijd. Drie Wase priesters gaan 

voor. Zij doen mij denken aan de mannen uit 

mijn jeugd. In het internaat was het geruis van 

priestertoga’s nooit ver weg. Zij waren de milde 

dragers van gezag en kennis.

Pastoor Mon Van Sompel, leerling en later col-

lega-leraar van Coupé op het College kleurt de 

homilie. Hij schetst de kamer van de dichter, de 

boeken, de portretten van de schrijvers aan de 

wand en het open raam met de coniferen in de 

binnentuin. Als knapen was het ons gegund, 

gezeten voor de meester, hem als eenling te 

aanhoren, gouden kwarturen. Dan haalde hij 

een boek (lagen die in stapels onder zijn bed?) 

dat wij mochten lezen. Het waren zijn geliefde 

klassiekers zoals ‘De Herberg met het Hoefijzer’ 

van A. den Doolaert, of ‘Het fregatschip Johan-

na-Maria’ van Arthur Van Schendel. Het boek 

als een sacrament onder de jas geborgen liep 

je dan terug door de donkere gangen naar de 

studie, waar onder helle lampen de jongens uit 

Wase dorpen op hoge pupiters zaten.

IN DE KIJKER
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Cyriel Coupé kwam steeds pittig uit de hoek. In de refter van de priester-

leraars was de lach nooit lang uit de lucht.

“Coupé,” zie ooit de Leuvense professor Coppens, “Coupé, uw poëzie be-

staat uit gesneden verzen.” “Coppens,” antwoordde Coupé, “al wat gij do-

ceert gaat over K(c)op en Pens.”

Wij gaan ten offer. Dan zie ik uit de kerk, als uit een oosterse verschijning, 

Lucien Cop naar voren komen. Wij kenden de redemptorist Cop in het be-

legerd Bagdad toen wij daar onder de Iranese skudraketten overleefden. 

Is hij dan uit Irak ontsnapt? Ik loop hem tegemoet in de gang. De mensen 

kijken. Wij nemen elkaar vast met tranen in de ogen.

Nederlanders en Vlamingen zingen ‘Lied van mijn Land’, het lied van onze 

Natie dat met de kinderen herboren, zacht met de doden tot zaden ver-

zinkt.”

Tijdens de receptie in het gemeentehuis staan wij met gedempte stem te 

praten in de gang: met Beatrijs en Hugo, Van Wilderodianen, met Norbert 

Broekaert, klasgenoot en concurrent (examens in die dagen waren ‘prijs-

kampen’), met Wim De Cock en Erik Verstraeten, fervente Vlaamse kunste-

naars. In dit gebalde groepje vrienden staat Anton levend in het midden. 

Ook pater Cop, die terug naar Bagdad wil. Hij kan het niet laten.

Huiswaarts nog bij lichte.

Zijn dit de dreven van Waas of zijn we weer in het land van Mantua waar 

wij Vergilius gingen zoeken? Hij staat hier tussen de canada’s, Romein en 

magister der Antieken, tijdgenoot van Augustus, keizer, en tijdgenoot van 

Jezus, Mensenzoon. Vergilius was de ster op Antons weg.

Ook Homerus, die wij bij Coupé in de poesis lazen, is er bij. De blinde Griek 

met lauweren om het hoofd. En in het lover van het struikgewas zie ik de 

viri illustri uit de Latijnse lessen: Sallustius, Horatius uit zijn Landhuis en Ti-

tus Livius de historieker.

Er loopt voetvolk langs de weg. Droom of werkelijkheid? Er verschijnen 

klasgenoten: Jefke Mertens, onze primus van Beveren, Theo Penneman 

(nvdr: oud-leraar SJKS) die in Het Vrije Waasland recalcitrante columns 

schreef, Edmond Schiettekat, alias Paul Snoek, en de KSA’ers: Pol Staes en 

Jeroom Heynderickx, die scheutisten werden.

Bij Puyvelde valt de avond. De huizen gaan gelijnd op rijen staan en het 

Land van Waas verwasemt. Het raam van Anton gaat langzaam dicht, de 

dagen en de jaren afgesloten. Het leven neemt de draad weer op.

Tot volgend jaar wellicht?

In juni, te Moerbeke-Waas: een open raam?

Miel Claus

vakantie 2007
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Hoe kwamen ze ertoe?

Alle drie hebben ze textielinteresse. Maar bij Ann 

en Sofie kwam er een argument bij:

ADW: “Ik ben in juli gestopt met leiding geven 

in de jeugdbeweging en zo was er plots tijd om 

mijn verborgen droom te gaan realiseren.”

SH: “Normaal gezien heb ik één vaste hobby die 

ik voor niets anders zou inruilen, maar dit jaar 

kan ik ze niet beoefenen wegens mijn zwanger-

schap. Het is niet echt aangeraden om te duiken 

naar een bal, te springen voor een aanval, enz. 

dus het volleyballen werd noodgedwongen 

even aan de kant gezet en ik zocht een plaats-

vervangende activiteit op die dinsdagavond. Ik 

speelde wel altijd al met het idee dat ik de basis 

van het naaien onder de knie wilde hebben om 

later voor de kinderen kleren te kunnen herstel-

len na een wilde middag in de kleuterschool.”

Of er soms voorouderlijke tradities mee 

gemoeid zijn?

Bij SH duidelijk wel. “Het idee te kunnen naaien 

is uiteraard niet zomaar in me opgekomen. Mijn 

moeder heeft eveneens een naaicursus gevolgd 

toen wij klein waren en ze heeft heel veel leuke 

kleren voor ons in elkaar gestoken. We mochten 

zelf uit de boekjes kiezen welke kleren we mooi 

vonden en die maakte ze dan voor ons. Ook 

mijn grootmoeder zorgde voor een voorraad 

zelfgemaakte kleren en onlangs kreeg ook mijn 

schoonmoeder de naaimicrobe te pakken.”

Of het soms het creatieve talent is dat 

bovenkomt?

ADW: “Ik ben altijd heel graag creatief bezig ge-

weest, al van toen ik kind was. Naaien was dan 

ook iets dat ik al heel lang wilde doen! En met 

mijn ‘grote gestalte’ komt dat zeker van pas, 

aangezien ik nu elk kledingstuk zelf onder de 

machine kan leggen voor de nodige aanpas-

singen.”

Het trio trok in september naar het Technisch In-

stituut Berkenboom in Sint-Niklaas om zich in te 

schrijven in het eerste jaar van de avondschool. 

Ze doen hun best om op hetzelfde tempo te 

werken en aan elkaar raad te vragen als het in-

zicht in de patronen even niet aanwezig is.

Wat ze willen bereiken?

JDL gaat voor een eigen lijn van kinderkleding. 

SH ziet het al iets verder. 

“De ambitie kan altijd nog groeien natuurlijk! 

Stel dat één van ons een echt talent blijkt te zijn 

en begint te dromen over eigen modeshows in 

Milaan, Parijs, ... dan kunnen wij toch altijd zeg-

gen: hé, die zat bij mij in de naailes!” Ook ADW 

kijkt verder, maar blijft wel met de twee voeten 

op moeder aarde: “Het ontwerpen van kleding 

lijkt me zeker leuk. Ik hoef dan geen uren meer 

te passen om de gepaste broek te vinden, ik 

maak ze gewoon zelf. En ik kies het model, de 

stof en alle details ook zelf. Het zal nog wel even 

duren voor we zover zijn, maar we zijn in ieder 

geval al goed van start gegaan.” En misschien 

heeft de toneelafdeling van het SJKS er een paar 

kostuumontwerpsters bij!

Wat wordt er zoal gemaakt?

JDL en ADW maakten respectievelijk een eigen 

rok, broeken, kussens en een schort. 

SH: “De eigen kledij moet nog een jaartje wach-

ten. Hoewel een schort toch ook iets is dat we 

dagelijks aantrekken en een pyjama eveneens 

onmisbaar is! Eigenlijk maken we dus al een 

aantal basisstukken van onze eigen kledij. Alleen 

nog geen kledij waar we echt mee de straat op 

moeten. Misschien maar best dat dat er nog niet 

bij zit, er zouden wel eens rare blikken onze rich-

ting uit kunnen komen, maar we doen ons best 

en het lukt wel aardig!”

Dankzij internet (voor de liefhebbers: 

www.jojojanneke.nl en www.mijnes.com) en mode-

tijdschriften is er inspiratie te over. 

Alleen het vinden van stoffen is wel een pro-

bleem, getuigt SH. 

“Stofwinkels zijn vrij schaars in onze omstreken, 

echt soms frustrerend! En bepaald niet goed-

koop. Je neemt dus niet de eerste de beste le-

lijke stof mee, want je betaalt ze in elk geval ge-

noeg! De zoektocht verloopt dus niet altijd even 

gesmeerd. Op marktjes kan je nog de beste 

koopjes doen en het is er veel aangenamer om 

te snuffelen dan in de grote winkels waar de 

keuze van stoffen mij niet echt ligt.” 

En gelukkig is er de stofjeskast van de mama’s. 

ADW heeft van horen zeggen dat er in Neder-

land veel leuke stoffenwinkels zouden zijn.

Ik wilde ook nog weten wanneer we de eerste 

resultaten op de catwalk mochten bewonderen. 

Voor JDL is de opendeur van de avondschool 

op het einde van dit schooljaar ‘le moment su-

prême’ en SH rekent op Ic Hou: 

“Als er modeshows worden gedaan met kus-

sens, schorten of pyjama’s om het lichaam dan 

wil ik (na de bevalling) gerust een demonstratie 

geven aan de geïnteresseerden! Ik denk alleen 

niet dat daar echt veel toeschouwers zullen op 

afkomen... hoewel, wie weet... mits wat publici-

teit in Ic Hou misschien?”

Hartelijk bedankt, dames-couturières, voor 

deze leuke babbel.

JH

AVONDLES MODE EN CREATIE

De drie van SJKS
“Patronen tekenen is wél sexy en creatief”, kopte een krant enkele dagen geleden. Collega’s An De Wilde, Sofie 
Hennebel en Joke De Lille, ‘De 3 van Sint-Niklaas’, zetten hun eerste stappen in het veelbelovende modecircus.

IN DE KIJKER
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Dolblij was ik toen ik reactie kreeg op één van mijn sollicitatiebrieven! 

Mijnheer Roggeman was in april vorig jaar op zoek naar een interim voor 

mevr. Goossens, die met bevallingsverlof ging. Ik mocht in mei en juni haar 

opdracht overnemen, maar voor schooljaar 2007-2008 kon de directeur 

geen garanties geven. Dus was ik opnieuw ongelooflijk gelukkig toen ik in 

augustus te horen kreeg dat ik fulltime aan de slag kon in het College! 

Ik moet zeggen: ik heb het me nog geen moment beklaagd dat ik mijn 

semi-vaste job in Halle heb opgegeven! De warmte en de hartelijkheid 

waarmee ik ontvangen ben op deze school, spreken voor zich! De solidari-

teit onder collega’s is zeer groot en de sfeer zit goed, twee factoren die in 

mijn vorige school ver te zoeken waren ...

Aan één gegeven heb ik moeten wennen: het taaltje in het Waasland was 

me compleet vreemd en heel wat klanken en woorden kon ik niet direct 

thuisbrengen. Toch schijn ik het ‘Sinnekloase’ accent nu danig onder de 

knie te hebben, want ik hoef leerlingen geen driemaal meer te vragen om 

iets te herhalen, omdat ik het in eerste instantie niet begrepen had. Ook 

de leerlingen schijnen mijn taaltje langzaamaan te begrijpen: scherpe i’s 

en u’s, een andere oo-klank en af en toe een Frans woord ertussen!

Ik vind het schitterend dat ik in het College de kans heb gekregen om les 

te geven. Het bespaart me twee uur autorijden per dag (130 km!) en een 

hele hoop geld (de brandstofprijzen swingen de pan uit). En plus (vergeef 

me mijn uitdrukking), ik heb nu veel meer quality-time met man en (toe-

komstige) zoon!

De directeur introduceerde me dit jaar op de vergadering van de nieuwe 

leerkrachten als volgt: “Ze heeft het Pajottenland ingeruild voor het zoete 

Waasland.” 

En ja: het Waasland is zeer zoet en smaakt zeker naar meer.

KEN JE ZE AL?

Ken je ze al? 
Ook dit jaar meer dan een nieuwe collega die de SJKS-troepen versterkt. 
Drie van hen stellen zich aan Ic Hou voor.

Naam: Sandra Ringoet

Geboortedatum: 8 juli ‘79

Geboorteplaats: Anderlecht

Burgerlijke staat: gehuwd met Pieter 

Serverius

Hobby’s: culinair genieten, op reis gaan, le-

zen, sauna, mijn man, paardrijden (zodra ik 

er de kans toe krijg!), wandelingen maken in 

de ongerepte natuur

Diploma: initiële lerarenopleiding secundair 

onderwijs groep 1 met opties Nederlands-

geschiedenis-Latijn (een hele boterham om 

gewoon te zeggen dat ik regente ben)

Pajottenland ingeruild voor ’t Soete Land van Waas 

Naam: Maarten Van Looy

Geboortedatum: 5 augustus ‘82

Woonplaats: Bazel en Gent

Burgerlijke staat: ongehuwd

Diploma’s: taal- en letterkunde: Germaanse 

talen, optie Nederlands-Zweeds, 1e en 2e jaar 

geschiedenis

Hobby’s: wielrennen, lezen, koken (specialiteit: 

gravad lax)

Opdracht in SJKS: Nederlands in het vierde 

en vijfde jaar

<<<
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Ik heb het wel naar mijn zin op het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Anderzijds 

moet ik toegeven dat ik op dit moment misschien nog net iets liever in 

volle voorbereiding geweest zou zijn om een knalprestatie af te leveren 

op de Olympische Spelen in Peking. In mijn vijfentwintigste levensjaar zou 

ik daar met wat meeval mijn absolute top bereikt hebben in de spurt op 

de baan. Het zou tevens leuk geweest zijn om de naam Van Looy en mijn 

dorp van afkomst, Bazel, nog eens van onder het stof te halen in het we-

reldnieuws.

Maar tussen droom en daad staan uiteraard wetten in de weg en vooral 

zeer veel praktische bezwaren. Daarom lijkt het me nog altijd een ver-

standige zaak dat ik toch maar gekozen heb voor een opleiding Taal- en 

Letterkunde: Germaanse talen aan de Universiteit Gent. Als talen koos ik 

voor Nederlands en Zweeds. Economisch gezien volledig onverantwoord, 

maar achteraf bekeken de enige juiste keuze. Later heb ik ook nog drie jaar 

geschiedenis gestudeerd. Ook dit was bij momenten interessant, maar de 

studie leerde mij toch vooral dat je eerste gedacht vaak het beste is.

Al tijdens de laatste jaren van mijn studies startte ik met lesgeven in een 

aantal mooie uithoekjes van het Vlaamse land als Aalst, Hamme, Blanken-

berge en Eeklo, tot ik een telefoontje kreeg van de heer Roggeman. Over 

een fulltime Nederlands in de mooiste jaren van de humaniora in een ge-

makkelijk bereikbare stad moest ik niet lang nadenken. Aan het einde van 

mijn eerste volle week op school werd ik al meteen veroordeeld tot een 

acht uur durende afwas op het feestweekend, maar verder liepen mijn eer-

ste weken eigenlijk minstens even goed als ik het mij voorgesteld had.

Ondertussen loop ik op school rond tussen heel wat namen en gezichten 

die een vast onderdeel van mijn dagelijks bestaan geworden zijn. Ik ben er 

nog altijd niet rouwig om en ik denk niet dat zoiets heel snel het geval zal 

zijn. Het is bij momenten wel confronterend om vast te stellen hoeveel je 

vergeten bent van de vakken waarin je niet verder gestudeerd hebt. Ook 

een leerkracht kan dus op school nog een en ander opsteken.

Het SJKS was uiteraard geen grote onbekende meer voor mij aangezien 

mijn vader (Rik; nvdr) hier ook lesgeeft. Wat meteen opviel was het feit dat 

dit een erg grote school is met enorm veel jonge collega’s. Een vruchtbare 

school ook: je kan moeilijk naast al die bolle buiken kijken. Op sommige 

momenten zie je in de lange gang leerlingen van werkelijk àlle leeftijden 

door elkaar lopen: tussen de laatstejaars duikt af en toe een klasje kleuters 

op.

Ondanks het feit dat chemie niet de hoofdmoot van mijn opleiding was, 

geef ik het ondertussen al liever dan mijn feitelijke ‘hoofdvak’, aardrijks-

KEN JE ZE AL?

Na één week les acht uur aan de afwas

Naam: Katrijn Verniers

Geboortedatum: 4 mei 1984

Woonplaats: Gent

Burgerlijke staat: samenwonend

Diploma: licentiaat geografie optie land-

meetkunde, master algemene economie

Hobby’s: koken, reizen (voornamelijk naar 

Spanje – ik heb ooit Spaans gestudeerd – en 

de kust), fietsen en klimmen – als er naast 

het vele schoolwerk nog tijd overblijft na-

tuurlijk.

Opdracht: 19 u. chemie in de tweede graad 

+ aardrijkskunde in het derde jaar.

Liefde voor chemie

kunde. Dat heeft ook te maken met het aanstekelijke enthousiasme van de 

leerlingen. Na zoveel jaren op de universiteit was het echter niet altijd een-

voudig om het niveau van de leerlingen in te schatten. Daarnaast valt het 

me – hoewel ik zelf nog niet zo gek lang van de schoolbanken weg ben 

– op hoe mondig leerlingen geworden zijn.

Eén nadeeltje: na zoveel maanden overkomt het me af en toe nog dat ik als 

een leerlinge aangezien wordt, zoals toen ik onlangs op het secretariaat te 

horen kreeg “dat ik eerst moest bellen en dan pas binnen mocht komen”. 

In deze Ic Hou stelden drie nieuwe collega’s zich voor. In nummer 86 komen de overige nieuwe gezichten aan bod! 
‘Ken je ze?’ wordt dus vervolgd.
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De teams laten geleidelijk meer en meer zien 

van hun project. Daarom deze openlijke toelich-

ting bij het plan.

Een aantal collega’s werken met veel enthou-

siasme mee aan de opbouw van een klasje dat 

in 2020 zijn loopbaan in het SJKS zal starten. 

Voorlopig tellen we bij de collega’s-leerkrach-

ten 14 ouderparen die al hebben ingeschreven. 

Twee koppels hebben hun bijdrage al gele-

verd op het moment dat deze tekst drukklaar 

gemaakt wordt. Maar we hopen dat nog meer 

mensen zich kandidaat stellen. Zeker als ze hier 

lezen hoeveel plezier dit jubileumproject biedt. 

Kalender
10-11-2007 Thomas Van Meir en Katrien krijgen 

een prachtige dochter, Floor, hun eerste kindje. 

Ze wachten (geduldig maar vermoeid) op de 

eerste nachtjes doorslapen. Waarop leerlingen 

meevoelend reageren: “We willen gerust samen 

met u een dutje doen tijdens de les.”

“Floor gedraagt zich voorbeeldig als we op stap 

gaan. Ze kan al grappige gezichtjes trekken en 

haar lievelingsgerecht is moekesmelk. En ze is al 

heel wat bijgekomen, zodat onze armspieren in 

topconditie blijven.”

15-11-2007 Liesbeth Gysels en Jan Ongena ver-

welkomen hun Reine, een zusje voor Marieke 

en Klaas. “Voorlopig het rustigste kindje van de 

drie, met onbetaalbare eerste lachjes. We ho-

pen dat ze even mooi wordt als haar mama en 

even slim als haar papa. We keken op bij de on-

vervalste verwondering dat het intussen al onze 

derde was. Dat maakte indruk, al was het vaak 

niet duidelijk welke precies... De rust in huis is nu 

wel voorgoed verdwenen. Leve het leven!”

10-02-08 Sofie Hennebel wacht met Michael 

op een broer of zus voor Elena. “Van één naar 

twee, dat zal een grote verandering betekenen. 

We verzorgen onze toekomst; we moeten toch 

voorzien in voldoende lesuren binnen tien jaar.”

LIEF EN LEED

Zijn geboren 

19.06.2007 MIA, dochtertje van Frank en 

Vera Haentjens – Goossens (lerares)

03.10.2007 MILAN, kleinzoontje van Riggy 

Van de Wiele (leraar)

18.10.2007 XANTHE, petekindje van Katrien 

Rombaut (administratief medewerkster)

10.11.2007 FLOOR, dochtertje van Thomas 

Van Meir (leraar) en Katrien Van Lent

15.11.2007 REINE, dochtertje van Jan 

Ongena (leraar) en Liesbeth Gijsels (lerares)

22.12.2007 LOÏC, zoontje van Kaat en 

Michaël Van Mieghem – Van Hoecke, 

petekindje van Peter Van Hoecke (WEBa’84)

16.01.2008 LEONARD, zoontje van Tom 

Vandenholen (leraar-interimaris) en Annemie 

Van Wauwe

21.01.2008 LENTEL, dochtertje van Yves en 

Marijke Janssens – Foubert en kleindochtertje 

van Rudy Foubert (onderwijzer)

23.01.2008 LENI, dochtertje van Bart 

Cant (WEWI’2000) en Evelien Trog en 

kleindochtertje van Gilbert Cant (leraar)

17.02.2008 LOUISA, dochtertje van Sofie 

Hennebel (lerares) en Michael Opgenhaffen 

(GL’96) 

Zijn gehuwd

21.07.2007 Sara Van der Gucht (ECMT’99) en 

Filipe Carvalho 

11.08.2007 Olga Cogen (dochter van Esther 

Cogen-Scharpé (oud-lerares) en Koen 

Hollevoet (4ECWIb-’93)

11.08.2007 Erika Baert (lerares) en Wouter 

D’Heere

18.08.2007 Marjan Keppens (dochter van 

lerares Daniëlle Backeljau) en Johan De 

Leenheer 

16.02.2008 Rebecca Dhollander en Jeroen 

De Wilde (LMT’95)

BABYBOOM IN SJKS

De Jubileumklas
212 jaar college. Dat vieren we ook. In 2020. En wel met een speciale jubi-
leumklas. De voorbereidingen hiervoor zijn discreet en in alle intimiteit 
gestart. Maar nu zijn de initiatieven niet meer te verbergen. 

<<<
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Concrete informatie houden ze nog even voor zich. De leerlingen bleven 

zich met een spontaan “Amai!” verbazen over de toenemende omvang.

17-03-2007 Ilse Heynderickx en Robin verwachten hun eerste baby. “Jon-

gen of meisje, dat maakt niet uit. Dat het een gezond kindje mag zijn!” Een 

jongen van het eerste jaar kwam als volleerd deskundige in mooi Waas-

lands een klapke doen. “Ik ben nonkel geworden. Mijn zus is bevallen. Voor 

wanneer is het bij u? Ah, maart. Dat is nog wel effe!” 

26-03-2008 Tom Vereecken en Leen hebben al een meisje, Linde, en ho-

pen op een snoetje dat doorslaapt. Het heet Damagje Niewete en is zo’n 

hevige en schoppende baby dat de papa twijfelt. “Ik weet niet of die in de 

projectklas zal toegelaten worden.” 

03-04-2008 Annelies Droessaert en Jordy kijken uit naar hun eerste ‘boe-

leke’. “Ook voor ons blijft het een geheim of het een jongen of meisje is. 

De klas 3 La heeft het alvast Bernard gedoopt. Wanneer mijn klas ontdekte 

dat ik zwanger was, vroegen ze naar het geslacht en de mogelijke naam. 

Toen ik hierop niet wou antwoorden, zei iemand lachend dat het Bernard 

of Bernadette zou worden. Sindsdien informeren ze regelmatig naar Ber-

nard, wat best wel leuk en vooral ook erg lief is.” 

01-04-2008 Inge Callewaert en Koenraad hopen niet op een aprilvis, maar 

op een gezonde baby (voorlopig: X-je) die door de zussen Kato en Lotte 

goed aanvaard zal worden. “Jongen of meisje, dat doet er niet toe. Het lijkt 

ons fijn te weten wat het betekent een zoon te hebben. Anderzijds willen 

we papa Koenraad wel eens op stap zien gaan met 4 vrouwen. Hoewel 

men beweert: “En amour et en politique, on ne dit jamais ‘jamais”, durven 

wij nu toch te stellen dat dit derde kindje onze laatste spruit wordt.”

20-04-2008 Stijn Verhaeghe en Hanne willen deze planeet van een min 

of meer gelukkig en lief specimen van de menselijke soort voorzien, een 

extraatje na het vikingjongetje Jolan. “Het geslacht van het komende Ver-

haeghje is ons al bekend, maar uit een onzegbare drang naar aandacht en 

geheimzinnigdoenerij houden we dit vooralsnog geheim... De naam? Ik 

kan de voltallige mensheid al wel verklappen dat we niet voor de – noch-

tans welluidende – namen Hagen of Kriemhilde geopteerd hebben...”

28-04-2008 Kirsten Merckx en Wouter hebben nog enkele weken te gaan, 

vol mooie mijmeringen over het baby’tje. “Je zet wel overal uit, natuurlijk!” 

Een leerling vroeg: ”Mevrouw, mag ik eens iets vragen wat niets met de les 

te maken heeft? We waren bang om het te vragen, want stel dat u gewoon 

verdikt zou zijn, dan zou dat wel heel erg zijn voor u, hé!” 

18-05-2008 Joke De Lille en Joeri wachten op een maatje voor hun doch-

tertje Nan. “Jongen of meisje, dat is eender, als het maar les krijgt van Paul 

van Dam. En ik zou liefst altijd nogal vroeg naar het oudercontact komen.” 

Verrassende vraag van de leerlingen: “Mevrouw, u komt niet terug na de 

vakantie?? Gaat u dan met pensioen??”

19-05-2008 Davy De Coninck en Els geven hier de primeur: ze zijn heel 

nieuwsgierig naar hun eerste baby. “We kijken ongelooflijk uit naar die gro-

LIEF EN LEED

te verandering. Over een naam hebben we nog niet beslist, maar mijnheer 

Patrick De Coninck wordt natuurlijk Opa!”

23-05-2008 Erika Lagaert en Joris geven mekaar misschien een heel origi-

neel cadeau op hun huwelijksverjaardag.. “We hopen op een bengeltje in 

de jubileumklas! Maar vooral dat Milo niet te jaloers is! We willen zelf niet 

weten of het een broertje of een zusje voor hem wordt. Maar dat gelooft 

niemand! Wanneer ik drie maand zwanger was, ben ik flauwgevallen in de 

les. Op dat moment gaf ik les aan een zeer rumoerige klas. Ik heb ze nog 

nooit zo behulpzaam en vooral stil geweten, misschien zou ik dat nu nog 

eens moeten doen, want dat moment van stilte was precies een droom!”

10-06-2008 Sandra Ringoet en Pieter zijn al zeker van een jongen. “Een 

naam geven we nog niet; we moeten nog iets op het geboortekaartje 

kunnen zetten. We kijken echt uit naar dit kleine wondertje, dat ons leven 

zal verrijken” Even ongeduldig als sommige leerlingen. “Ik neem plaats 

vooraan bij mevr. Ringoet, zo kan ik de baby goed horen!” (J. T. uit 4Sb)

28-06-2008 Katja Roggeman en Yves weten nu al wat hen te wachten-

staat, want ze hebben al een dochtertje, Lore. ”Ik ervaar de zwangerschap 

anders. Bij Lore was alles nieuw en nu weet je wat je te wachten staat. Het 

blijft uiteraard wel leuk. En het mag gerust een jongen zijn. De naam? Dat 

is voor mij een weet en voor jou een vraag.”

KM
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Zijn overleden 

20.05.2007 de heer Leopold Martin Vertenten 

(°1929), opa van Benjamin Vertenten (6MTWI)

31.05.2007 mevrouw Elisa Ledaine (°1911), 

overgrootmoeder van Alexander Debou (1Ah)

06.06.2007 de heer Gerard De Beuckeleer 

(°1909), vader van Hugo De Beuckeleer (oud-

leraar)

10.06.2007 de heer Malando De Vos (°1949), 

neef van Brandon Calluy (2MWd)

10.06.2007 de heer Wim De Maesschalck 

(°1936), grootvader van Joëlle (5HW) en Gilles 

De Maesschalck (4Sb) 

18.06.2008 de heer Nico Vael (°1975) (WEA ’93)

23.06.2007 mevrouw Maria Van Raemdonck 

(°1920), moeder van kanunnik Dirk Smet (LG’67)

30.06.2007 de heer Pieter Eeckhout (°1983) 

(WEWI’01), broer van Joris Eeckhout (ECWI’98)

07.07.2007 de heer Robert Blommaert (°1935) 

grootvader van Tom (4Wc) en Lore (1Ac) 

Blommaert, schoonbroer van Lutgarde Maes 

(administratief medewerkster)

13.07.2007 de heer Grim Martens 

(°1985)(LWIa‘03)

23.07.2007 de heer Arsene Heirman (°1928), 

grootvader van Ruben Baetens (6LWIb)

27.07.2007 de heer Jan Huygens (°1953) (LG’71), 

broer van Herman Huygens (LG’67)

08.08.2007 de heer Leon Koppen (°1914), 

overgrootvader van Thibault Koppen (WSP’07)

23.08.2007 mevrouw Clementine Verkest 

(°1914), overgrootmoeder van Kjell Verbeke (4Sa)

29.08.2007 de heer Roger Rubens (°1919), 

grootvader van Bart (5LWIb) en Stijn (3La) 

Meersschaert

06.09.2007 mevrouw Maria Smet (°1912), 

grootmoeder van Kris Fels (leraar)

10.09.2007 de heer Jozef Stuer (°1927), 

grootvader van Jari Stuer (1Ag)

13.09.2007 mevrouw Jacqueline Le Blon 

(°1953) tante van Nills Franssens (5LWIb) en van 

Nicky De Cock (4Wc)

18.09.2007 de heer Raymond Pierre Lanoo 

(°1924), grootvader van Laure Lanoo (3HWa)

19.09.2007 de heer Geert Van Steelant (°1959), 

vader van Silke Van Steelant (3La)

19.09.2007 de heer Jozef Aerts (°1925), vader 

van Harry Aerts (WEBa ‘74), grootvader van 

Jonas Aerts (4Sb) 

19.09.2007 de heer Johan De Picker (°1960), 

oom van Julie De Picker (4HWb)

20.09.2007 mevrouw Maria Heirweg (°1926), 

grootmoeder van Ann Mertens (6LWIa)

26.09.2007 de heer Valère Baetens (°1919), 

grootvader van An De Wilde (lerares)

26.09.2007 de heer Raoul Van Impe (°1944) 

(EC’63)

01.10.2007 mevrouw Brigitte Warnants (°1956), 

schoonzus van Marleen Pultijn (administratief 

medewerkster secretariaat basisschool) en tante 

van Carl (5MWE) en Laura (2MWb) Delanghe

04.10.2007 de heer Remi Pas (°1937), (oud-

leraar)

09.10.2007 mevrouw Roseline Etienne (°1957), 

moeder van Alex de Groot (4Wb)

09.10.2007 mevrouw Josée Heerwegh (°1937), 

moeder van Dirk De Nil (LWI’77), grootmoeder 

van Michael De Nil (MEW ’01), Nicolas De Nil 

(LWI ’04) en Gilles Oris (3Sc)

09.10.2007 mevrouw Maria Theresia Van Eynde 

(°1922), overgrootmoeder van Cédric Van de 

Graaf (1Ak)

12.10.2007 de heer Hendrik Hoornaert (°1956), 

vader van Wim (GWI’00) en Koen Hoornaert 

(GWI’04)

12.10.2007 mevrouw Simone Pannier (°1920), 

groottante van Jonas (6WSP) en Ellen (2Lb) 

Hylebos

19.10.2007 de heer Gerard Verhulst (° 1919), 

grootvader van Annouck Van Der Heyden (4Wb)

24.10.2007 de heer Josephus Meert (°1921), 

oud-leerling (RET’40)

26.10.2007 de heer Etienne Volckerick (°1939), 

grootvader van Nathan Volckerick (2MWd)

30.10.20007 de heer Michel Bosman (°1933), 

grootvader van Jellien Praet (1Aj)

04.11.2007 de heer Maurits Heyens (°1929), 

grootvader van Laurens Peeters (1Ak)

12.11.2007 Eerwaarde zuster M. Renée – Paula 

Rotty (°1921) tante van Nele Rotty (lerares)

12.11.2007 de heer Albert De Cuyper (°1917), 

overgrootvader van Céline en Elise De Cuyper 

(1Ai)

21.11.2007 mevrouw Paula Rossaer (°1911), 

grootmoeder van Jan (leraar) en Liesbeth 

(lerares) Ongena – Gijsels 

21.11.2007 mevrouw Maria De Bock (°1913), 

overgrootmoeder van Yourik Van Overloop (6LWI)

22.11.2007 de heer Gilbert Derboven (°1928), 

grootvader van Jeroen Derboven (5MTWI), 

schoonvader van Gertjan De Smet (LG’82) en 

grootvader van Arne (5WEWIa), Lise (3Wb) en 

Jana De Smet (3Wb)

22.11.2007 de heer Jan Valkiers (°1952), oom 

van King Broos (6LWIb)

23.11.2007 mevrouw Marie-Claire Joos (°1945), 

echtgenote van Lieven Lenaerts (oud-leraar en 

oud-leerling LG’61)

24.11.2007 de heer Jozef Audenaert (°1937), 

grootvader van Sarah (WEWI ’07) en Katleen 

(4Wc) Audenaert

27.11.2007 de heer Gaby Van Lemmens (°1941), 

vader van Isabelle Van Lemmens (lerares), 

grootvader van Eline Van de Weghe (1Ab)

30.11.2007 de heer Albert Callewaert (°1915), 

grootvader van Inge (lerares) en Bert Callewaert 

(GWI’97)

02.12.2007 de heer Aloïs Claeys (°1928), 

grootvader van Jeroen Derboven (5MWIa)

07.12.2007 de heer Frans De Pauw (°1925), 

vader van Dany De Pauw (oud-onderwijzer, 

LG’68)

08.12.2007 de heer Edgard Vancouillie (°1934), 

grootvader van Stephanie Caveye (5MTWE)

10.12.2007 mevrouw Joanna Peeters (°1916), 

overgrootmoeder van Pieter (3Lb) en Jasper 

(1Ah) De Pauw

14.12.2007 de heer Kristiaan Mechiels 

(°1966) (MT’85), vader van Zoë Mechiels (1Ab), 

schoonbroer van Ilse Van Caekenberghe 

(lerares), broer van Diederik Mechiels (WEBa ’79)

16.12.2007 de heer Sim Van Raemdonck 

(°1926), grootvader van Lien (3Sa) en Laura (3Sc) 

Van Raemdonck 

17.12.2008 de heer Emiel Claus (°1934) (RET’53)

28.12.2007 de heer Leon Nuytten (°1924), 

grootvader van Ann-Sophie Nuytten (1Ac)

29.12.2008 mevrouw Germaine Van de Putte 

(°1923), grootmoeder van An De Wilde (lerares)

30.12.2007 de heer Frans Inghels (°1922), 

overgrootvader van Nigel Lindemann (4ECa)

02.01.2008 de heer Frans Moernaut (°1921), 

grootvader van Kristof Moernaut (6HW)

03.01.2008 de heer Piet Bogaert (°1926), 

vader van architect Koen Bogaert, grootvader 

van Raph Bogaert (WEWIa’06) en van Bert 

(WEWIb’06), Ellen (5LWIa), Vic (2Lb) en Stef 

Bogaert (2MWe)

05.01.2008 mevrouw Esther Deckers (°1917), 

grootmoeder van Gino (LWE’97) en Nicolas 

Bombeke (6ECMT)

06.01.2008 de heer Eduard Maes (°1919), 

overgrootvader van Lien (3Sa) en Laura (3Sc) 

Van Raemdonck 

LIEF EN LEED

<<<



46 IC HOU FEBRUARI 2008

07.01.2008 de heer Lucien Van Brussel (°1932), 

grootvader van Patrick Van Brussel (6WEWIb)

08.01.2008 de heer Aloïs Van Damme (°1939), 

oud-leraar SJKS

08.01.2008 mevrouw Josephine Van Broeck 

(°1936), grootmoeder van David De Donder (1Aj)

10.01.2008 mevrouw Maria Van Oerle (°1920), 

overgrootmoeder van Nigel Lindemann (4ECa) 

LIEF EN LEED
13.01.2008 mevrouw Elisabeth Goeman 

(°1939), grootmoeder van Simon (4Lb) en 

Andries (2Lb) De Saegher

21.01.2008 mevrouw Jeanne Nuelant (°1909), 

grootmoeder van Ann Delarbre (lerares) en 

overgrootmoeder van Cedric (5GWIb) en Noor 

(2GL) De Boom

24.01.2008 mevrouw Yvonne Rooms (°1914), 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
7 januari ’08 vernamen we van 
enkele oud-collega’s dat het he-
lemaal niet goed ging met Aloïs. 
De voorbije maanden was zijn 
gezondheid er fel op achteruit 
gegaan ... Enkele dagen later de 
droeve mare: Aloïs Van Damme 
is overleden. Een minzame man, 
een toegewijde leraar wiskunde, 
een sportman, een levensgenie-
ter, ... 

De aanwezigheid van erg veel collega’s en oud-col-

lega’s op de uitvaart in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 

betekende ongetwijfeld een steun voor de echtge-

note en familie van Aloïs, tegelijk was het een bewijs 

dat ‘Wies erg graag gezien was’.

Wiskundeleraar Riggy Van de Wiele, één van de vele 

honderden oud-leerlingen van Aloïs, kreeg gedu-

rende drie jaar wiskunde van Aloïs en was daarna 

jarenlang zijn vakcollega. Hij schreef onderstaand 

in memoriam.

In september 1963 deed ik de overstap van de 

lagere school van het College naar het secun-

dair. Ik belandde in de 6de moderne A, met als 

klastitularis E.H. G. Van Laere (ondertussen he-

laas reeds overleden). Zoals het de eerste dag 

van het schooljaar past, deelde de heer Van 

Laere ons mee, van wie we allemaal les zouden 

krijgen. Voor wiskunde (in de zesde moderne 

een van de allerbelangrijkste vakken) bleek dat 

de heer A. Van Damme te zijn. Nog nooit van 

gehoord. Ook voor de medeleerlingen een vol-

slagen onbekende. (Achteraf bleek dat Aloïs nog 

niet zo lang les gaf in het College.)

Vol verwachting werd dus uitgekeken naar de 

wiskundeleraar. En daar verscheen dan Aloïs. 

grootmoeder van Yves Faems (leraar) en van 

Filip Faems (4SPWEb ’93) 

30.01.2008 de heer Frans Van Bogaert (°1917), 

grootvader van Robby De Rudder (leraar)

01.02.2008 de heer Luc Van Daele (°1957), 

vader van Steven Van Daele (ECMT ’01) en 

grootvader van Philippe van de Vreede (4ECb)

04.02.2008 de heer Albert Vanhecke (°1933), 

grootvader van Ines Vanhecke (5WSP)

Een keurig geklede heer, strenge blik, licht ac-

cent bij het spreken (Lebbeke, zo bleek later). 

Het was van meetaf aan duidelijk: met die man 

valt niet te lachen! En er zal hard moeten ge-

werkt worden dit jaar.

Maar het was ook vrij snel duidelijk dat de over-

gebrachte boodschap helder, gestructureerd, 

scherp omlijnd was. Zo waren de lessen: duide-

lijk, sterke structuur, onberispelijk bordschema, 

glasheldere uitleg. Je wist precies waar je aan 

toe was, wat je wel en niet moest studeren, wat 

verwacht werd op toetsen en proefwerken. Wie 

werken wou, kon punten halen, maar zonder 

werken kwam het niet goed.

Ik heb nog altijd een handboek van rekenkunde 

van in die tijd. Als ik daar nu in blader, stel ik als 

wiskundeleraar vast dat Aloïs het boek niet zo-

maar slaafs volgde, maar zeer sterk eigen accen-

ten legde. Hij liet ons bepaalde dingen onder-

lijnen, andere schrappen en hier en daar kleine 

opmerkingen bij schrijven. Uit die opmerkingen 

maak ik nu op dat hij een zeer klare kijk had op 

de leerstof die hij moest geven, en het essenti-

ele er wist uit te halen. Hij kon het kaf van het 

koren scheiden.

Van de meetkundelessen is mij ook iets zeer 

duidelijk bijgebleven: Alois verwittigde ons dat 

de meetkunde in het eerste jaar ‘slechts’ aan-

schouwelijke meetkunde was, waar wij ons niet 

op mochten blind staren. De ‘echte’ meetkunde 

(met bewijzen van stellingen) zou pas in het 

tweede jaar komen. Zo keken wij (wellicht niet 

iedereen!) reeds met grote belangstelling uit 

naar het tweede jaar.

Eens in de vijfdes (nu zijn dat de tweedes) aan-

gekomen, hadden wij opnieuw wiskunde van 

Aloïs. En nu niet alleen wiskunde, maar ook bio-

logie en fysica.

In de vierdes verwachtten wij de heer Ravijts, 

want een relatief jonge leraar als Aloïs gaf al-

leen les in de eerste twee jaren. In de vierdes 

aangekomen bleek de heer Ravijts benoemd tot 

schooldirecteur en schoof Aloïs met ons mee 

naar het derde jaar (de vierdes), nu zelfs als klas-

titularis.

Ik ben dus één van de weinigen die in gans de 

lagere cyclus (zo noemde men toen de eerste 

drie jaren van de humaniora) slechts één wis-

kundeleraar gekend hebben. Ik kan dus zonder 

overdrijven zeggen dat ik mijn belangstelling 

voor wiskunde voor een groot deel aan Aloïs te 

danken heb. Onder zijn impuls heb ik dan ook 

gekozen voor de wetenschappelijke A, waar ik 

zou kennis maken met de onevenaarbare Willy 

Goossens, die de doorslag gaf om in mijn ver-

dere loopbaan defi nitief voor de wiskunde te 

kiezen.

De minzame stijl van Aloïs is me altijd bijgeble-

ven. Later heb ik dan het geluk gehad om onge-

veer 24 jaar collega van hem te zijn. Het beeld 

dat ik als leerling van hem had is in al die jaren 

meer dan bevestigd. Ook als collega heb ik hem 

ervaren als die rustige, aangename lesgever die 

op een gedegen manier de leerstof wist over te 

brengen.

Als een collega met pensioen gaat is het de ge-

woonte dat de andere wiskundigen een fees-

telijke avond in mekaar steken. Bij Aloïs was dit 

wel een uitzonderlijke avond. Onder impuls van 

zijn petekind (J. Van Hese) hadden de vrouwe-

lijke collega’s, ‘de math-girls’, een onvergetelijk 

nummertje in mekaar gestoken. Aloïs heeft daar 

geweldig van genoten en later zelfs dikwijls naar 

verwezen. Dat hij een geliefde collega was, kon-

den we op geen beter manier bewijzen!

In het hoger vermelde boekje van rekenkunde 

staan enkele studietips.

Ik citeer één daarvan: “Om iets te kennen of te 

kunnen, moet je de leerstof eerst verstaan. Draai 

geen bladzijde om waar nog iets op staat dat je 

niet volledig begrepen hebt”. 

Deze woorden lijken wel recht uit de mond van 

Aloïs te komen. Want voor al die duidelijke, fi jne 

lessen: dank je wel, Aloïs.

IN MEMORIAM 

Aloïs Van Damme (1939-2008)
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Ons College was jarenlang één 
van de scholen waar Remi met 
brio tekenen (wetenschappelijk 
tekenen), esthetica en plastische 
opvoeding onderwees.

Leraar Eddie Van der Vleren was jarenlang collega 

van Remi. Remi was ook zijn leraar geweest en ... 

zijn garagehouder. Eddie schreef onderstaand in 

memoriam.

Afkomstig van het landelijke Moerzeke was zijn 

liefde voor de natuur bijna vanzelfsprekend.

Remi behaalde het diploma van onderwijzer 

en GLSO plastische kunsten. Hij trad in dienst in 

september ’59 en ging met pensioen op 1 ok-

tober ’99. Hij was eveneens benoemd aan het 

Sint-Lutgardiscollege in Oudergem. Vanaf 1994 

tot aan z’n pensioen was hij een aantal uren 

gereaff ecteerd/wedertewerkgesteld in T.I. Ber-

kenboom. Hij was verschillende jaren lid van de 

centrale examencommissie.

Remi was een ‘aimabel’ man, die zijn alternatief 

ideeëngoed uitstekend kon verdedigen en aan-

prijzen.  Hij verstond de kunst van het vertellen.  

Het was gewoon een kunstenaar.  Hij schilderde 

en maakte beeldhouwwerken.

Voor toneelgroepen ontwierp hij ook schitte-

rende decors.  Ic Hou fl eurde hij jarenlang op 

met zijn illustraties.

Ook metselen rekende hij tot zijn hobby’s.  Zijn 

passie voor het opknappen van (zeer) oude auto’s 

(Mercedes en Volvo) was bewonderenswaardig. 

Verscheidene collega’s kochten bij hem zo’n gere-

noveerde tweedehandswagen.  Voor hen trad hij 

ook op als gewaardeerde garagehouder. Met een 

warm hart zal ik mij Remi altijd blijven herinneren.

Via deze weg drukken we ook ons medeleven 

uit met zijn weduwe Anne, zijn drie dochters en 

naar de hele familie Pas.

LIEF EN LEED

IN MEMORIAM

Remi Pas (1937-2007)
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SEPTEMBER 2007 – JANUARI 2008

Een dubbel eeuwfeest [deel 1]

DUBBEL EEUWFEEST

Het College dankt de hoofdsponsors die de viering van 
200 jaar College steunen:
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Op de gevel van Collegestraat 31 
en recht tegenover de ingang van 
de stadsschouwburg zie je en lees 
je het op grote banners: 200 jaar 
College – Kwaliteit voor de toe-
komst. In de Van Britsomstraat 
en in de Stationsstraat brengen 
banieren dezelfde boodschap. 
Op maandag 3 september zorgen 
alle leerlingen en personeelsle-
den voor dé start.

De eerste schooldag van het 200ste schooljaar 

van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie (College) 

steekt in een jubileumjas; alle leerlingen – van 

de eerste kleuterklas tot het zesde middelbaar –  

zijn er actief bij betrokken.

Op de speelplaats zijn tussen 7.45 en 9.00 uur 

heel wat kleurrijke activiteiten te zien zijn: het 

opblazen van een warmeluchtballon, het opla-

ten van honderden kleine en grotere (1 meter!) 

gasballons, steltlopers, ontvangst door prinsen, 

prinsessen, priesters en zustertjes, muziek, enz. 

De leerlingen die met de fiets naar school ko-

men, kunnen vrijwillig aansluiten bij groepjes 

fietsers die onder begeleiding van leerkrachten 

en leerlingen uit het laatste jaar humaniora van 

op zes locaties aan de rand van Sint-Niklaas de 

school zullen bereiken.

De gezamenlijke SJKS-fietstocht is tegelijk een 

kennismaking met veilige fietsroutes.

De startlocaties zijn: Dendermondsesteenweg 

(kruispunt Dommeldreef of Botermelkstraat); 

Koningin Fabiolapark (H.Familiekerk); Zonne-

ken (buurt Ster, Slagmolenstraat); Turkyen in 

Nieuwkerken (kruispunt Peperstraat-Pastorijstraat); 

omgeving Lepelhoekstraat in Sint-Gillis (kruis-

punt Camiel Huysmanslaan-Lepelhoekstraat of 

Kuildamstraat-Mechelen-Terneuzenwegel); Valk 

in Belsele (kruispunt Hoge Bokstraat-fietspad 

naar Belsele).

De eerste schooldag is voor alle leerlingen ook 

ten volle de eerste schooldag. Daarom sluiten 

we de feestelijkheden af omstreeks 9 uur. Tot 

12 uur maken leerlingen kennis met hun nieuwe 

klassenleraar en met hun klasgenoten.

3 SEPTEMBER 2007

’t Is feest: vlaggen en wimpels

DUBBEL EEUWFEEST
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Humo’s rockrally bestaat iets langer dan een 

kwarteeuw en dat moet op een gepaste manier 

gevierd worden! Daarom zal Humo ongetwijfeld 

allerlei hippe activiteiten organiseren, die ons 

– in al onze kinderlijke eerlijkheid – volledig ge-

stolen kunnen worden. (Yeah! Rock ’n Roll!)

Het SJKS bestaat ondertussen al 200 jaar en ook 

dat zal op een gepaste manier gevierd worden. 

Maar wij zullen het podium niet lenen aan zelf-

verklaarde muzikale genieën (alhoewel...), even-

min aan mistroostige bandleden die amper hun 

gitaar kunnen vasthouden, nog minder aan Pete 

Doherty-lookalikes en al helemaal niet aan grou-

pies van Pete Doherty-lookalikes. Wij geven het 

podium aan het echte muzikale talent van onze 

school. (Yeah! Rock ’n Roll!)

 

The rules
Ben je dus tussen 12 en 18 jaar oud, ben je 

leerling(e) van het SJKS, hou je van rock ’n roll, 

punk, hiphop, elektronica, new beat of pakweg 

van de zeemzoeterigheid van ‘Miek en Roel’ en 

bulk je van het talent? Weet je wat de boven-

kant van een drumstel is, hoeveel snaren een 

basgitaar telt en waarom je een microfoon best 

niet in een emmer water gooit? (En zelfs dat is 

eigenlijk niet echt nodig...) Heb je een bandje 

of wil je er dringend één samenstellen met wat 

vrienden? Heb je een repetitieruimte of wil je 

de woonkamer van je ouders echt wel eens op 

een andere manier gebruiken? Dan is dit je kans: 

schrijf je in voor de enige echte SJKS-rockrally. 

(Yeah! Rock ’n Roll!)

Er zijn slechts enkele voorwaarden om eeuwige 

roem op school en ver daarbuiten te verwerven: 

< minstens twee leden van je groep zitten op 

het SJKS 

< het lukt je om drie nummers te berde te 

brengen op een podium tijdens de mid-

dagpauze 

< je kan de stress van de selecties aan

< je slaagt erin de jury (ongemerkt) om te 

kopen 

< je weet om te gaan met horden gillende 

fans 

< je schrijft je in met een e-mail naar 

rockrally@sjks.be 

< vóór 15 februari 2008 (maar liefst zo snel 

mogelijk) 

De prijs!
De prijs van onze rockrally is trouwens niet van 

de minste – om niet te zeggen dat het echt 

een mooie prijs is. De winnaar van onze wed-

strijd (publieksprijs, in combinatie met de jury-

prijs) mag het festival ‘Rock ’n roll Highschool’ 

openen, dat zal plaatsvinden op 9 mei 2008. 

In wiens voorprogramma je precies zal spelen, 

houden we nog even geheim. Maar het zal rock 

’n roll zijn, geloof ons. 

(Yeah! Rock ’n Roll! *wijdbeens met de vuist in 

de lucht*)

PS. Op dit moment (30 januari 2007) schreven 

acht (8!) bands in. 

DUBBEL EEUWFEEST

De voorbereidingen voor het familiaal sport-en eetweekend zijn volop 
aan de gang. We hopen op veel interesse voor de talrijke (gratis)  
activiteiten en voor de superbarbecue.Er is echter ook de SJKS 
ROCKRALLY!

17 SEPTEMBER 2007

SJKS Rockrally
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Op de feestzitting waren naast prominenten, verantwoordelijken uit het 

onderwijs, oud-leerlingen, leden van het beschermcomité, bestuur van 

oudercomités, sponsors en personeelsleden eveneens leerlingen aanwe-

zigen. 

Een 100-tal leerlingen die lid zijn van de participatieorganen (Klassenbe-

raad, Leerlingenparlement en Leerlingenraad) vertegenwoordigden hun 

collega’s.

Rap
De feestzitting startte met een flitsende clip over het drukke schoolleven. 

Oud-leerlinge Nathalie Cools (GL ‘03) filmde en monteerde met verve. 

Daarna trommelde de drummer van het leerlingenorkest (onder leiding 

van Jeffrey De Block) ‘L’ombelico del mundo’ van Jovanotti op gang. Leraar 

Bert De Gendt en Saed Alami (4HW) rapten ‘Op ‘t College is veel te bele-

ven, een jaar om niet te vergeten!’ 

Het koor In Dulci Jubilo sloot de intro van de feestviering af met ‘The rhythm 

of life’.

Burgemeester Freddy Willockx schetste in zijn toespraak de rol die het 

College in het Sint-Niklase en Wase leven speelde en speelt. Hij prees de 

school om haar vele sterke resultaten in tal van wedstrijden, olympiades 

en onderzoeken. 

Hij zette ook een aantal personen in de schijnwerper: ereburgers van de 

stad oud-superior Daniël De Smet en boegbeeld van sociale inzet Daniël 

Evrard. De oud-superiors Vinck en De Lange en oud-leerlingen Filip De 

Pillecijn, Paul Snoek, Tom Lanoye, Dirk Van Bastelaere en Eric Spinoy kwa-

men eveneens aan bod. Uiteraard bleef oud-leraar, dichter Anton van Wil-

derode, ook niet onvermeld. 

Een open huis
De burgemeester dankte het College voor het ‘openstellen van de deuren’ 

voor vele socio-culturele activiteiten: ‘Hier is elke week wel iets doen; het 

College is een onmisbare schakel in het Sint-Niklase sociale leven.’

Na de eerste spreker brachten leerlingen van de 1ste graad fragmenten 

van de voorstellingen die de woord- en poëziegroep Indigo de voorbije 

DUBBEL EEUWFEEST

28 SEPTEMBER 2007

Feestzitting:  
eerste luik van driedaagse

Vrijdag 28 september zat de feestzaal afgeladen vol voor de feestzitting naar aanleiding van 200 jaar College. 
Zaterdag 29 en zondag 30 september schoven meer dan 2000 bezoekers aan voor de barbecue. 

<<<
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jaren realiseerde. Een knipoog en een glimlach 

en vooral ... uit het (school)leven gegrepen.

Geert Schelstraete, adjunct-kabinetchef van de 

minister van onderwijs, hield daarna een inhou-

delijk sterke toespraak. 

De rol van het aso-onderwijs, de bereidheid om 

met nieuwe didactische werkvormen te werken 

én een pleidooi voor onderwijs in een respect-

volle multiculturele, multireligieuze context met 

aandacht voor alle leerlingen en alle talenten 

waren enkele van de topics. 

Skairo, de dansgroep van de school, danste 

daarna Allegria. In een regie van leerlingen! De 

zaal keek ademloos toe.

De vragen, die moeten gesteld worden zijn de 

volgende: mag er nog katholiek onderwijs zijn, 

kan er nog katholiek onderwijs zijn en zal er nog 

katholiek onderwijs zijn?

Mag er nog katholiek onderwijs 
zijn?
Uiteraard zijn de teksten van de Grondwet dui-

delijk. Vanuit de vrijheid van onderwijs kan een-

ieder vanuit een eigen pedagogisch project 

onderwijs aanbieden. Voor de erkenning en 

subsidiëring van dat onderwijs wordt aanvaard 

dat de overheid voorwaarden mag stellen, die 

verband houden met de kwaliteit van het vrij 

onderwijsaanbod. Twee bedreigingen dienen 

zich aan.

Wanneer wij als belangrijkste kwaliteitsvoor-

waarde – door de Vlaamse overheid gesteld – 

het behalen van de eindtermen nemen, is het 

niet ondenkbaar dat vanuit maatschappelijke 

druk de inhoud van die eindtermen enerzijds 

meer gedetailleerd en anderzijds meer alles-

omvattend wordt zodat de mogelijkheid om 

via de leerplannen bijkomende inhouden en 

inkleuring op grond van het eigen pedago-

gisch project te realiseren niet meer mogelijk 

zouden zijn. 

Ook wanneer een bepaalde visie – die vandaag 

al in bepaalde middens opgang maakt – wordt 

doorgedreven m.b.t. het slagen in het examine-

ren en die stelt dat slagen enkel mag geënt wor-

den op de kennis van de eindtermen en niet op 

de kennis van de inhoud van de leerplannen, zal 

dat belang de eigen inhoud uithollen (teaching 

to the test) . Een risico dat niet denkbeeldig is, 

wanneer de stap zou gezet worden naar centra-

le eindtoetsen (bijv. aan het einde van het lager 

onderwijs).

Een tweede bedreiging voor het respecteren 

van de grenzen van de vrijheid is nogal con-

tradictorisch gelegen bij de invulling van onze 

eigen jarenlang geformuleerde eis voor gelijke 

subsidiëring. Iemand omschreef het zeer een-

voudig als volgt: meer middelen in ruil voor min-

der vrijheid. Alhoewel het helemaal niet moeilijk 

is deze stelling op juridische gronden aan te 

vechten, leeft dit her en der reeds in de geesten 

van sommige beleidsmensen. Wees niet kritisch 

in het beoordelen van aangeboden (opgeleg-

de), meestal zogenaamde netoverschrijdende 

instrumenten, wij betalen toch de factuur. Het 

maatschappelijk debat in deze moet en zal nog 

verder gevoerd worden.

Kan er nog katholiek onderwijs 
zijn?
In deze gaat het over de noodzakelijke finan-

ciële middelen, waarover een school moet 

beschikken om kwaliteitsvol onderwijs aan te 

bieden. Voor het katholiek onderwijs in Vlaan-

deren in het bijzonder zijn de omstandigheden 

zeer grondig gewijzigd. De structurele sponsors 

verdwijnen. Congregaties, die vnl. beroepsin-

komsten van hun leden bijna volledig inves-

teerden in de door hen opgerichte in casu on-

derwijsinstellingen sterven uit en hun middelen 

verschrompelen. Scholen moeten het op eigen 

komst van de katholieke school vandaag zit  

– aldus de spreekster – vooral in een open geest 

én in de enorme gedrevenheid van het perso-

neel, de hechte band met hun school en de in-

spiratie die het evangelie biedt. (zie kaderstuk)

Een spectaculaire aerobic-act en daarna een 

speeltijdscène met kleuters en kinderen van de 

lagere school zorgden voor een sfeervol mo-

ment. 

Aansluitend leidden een reeks sprekende foto’s 

naar een bezinningsmoment. ‘Een mens leeft 

van meer dan brood alleen’ werd één van de 

topmomenten van de zitting! 

DUBBEL EEUWFEEST

De volgende spreker zou Yves Leterme geweest 

zijn. Hij liet zich echter enkele uren voor de 

feestzitting verontschuldigen. Zijn voormalige 

kabinetschef Geert Dhondt bracht de toespraak.

In Dulci Jubilo illustreerde daarna met ‘Lied van 

mijn Land’ dat het koor (nog steeds) op een erg 

hoogstaand peil presteert. ‘Lied van mijn land’ is 

een compositie van oud-leraar Ignace De Sutter; 

de tekst is van Anton van Wilderode.

Bezieling en gedrevenheid
De volgende spreekster was de directeur-gene-

raal van het VSKO, Mieke Van Hecke. 

Haar gedrevenheid in inhoud en vorm zorgde 

voor een beklijvende toespraak. De zin en toe-

De toekomst van het katholiek onderwijs
TOESPRAAK UITGESPROKEN DOOR MIEKE VAN HECKE, DIRECTEUR-GENERAAL VAN HET VVKO
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kracht verder doen. Vanop deze plaats willen 

we welgemeend deze Minister van onderwijs 

danken voor de inspanningen, die hij al gele-

verd heeft voor een grotere gelijkschakeling 

van de werkingsmiddelen voor de scholen in de 

verschillende netten. Ook voor de verdere stap-

pen, die hij heeft aangekondigd hierin te zetten. 

Maar naast die gelijke werkingsmiddelen (met 

aanvaarding van objectiveerbare verschillen) 

zijn er nog verschillende terreinen van onge-

lijke financiering, waarbij we vooral denken aan 

de investerings- en onderhoudskosten van de 

infrastructuur. We hopen ook daarvoor een cor-

recte oplossing te kunnen bekomen. Het VSKO 

zal zich als belangenbehartiger hier verder blij-

ven voor inzetten.

Zal er nog katholiek onderwijs 
zijn?
Daarop kan ‘ik’ het antwoord niet geven. Dit 

antwoord zal gegeven worden door alle verant-

woordelijken in elk van onze individuele scho-

len: leden van onze schoolbesturen (meestal 

vrijwilligers, die ik bij deze voor de inzet wil 

danken), directies en directieteams, leerkrach-

ten, opvoeders, kinderen en jongeren en hun 

ouders. 

Zullen het bewogen, betrokken, geëngageerde 

en geïnspireerde persoonlijkheden zijn, die ons 

pedagogisch project gestalte zullen geven?

Bewogen betekent enerzijds bewogen worden 

door wat in de samenleving verandert en ver-

nieuwt, door wat in elk van de hen toevertrouw-
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de jonge mensen omgaat, maar ook bewogen 

in de zin van iets in beweging zetten, creatief, 

ondernemend in de ruimste zin van het woord.

Betrokken betekent zich verantwoordelijk voe-

len voor het reilen en zeilen in ‘hun’ school. Deel 

zijn van de school in het gemeenschapsvor-

mend gegeven.

Geëngageerd: aanvaarden dat net iets meer ge-

vraagd wordt dan wat strikt professioneel moet.

Geïnspireerd: willen we de zorg voor de ons 

toevertrouwde kinderen en hun ouders bouwen 

op die zending in dat evangelie van die Christus, 

die in de bergrede stelde ‘wat je aan de minste 

van de mijnen hebt gedaan, hebt ge aan mij ge-

daan’, die Jezus die ons de opdracht gaf de ons 

toevertrouwde, gegeven talenten (omdat we er 

geen verdienste aan hebben) niet voor onszelf 

aan te wenden, maar in te zetten voor de ander, 

de naaste.

Deze bewogen, betrokken, geëngageerde en 

geïnspireerde mensen hebben de school in de 

voorbije jaren groot gemaakt. Deze mensen zet-

ten ouders aan om hun kinderen aan onze scho-

len toe te vertrouwen.

Ik wens u die personeelsleden en die ouders en 

leerlingen toe, morgen en elke daaropvolgende 

dag... in lengte van jaren.

Met mijn oprechte gelukwensen.

Kwaliteit voor de toekomst
Algemeen directeur Walter Roggeman sloot de 

rij sprekers (zie kaderstuk). 

Na een beknopt historisch overzicht benadrukte 

hij de troeven en doelstellingen van de school 

voor de toekomst. 

‘Kwaliteit voor de toekomst’ heeft te maken 

met een hoog studiepeil, een school met een 

grote zorg voor alle leerlingen en de bereid-

heid om ‘neen’ te zeggen tegen oppervlakkig-

heid en stelling te kiezen. Hij beaamde vorige 

sprekers die pleitten voor een open school in 

een multiculturele en multireligieuze maat-

schappij. 

Kwaliteit voor 
de toekomst
TOESPRAAK UITGESPROKEN 
DOOR WALTER ROGGEMAN
ALGEMEEN DIRECTEUR SJKS

Geachte genodigden

De laatste spreker... de laatste spreker moet kort 

zijn, en om niet uit de toon te vallen na de vori-

ge sprekers zou het nog goed moeten zijn, ook.

Ik zou drie dingen willen zeggen: iets over het 

verleden en wat meer over de toekomst, maar 

op de eerste plaats wil ik onze oprechte waarde-

ring uitdrukken voor uw aanwezigheid op deze 

heuglijke dag. 

We zijn blij dat zoveel mensen met ons dit jubi-

leum willen vieren: mensen uit de onderwijswe-

reld, zowel leidinggevenden als collega’s uit de 

dagelijkse praktijk, én ook mensen uit het lokale 

en uit het landelijke bestuur.

U zult ons niet kwalijk nemen dat we fier zijn 

op onze school en dat we bij deze gelegenheid 

eens terugblikken op haar merkwaardige ge-

schiedenis.

Merkwaardig is dat deze school als Klein Se-

minarie op 9 mei 1808 gesticht werd door een 

Franse prinsbisschop, Mgr. de Broglie, in een 

<<<

<<<
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klooster van de Minderbroeders, dat in 1797 als 

gevolg van de Franse revolutie verlaten was. Die 

Maurice de Broglie mocht dan al een gunsteling 

van Napoleon zijn, spoedig stond hij aan het 

hoofd van de weerstand van de Vlaamse clerus 

en daardoor belandde hij van 1811 tot 1814 in de 

gevangenis. De keizer wou immers de vrijheid 

van onderwijs aan banden leggen. Het College 

van Sint-Niklaas moest zijn poorten sluiten van 

1812 tot 1814.

Het Nederlandse bewind van koning Willem I 

van Oranje bracht niet veel beterschap. Ook hij 

was tegen elk vrij initiatief en op zijn bevel werd 

het College gesloten in september 1825. Het 

zou tot 14 januari 1830 duren eer het zijn deuren 

weer kon openen! Dankzij de opname van de 

vrijheid van onderwijs in de Belgische grondwet 

van 1831, waren dergelijke conflicten definitief 

van de baan.

Merkwaardig is ook dat vanuit de school met 

een klassieke humaniora in 1839 een lagere jon-

gensschool met moderne humaniora gesticht 

werd: het Sint-Jozefinstituut in de Ankerstraat. 

Hetzelfde jaar werd daar ook een Normaalschool 

opgericht. Die zou in 1870 naar de Kasteelstraat 

verhuizen. En pas in 1846 werd hier gestart met 

een jaar wijsbegeerte voor de toekomstige 

priesters.

Als die afdeling filosofie honderd jaar later naar 

Drongen verhuist, wordt het Sint-Jozefinstituut 

in 1950 naar hier overgebracht in de nieuwe ge-

bouwen van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. En 

toch ook niet onbelangrijk: de directeur van dat 

Sint-Jozefinstituut wordt de nieuwe superior van 

de gefuseerde school.

In 1992 start de geleidelijke fusie met de Bis-

schoppelijke Normaalschool. Door de branden 

van 1994 verhuist onze lagere school gedeel-

telijk naar de Kasteelstraat, maar als in 2000 de 

nieuwbouw volledig klaar is, komen alle leer-

lingen naar hier. Ondertussen is onze school 

in 1997 – eindelijk! – gemengd geworden. Als 

in september 2002 de kleuterschool van Sint-

Rochus overgebracht wordt, is het plaatje volle-

dig. En zo vormen we hier nu met 1700 meisjes 

en jongens en een kleine tweehonderd perso-

neelsleden het College.
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U merkt het, geachte genodigden, dat ik met 

enige trots terugblik op die tweehonderd jaar 

van groei en soms van strijd. Maar als we eerlijk 

willen zijn, dan moeten we ook toegeven dat er 

kleine kantjes zitten aan dat verleden. We moe-

ten wel oppassen dat we het verleden niet be-

oordelen met de kennis en de maatstaven van 

vandaag, maar toch vind ik het gepast dat we 

ons bij deze gelegenheid collectief verontschul-

digen voor de fouten die we in het verleden 

gemaakt hebben, tegenover de oud-leerlingen 

die we te streng, vooral te weinig begripvol be-

jegend hebben. Die fouten kunnen niet meer 

hersteld worden, maar het komt er vooral op 

aan ons oprecht voor te nemen in de toekomst 

dergelijke vergissingen te vermijden.

Het is niet verkeerd bij een gelegenheid als deze 

eens terug te blikken naar ons verleden, maar 

daar mag het zeker niet bij blijven. Met opzet 

hebben wij als motto van ons jubileumjaar ge-

kozen voor ‘Kwaliteit voor de toekomst”.

Wij hebben helemaal geen probleem met de 

oproep van de vertegenwoordiger van de mi-

nister, in tegendeel zelfs. Het is ook onze fun-

damentele overtuiging dat het fout zou zijn 

zelfvoldaan te teren op het verleden. Het is een 

essentiële taak van een school jonge mensen 

voor te bereiden op de toekomst. Die voorbe-

reiding mag zich voortaan niet beperken tot 

een sterke intellectuele vorming. Het begrip 

‘kwaliteit’ moet een bredere invulling krijgen. 

We moeten onze meisjes en jongens voorbe-

reiden op hun taak in een open, multicultureel 

en multireligieus Vlaanderen, dat deel uitmaakt 

van een sociaal Europa, binnen een wereld die 

altijd maar ‘kleiner’ wordt, in die zin dat iedereen 

meer en meer met iedereen verbonden wordt. 

We willen dat doen vanuit onze christelijke over-

tuiging, maar in een geest van openheid en met 

respect voor andere levensvisies. Daarbij willen 

we op de eerste plaats op zoek gaan naar wat 

ons bindt, naar gemeenschappelijke idealen. 

Het zal er vooral op aan komen jonge mensen 

te hoeden voor onverschilligheid en egoïsme, 

en voor onwaarden!

Terecht wordt er door de minister op gewezen 

dat een goede start in de kleuterschool van het 

allergrootste belang is om iedereen gelijke kan-

sen te bieden. Daarom heeft ons schoolbestuur 

ook al veel geïnvesteerd in onze kleuterschool. 

Onze lagere school en ons middelbaar onder-

wijs bouwen daarop in dezelfde lijn verder.

Ook vind ik het een goede zaak dat de maat-

schappij meer en meer van de school verwacht. 

Ik vind het normaal dat een school zich niet 

mag beperken tot kennisoverdracht, tot het 

bijbrengen van vaardigheden. Het is goed dat 

van de school verwacht wordt dat zij zich be-

kommert om de hele persoonlijkheid van de 

leerling. Die kennisoverdracht, dat leerproces 

kan trouwens maar lukken als een leerling zich 

goed in zijn vel voelt. Waar kan een jonge mens 

beter opgevangen en begeleid worden dan op 

school, waar hij tussen 2,5 en 18 jaar de meeste 

tijd doorbrengt? We zijn het idee van de brede 

school dan ook erg genegen. De schoolge-

bouwen moeten openstaan voor allerlei maat-

schappelijke groepen. De school als organisatie 

moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor aller-

lei sociale instellingen. Alle ouders moeten nog 

meer betrokken worden bij het schoolleven. Wij 

willen onze school nog verder uitbouwen tot 

een echte leefgemeenschap, waar iedereen van 

iedereen kan leren, waar we vooral leren samen-

leven, waar we respectvol leren leven met ver-

schillen, verschillen in cultuur, in levensvisie... We 

kunnen onze jonge mensen maar goed voor-

bereiden op een multiculturele samenleving als 

we diezelfde diversiteit ook binnen onze school 

kunnen realiseren. Dat is dan ook een van onze 

betrachtingen voor de toekomst.

Dit is niet enkel mijn persoonlijke visie, of enkel 

die van de directie en het schoolbestuur. Het is 

een zienswijze die mede gedragen wordt door 

het overgrote deel van het personeelskorps en 

van de ouders. Dat merken we elke dag. Het 

wordt trouwens niet aangevoeld als een zware 

taak met veel last. Het is en blijft op de eerste 

plaats een positieve visie die met enthousiasme 

uitgedragen wordt en dagelijks in de praktijk 

wordt gebracht, niet altijd even succesrijk, maar 

altijd opnieuw, naar best vermogen. We trach-

ten dag na dag onze jonge mensen op te voe-

den tot blije, enthousiaste mannen en vrouwen.

Zelf ben ik op deze heuglijke dag dan ook zeer 

gelukkig dat ik deze blijde boodschap mocht 

brengen en de tolk mocht zijn van deze blije 

College-gemeenschap.



IC HOU FEBRUARI 2008 55

DUBBEL EEUWFEEST

Opmerkelijk was dat hij zich verontschuldigde 

voor de fouten die de school in het verleden 

maakte. In naam van het directieteam bedankte 

hij de aanwezigen en benadrukte dat het van-

daag voor het College een ... héél gelukkige dag 

was. Dat laatste was tegelijk een bruggetje voor 

wat volgde. 

De zitting werd immers besloten met de gospel 

... Happy day. De soliste was niemand minder 

dan Sandrine! Een verrassing en een orgelpunt!

Het cateringsbedrijf van de school, Prorest, zorg-

de na afloop voor een verzorgde en smakelijke 

receptie in de sporthal.

Ondanks de weergoden
Zaterdag en zondag was het een drukte van je-

welste. Het familiaal sport- en eetweekend kon 

rekenen op erg veel bezoekers. 

De fietstochten (meer dan 200 deelnemers) en 

de wandelingen (meer dan 300 deelnemers) 

waren ondanks het slechte weer (op zaterdag) 

een succes. 

Superbarbecue
Op zaterdagavond en zondagmiddag schoven 

meer dan 2000 (!) gasten aan voor een barbe-

cue. Vooral op zaterdag was het erg druk. 

De enthousiaste en muzikaal sterke bende van 

het Orchestre Internationale du Vetex zorgde 

voor een muzikale topact. De rondgang langs 

de eetzalen was origineel en feestelijk, het op-

treden in de feestzaal super. 

Zondag zorgde een gezellige, swingende jazz-

band voor vele muzikale noten.
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In de missietekst van 200 jaar staat: 

“Het ‘jubileumaspect’ zal aanwezig zijn in een ge-

heel van initiatieven die passen in het dagdagelijk-

se schoolleven én door ‘accenten’ die het schooljaar 

extra kleur geven.”

En iets verder: “(oud-) leerlingen, (oud-) personeels-

leden van de school de kans geven elkaar beter te 

leren kennen door samen te werken en door samen 

te genieten van de feestmomenten.”

Het project ‘Leren van oud-leerlingen’ voldeed 

ten volle aan deze doelstellingen.

De extra muros-leeractiviteiten die ieder school-

jaar zorgen voor boeiende leermomenten bui-

ten de klas, kregen dit schooljaar door ‘Leren 

van oud-leerlingen’ extra kleur. 

Brede waaier
In het uitgebreide bestand van oud-leerlingen 

werd gezocht naar oud-leerlingen die – op de 

meest uiteenlopende terreinen – bereid waren 

hun professionele vaardigheden en kennis en 

hun College-ervaringen te delen met leerlingen 

van vandaag. 

Het werd een boeiende zoektocht. De werkgroep 

die ‘Leren van oud-leerlingen’ nauwgezet voorbe-

reidde, was meermaals verrast door de enthousias-

te reacties en door de grote bereidheid om mee te 

werken. In het aanbod kwamen een brede waaier 

van vakgebieden en interesses aan bod.

De Vlaamse Gemeenschap is dit project even-

eens genegen. Door haar steun konden we ver-

voer- en organisatiekosten betalen en dit project 

gratis aanbieden aan al onze leerlingen.

Dank
Het project bood vele leerlingen leerrijke kan-

sen. We wensen ook langs deze weg de oud-

leerlingen te bedanken voor hun gastvrijheid en 

engagement ten opzichte van hun ‘oude’ school 

en hun ‘opvolgers’.

3, 10 EN 24 OKTOBER

Leren van oud-leerlingen
Gedurende drie woensdagen  
in oktober werden (per graad) 
ontmoetingen georganiseerd 
tussen leerlingen die vandaag  
de SJKS-banken bevolken en  
hun voorgangers. 

Op bezoek bij Fina Antwerp Olefins

Op bezoek in Kleine Brogel
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De oud-leerlingenbond had op geen moeite 

(en geen centen) gekeken. Massa’s uitnodigin-

gen werden er verstuurd; in avondsessies (met 

bijhorende wijnen) werden de enveloppen ge-

vuld. De respons was erg goed.

Omwille van de erg grote groep, maar vooral om 

het geheel een beetje dynamischer te maken, 

werd geopteerd om in de feestzaal een landen-

buffet te organiseren. In de vier hoeken van de 

feestzaal konden de honderden oud-leerlingen 

aanschuiven bij verschillende keukens. Deze for-

mule verliep erg vlot en werd door de aanwezigen 

sterk gewaardeerd. Tijdens de ‘zelfbedieningsmo-

menten’ kwam je die tegen, deed je een babbel 

met zijt-ge-hier-ook! En met hoe-is’t-nog?

Beeld en klank
Tuur Frencken zorgde voor sfeervolle achter-

grondmuziek. De clip die oud-leerlinge Nathalie 

Cools maakte naar aanleiding van 200 jaar Colle-

ge en de clip die oud-leraar Roger Baert maakte 

over het startmoment van 3 september waren 

de ideale intro voor de gelegenheidsprekers van 

de jubileumjaren.

Als laatste in de rij zorgden zilvervossen oud-

leerlingen en college-leraars Bert De Gendt en 

Steven Van Peteghem voor een originele, muzi-

kale speech.

En daarna?
De jubileumtaart werd aangesneden, geproefd 

en goed bevonden. 

Na de maaltijd kwam nog een grote groep jon-

ge oud-leerlingen de troepen versterken. Sym-

pathiek! 

In goede Collegetraditie werd een en ander ste-

vig doorgespoeld met een passend wijntje of 

een frisse pint. Tot het, lang na middernacht, tijd 

was om huiswaarts te keren.

20 OKTOBER

Oud-leerlingendag speciaal
Een plechtige eucharistievie-
ring, een rondgang doorheen 
de school en een smakelijke 
maaltijd. Dé hoofdingrediënten 
voor een geslaagde reünie van 
oud-leerlingen.
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ColleGedichten werd door de aanwezigen erg 

gesmaakt. Bruno Vanden Broecke (acteur en BV) 

zorgde voor een gewaardeerde afsluiter.

Zes locaties 
Om 19 en om 20.30 uur vertrokken telkens zes 

groepjes met ‘vrienden van de poëzie’ naar 

evenveel locaties in het SJKS. Gedurende mini-

voorstellingen van telkens 10 minuten serveer-

den leerlingen en leerkrachten een waaier van 

poëtische teksten. Een erg gevarieerd aanbod 

gaande van speelse gedichten vol humor tot 

diepzinnige teksten.

De combinatie van een rondgang in de school, 

de creativiteit van de aankleding en aanpak op de 

zes locaties en de sfeervolle slotact in de Calfac 

verrasten de toeschouwers in positieve zin. 

De onverwacht grote opkomst was een opsteker 

voor de meer dan 40 leerlingen en de 30 leer-

krachten die ColleGedichten voor het voetlicht 

brachten.

Dichtbij de leefwereld van 
jongeren
De leerlingen van de basisschool charmeerden 

door de keuze van de teksten (humor!), de zorg 

voor de dictie en de sfeervolle inrichting van het 

klaslokaal. 

De leerlingen van het eerste jaar brachten bij 

het licht van bureaulampen en middenin kasten 

vol boeken teksten uit hun leven gegrepen: de 

eerste schroomvolle verliefdheid, de haat-liefde-

verhouding met ‘school’, de tegenstrijdige ge-

voelens bij ‘de huwelijkperikelen van ma en pa’. 

De tweede- en derdejaars inspireerden zich 

op de 4 seizoenen. Ze schreven zelf gedichten, 

maakten kleurrijke tekeningen en beschilderden 

panelen. In tien minuten kwamen de vier sei-

zoenen aan bod.

Snoek, Lanoye en Van Wilderode
Op het einde van de archiefgang zorgden beel-

den van een zwemmer en een eerste gedicht 

voor een onderdompeling in de waterwereld 

van Paul Snoek. In de kerk brachten vierdejaars 

– tussen de geprojecteerde vissen uit een aqua-

rium én met een prima dictie – andere hoogte-

punten uit Snoeks werk.

Het vijfde jaar ‘bekleedde’ een klaslokaal met 

meer dan honderd kartonnen dozen. Tussen de 

dozen een fragment uit ‘Kartonnen dozen’; en 

tegen de achtergrond van beelden uit WO I (ge-

projecteerd op de kartonnen dozen), ‘oorlogs-

gedichten ‘ van Lanoye. Een sfeer en teksten die 

beklijven.

De statige priesterrefter – de plaats waar Cyriel 

Coupé (pseudoniem Anton van Wilderode) vele 

jaren met confraters aan tafel zat – was het de-

cor voor (reis)teksten van Van Wilderode over 

Paulus en Karel V. Het zesde jaar bood de aan-

wezigen bovendien een glaasje wijn aan!

17 NOVEMBER 2007

ColleGedichten: sfeervol en vol variatie
Op zaterdagavond 17 november verzamelden meer dan 200 (!) liefhebbers van poëzie in de Calfac. In een school 
die zoveel beroemde literatoren (Snoek, Lanoye, Van Wilderode, Spinoy, ...) onder haar oud-leerlingen telt, 
mocht bij de viering van 200 jaar College een poëziehappening niet ontbreken. 
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BRUNO VANDEN BROUCKE

”Hier kreeg ik mee 
wat me gemaakt 
heeft tot wie ik ben!” 
Bruno Vanden Broucke zorgde voor een poëtisch en muzikaal ein-

de van de poëziehappening. In de Calfac zong hij enkele liedjes en 

bracht hij onderstaande tekst op zijn eigen, erg expressieve wijze.

Slechts een provinciaal, dorps basisschooltje gewend, een 230-tal leerlin-

gen tellende, bevond ik mij op een voorjaarsdag die veel onuitgesproken, 

maar tintelingopwekkende beloftes in de lucht had hangen, in de grootste, 

imposantste, langste, meest impressionante akoestiek bezittende gang die 

ik ooit aanschouwd had. 

Schuchter geworden door zoveel grootsheid lanceerde ik een voorzichtig 

‘hallo’, dat ik in veelvoud verzwakkend terughoorde. Ik schuifelde verder 

over de door duizenden voeten uitgesleten tegels. Ik was, zoals men zegt, 

van mijn melk, zoals toen ik voor het eerst Urbanus een liedje hoorde zin-

gen op een versleten cassettekijn, de geluidsdrager van weleer.

Het P.M.S. had mijn ouders op vertrouwelijke toon aangeraden: ‘Houtbe-

werking. Houtbewerking, in die richting zal uw zoon zich thuis gaan voe-

len.’ Ik had niets tegen hout als dusdanig, ook niet tegen de bewerking er-

van, maar er spookte al maandenlang een ander woord door mijn hoofd:  

‘Latijn’. Een mysterieus woord was het, een woord dat mijn hart sneller 

deed slaan. Het hoorde thuis in het rijtje ‘Nutella’, ‘sneeuwman maken’, en 

‘Isabelle Vervecke’. 

‘Latijn.’ Het ene woord bracht het andere voort: ‘Latijn’, ‘College’, ‘Sint-Ni-

klaas’, ‘Infodag’, ‘Gaan Praten’. 

Met mijn beste sandalen aan, die mooi contrasteerden met mijn blauwbe-

biesde witte sokken, bevond ik mij dus, nog voor ik goed en wel mijn wens 

had geuit, in de indrukwekkende gang hier naast de Calfac, mijn ouders op 

een slordige vijftig meter achter mij, glunderend om mijn omzichtigheid. 

Mijn vader glom van trots, mijn moeder was vertederd. We zeggen en 

schrijven 1986. Wist ik toen veel dat zij er veertien jaar later niet meer zou 

zijn en dat twintig jaar later mijn eerste zoon 1 jaar worden zou.

De geur van poetsmiddel in mijn neusvleugels, was het Vim, Cif of Ajax, ik 

wil er vanaf zijn, raakte ik omzichtig een muur aan. Zo een muur had ik nog 

nooit aangeraakt. Zoek het woord ‘muur’ op in een geïllustreerd woor-

denboek, en er staat gegarandeerd een foto naast van de muren van de 

hoofdgang van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas. Meer muur 

kan een muur niet zijn. 

Ik keerde op mijn stappen terug, wreef mijn koperen froefroe uit mijn 

ogen, keek op naar moeke en vake, en zei: ‘Hier wil ik zijn.’

In de zes jaren die zouden volgen, heb ik ongeveer alles meegekregen wat 

mij gemaakt heeft tot wie ik ben. Voor u mij van mouwvegerij, slijmerij en 

aanverwanten beschuldigt, wil ik daar fluks aan toevoegen dat dat heus niet 

alleen door de leerkrachten kwam, die natuurlijk allen, stuk voor stuk, meti-

culeus, plichtsgetrouw, toegewijd, enthousiast, gedreven, gemotiveerd, hu-

moristisch, empathisch, belezen, sierlijk, mooi, lekker ruikend en hun bijnaam 

waardig waren; neen, neen, neen, vier... neen, vijfwerf neen!

Er waren ook... pukkels, Beatles, nul op fysica, de Ilias en de Odyssee, het o 

zo schone schooltoneel, de speelplaats en de bel. Nota’s overschrijven, snel. 

Fietsen als de wind, veranderen van een kind in een slungelachtig jong. Het 

ontwikkelen van de tong, de taal: het bladeren in het verhaal dat deze zes 

jaren omvat, maakt mij wat melancholisch en een beetje melodisch.

Waarna Bruno – zichzelf begeleidend op de akoestische gitaar – met 

een eenvoudig maar mooi liedje de poëziehappening afrondde.

Mijn ‘oude school’
Omstreeks 22.30 uur verzamelden toeschou-

wers en medewerkers in de Calfac. Die was om-

getoverd in een poëziecafé. Een andere indeling 

van de ruimte, vele spots, makkelijke stoelen en 

lage tafeltjes, receptietafeltjes, foto’s uit de oude 

doos en véél kaarsjes ... zorgden voor een gezel-

lige sfeer. 

Oud-leerling (GL’92) Bruno Vanden Broucke was 

bereid de slotact te verzorgen. Bruno schreef 

een tekst vol nostalgie over zijn Collegetijd (zie 

kaderstuk). Hij las expressief voor en bewees 

met drie liedjes dat zijn talent erg breed is: een 

vlotte schrijver, een goede zanger, een perfor-

mer van het zuiverste ras. Bovenal een sterke 

persoonlijkheid die zijn ‘oude school’ een erg 

warm hart toedraagt. Bij een glaasje wijn of een 

Duvel werd nagekaart. Tevreden gezichten en 

meermaals ‘dit moet een vervolg krijgen’ onder-

streepten dat ColleGedichten een schot in de 

roos was!
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Een volle feestzaal, een sterk pro-
gramma en een aparte sfeer: dé 
ingrediënten voor een geslaagde 
Jazz at the College speciaal. Deze 
keer geen New Orleans maar 
een gelegenheidsband van SJKS 
én jeugdige Mingus-adepten. 
Muziek met kwaliteitslabel!

De jazzavond was de 27ste uitgave van Jazz at 

the College. Op 27 november 1981 bliezen The 

Rudy Balliu Society Serenades de eerste jazz-

avond op gang. De jazzavond programmeerde 

bijna steeds New Orleans jazz. Toppers waren de 

optredens van The mardi gras Jazzband en The 

New Orleans Roof Jazzmen en Norbert Detaeye. 

Dit jaar waren de locatie en de programmatie 

anders. Jeugdig jazztalent werd aangeboord en 

de Calfac werd ingeruild voor de feestzaal.

Oud-leerling Bram Weijters bracht met zijn  

Fables of Fungus twee stevige sets. De legen-

darische contrabasist Charles Mingus is dé in-

spiratiebron van Fables of Fungus. Zeven geta-

lenteerde (en geschoolde) muzikanten zorgden 

voor een geweldige energiestoot: Bram Weijters, 

Fre Madou, Toon Van Dionant, Vincent Brijs,  

Andrew Claes, Sara Meyer en Bart Borremans.

SJKS All Stars Band
De liefhebbers van zuivere New Orleans frons-

ten wel even de wenkbrauwen. De meeste jazz-

liefhebbers waren echter erg enthousiast over 

de wervelende, muzikale prestatie.

De avond startte met een gelegenheidsoptre-

den van de SJKS All Stars Band. Leerkrachten, 

leerlingen en oud-leerlingen brachten een ge-

waardeerd programma. 

Onder leiding van Frankie De Kuyffer zetten 

volgende muzikanten hun beste beentje voor: 

30 NOVEMBER 2007

Jazz at the College speciaal: een energiestoot
Eddie Van der Vieren, Tim De Smet, Jasha Baltus-

sen, Geert Vandenhende, Tiny Torsy, Maarten 

Eggermont, Marc Serwir en Marc Van Garsse. 

Deze laatste twee zorgden samen met twee 

leerlingen bovendien voor een afzonderlijk op-

treden met Marc Serwir in de hoofdrol aan de 

vibrafoon.

Twee podiums
Jazz at the College speciaal kon rekenen op erg 

veel belangstelling. De Calfac was ongetwijfeld 

veel te klein geweest om de vele liefhebbers 

een plaatsje te geven. De twee podiums, de 

sfeervolle verlichting en de talrijke jazzaccenten 

(foto’s van jazzlegenden en foto’s uit het Col-

legarchief, partituren op de tafels, ...) zorgden 

voor een sfeervolle feestzaal en een geslaagde 

jazzavond mét kwaliteit én toekomstgericht, het 

motto van 200 jaar College getrouw!
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De biljartliefhebbers werden verwend door dé 

ambassadeur van de biljartsport. 

Oud-SJKS-leerling dr. J. Vandermeersch, biljart-

liefhebber en biljartkenner, kent Raymond 

Ceulemans erg goed. De persoonlijke banden 

zorgden ervoor dat Ceulemans bereid was een 

demonstratie te geven in het College. Burge-

meester Freddy Willockx was de gedroomde 

tegenstander voor een korte wedstrijd.

Feestzaal wordt biljartzaal
De feestzaal van de school werd vrijdag om-

getoverd in een biljartzaal. De firma Verhoeven 

bouwde de biljarttafel, het stadspersoneel in-

stalleerde een tribune en hulpvaardige SJKS-

handen zorgden voor spots en installeerden 

een stelling van waarop een camera beelden 

nam van de biljarttafel. Deze werden geprojec-

teerd op een groot scherm.

Het vroege beginuur (10.30 uur) weerhield de 

liefhebbers er niet van om op de afspraak te zijn. 

Kenners én leken genoten van de aangename 

wijze waarop de grote kampioen uitleg gaf bij 

de verschillende wedstrijdonderdelen. Het ge-

mak waarmee de kampioen in het vrij spel de 

punten aan elkaar reeg deed menig liefhebber 

watertanden. De demonstratie kunststoten was 

indrukwekkend.

Mister 100
Ridder Raymond Ceulemans blies in juli 2007 

zeventig kaarsjes uit. In 1961 behaalde hij zijn 

eerste titel. De eerste van een erg lange rij. Ray-

mond kreeg de bijnaam – de eretitel – Mister 

100 nadat hij 100 titels behaalde. Ondertussen 

zijn het er veel meer dan honderd: 35 wereld-

titels, 45 Europese en 61 nationale. Ceulemans 

werd sportman van het jaar in 1978, is sportman 

van de eeuw van de stad Mechelen, enz. De 

aanwezigen waren gecharmeerd door de rusti-

ge en vlotte manier waarop Ceulemans zijn kun-

nen demonstreerde en becommentarieerde. 

Sterke Willockx
Burgemeester Freddy Willockx repte zich na de 

uitreiking van de prijs voor sportverdienste van 

de stad Sint-Niklaas naar de feestzaal van het 

College. In de twee sets die gespeeld werden 

bewees de burgemeester dat hij meer dan een 

doordeweekse biljartliefhebber is. Hij speelde 

sterk en dwong Ceulemans om geconcentreerd 

te spelen.

Omstreeks 12.15 uur werden de keus opgebor-

gen. Een glaasje wijn of fruitsap zorgden voor 

een aangename en smakelijke afsluiter voor een 

geslaagde zondagmorgen.

DUBBEL EEUWFEEST

16 DECEMBER 2007

Biljartliefhebbers bewonderen  
Ceulemans en ... Willockx

Zondag 16 december was ridder Raymond Ceulemans op bezoek in het College. Voor bijna 200 biljartliefhebbers 
demonstreerde de grootmeester zijn kunnen. Burgemeester Freddy Willockx was een erg verdienstelijke tegen-
stander in een partijtje driebanden.
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Eind januari speelden leer-
krachten en leerlingen van onze 
school in de stadsschouwburg 
vijf voorstellingen van de musical 
‘Jesus Christ Superstar’ voor 
uitverkochte zalen. Ongetwijfeld 
een van de hoogtepunten in de 
viering van het dubbeleeuwfeest.

Keihard repeteren, visie en kunde, en vele, vele 

helpende handen achter de schermen zorgden 

ervoor dat de uitgebreide cast er klaar voor was: 

de rock-musical van Lloyd Webber en Tim Rice, 

‘Jesus Christ Superstar’. 

Met leerlingen van SJKS
Het SJKS heeft al geruime tijd de jaarlijkse tra-

ditie een toneelvoorstelling op de planken te 

brengen. Hierbij werd de laatste jaren samenge-

werkt met Onze-Lieve-Vrouw Presentatie. 

Dit leidde in het verleden tot succesvolle pro-

ducties als ‘Titus’ (2007), ‘Antigone’ (2006), ‘Ama-

deus’ (2005), ... Voor het 200-jarig bestaan van 

onze school wou men echter een nieuwe weg 

bewandelen. Het teksttheater werd geruild voor 

een ... musical.

Het project werd volledig gedragen door leer-

lingen van de eigen school en was toegankelijk 

voor alle leerlingen. Daar waar schooltoneel tra-

ditioneel voor de derde graad was, werden nu 

alle leerlingen van het eerste tot het zesde jaar 

erbij betrokken.

De zoektocht naar een geschikte musical leidde 

naar ‘Jesus Christ Superstar’, de rockopera. In 

deze musical wordt op kritische wijze (door de 

ogen van Judas) de laatste week uit het leven 

van Jezus Christus getoond. 

SJKS bracht JCS in het Nederlands, in een ver-

taling van Daniël Cohen. De voorstelling werd 

gespeeld in overeenkomst met de Really Useful 

Group (Londen), Joop van den Ende Theaterpro-

ducties (Amsterdam) en muziekhandel Albersen 

(’s Gravenhage).

DUBBEL EEUWFEEST

Kerstevocatie
De kerstevocatie werd van de Collegekerk over-

gebracht naar de feestzaal. De kleuters deden 

nu ook mee en brachten een kerstspel. De zaal 

zat eivol! Ouders en grootouders van onze kleu-

ters en lagere schoolkinderen waren massaal op 

onze uitnodiging ingegaan.

Na de verwelkoming en duiding zong het koor 

In Dulci Jubilo de kerstevocatie ‘op gang’. De 

kleuters hadden op het grote podium postge-

vat. Onder de schijnwerpers en geprojecteerd 

op het grote scherm speelden zij het kerstver-

haal. Schattig, leuk, mooi, prettig, ontroerend,... 

Het kerstverhaal werd afgewisseld met zang 

door de tweede graad met het lied ‘Schrik niet 

Maria’, de eerste graad met ‘Luidt klokjes klinge-

ling’ en de derde graad, met band, die ‘Sneeuw-

vlokje’ bracht. Het koor zong nog een driekonin-

genlied.

Alle acteurs namen met zichtbaar genoegen het 

daverend applaus in ontvangst. Het koor gaf de 

aanzet tot het slotlied ‘Stille nacht’ en met een 

bezinningstekst van de directeur werd dit meer 

dan geslaagd deel afgesloten.

Kerstmarkt
Na de kersevocatie werd iedereen uitgenodigd 

op de kerstmarkt. Kerstlichtjes maakten een 

kleurrijke kring, tentjes en kraampjes sierden 

een rondgang, vuurtjes schiepen een oase van 

warmte in de koude avondzon en de geur van 

wafels, hotdogs,... prikkelden de smaakpapillen.

De mensen bezochten eerst de kraampjes van 

de klassen waar eigen creaties te koop werden 

aangeboden. Gretig werd er gekocht, met de 

extra motivatie dat het geld besteed werd aan 

een goed doel. De laatste artikelen werden aan-

geprezen door jonge verkopers die de markt 

afschuimden naar ultieme kopers. Het resultaat: 

€ 1000,00 voor Welzijnszorg. Met deze op-

brengst willen ze een kinderwens in vervul-

ling laten gaan. Kinderen van kansarmen die 

nooit op uitstap gaan, krijgen nu een reisje 

aangeboden naar een pretpark. 

Ondertussen werd ook een warmeluchtbal-

lon gevuld in het kader van ons jubileum. De 

afspraak is dat deze ballon aanwezig is bij elke 

grote manifestatie van ons feestprogramma. 

Tot eenieders verbazing ging de ballon plots 

de lucht in; een onverwachte start voor een 

korte vlucht. De ballonvaarders hadden het 

voelen kriebelen en werden massaal nage-

staard tot ze uit het zicht verdwenen waren.

De warme wafels en de hotdogs, koffie en ge-

bak... het oudercomité zorgde voor de culinai-

re geneugten. Vanzelfsprekend waren warme 

chocomelk en glühwein evenzeer toppers. Op 

één stond echter ‘het jeneverkot’.

Omstreeks halfzeven begonnen enkele moe-

digen aan de lastige taak alles terug af te 

breken. Maar het goed gevoel dat wij samen 

een succesvolle activiteit organiseerden over-

heerste. Met een blij kerstmangevoel keerden 

we huiswaarts.

Jos Cruyplandt

21 DECEMBER 2007

Kerstmangevoel  
in basisschool 

Koud en zonnig, zelfs een dun laagje sneeuw: ideale omstandigheden 
om in kerstsfeer te komen. Om dit verder door te trekken naar hart en 
leden organiseert onze school jaarlijks een kerstevocatie en kerstmarkt. 
Omwille van het feestjaar kreeg deze activiteit een extra feestelijke tint.

24, 25, 26 EN 27 JANUARI 2008

The musical:  Jesus Christ Superstar!



IC HOU FEBRUARI 2008 63

Een droom van een regisseur
Als regisseur werd gekozen voor Stefan Van 

Guysse. Geen onbekende voor de school, aan-

gezien hij in 2005 ‘Amadeus’ kwam regisseren. 

Stefan bleek de juiste man te zijn voor dit pro-

ject. Hij is getalenteerd en heeft dankzij zijn op-

leiding aan de Toneelacademie in Maastricht en 

jarenlange ervaring bij ‘Jeugdtheater Onderste-

boven’ (uit Sint-Niklaas) voldoende ervaring om 

met het genre musical om te gaan én met jon-

geren te werken. Stefan werd door de cast op 

handen gedragen. We zijn hem als school veel 

dank verschuldigd. Iedereen die meedeed, tilde 

hij boven haar of zijn kunnen uit.

Stefan werd hierbij geholpen door tal van en-

thousiaste leerkrachten, die op hun beurt elk in 

hun eigen specialiteit de leerlingen begeleid-

den. Zo werd bijna elk aspect (zang, dans, decor, 

kledij, orkest, ...) verzorgd door een team dat 

samengesteld was uit leerlingen en leerkrach-

ten. Deze samenwerking was niet alleen het uit-

gangspunt van dit project, maar ze vormde ook 

haar grootste meerwaarde. 

Merel Cappaert, een professionele zanglerares, 

werkte mee om de zangers nog beter te coa-

chen. Ook zij deed veel meer dan zomaar een 

job. 

De muzikale leiding (én de productieleiding) 

was in handen van Jeffrey De Block, leraar aan 

onze school. Deze muzikale duizendpoot heeft 

ruime ervaring in de muziek (o.a. met zijn eigen 

jazzband ‘Jabe’) en in het muzikaal-toneelmatig 

werken met jongeren. In het SJKS zet hij al ver-

schillende jaren de muziek- en poëzievoorstel-

ling ‘Indigo’ op de planken. Ook in producties 

van de Broedersschool demonstreerde hij zijn 

enthousiaste kunnen. Jeffrey was de motor en 

de ziel van dit project. Voor al diegenen die 

zich ten volle ingezet hebben voor JCS: hoed 

af en in naam van de bijna 3000 toeschouwers:  

dankjewel!

DUBBEL EEUWFEEST

24, 25, 26 EN 27 JANUARI 2008

The musical:  Jesus Christ Superstar!

Dubbel eeuwfeest: deel 2 in Ic Hou nummer 86



64 IC HOU FEBRUARI 2008

D
'E

E
R

Private en Openbare werken
Industriebouw, woningbouw
Scholen, Vernieuwbouw, ...
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Baenslandstraat 16
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03/776 32 89
Fax: 03/766 19 72
deer@deernv.be
www.deernv.be



IC HOU FEBRUARI 2008 65

Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte:

Solar Cleaning Services nv
Passtraat 71 - 9100  Sint-Niklaas
T  03-780 95 20  -  F 03-780 95 25
info@scs-nv.be  -  www.scs-nv.be

Vakbekwame schoonmakers voor schitterend werk
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Solar Cleaning Services nv
Actief lid van ABSU  (Algemene Belgische Schoonmaak- en OntsmettingsUnie)

Schoonmaak

Ruiten wassen

Reinigen & conserveren van aluminium

Slijpen & herpolijsten van natuursteenvloeren

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN WASSEN 
MET OSMOSEWATER:

- VEILIG TOT 17 M HOOG
- MILIEUVRIENDELIJK
- PRIJSGUNSTIG
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MEER DAN 

25 JAAR

Prorest

www.prorest.be



Ingelijst Deze zomer ben ik samen met mijn man en dochtertje naar Engeland gereisd. Ik 
had een citytrip gewonnen naar Londen; alles erop en eraan.

Dat was voor ons ook een ideale gelegenheid om mijn nonkel te gaan bezoeken, 
die op een uurtje met de trein van Londen woont.

Bij een korte wandeling kwam ik dit straatnaambord tegen en ... vond het een foto 
waard. Een knipoog naar ‘ons College’.

Joke De Lille (leerkracht)


