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“Terzelfdertijd mogen we dankbaar zijn dat we mensen zijn van vlees en bloed, die 
de handen uit de mouwen willen steken en iets willen realiseren, ergens voor wil-
len leven en ook natuurlijk ergens ván leven. Die goesting voor het dagdagelijkse 
leven is even essentieel, vind ik, als die andere dimensie. Daarom houd ik zo van de 
verstrengeling van bidden en werken: ons werk wordt een gebed.”

Oud-leerling Kris Oebrandt, trappist in Zundert – blz. 54
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“Tijdens de treinrit van Bautzen naar Dresden, de stad die we vandaag bezoeken,  
kijken onze Duitse gastheren er van op dat 11 november bij ons een feestdag 
en vrije dag is. Onbegrijpelijk, voor hen. Als blijkt dat de Eerste Wereldoorlog 
op Duitse scholen bijna niet behandeld wordt, valt ons opnieuw op hoezeer de 
Tweede Wereldoorlog de herinnering aan alle andere historische gebeurtenissen in 
Duitsland overschaduwt.”

Stijn Verhaeghe over 11 november tijdens bezoek van 6EMT aan Bautzen – blz. 19

“In de voormiddag was er een catechetisch moment. Enkele bisschoppen uit België, 
waaronder onze bisschop luc Van looy , begeleidden ons persoonlijk. De boeiende 
gesprekken met hem zullen me altijd bijblijven. We praatten zelfs over onze school, 
die hij als uitstekend bestempelde. Verder o.a. hoe mensen het bekijken als je naar 
de WJD gaat… pausfreak of sociaal aangelegd?, opkomen voor je geloof, stilstaan bij 
alledaagse dingen, meer antwoorden vinden over wie je bent en wat je wilt…”

Rebekka De Pot (6WEWia) over de wereldjongerendagen in Sydney – blz. 40

“Naast opslagplaatsen voor graan, gereedschap, dierenvoeder, houtskool  
– gebruikt voor de bakkerij die er net naast lag – en steenkool, werden een koeien- 
en varkensstal voorzien. Wat vooral opvalt in dit plan zijn de wijzigingen aan de 
voorgevel. De dakconstructie werd verlaagd en het geheel werd veel soberder 
afgewerkt. De gevel anno 2009 doet echter ook niet meteen aan dit ontwerp terug-
denken, waardoor we kunnen aannemen dat er nog wijzigingen zijn aangebracht. 
De functies wijzigden geleidelijk aan en kleinvee zoals konijnen en kippen namen 
in eerste instantie de plaats in van de op stal staande runderen en later ook van de 
varkens.”

Koen Verstraeten over de boerderij op SJKS – blz. 52

kNIppEN EN plAkkEN



SAMEN SCHOOl MAkEN

? HET OpEN lEErCENTrUM: THUISHAVEN VOOr WIE  
Op zOEk IS Op HET NET EN VOOr DE rUSTIgE BOEkENWUrM

HET lABO OUDE STIJl; VOlgEND JAAr  
IN SplINTErNIEUWE lABO’S AAN DE SlAg! = 
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JULI-DECEMBER 2008

Decorum 

Juli-augustus 
Doortrekken van de gang vanaf lokaal B165 door voormalig muzieklokaal B164 en lokaal B138 

tot in de ontmoetingsruimte. Dit is ter voorbereiding van de inrichting van 2 nieuwe labo’s 

met preparatielokaal voor chemie (grote vakantie van 2009.

Inrichting van een nieuwe kleuterklas in lokaal B153 met o.a. plaatsing van een prefab- 

verdieping.

Inrichting van lokaal A118 als lokaal voor de lagere school

Plaatsen van 6 beamers met geluidsinstallatie in verschillende vaklokalen 

Inrichting van een extra geschiedenisklas voor de 1e graad in lokaal B061 met muurversieringen 

aangebracht door de leerkrachten.

September
Plaatsing van een Active-board in het OLC (Open Leercentrum)

Oktober
Vergroting van zaal Cécile (boterhammenrefter voor de leerkrachten) met het uitbreken van 

de tussenmuur van het naastliggend lokaal in het Engelenhof.

November
Plaatsen van nieuwe ramen met hoogrendementsglas in 17 lokalen en bureaus en een deel 

van het internaat

Verfraaiing van lokaal B134 met muurversieringen aangebracht door leerkrachten 

December
Schilderen van zaal Cécile

D. De Waele

BLIKVANGERBLIKVANGER

Deze investeringspolitiek  
is al een tijdje bezig 
Door de fatale branden van 22 en 28 april 1994 

werd het toenmalig schoolbestuur wel gedwon-

gen een groot gedeelte van de school uit zijn 

as te laten herrijzen. Maar tegelijk werd er toen 

gekozen voor een grondige aanpak van het hele 

gebouwencomplex. De centrale verwarming 

werd volledig automatisch gestuurd. Daardoor 

werd ze veel zuiniger. Ook in het dossier elek-

triciteit werd gekozen voor energiebesparende 

maatregelen en in alle klaslokalen werd een 

dataverbinding binnengebracht. Dit ambitieuze 

programma was klaar juist voor we de 21ste 

eeuw binnenstapten.

Een groeiende school,  
dus meer klaslokalen 
Hoewel de nieuwe Collegegebouwen met hun 

5.300 m² vloeroppervlakte de basisschool 18 

nieuwe klaslokalen konden bieden en het mid-

delbaar ook nog zeven, naast een grote Anton 

van Wilderodezaal, een videolokaal en een 

nieuwe gymzaal, bleek toch al vlug dat er op-

nieuw nood was aan extra ruimte omwille van 

de spectaculaire groei van het aantal leerlingen 

in de humaniora. Gelukkig werd het voormalige 

Belgacomgebouw naast onze school te koop 

aangeboden. Ons schoolbestuur liet die unieke 

kans niet aan zich voorbijgaan. Na een eerste 

verbouwingsfase konden wij op 1 september 

2004 daar al over zeven klaslokalen en een extra 

gymzaal beschikken. Dankzij een tweede ver-

bouwingsfase kwamen daar tegen januari 2008 

nog eens vier klaslokalen en een secretariaat bij.

De kleuterschool:  
een succesverhaal dat tot  
grote plannen leidt 
De kleuterschool van Sint-Rochus had het zeer 

moeilijk. De totaal uitgeleefde schoolgebouwen 

en de verouderde schoolomgeving aan het Klein 

Hulst waren daarvan de bijzonderste oorzaken. 

Daarom besliste het schoolbestuur die kleuter-

school tegen 1 september 2002 over te brengen 

naar het College. Enkele klaslokalen werden met 

een tussenverdieping aangepast aan de vereis-

ten van een moderne kleuterschool. Er kwam 

een buitenschoolse opvang en een speciaal in-

gerichte speelplaats. Bij de start telde de kleuter-

school 55 leerlingen. Ondertussen is dat aantal 

meer dan verdubbeld! Dat heeft niet alleen te 

maken met de aangename klasjes, maar vooral 

met de goede en zeer toegewijde zorgen van 

de kleuterjuffen. De ouders van onze peuters en 

kleuters zijn zo tevreden over de enthousiaste 

manier waarop hun schatteboutjes hier opge-

vangen en begeleid worden dat zij hun verhaal 

doorvertellen. Daardoor is onze kleuterschool 

aan uitbereiding toe, en het is dringend. Daarom 

heeft het schoolbestuur gekozen voor een snel-

le oplossing: volledig met eigen middelen een 

snelbouw realiseren. De weg via een gesubsidi-

eerd dossier bij de overheid zou minstens zeven 

jaar tijd vergen. Zo lang kunnen de kleuters niet 

wachten op extra ruimte!

Eind oktober werd een bouwdossier ter goed-

keuring bij de stadsdiensten ingediend voor 

een snelbouwproject dat bestaat uit een poly-

valente ruimte van 12 bij 18 m met daarboven 

vier klaslokalen. Dit nieuwe schoolgebouw 

zal opgetrokken worden in de onmiddellijke 

omgeving van de speelplaats van de kleuters. 

De polyvalente zaal zal over de middag dienst 

doen als refter voor de kleuters. Dankzij aan-

gepaste tafels en stoeltjes zullen onze kleinste 

leerlingen in betere omstandigheden hun bo-

terhammetjes of hun warm middagmaal kun-

nen opeten.

Overigens biedt deze grote ruimte nog veel 

andere mogelijkheden voor de kleuterschool: 

extra opvang bij slecht weer, een fijne ruimte 

voor crea, spel, ontvangst van ouders en groot-

ouders… De kleuterjuffen zullen hun creatieve 

geesten wel laten werken!

Wij hopen vurig dat dit project tegen de open-

schooldag van 17 mei gerealiseerd zal zijn. Naar 

verluidt schiet de administratieve behandeling 

van ons dossier al goed op. Onze wens zal wel-

licht dus ook werkelijkheid worden.

Daarnaast loopt er nog een ander project voor 

onze kleuterschool. Architect Koen Bogaert is 

al volop bezig met het tekenen van een extra 

toilettengebouwtje op de kleuterspeelplaats, 

met daarop aansluitend bijkomende overdekte 

speelplaats. Onze 120 kleuters zullen het best 

naar hun zin hebben!

Nieuwe vaklokalen 
wetenschappen 
Het is er ons schoolbestuur niet enkel om te 

doen voldoende lokalen ter beschikking te 

hebben voor de altijd maar groeiende school-

populatie. Wij willen er ook voor zorgen dat die 

1750 leerlingen les krijgen op een kwaliteitsvolle 

manier. Inderdaad, dat hangt op de eerste plaats 

af van de vakbekwaamheid en van de betrok-

kenheid van onze leerkrachten, maar anderzijds 

moeten wij toch ook zorgen voor klaslokalen die 

uitgerust zijn met moderne didactische midde-

len die eigentijds onderwijs mogelijk maken. De 

tijd is definitief voorbij dat leerlingen enkel moe-

ten noteren wat de leerkracht aan kennis over-

brengt. Moderne vaklokalen moeten leerlingen 

de mogelijkheid bieden om zelf op zoek te gaan 

naar kennis, naar de oplossing van een pro-

bleem dat hen voorgelegd wordt. Tijdens de les 

moeten zij ook leren samenwerken met klasge-

noten. Vakken die zich daartoe uitstekend lenen, 

zijn de natuurwetenschappen. Daarom worden 

de vaklokalen chemie, biologie en fysica volle-

dig opnieuw ingericht. Om het schoolleven niet 

onnodig te storen werd dit project opgedeeld in 

verschillende fasen. Die worden telkens tijdens 

een grote vakantie uitgevoerd. Zo is tijdens de 

voorbije grote vakantie op de eerste verdieping 

een houten zoldering door een betonplaat ver-

vangen en tegelijk kregen twee klaslokalen een 

nieuwe indeling, met daarnaast een extra gang 

op de eerste verdieping. Tijdens de volgende 

grote vakantie wordt een tweede gedeelte van 

de houten zoldering door een betonplaat ver-

vangen en worden de twee klaslokalen tot che-

mielokalen omgetoverd, met aanpalende pre-

paratielokalen. De vakgroep chemie heeft tijd 

noch moeite gespaard om zich te informeren 

over de best mogelijke inrichting van die lokalen 

en tijdens vergaderingen met de architect werd 

alles tot in het laatste detail grondig besproken. 

BOUWDOSSIER NA BOUWDOSSIER

Bouwen aan kwaliteit voor de toekomst
De kwaliteit van ons onderwijs wordt op de eerste plaats bepaald door de professionele en onbaatzuchtige inzet 
van onze personeelsleden, maar toch kunnen ook de materiële omstandigheden een erg bepalende factor vor-
men om leerlingen een kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden. Daarom heeft ons schoolbestuur beslist 
daarin veel middelen te investeren. 
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VERBONDENVERBONDEN

we zowat het record reikhalzen. Niet voor niets 

echter, want de aankomst is best een indrukwek-

kend moment. De veertig kilometer zijn duide-

lijk niet alleen in de kuiten gekropen. Is het van 

blijdschap of uit pure fysieke noodzaak dat de 

leerlingen elkaar om de hals vallen? Sommigen 

kunnen niet snel genoeg hun stapschoenen uit-

trekken om de schade te monsteren. Meer dan 

tien uur hebben ze erover gedaan, en onder-

weg kon hun exploot op heel wat bewondering 

rekenen. Wat ons, leerkrachten, blij stemt, is dat 

we leerlingen uit verschillende klassen zien. 

Ondertussen melden de leerlingen zich aan bij 

de organisatie. Gelukkig mogen ze al vrij snel live 

op antenne bekend maken hoeveel alles heeft 

opgebracht. Iets na zevenen is het moment ge-

komen. Robert-Jan, Frederik en Thomas krijgen 

de microfoon in handen. De hele tijd al hebben 

we gehoord hoe de acties meestal enkele hon-

derden euro’s opgebracht hebben. Rondom mij 

hoor ik in het publiek de mensen verschieten 

wanneer het bedrag, meer dan 3000 €, de ether 

ingaat. Het is een prachtig eindresultaat van 

een hele week geld inzamelen, in en buiten de 

school. Ook radiopresentator Thomas De Soete 

is even van slag. Plots is de druilerige regen ver 

weg.

Zo’n krachttoer, dat moet gevierd worden. We 

trekken met de hele bende richting Vooruit, het 

cultuurhuis dat wat verderop – jammer genoeg 

ook bergop – ligt. In het grote café daar staan 

enkele zetels. Het koppeltje dat er zit beseft al 

snel dat ze plaats moeten maken voor zoveel 

engagement. Leerlingen, ouders, leerkrachten: 

we heffen samen een welverdiend glas op de 

jeugd van tegenwoordig. 

T. De Paepe

DE MOEDIGE STAPPERS
Lotte De Bock, (5HWa), Jill Willockx, (5HWa), 

Frederik De Ridder (5LWia), Fien Dehaen, 

(5HWa), Robert-Ian De Meyer, (5WeWia1), 

Charles Huyghe, (5WeWia1), Thomas  

Geeroms, (5EcMT), Alexander Lippeveld, 

(5EcMT), Laurens Cleyman, (VTI Lokeren), 

Frédéric Verlinden (College Melle)

…

Op de trein groeide het idee om naar Gent te 

gaan. Drie presentatoren van de radiozender 

Studio Brussel sloten zich daar immers op in een 

glazen huis om de actie van het Rode Kruis ten 

voordele van moeders op de vlucht wat meer in 

de kijker te zetten. We wilden ook zelf een actie 

ondernemen. Het idee groeide om een gespon-

sorde voettocht naar Gent te maken.

…

Van de Grote Markt in Sint-Niklaas naar het Zuid 

in Gent. Hoewel we geen flauw idee hadden 

hoe groot de afstand tussen Sint-Niklaas en 

Gent is, wisten we dat we gingen afzien.

…

Donderdag was hels. Zeven uur slaap is nog 

vrij veel, maar ik sliep ondiep en onregelmatig. 

Ik stuurde een mailtje naar familie en vrienden 

voor sponsoring. Iemand kreeg een aanbieding: 

een mooi bedrag tegenover T-shirts met re-

clame erop. We hebben gepast. Ik wou immers 

niet dat onze actie overgenomen werd door 

een bedrijf dat reclame wou maken.

…

Ik kan er nog steeds niet bij dat we op drie da-

gen tijd zoveel geld hebben kunnen verzame-

len. We wisten nog niet hoeveel het precies 

was, maar toen zaten we aan een tussenstand 

van om en bij de 2300 euro. Een beetje meer 

dan onze vooropgestelde 100 euro.

… 

Na enkele omzwervingen in het centrum van 

Gent, waar we tussen de gebouwen zalig beschut 

zaten tegen de wind, hebben we het Woodrow 

Wilsonplein gevonden. Onder muzikale begelei-

ding van onszelf (‘Zijde gij ook van Sint-Niklaas van 

Jef Burm’) stapten we rond zeven uur ’s avonds, na 

elf uur (!) onderweg, het plein op waar enkele ou-

ders en leerkrachten ons stonden op te wachten. 

We mochten vrijwel direct aan de microfoon, maar 

omdat we net in de spits aangekomen waren 

moest het kort gehouden worden. Maar dat deed 

er niet toe. Uiteindelijk hebben we 3376,77 euro 

opgehaald en dat was veel belangrijker. Iedereen 

vertelde hoe jammer het wel was dat het zo snel 

ging, dat het zo hectisch was, maar het kon me 

allemaal niks meer schelen. Twee weken van exa-

mens had ik volledig voor mezelf moeten doen en 

het voelde fantastisch om eens iets voor iemand 

anders te kunnen doen.

…

Deze tocht was enkel mogelijk door alle mensen 

die ons steunden: al onze ouders die ons voor-

zien hebben van mentale steun, eten, drinken,…; 

de Peace Frogs voor het inzamelen van geld op 

straat; de leerkrachten voor de ontvangst en het 

trakteren bij aankomst; Babs, Laura, Jordy en nog 

zoveel anderen voor organisatorische tips, hulp 

bij geldomhalingen en psychologische bijstand in 

moeilijke tijden en uiteraard… al onze sponsors!

Frederik De Ridder (5LWIa)

Enkele fragmenten uit het verslag van Frederik
(het integrale verslag op www.sjks.be bij Ic Hou nr.87)

DAMIAANACTIE 2009

Tijd voor een wonder
Januarimaand is Damiaanmaand. De grootste Belg – 
Jozef De Veuster -(heiligverklaring in oktober 2009?) 
inspireert ieder jaar vele duizenden vrijwilligers om 
de campagnedagen van de Damiaanactie tot een suc-
ces te laten uitgroeien. Het was dit jaar niet anders. 
SJKS droeg zijn steentje bij. 

Voor acht jaar kreeg onze school de kans om met twee vertegenwoordi-

gers deel te nemen aan een inleefreis van de Damiaanactie in Bangladesh. 

Het was een boeiende en beklijvende tocht. Op het terrein getuige zijn 

van wat de Damiaanactie realiseert: opsporen en behandelen van tbc- en 

leprapatiënten. En preventie en reïntegratie van ex-patiënten, dat ook.

Actie!
De inleefreis was dé hefboom die ervoor zorgde dat de Damiaanactie niet 

langer alleen in onze basisschool een vaste plaats op de schoolkalender 

kreeg.

Ieder jaar presenteren we aan alle leerlingen van het eerste jaar van de 

humaniora de campagnefilm. De godsdienstleerkrachten brengen de 

Damiaanactie ook ter sprake tijdens de les. Aan alle leerlingen en perso-

neelsleden bieden we een etui met de bekende stiftjes aan. We hopen dat 

iedereen één etui koopt. Tijdens het campagneweekend gaan SJKS-vrijwil-

ligers de straat op en bieden ze stiftenetuis aan aan enkele warenhuizen 

en in het stadscentrum.

Het witte masker
Dit jaar werd er gefocust op Oost-Congo. In de campagne maakten we 

kennis met het Ituri-regenwoud: vochtig, donker en haast ondoordring-

baar. Diep verscholen in die wildernis leeft een uitzonderlijk volk: 60.000 

pygmeeën, klein van gestalte, groots in hun daden. De pygmeeën zijn één 

met het woud: het is hun dorp, een vriend die hun alles geeft wat ze nodig 

hebben. Maar sinds kort huist in dat woud een nieuwe vijand: lepra.

De Damiaanactie dringt door tot in de kleinste dorpjes en tracht lepra en 

tbc te bannen. De strijd tegen ‘het witte masker’. Pygmeeën schminken 

zich immers wit wanneer iemand van hun groep sterft.

Pannenkoeken
De inspirerende figuur van pater Damiaan (denken, bezinnen én doen!) en 

de erg concrete voorbeelden van projecten waar de Damiaanactie aan de 

slag is spreken erg veel mensen aan. Voor jongeren is het een ideale op-

stap naar solidariteit en verbondenheid.

Dit jaar was de actie op onze school erg succesrijk. De positieve respons op 

de verkoop van etuis bij leerlingen en personeelsleden zorgde voor een 

aanzienlijk bedrag (de volledige afrekening is op het moment dat deze tekst 

geschreven wordt nog niet gemaakt – exacte bedrag in de College Info). 

Dé kers op de Damiaantaart was echter de ‘zaterdagverkoop’. 86 leerlingen 

engageerden zich om etuis te verkopen. Een ploeg van 10 leerkrachten 

ondersteunde de actiedag: leerlingen een snelcursus verkoop geven, hel-

pen bij het aantrekken van de Damiaanhesjes en … wanneer de verkopers 

terugkomen hen trakteren op pannenkoeken en een gemoedelijke babbel 

in zaal Cécile. 

De opbrengst van de zaterdagverkoop overtrof alle verwachtingen. Mede 

door het mooie weer, maar vooral door de inzet van de erg uitgebreide en 

enthousiaste groep jonge verkopers verkochten we 905 etuis (4525 euro)!

De slogan dit jaar was ‘Tijd voor een wonder’. SJKS hielp – in alle beschei-

denheid – mee een stukje van dat wonder realiseren.

Merken we daar geen knipoog vanuit de hemel van Damiaan naar iedereen die 

haar/zijn steentje bijdroeg?

DVR
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FAMILIENIEUWS FAMILIENIEUWS

Zijn geboren
22.06.2008 WOUT, kleinzoontje van Benny 

Heyninck (prefect) en nee�e van Timothy 

Heyninck (GL’97)

 25.07.2008 MANON, kleindochtertje van 

Lutgarde Maes (secretariaatsmedewerker) en 

nichtje van Nathalie Cools (GL’03)

31.08.2008 SIMON, zoontje van Goedele 

Janssens en Jonathan Beyaert (leraar) 

08.09.2008 ROSIE, kleindochtertje van Luc 

Martens (oud-leraar)

26.09.2008 ANNIKA, zusje van Siglinde 

(5ECWI) en Irmgard (2MWf’07) Van Meirvenne

13.10.2008 JONAH, zoontje van Rozemarijn 

Van Meirvenne en Bert De Gendt (leraar)

29.10.2008 KOBE, kleinzoontje van Herman 

Schack (leraar)

25.11.2008 WOUT, kleinzoontje van Kathleen 

Mels (lerares)

27.11.2008 GERBEN, kleinzoontje van William 

Verbraecken (oud-directeur basisschool)

30.11.2008 TUUR, zoontje van Nele Van 

Haegenbergh (lerares) en Jürgen Van Den 

Brande

Zijn gehuwd
09.08.2008 An Trommelmans (dochter 

van Jeannine Van Hese, lerares) en Matthias 

Verougstraete (leraar) 

23.08.2008 Katrien Noens (dochter van 

Chris Noens-Vervaet (zorgcoördinator Lager 

Onderwijs) en Vincent Van der Linden

10.09.2008 Mieke Vandenberge en Pieter Van 

Bastelaere (ECWI’98)

27.09.2008 Cindy Verleysen en Timothy 

Heyninck (GL’97) (zoon van prefect Benny 

Heyninck)

04.10.2008 Cindy Berckmoes (WEWI’02) en 

Frederik De Boeck (LWI’02)

25.10.2008 Liese Stuer en Raf Trommelmans 

(WEWI’97) (zoon van Jeannine Van Hese – 

lerares)

Zijn overleden
08.06.2008 de heer Gustaaf Meyfroyt (°1932), 

oom van Ellen Loquet (6HW)

08.06.2008 de heer Willy Dauwe (°1940), 

grootvader van Dorien Ruymbeke (2MWg)

09.06.2008 de heer Pierre Allaeys (°1928), 

grootvader van Toon (5LWIa) en Charlotte 

Allaeys (3Wc)

10.06.2008 de heer Leo Speleman (°1927), 

grootvader van Bram Speleman (2La)

20.06.2008 de heer Andreas Van Peteghem 

(°1929), (WEA’47) (oud-leraar)

21.06.2008 de heer Kamiel Maes (°1924), vader 

van Geert Maes (ex-leraar) (WEA’81)

21.06.2008 de heer Robert Pyl (°1924), 

grootvader van Maarten Van Looy (leraar)

23.06.2008 de heer Steven Heirweg (°1971) 

(LWI’89), zoon van Willy Heirweg (EC’65)

29.06.2008 de heer Herman Weyers (°1935), 

vader van Wim (LG ’81) en Bart (WEBa ’82) 

Weyers en grootvader van Lotte Weyers (3Sb)

29.08.2008 mevrouw Godelieve Van Aelst 

(°1931) grootmoeder van Kjell Van Overmeire 

(6WEWIb)

29.08.2008 mevrouw Diane Van der Vreken 

(°1962), tante van Liam Cornelis (2MWd)

13.09.2008 mevrouw Christine Buytaert (°1913), 

grootmoeder van Michael De Jonghe (2La)

17.09.2008 de heer Manu Van Bel (°1937), 

grootvader van Yens Van de Wynkele (1Aa)

27.09.2008 mevrouw Anna Dragon (°1921), 

grootmoeder van Nina (LWI’07) en Nicholas 

Vandermeulen (5ECMT)

17.09.2008 de heer Manu Van Bel (°1937), 

grootvader van Yens Van de Wynkele (1Aa)

28.09.2008 mevrouw Mariette Bogaert (°1926), 

grootmoeder van Tanguy Boutchon (4Sc)

30.09.2008 de heer Norbert Candaele (°1928), 

grootvader van Sara Liessens (4HWc)

05.10.2008 de heer Walter Vercauteren (°1950), 

schoonbroer van Gilbert Cant (leraar) en oom 

van Bart (WEWI’00) en Nele Cant (WEWI’01)

(lerares) 

09.10.2008 de heer Emile Deijaert (°1918), 

stiefvader van Benny Heyninck (prefect) en 

stiefopa van Timothy Heyninck (LG’97)

10.10.2008 de heer Hugo Mannaerts (°1925), 

grootvader van Gaya Mannaerts (5HWb)

18.10.2008 mevrouw Jeannine Nowcki (°1926), 

grootmoeder van Lisa De Ridder (5MTWIa)

01.11.2008 de heer Edgard Wallez (°1925), 

grootvader van Bart (LWI’02), Katrien (WEWIb’05) 

en Pieter Verheyen (6MTWE)

04.11.2008 de heer Oswald Van Wauwe (°1929) 

(RET. ’48)

06.11.2008 de heer Dolf Geerts (°1934), 

grootvader van Conner Rousseau (5WEWIa1)

07.11.2008 E.H. Karel Vanderhaeghen (°1920), 

oom van Bart Lammens (5LWIa)

11.11.2008 de heer André Brandt (°1933), 

grootvader van Freek Verstraeten (6WEWIa2)

15.11.2008 de heer Frans De Wilde (°1920), 

overgrootvader van Kim De Wilde (4Wa)

15.11.2008 de heer Emiel Verstraeten (°1925), 

grootvader van Matthijs Verstraeten (5ECMT)

28.11.2008 mevrouw Maria Maes (°1939), 

grootmoeder van Charlotte Salens (3Sb)

01.12.2008 mevrouw Johanna Janssens-

Blommaert (86 j.), grootmoeder van Marie-

Christine Wilking (6HWa)

03.12.2008 mevrouw Magda Van der Meirsch 

(°1937), grootmoeder van Stef Suy (6WEWIa1)

13.12.2008 E.H. Alfons De Pauw (°1913),  

(oud-leraar in 1938)

13.12.2008 de heer Walter Leushuis (°1943), 

vader van Wim Leushuis (WEB’90) en grootvader 

van Sander Kinne (1Ac) 

15.12.2008 de heer Guido Syx (°1948), 

grootvader van Jonas Syx (1Ac)

24.12.2009 mevrouw Clara Van Puyvelde 

(°1921), grootmoeder van Frederik Dupon 

(LWE’89)en overgrootmoeder van Thomas 

Dupon (1Al)

26.12.2008 mevrouw Henriette Van den 

Bogaert (°1916), overgrootmoeder van Robin De 

Rudder (1Aj)

31.12.2008 de heer Jerome Smet (°1929), 

grootvader van Jorick (6WEWIa1) en Iris (3Wb) 

Maes

04.01.2009 de heer Marcel Beerens (°1936), 

grootvader van Torchyto Beerens (6WEWIa1)

07.01.2009 de heer Roger De Tender (°1925), 

vader van Rudy De Tender (medewerker keuken)

Nieuwe school en… 
nieuwe zoon!

Simon (Mon, voor de vrienden) Beyaert,  
zoontje van Jonathan Beyaert en Goedele Janssens

31 augustus 2008 – 51 cm – 3,4 kg – bruine donshaartjes
Broertje van Marthe (4 jaar) en Hannes (3 jaar)
Jonathan: “Wat zou je zelf verkiezen: een verjaardagsfeestje op de laatste 

dag van de vakantie of op die ellendige eerste schooldag? Ons zoontje 

heeft gekozen voor het eerste. Clever van hem! Simon moet iets gevoeld 

hebben van de spanning die bij vake leefde. 1 september zou immers 

mijn eerste schooldag op het SJKS worden. Ik zeg wel ‘zou’, want zoonlief 

schonk me meteen 10 dagen vaderschapsverlof. Als dat geen mooi begin 

is van een nieuwe job!”

Vele collega’s vragen me wel eens: “En… valt dat mee, drie kinderen?”. De 

toon waarop collega’s mij die vraag stellen geeft me echt het gevoel dat 

het nog niet gedaan is met de babyboom in het SJKS. Wel, beste colega’s, 

dat valt reuze mee! Al heb je handen tekort, al ligt het huis er wat romme-

liger bij, al heb je weer wat minder uren slaap,… het is zalig. En dat vanaf 

nu 31 augustus voor altijd een feest zal zijn, maakt de vreugde compleet! 

Bedankt zoon! Ik ben trots op jou.

En dan… Jonah
Jonah De Gendt, zoontje van Bert De Gendt en 
Rozemarijn Van Meirvenne.

Hoeveel keer wordt een baby geboren op de ‘voorziene’ datum? Ik vraag 

het me af. Volgens mij is dit ooit wel eens gebeurd, 50 jaar geleden in Kiri-

bati, maar daar bestaat twijfel over. In elk geval is een afwijking naar boven 

van maar liefst 10 dagen op zijn minst gezegd spannend. In sommige klas-

sen heb ik zeker vier keer gezegd dat dit echt wel mijn laatste les ging zijn 

voor de geboorte… 

En juist op het ogenblik dat ik dacht dat het er nooit meer van zou komen, 

was hij er opeens: Jonah (het manneke). Thuis geboren om 7 uur. Yana, 

die een uurtje later wakker wordt, ziet dat de baby eindelijk uit de buik 

gekomen is en vraagt wanneer hij gaat meespelen. Het komt meteen ver-

trouwd over, alsof we al jàren met vier zijn. Mijn zus komt toe met heerlijke 

boterkoeken… Een fijne zonnige dag kan beginnen. 

RUBRIEK
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culturele verschillen was ook een vormende 

ervaring. Tuderen en… reizen. Uiteindelijk werd 

het een ware reisdecadentie, maar anderzijds 

was dit een once in a lifetime opportunity om 

Azië te verkennen. Het ‘Expeditie Robinson’-

gevoel hadden we op paradijselijke Maleisische 

eilanden. De tempels van Angkor Wat vormden 

het decor van een haast ontroerende en levens-

verrijkende reis naar Cambodia. Een trekking 

door Borneo, relaxen op Thaise stranden, cha-

otische motorbikeavonturen in Vietnam, een 

communicatieve uitdaging in China – er waren, 

al zeg ik het zelf, vrij geslaagde kipimitaties ver-

eist om het taalprobleem in restaurants op te 

lossen – maakten dat alles compleet. Maar laten 

we even terugkeren naar Singapore.

Structuur en prestatie
‘Overgestructureerdheid’ kwam al eerder ter 

sprake. De mijns inziens ietwat naïeve Singapo-

rees gehoorzaamt aan het strikte beleid in deze 

schijndemocratie (er is namelijk slechts één poli-

tieke partij). U zal hen niet gauw zien oversteken 

bij rood licht, noch een papiertje op de grond 

gooien. Een schone, veilige stad is een logisch 

gevolg, waarbij je je nochtans niet gekrenkt 

voelt in je dagelijkse doen en laten. Blauw is 

nauwelijks op te merken op straat, maar dat 

wordt opgelost door de duizenden undercover 

agenten die onder het mom van taxichauffeur 

door te stad paraderen. 

Verder is ‘presteren’ zeer belangrijk. Dat straalt 

ook af op het studentenvolkje: competitie en 

toekomstgerichtheid zijn basisbegrippen. Een 

intelligent en vaak frustrerend veilingsysteem 

met virtueel geld voor het kiezen van je vakken 

en een puntenverdeling die afhangt van de rest 

van de groep zijn slechts enkele voorbeelden. 

Vaak is men ook heel individualistisch en streng 

voor zijn medemens. Ik mocht het ook onder-

vinden tijdens de ettelijke presentaties die ik 

moest geven tijdens de les. De locals, zoals wij 

ze noemden, zijn tijdens je uiteenzetting aan het 

googlen om na afloop de geschikte, intelligente 

vraag te stellen. Uitgezonderd hun ettelijke uren 

gamen en facebooken is er niet veel tijd voor 

ontspanning. De lange en veeleisende werkda-

gen beginnen een haastig walking breakfast, 

waarna een irritant gedrum volgt in de MRT, het 

plaatselijke metrosysteem. Een cultuurshock? 

Misschien. Aanpassing sowieso.

Drie keer uit eten per dag
Nu we toch aan voedsel aan het denken zijn, 

kunnen we even stilstaan bij de food courts, de 

goedkope Aziatische eetparadijzen. Om elke 

hoek schuilt er wel eentje. We leven in een uit-

gebreide eetcultuur waarbij maaltijden van 2 

euro geen wonder zijn. Laksa, chicken rice, pra-

ta, ja zelfs pig’s organs zijn enkele van de lokale 

heerlijkheden. Drie keer per dag uit eten gaan is 

dan ook de norm.

Geld moet rollen is ook één van de favoriete 

motto’s. Loop maar door Orchard Road, de main 

shopping area (waar de eerste kerstboom trou-

wens al half oktober gesignaleerd werd) met 

het ene Waasland Shopping Center naast het 

andere. Die zijn gedecoreerd met McDonaldsen, 

futuristische fonteinen en een doolhof van rol-

trappen. Jawel, er is zelfs enig ruimtelijk inzicht 

vereist om uit te zoeken welke roltrap bij welke 

verdieping past. Escalators en travellators, de 

stad ligt er vol van! 

Singlish
Tot slot moet er toch nog wel eventjes stilge-

staan worden bij het taaltje. Engels is de voer-

taal en in beperkte mate ook Mandarijn en 

Maleisisch. Of het echt Engels kan genoemd is 

nog maar de vraag. Singlish is een betere naam-

geving. In het begin lijkt het onverstaanbaar. 

Er worden dan ook rare woordcombinaties ge-

bruikt. Het nietsbetekenende ‘lah’ wordt bijvoor-

beeld als stopwoord aan elke zin toegevoegd. 

Het wordt pas echt ingewikkeld wanneer er loh, 

lih, luh en leh wordt ingelast.

Persoonlijkheidsvormend
Nu zit het avontuur erop. Alsof de wereld heeft 

stilgestaan. Wat als een soort utopie begonnen 

is, heeft zich ontwikkeld tot een fascinerende 

en soms ontroerende ervaring. Een bredere 

scope op de wereld, een andere view omtrent 

bepaalde kwesties. Ik denk dat elk uitwisselings-

programma een persoonlijkheidsvormende op-

portuniteit is, die enkel aan te raden valt.

Asia, you were wonderful, lah!

Dennis De Clercq (????)

De eerste indrukken: wham!
Na vier plezierige en verrijkende (maar ook ver-

moeiende!) voorbereidingsweekenden, waren 

we zodanig ondergedompeld in de Senegalese 

cultuur, problematiek en sfeer, dat we niet kon-

den wachten om dit ook écht zelf te ervaren. 

Drie weken Senegal, da is toch niet niets! 

Aan de geuren en kleuren die ons overvielen 

toen we uit het vliegtuig stapten, merkten we 

al meteen dat we niet meer in ons vertrouwde 

Belgenland vertoefden. Hup, met z’n allen 

(22 jongeren, 4 begeleiders, 1 verpleger en en-

kele Senegalezen die ons hadden opgewacht 

aan de luchthaven) in een krakkemikkig busje 

de ‘snelweg’ op tegen… 30 per uur. Wie zich 

onveilig voelde, en dat was eerder regel dan 

uitzondering, kon er maar beter aan wennen, 

want het verkeer in Dakar (de hoofdstad) dat in 

onze ogen zo chaotisch lijkt, dat hoort er ge-

woon bij. 

Acclimatiseren in Dakar
De eerste nachten sliepen we nog met de hele 

groep in een schooltje in een wijk van Dakar, 

kwestie van een beetje te kunnen wennen aan 

de nieuwe omgeving. Want verschillen, die zijn 

er te veel om op te noemen! 

We verwerkten de eerste indrukken en maakten 

kennis met de verschillende Senegalese orga-

nisaties waarmee we zouden samenwerken (de 

jongerenorganisatie Club d’Enfants, les Scouts 

en Jant BI dat zich vooral bezighoudt met de 

ontwikkeling en de educatie van de bevolking).

Ook brachten we al eens een bezoekje aan ons 

eigen gastgezin. Allemaal erg verwarrend als je 

weet dat één man officieel vier vrouwen mag 

hebben (enkel bij de moslims onder hen uiter-

aard; velen waren ook christen en zij moesten 

het ‘slechts’ met één vrouw stellen) en dat veel 

Senegalezen ook over hun vrienden zeggen 

‘C’est mon grand frère’.

We verbleven gedurende de rest van de week 

alleen bij onze (meestal erg grote) families. We 

gingen mee naar de markt en hielpen met koken 

en wassen (dit werd trouwens steeds door de 

meisjes gedaan). Zo kregen we de kans om ook 

wat diepere gesprekken te voeren met onze cor-

respondenten. Hierdoor werd pas goed duidelijk 

hoe anders zij over bepaalde dingen denken. 

Homoseksuelen zijn geen mensen en moeten 

volgens hen uitgeroeid worden, maar anderzijds 

staan zij dan wel veel toleranter tegenover ver-

schillende godsdiensten en maken ze geen on-

derscheid tussen christenen en moslims. 

” Ik was aan de praat geraakt met een meisje van 16 

die me vertelde dat ze sinds haar 13 getrouwd was 

met iemand op wie ze niet verliefd was en nu een 

kind van 1 jaar heeft. Ze zei dat ze het zo erg vond 

dat ze niet meer naar school kon gaan omdat ze 

een gezin moest stichten onder druk van haar va-

der.” (Line Van Roey)

Na enkele dagen begonnen we met ons project. 

Vol goede moed namen we de plamuurmesjes 

en verfborstels in de hand. Er stond een heel 

schooltje op ons te wachten; verlangend naar 

een nieuw likje verf. Zo maakten we er meteen 

kennis met de Senegalese manier van werken. 

Totaal ongestructureerd, in het wilde weg en 

mét verplichte theepauzes (van soms wel een 

hele namiddag lang, want “c’est trop chaud 

pour travailler maintenant” of “on a du temps”). 

Sommigen vreesden dan ook dat het schilder-

werk nooit klaar zou geraken, maar naast het 

schilderen was ook het samenwerken tussen 

toubabs (blanken) en njoulés (zwarten) op zich 

een belangrijk doel.

Onze eerste week in Dakar werd afgesloten 

met een kampvuurritueel. Ondanks de enorme 

warmte, was het toch onmogelijk hier geen kip-

penvel van te krijgen. Man man, wat een sfeer! 

De Senegalezen kunnen er wat van, en op elk 

uur van de dag als het moet. Het geluk dat van 

hun gedjembé, gedans en gezang afstraalt kan 

zo aangrijpend zijn! 

“‘L’ expérience fait la différence’

Ik zag dit toevallig op een uithangbord in de straten 

van Dakar en kon me geen betere beschrijving in-
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Het Hof van Justitie in Luxemburg? In mensen-

taal: het Hof treedt op wanneer er geschillen 

zijn waarbij de Unie zelf, de lidstaten, Europese 

instellingen en/of privépersonen betrokken zijn. 

Om de vaak ondoorgrondelijke arresten naar de 

nieuwsmedia over te brengen, beschikt het Hof 

over een aantal persvoorlichters. Stefaan is een 

van hen. 

Beste Stefaan, kan je jouw opdracht als 
persvoorlichter bij het Hof van Justitie eens 
beschrijven?
In het algemeen is de persdienst verantwoor-

delijk voor de externe communicatie van het 

Europese Hof. Als persvoorlichter sta ik journa-

listen te woord wanneer zij vragen hebben over 

arresten of de werking van het Hof. Daarnaast 

maken wij persmededelingen over belangrijke 

uitspraken en organiseren we briefings en infor-

mele ontmoetingen met de journalisten van al-

lerhande nieuwsmedia. 

Impact op alle Europese burgers
Welk belang heeft het Hof van Justitie 
eigenlijk voor ons? Hebben de uitspraken 
invloed op het leven van de gewone 
inwoners van de lidstaten? 
Absoluut! Het Hof van Justitie is de hoogste 

rechter in de Europese Unie en beantwoordt 

allerhande vragen van nationale rechters over 

de toepassing van het Europees recht. De ar-

resten zijn van groot belang voor de Europese 

burgers en de ondernemingen. Zo oordeelde 

het Hof bijvoorbeeld onlangs over de vergoe-

ding waarop reizigers recht hebben wanneer 

hun vlucht geannuleerd wordt of ernstig ver-

traagd is. Het Hof heeft ook bepaald dat je als 

Europees burger vrij kunt reizen, studeren en 

werken in de Europese Unie, en overal dezelf-

de rechten kunt genieten als onderdanen van 

andere lidstaten. De arresten van het Hof zijn 

bindend voor alle rechters en overheden in de 

Europese Unie.

Daarnaast beslecht het Hof ook geschillen tus-

sen Europese instellingen, lidstaten en onder-

nemingen. Als België bijvoorbeeld de Europese 

regelgeving niet uitvoert, kan het worden ver-

oordeeld door het Hof, eventueel zelfs tot een 

zware geldboete. Ondernemingen kunnen dan 

weer worden veroordeeld als zij de concurren-

tieregels niet respecteren. Zo werd Microsoft in 

2007 veroordeeld tot betaling van een boete 

van 497 miljoen euro wegens misbruik van zijn 

machtspositie.

Matige belangstelling van 
Belgische pers
Ondanks het belang ervan krijgen wij heel 
weinig nieuws over deze arresten. Vlaamse 
kranten en televisiejournaals lijken wel doof 
voor het Hof. Hoe komt dat? 
Het is inderdaad zo dat de kranten, radio en tele-

visiezenders zich beperken tot de belangrijkste 

uitspraken, in het bijzonder de beslissingen die 

te maken hebben met consumentenzaken of 

het leefmilieu. Onderwerpen die het bij de pu-

blieke opinie goed doen dus. Vlaamse nieuws-

media hebben sowieso minder middelen voor 

Europese berichtgeving in vergelijking met pak-

weg Nederlandse media. Zo besteedt de kwali-

teitskrant NRC handelsblad wel veel aandacht 

aan de uitspraken van het Hof. Daarnaast volgen 

ook de economische en juridische vakmedia de 

jurisprudentie van het Hof op de voet op, onder 

meer vanwege de grote financiële gevolgen die 

bepaalde arresten met zich kunnen brengen. Ik 

ben het meest trots als ik merk dat nieuwsme-

dia een ingewikkeld arrest bevattelijk hebben 

uitgelegd aan hun publiek, dan weet ik dat ik 

mijn werk goed heb gedaan. Anderzijds is het 

soms frustrerend dat sommige journalisten de 

strekking van een arrest volledig verkeerd weer-

geven. 

Luxemburger
Het Hof is gevestigd in Luxemburg. Betekent 
dit dat je in het Groothertogdom woont? 
Inderdaad, ik woon daar samen met mijn Itali-

aanse echtgenote Giovanna en onze twee kind-

jes Adrian (3,5 jaar) en Livia (bijna 2). Hierdoor 

kom ik slechts heel af en toe in het Waasland. 

Als ik bij mijn ouders in Temse op bezoek ben, 

passeren we soms nog wel eens in Sint-Niklaas, 

maar op het College ben ik al heel lang niet 

meer geweest. 

Wat herinner je nog van je College-periode? 
Ik heb tussen 1982 en 1988 op het middelbaar 

gezeten. Ik heb heel goede herinneringen aan 

de eerste Latijnse en de tweede Latijn-Griekse. 

Vooral de talenkennis die ik op het College 

heb opgedaan is nuttig gebleken. De klassieke 

talen als voorbereiding op mijn latere rechten-

studie in Brussel, en de moderne talen gedu-

rende heel mijn loopbaan. Het belang van een 

goede talenkennis kan niet genoeg worden 

benadrukt.

Dat zullen de taalleerkrachten graag horen! 
Tot slot, waar zie jij jezelf over 15 jaar 
werken? Nog steeds bij het Hof? 
Ik heb in mijn loopbaan altijd in de publieke sec-

tor gewerkt, eerst bij de Europese Commissie, 

daarna in het Belgische Parlement en nu dus bij 

het Hof. Ik doe mijn huidige baan erg graag en 

zie me dus nog niet zo snel veranderen. 

Bedankt voor je antwoorden, Stefaan. Nog 
veel succes met je werk aan het Hof en wie 
weet tot ziens op een oud-leerlingendag! 

SH

Lauranne Smet (1Ad) en Thomas Langhendries 

(2MWa) zorgen in verschillende atletiekdiscipli-

nes voor opmerkelijke resultaten. Reden genoeg 

voor Ic Hou om deze beloften eens aan de tand 

te voelen over hun sport, hun ambities en hun 

dromen.

Lauranne Smet is via vrienden, maar ook door 

de invloed van haar vader met atletiek begon-

nen. Aanvankelijk ging ze samen met haar papa 

regelmatig lopen , maar drie jaar geleden be-

sloot ze om zich toch aan te sluiten bij een atle-

tiekclub. Sindsdien is ze kind aan huis bij ACW in 

Sint-Niklaas.

Thomas Langhendries’ interesse voor atletiek 

werd ook via familie aangewakkerd. Zowel de 

ouders, als zijn zussen zorgden er voor dat Tho-

mas de atletiekmicrobe te pakken kreeg. Boven-

dien haalde hij goede resultaten op de scholen-

veldloop waardoor hij erg gemotiveerd was om 

zich bij een atletiekvereniging aan te sluiten. 

Bij ACW
Toen hij in het tweede leerjaar zat, werd Thomas 

reeds lid van atletiekclub ‘Volharding’ in Beve-

ren. Door het feit dat hij bij die club de enige 

knaap was en door de verhuis van de familie 

Langhendries werd hij genoodzaakt om over te 

schakelen naar een andere atletiekvereniging. 

Zo kwam ook hij terecht bij ACW, waar hij nu 

verschillende keren in de week zijn kilometers 

komt afmalen.

Beide atleten hebben ook nog andere sporten 

beoefend. Zo was Lauranne een talentvolle bad-

mintonspeelster en behaalde ze meer dan be-

hoorlijke (zeg maar gerust uitstekende) resultaten. 

Tot twee jaar geleden speelde Thomas voetbal bij 

de jeugd van eersteprovincialer KFC Vrasene.

Toch besloten ze allebei om voluit voor atletiek 

te gaan. ”Het combineren van de trainingen van 

de verschillende sporten werd onmogelijk,” vat 

Thomas de oorzaak samen.

Thomas heeft naast ‘pure’ atletiek, nu ook een 

nieuwe obsessie. “Ik ben de laatste tijd meer en 

meer bezig met triatlon.” Hij is dan ook aangeslo-

ten bij triatlonvereniging WTT 2000 in Sint-Niklaas. 

Sprint versus langere afstanden
Ook al doen ze allebei atletiek en zitten ze ook 

nog een keer bij dezelfde club, toch zijn er grote 

verschillen tussen beide atleten. 

De spontane, enthousiaste en soms wel een 

beetje luidruchtige Lauranne loopt de 80 me-

ter. Zij is dus een rasechte spurtster en heeft het 

niet zo voor lange afstanden. Naast de spurt be-

haalt ze ook bij het speerwerpen goede resulta-

ten. Lauranne opteert dus duidelijk voor korte, 

maar erg explosieve disciplines. “Lange afstan-

den vind ik veel te saai. Geef mij maar nummers 

waarbij je snel je resultaat weet!” Haar beste tijd 

op de 80m is 11’’30.

De iets bedeesdere en rustigere Thomas kiest 

eigenlijk voor het tegenovergestelde:”Hoe lan-

ger, hoe liever! Alles onder 1000m laat ik aan mij 

voorbijgaan en mijn voorkeur gaat naar de 3km 

en 5km en uiteraard ook triatlon.” 5 km maalt 

Thomas af in slechts 17’48’’.

Keihard trainen
Die uitstekende tijden behaal je uiteraard niet 

zonder inspanning. Ze trainen heel regelmatig 

om tot zo’n resultaten te komen. Lauranne traint 

drie keer in de week, soms ook op zaterdag. ’s 

Zondags is er regelmatig een wedstrijd. 

Thomas verdeelt de trainingen over zijn twee 

clubs. Hij traint twee keer bij ACW en één keer in 

de week bij WTT 2000. 

“School en atletiek combineren is voor mij mo-

menteel niet echt een probleem. Uiteraard is 

het wel belangrijk dat je alles goed plant,” zegt 

Lauranne.

Lauranne heeft dit jaar meegedaan aan de 

‘Jeugdmemorial Van Damme’. “Dit was echt 

een fantastische ervaring. Ik behaalde er een 

mooie 3de plaats en de mensenmassa op de 

tribune was echt indrukwekkend. Ook de leer-

lingen van mijn klas keken toch wel op van 

mijn prestatie.”

Thomas behaalde onder andere een overwin-

ning in de duatlon van Geluwe en eindigde 

knap tweede in Ruddervoorde en Wevelgem. 

Ook triatlons liggen hem. Zo werd hij tweede in 

Izegem, vierde in Oudenaarde en vijfde in But-

genbach.

Opkijken naar  
de groete voorbeelden
Lauranne droomt er van om in de voetsporen 

van haar heldin Kim Gevaert te treden. Ze zou 

erg graag ooit België vertegenwoordigen op de 

Olympische Spelen.

Thomas hoopt ooit te schitteren in de Iron Man 

triatlon. Hij wil in de toekomst meer aandacht 

besteden aan de triatlon en hoopt de nieuwe 

Rutger Beke te worden.

We wensen deze twee boeiende 
atletiekbeloften veel overwinningen, 
medailles en fantastische tijden.

P. Van Rumst

OUD-LEERLING STEFAAN VAN DER JEUGHT (6GL ’88)  
PERSVOORLICHTER BIJ HET HOF VAN JUSTITIE

“Proberen een complex arrest  
duidelijk in de pers te krijgen”

Sinds de oprichting in 1952 verzekert het Europese Hof van Justitie in Luxem-
burg de eerbiediging van het recht bij uitlegging en toepassing van de Euro -
pese verdragen. Oud-leerling Stefaan Van der Jeught is er persvoorlichter.

LAURANNE SMET (1AD) EN THOMAS LANGHENDRIES (2MWA)

Atletiektalent in Collegerangen 
Enkele berichten in de media en een brief van de Vlaamse Atletiekliga  
vestigden onze aandacht op twee jonge atletiektalenten in onze school.

4
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76
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Veel variatie

De nieuwe vormgeving en inhoudelijke aanpak van ons schoolmaga-

zine die we vorig jaar boven de doopvont hielden, werd – zo bleek uit 

de talrijke reacties – door vele lezers gesmaakt. 

Ook na het jubileumjaar een kleurrijke Ic Hou in kleur!

Ondertussen is de drukte van al de festiviteiten en evenementen naar 

aanleiding van 200 jaar College geluwd. De banners met het 200 jaar-

logo werden vervangen, het ‘gewone’ schoolleven hernam.

alhoewel, zo gewoon zal dit jaar toch ook niet blijken te zijn. De forse 

aangroei in de kleuterschool noopt tot de bouw van snelbouwklassen 

naast de sporthal. Hopelijk kunnen we de eetzaal en 4 bijkomende 

klassen nog dit schooljaar inwijden. In Blikvanger kadert onze direc-

teur deze nieuwbouw in ‘Bouwen aan kwaliteit voor de toekomst’.

In deze Ic Hou veel aandacht voor nieuws met een internationaal ka-

rakter: uitwisselingsprojecten, inleefreizen, eindreizen en nieuws van 

oud-leerlingen in Singapore en de USa. De oud-leerlingen komen ook 

aan bod in enkele boeiende interviews: persvoorlichter van het Hof 

van Justitie Stefaan Van der Jeugd, topwetenschappers Pieter Van de 

Vijver en Piet Verwilligen, componist en trappist Kris Oelbrandt. 

Ic Hou houdt de vinger aan de pols in de eindjaarsvraagjes van 2008 

en laat u kennismaken met een rist nieuwe personeelsleden in ‘Ken je 

ze al?’. 

Deze Ic Hou snuistert ook in de archieven: de Calfac en de boerderij 

staan in de schijnwerper. Tevens een eregroet aan twee vertrouwde 

gezichten die de stap naar het pensioen zetten: Leo Vereecken en 

Guido Verstraeten.

Niet te missen: de volgende episode uit Schack-boek. In een onna-

volgbare stijl en met een stevige knipoog wordt de opvoeding van 

leerlingen, kinderen en kleinkinderen in de kijker gezet. 

en dan zijn er nog bijdragen over tal van leerlingen die hun beste 

beentje voorzetten en nemen we de hype van 2008, de sociale net-

werken, onder loep, evenals de brede waaier aan ‘boekentasmodellen’. 

enz.

U merkt het, beste lezer, aan variatie geen nood. 

De redactieploeg wenst u aangename momenten met deze Ic Hou.

DVR

EDITOrIAAl
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Deze investeringspolitiek  
is al een tijdje bezig 
Door de fatale branden van 22 en 28 april 1994 

werd het toenmalig schoolbestuur wel gedwon-

gen een groot gedeelte van de school uit haar 

as te laten herrijzen. Maar tegelijk werd er toen 

gekozen voor een grondige aanpak van het hele 

gebouwencomplex. De centrale verwarming 

werd volledig automatisch gestuurd. Daardoor 

werd ze veel zuiniger. Ook in het dossier elek-

triciteit werd gekozen voor energiebesparende 

maatregelen en in alle klaslokalen werd een 

dataverbinding binnengebracht. Dit ambitieuze 

programma was klaar juist voor we de 21ste 

eeuw binnenstapten.

Een groeiende school,  
dus meer klaslokalen 
Hoewel de nieuwe Collegegebouwen met hun 

5.300 m² vloeroppervlakte de basisschool 18 

nieuwe klaslokalen konden bieden en het mid-

delbaar ook nog zeven, naast een grote anton 

van Wilderodezaal, een videolokaal en een 

nieuwe gymzaal, bleek toch al vlug dat er op-

nieuw nood was aan extra ruimte omwille van 

de spectaculaire groei van het aantal leerlingen 

in de humaniora. Gelukkig werd het voormalige 

Belgacomgebouw naast onze school te koop 

aangeboden. Ons schoolbestuur liet die unieke 

kans niet aan zich voorbijgaan. Na een eerste 

verbouwingsfase konden wij op 1 september 

2004 daar al over zeven klaslokalen en een extra 

gymzaal beschikken. Dankzij een tweede ver-

bouwingsfase kwamen daar tegen januari 2008 

nog eens vier klaslokalen en een secretariaat bij.

De kleuterschool:  
een succesverhaal dat tot  
grote plannen leidt 
De kleuterschool van Sint-Rochus had het zeer 

moeilijk. De totaal uitgeleefde schoolgebouwen 

en de verouderde schoolomgeving aan het Klein 

Hulst waren daarvan de bijzonderste oorzaken. 

Daarom besliste het schoolbestuur die kleuter-

school tegen 1 september 2002 over te brengen 

naar het College. enkele klaslokalen werden met 

een tussenverdieping aangepast aan de vereis-

ten van een moderne kleuterschool. er kwam 

een buitenschoolse opvang en een speciaal in-

gerichte speelplaats. Bij de start telde de kleuter-

school 55 leerlingen. Ondertussen is dat aantal 

meer dan verdubbeld! Dat heeft niet alleen te 

maken met de aangename klasjes, maar vooral 

met de goede en zeer toegewijde zorgen van 

de kleuterjuffen. De ouders van onze peuters en 

kleuters zijn zo tevreden over de enthousiaste 

manier waarop hun schatteboutjes hier opge-

vangen en begeleid worden dat zij hun verhaal 

doorvertellen. Daardoor is onze kleuterschool 

aan uitbereiding toe, en het is dringend. Daarom 

heeft het schoolbestuur gekozen voor een snel-

le oplossing: volledig met eigen middelen een 

snelbouw realiseren. De weg via een gesubsidi-

eerd dossier bij de overheid zou minstens zeven 

jaar tijd vergen. Zo lang kunnen de kleuters niet 

wachten op extra ruimte!

eind oktober werd een bouwdossier ter goed-

keuring bij de stadsdiensten ingediend voor 

een snelbouwproject dat bestaat uit een poly-

valente ruimte van 12 bij 18 m met daarboven 

vier klaslokalen. Dit nieuwe schoolgebouw 

zal opgetrokken worden in de onmiddellijke 

omgeving van de speelplaats van de kleuters. 

De polyvalente zaal zal over de middag dienst 

doen als refter voor de kleuters. Dankzij aan-

gepaste tafels en stoeltjes zullen onze kleinste 

leerlingen in betere omstandigheden hun bo-

terhammetjes of hun warm middagmaal kun-

nen opeten.

Overigens biedt deze grote ruimte nog veel 

andere mogelijkheden voor de kleuterschool: 

extra opvang bij slecht weer, een fijne ruimte 

voor crea, spel, ontvangst van ouders en groot-

ouders… De kleuterjuffen zullen hun creatieve 

geesten wel laten werken!

Wij hopen vurig dat dit project tegen de open-

schooldag van 17 mei gerealiseerd zal zijn. Naar 

verluidt schiet de administratieve behandeling 

Bouwdossier na Bouwdossier

Bouwen aan kwaliteit voor de toekomst
De kwaliteit van ons onderwijs wordt op de eerste plaats bepaald door de professionele en onbaatzuchtige inzet 
van onze personeelsleden, maar toch kunnen ook de materiële omstandigheden een erg bepalende factor vor-
men om leerlingen een kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden. Daarom heeft ons schoolbestuur beslist 
daarin veel middelen te investeren. 
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JUlI-DECEMBEr 2008

Decorum 

Juli-augustus 
•	 Doortrekken van de gang vanaf lokaal B165 door voormalig muzieklokaal B164 en lokaal B138 

tot in de ontmoetingsruimte. Dit is ter voorbereiding van de inrichting van 2 nieuwe labo’s 

met preparatielokaal (grote vakantie van 2009).

•	 Inrichting van een nieuwe kleuterklas in lokaal B153 met o.a. plaatsing van een prefab- 

verdieping.

•	 Inrichting van lokaal a118 als lokaal voor de lagere school

•	 Plaatsen van 6 beamers met geluidsinstallatie in verschillende vaklokalen 

•	 Inrichting van een extra geschiedenisklas voor de eerste graad in lokaal B061 met muur-

versieringen aangebracht door de leerkrachten.

September
•	 Plaatsing van een active-board in het OLC (Open Leercentrum)

Oktober
•	 Vergroting van zaal Cécile (boterhammenrefter voor de leerkrachten) met het uitbreken van 

de tussenmuur van het naastliggend lokaal in het engelenhof.

November
•	 Plaatsen van nieuwe ramen met hoogrendementsglas in 17 lokalen en bureaus en een deel 

van het internaat

•	 Verfraaiing van lokaal B134 met muurversieringen aangebracht door leerkrachten 

December
•	 Schilderen van zaal Cécile

D. De Waele

BlIkVANgEr

van ons dossier al goed op. Onze wens zal wel-

licht dus ook werkelijkheid worden.

Daarnaast loopt er nog een ander project voor 

onze kleuterschool. architect Koen Bogaert is 

al volop bezig met het tekenen van een extra 

toilettengebouwtje op de kleuterspeelplaats, 

met daarop aansluitend bijkomende overdekte 

speelplaats. Onze 120 kleuters zullen het best 

naar hun zin hebben!

Nieuwe vaklokalen 
wetenschappen 
Het is er ons schoolbestuur niet enkel om te 

doen voldoende lokalen ter beschikking te 

hebben voor de altijd maar groeiende school-

populatie. Wij willen er ook voor zorgen dat die 

1750 leerlingen les krijgen op een kwaliteitsvolle 

manier. Inderdaad, dat hangt op de eerste plaats 

af van de vakbekwaamheid en van de betrok-

kenheid van onze leerkrachten, maar anderzijds 

moeten wij toch ook zorgen voor klaslokalen die 

uitgerust zijn met moderne didactische midde-

len die eigentijds onderwijs mogelijk maken. De 

tijd is definitief voorbij dat leerlingen enkel moe-

ten noteren wat de leerkracht aan kennis over-

brengt. Moderne vaklokalen moeten leerlingen 

de mogelijkheid bieden om zelf op zoek te gaan 

naar kennis, naar de oplossing van een pro-

bleem dat hen voorgelegd wordt. Tijdens de les 

moeten zij ook leren samenwerken met klasge-

noten. Vakken die zich daartoe uitstekend lenen, 

zijn de natuurwetenschappen. Daarom worden 

de vaklokalen chemie, biologie en fysica volle-

dig opnieuw ingericht. Om het schoolleven niet 

onnodig te storen werd dit project opgedeeld in 

verschillende fasen. Die worden telkens tijdens 

een grote vakantie uitgevoerd. Zo is tijdens de 

voorbije grote vakantie op de eerste verdieping 

een houten zoldering door een betonplaat ver-

vangen en tegelijk kregen twee klaslokalen een 

nieuwe indeling, met daarnaast een extra gang 

op de eerste verdieping. Tijdens de volgende 

grote vakantie wordt een tweede gedeelte van 

de houten zoldering door een betonplaat ver-

vangen en worden de twee klaslokalen tot che-

mielokalen omgetoverd, met aanpalende pre-

paratielokalen. De vakgroep chemie heeft tijd 

noch moeite gespaard om zich te informeren 

over de best mogelijke inrichting van die lokalen 

en tijdens vergaderingen met de architect werd 

alles tot in het laatste detail grondig besproken. 

<<<

Op het graspleintje komen de snelbouwklassen.



6 IC HOU feBRUaRI 2009

BlIkVANgEr

Daarbij werd terecht ook veel aandacht besteed 

aan de veiligheid.

In een volgende fase zullen lokalen B040 en 

B041 omgevormd worden tot vaklokalen biolo-

gie en daarna is het de beurt aan lokalen B042 

en B043 om vaklokaal fysica te worden. Lokaal 

B044 zal voorbehouden worden voor het vak 

natuurwetenschappen.

Wiskunde mag niet 
achterblijven! 
Voor een vaklokaal wiskunde is al een eerste 

stap gezet in lokaal B168, maar tegen september 

willen we dit vaklokaal verder uitbouwen met 

een andere klasschikking, een smartboard en 

een aantal laptops, zodat ook voor dit vak het 

probleemoplossend denken in groep op een 

gezonde manier afgewisseld kan worden met 

didactisch sterk opgebouwde lessen van de 

leerkracht zelf. 

Vermits heel wat leerlingen kiezen voor een 

sterk pakket wiskunde (vijf uur in de tweede 

graad; zes en acht uur in de derde graad) is er 

behoefte aan meer dan één vaklokaal wiskunde. 

In een volgende fase zullen lokalen B167 en B166 

dan ook voor wiskunde voorbehouden worden.

En ook nog andere vaklokalen 
De didactische middelen evolueren de laatste 

jaren spectaculair. Data, beeld- en klankmateriaal 

staan in toenemende mate en op een gebruiks-

vriendelijke wijze ter beschikking van leerkrach-

ten en leerlingen. Het bord met het traditionele 

krijtje moet plaats maken voor een elektronisch 

smartboard. Onvolledige notities met een aantal 

fouten door verkeerd overschrijven behoren bin-

nenkort definitief tot het verleden. Via een elek-

tronisch leerplatform kunnen onze leerlingen 

beschikken over de presentaties met beeld- en 

klankfragmenten zoals die in de klas door de 

leerkracht, of door een groepje leerlingen, naar 

voren gebracht zijn. Voor een toenemend aan-

tal vakken wordt dat op onze school nu al ge-

realiseerd. alle leerlingen beschikken over een 

persoonlijke ‘account’ op ons elektronisch leer-

platform. Heel wat leerkrachten gebruiken deze 

weg om opdrachten en lesmateriaal aan hun 

leerlingen te bezorgen. Vakken als aardrijkskun-

de, biologie, esthetica, geschiedenis, informatica, 

muzikale opvoeding, plastische opvoeding, tech-

nologische opvoeding worden grotendeels in 

vaklokalen met beamer, pc,… gegeven. andere 

vakken zijn bezig met de uitbouw van hun vaklo-

kaal: economie, cultuur- en gedragswetenschap-

pen, moderne talen, klassieke talen.

en dan beschikken we bovendien nog over een 

Open Leercentrum, dat bestaat uit drie lokalen, 

en waar alle klassen elk lesuur van de week te-

recht kunnen met ondersteuning van de per-

manentie waargenomen door een van de vier 

betrokken leerkrachten.

De tijd dat op een school enkel de leraar licha-

melijke opvoeding een speciaal uitgerust vaklo-

kaal had, is lang voorbij.

Vier extra leslokalen als 
bijkomend comfort 
De beleidsoptie voor vaklokalen heeft echter 

ook een keerzijde, zeker als de school geen lo-

kalen op overschot heeft. Met onze 1308 leer-

lingen in het middelbaar moeten we op elk uur 

van het lessenrooster alle lokalen gebruiken. 

Daardoor moet er nog al wat heen en weer ge-

lopen worden bij de leswisselingen. Om dat in 

de toekomst gedeeltelijk te vermijden hebben 

we besloten om bovenop de polyvalente ruim-

te van de snelbouw nog vier extra leslokalen in 

te richten. Hierdoor zullen wij het voortdurend 

‘verhuizen’ van klasgroepen voor een deel kun-

nen voorkomen.

kyoto, ook op het College 
Naast de zorg voor goeduitgeruste vaklokalen 

wenst ons schoolbestuur ook haar bijdrage te 

leveren aan het bereiken van de Kyotonorm. 

Daarom worden de ramen met enkelglas nu 

stelselmatig vervangen door volledig nieuwe ra-

men met dubbelglas. Tijdens de voorbije herfst-

vakantie werden zo alle ramen vervangen vanaf 

het bureau van adjunct-directeur Marc Buytaert 

tot en met lokaal B043 en op de eerste verdie-

ping van lokaal B117 tot en met B164. In de loop 

van de maand november kwamen een aantal 

ramen van de internenkamers aan de beurt.

Onmiddellijk merkten onze leerlingen het ver-

schil in warmtecomfort tussen de klaslokalen 

met de nieuwe ramen en de andere. Bovendien 

zullen we het ook aan onze gasrekening merken! 

Onze architect heeft daarom ook dadelijk op-

dracht gekregen om voor het volgende boek-

jaar opnieuw dossiers in te dienen bij de subsi-

diërende overheid om de volgende partij ramen 

te vervangen. Het zal nog een tijdje duren en 

nog een pakje geld kosten eer we volledig rond 

zijn, maar omwille van ecologische én economi-

sche redenen verdient dit project prioriteit.

En dan ook nog de Calfac 
De opbrengst van ons twintigste eetweekend 

zal eraan besteed worden. De barbecue van 

11 en 12 oktober jl. heeft € 7830 opgebracht. 

Hoewel dat niet voldoende zal zijn om het ei-

gen deel van deze gesubsidieerde werken te 

betalen, zal het voor ons schoolbestuur toch 

een welgekomen bijdrage zijn om de vele finan-

ciële lasten te helpen dragen.

architect Koen Bogaert en ingenieur Bruno 

Verbeke zijn zo goed als rond met alle plannen. 

Binnenkort kunnen de renoveringswerken uit-

gevoerd worden.

Tot hier het voorlopige lijstje van de bouwdos-

siers. Voorlopig! Tegen het volgende nummer 

van Ic Hou zullen er beslist alweer nieuwe plan-

nen gerijpt zijn. een groot gebouwencomplex 

als het College is voortdurend in evolutie en dat 

moet ook!

WR

In de nieuwe gang op de eerste verdieping.
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ACTUA

Op de eerste plaats wil ik mij oprecht veront-

schuldigen dat ik de aangename gesprekken 

onder de talrijke aanwezigen hiermee onder-

breek. In alle eerlijkheid: ik heb mij vooraf een 

paar keer afgevraagd of het wel zo zinvol was 

op de nieuwjaarsreceptie het woord te nemen. 

er zijn immers een paar goede redenen om op 

een receptie geen toespraak te houden. Nie-

mand staat erop te wachten. Iedereen komt 

naar deze receptie om een paar glazen te drin-

ken en een gezellige babbel te hebben onder 

vrienden collega’s en oud-collega’s. Bovendien 

worden er in dergelijke toespraken vaak zaken 

gezegd die meer gericht zijn naar diegenen die 

niet aanwezig zijn.

Ook dit jaar zijn er weer een aantal collega’s en 

oud-collega’s niet ingegaan op onze uitdruk-

kelijke uitnodiging. Dat vind ik jammer. Het is 

toch een goede traditie dat je in de mate van 

het mogelijke ingaat op een uitnodiging voor 

een receptie die je door de school aangeboden 

wordt. Om ook hen te bereiken wordt de tekst 

van deze toespraak op dit ogenblik naar alle 

personeelsleden doorgestuurd.

Sommige collega’s en enkele oud-collega’s kùn-

nen hier niet aanwezig zijn, omdat ze kampen 

met gezondheidsproblemen. Op de allereerste 

plaats wil ik hen voor 2009 zeer oprecht veel be-

terschap wensen. Zij ondervinden letterlijk aan 

den lijve hoe belangrijk een goede gezondheid 

is. Bij de jaarwisseling wensen wij nogal gemak-

kelijk clichématig zonder er veel bij na te denken 

iedereen een gezond jaar. Pas als die gezond-

heid het laat afweten, beseffen wij ten volle dat 

een goede gezondheid geen evidentie is. Onze 

gezondheid bepaalt nochtans voor een groot 

gedeelte ons welbevinden en ons maatschap-

pelijk functioneren! 

We hebben al zoveel 
Meer dan een goede gezondheid wil ik jullie 

dan ook niet wensen voor het volgende jaar, 

want jullie hebben alles al. Correctie: wij hebben 

al alles!! Zelfs als het voor ons in 2009 wat min-

der wordt, dan hebben we nog geen klagen. In 

tijden waarin zoveel mensen vrezen voor het 

verliezen van hun job hoeven wij ons geen zor-

gen te maken dankzij onze vaste benoeming. 

Ook de tijdelijken zijn dankzij het stijgend leer-

lingenaantal al zeker van hun werkgelegenheid. 

Bovendien ontvangen wij een goede wedde. 

Zoveel mensen moeten het met veel minder 

stellen en die moeten minstens zo hard werken, 

zo niet nog harder.

Hopelijk heeft de financiële crisis ons de voor-

bije maanden een goede les geleerd. Waren 

we niet allemaal kleine kapitalisten geworden, 

altijd maar op zoek naar meer, naar nog hogere 

interesten, naar extravagante winsten via aande-

len? Hadden wij misschien niet beter wat meer 

weggegeven van onze overschot? Dan hadden 

daklozen en vluchtelingen er nog wat aan ge-

had! Misschien kunnen we afspreken dat we ons 

voornemen om hieraan in 2009 wat voorrang te 

geven.

Meewerken aan verandering
In 2009 zal er veel veranderen! Dat is maar goed 

ook. er is zoveel in de wereld dat niet in orde 

is. Dus kan en moet er nog veel veranderen. Ik 

doe hier dan ook een oproep om aan die ver-

andering mee te werken. Onderwijs heeft een 

belangrijke opdracht in de beïnvloeding van 

onze maatschappij. Misschien zijn we vanuit 

onze overbeschermde maatschappelijke po-

sitie eerder geneigd alles bij het oude te laten. 

en het is ook goed dat wij er over waken dat de 

goede tradities niet verloren gaan. Toch moe-

ten we beseffen dat de kinderen die bij ons in 

de klas zitten, totaal verschillend zijn van wie we 

zelf waren toen wij op de schoolbanken zaten. 

aan het onderwijs dat ik hier zelf precies veertig 

jaar geleden mocht genieten, heb ik de beste 

herinneringen. Zonder te nostalgisch te worden 

denk ik graag terug aan mijn leraars geschie-

denis, wiskunde, Nederlands, enz., maar van 

de andere kant kan ik mij toch niet voorstellen 

dat onze leerlingen nu nog met logaritmetafels 

zouden moeten leren werken, dat zij geschiede-

nis zouden krijgen zonder een enig historisch 

document… Dit is geen kritiek op het onderwijs 

van de jaren zestig. Toen was er helemaal geen 

beeldcultuur. Wij hadden thuis geen televisie. 

Ik pleit hiermee enkel voor een noodzakelijke 

verandering in ons onderwijs, omdat de kinde-

ren van vandaag geboren worden in een totaal 

andere wereld. We zullen dus andere middelen 

moeten gebruiken om dezelfde kennis en waar-

den over te brengen.

rekenen op de school
Vanuit een optimistisch mensbeeld durf ik een 

lans breken voor een positieve ingesteldheid 

nieuwjaarstoesPraak – recePtie Personeel 5 januari 2009

“opkomen voor een positief mensbeeld”

<<<
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tegenover de jonge mensen die ons zijn toe-

vertrouwd. elk jaar kiezen meer en meer ouders 

voor onze school. Dat komt omdat deze jong-

volwassenen erop rekenen dat wij hun kinde-

ren een goede opleiding en een waarden-volle 

opvoeding zullen aanbieden. Ze rekenen meer 

en meer op de school. Dat mag! Dat is een te-

ken van vertrouwen! Trouwens, we mogen hier 

toch ook wel toegeven dat heel veel ouders 

goed meewerken met de school. Dat merken 

we onder meer aan hun massale aanwezigheid 

op oudercontacten.

als er nu iets is wat onze maatschappij be-

dreigt, is het toch wel een mengeling van cy-

nisme, onverschilligheid en oppervlakkigheid. 

Het is volgens mij een van onze belangrijkste 

opdrachten daar iets tegenover te plaatsen. Wij 

moeten uitdrukkelijker nog dan vroeger opko-

men voor een positief mensbeeld, een geloof 

in het goede in elke mens. We moeten elke ge-

legenheid aangrijpen om onze jonge mensen 

te laten aanvoelen dat het ware geluk te vin-

den is in diepgaande relaties, in een volgehou-

den engagement, in geloof in het goede, in 

de hoop op beterschap en in de belangeloze 

liefde tussen mensen.

Op een goed jaar!
Misschien zijn dit wat zware woorden, zeker 

voor tijdens een nieuwjaarsreceptie. Toch wou 

ik niet nalaten dit hier even te formuleren, want 

anders zou ik toch ook de fout gemaakt hebben 

het te houden bij wat oppervlakkige gemeen-

plaatsen.

Ik durf die ‘speciale’ wensen voor 2009 hier ook 

formuleren, omdat ik ervan overtuigd ben dat 

de overgrote meerderheid van onze collega’s 

deze visie delen. Meer zelfs: ze brengen dit al 

dagelijks in de praktijk, zonder veel grote woor-

den, maar in hun omgang met de leerlingen en 

hun ouders.

Daarom hef ik dan ook graag samen met jullie 

allemaal het glas op een hoopvol en fantastisch 

2009!

Walter Roggeman
algemeen directeur

Toch maakt elk individu persoonlijke keuzes in 

het al dan niet navolgen van de recentste trends. 

Zo gaat het ook met boekentassen. “Boekentas-

sen?”, denkt u nu waarschijnlijk, “wat hebben die 

te maken met mode?”, maar er zijn wel degelijk 

belangrijke tendensen qua vorm, kleur, grootte, 

e.d. van dit – voor velen onder ons – dagelijks 

gebruiksvoorwerp. 

Daarom leek het ons wel interessant om na te 

gaan of er ook binnen onze school – die toch 

een mini-maatschappij op zich vormt – derge-

lijke verschillen vast te stellen zijn, en we kunnen 

jullie reeds verzekeren dat dit het geval is. 

“Een boekentas of schooltas is een tas om boeken 

en schoolspullen mee te vervoeren.” 

(bron: Wikipedia). 

Deze definitie vertelt ons natuurlijk niets nieuws, 

maar na het ‘trendwatchen’ op onze school 

hebben we kunnen zien dat een boekentas niet 

louter functioneel hoeft te zijn, maar dat het 

ook een manier kan zijn om aan ieders uiterlijk 

vertoon een persoonlijke toets te geven. 

aanvankelijk dachten we dat er vooral onder de 

leerlingen een grote diversiteit aan kleuren en 

modellen zou te vinden zijn, maar nader onder-

zoek heeft uitgewezen dat ook binnen het le-

rarenkorps heel wat verschillende soorten boe-

kentassen ‘circuleren’. 

Grosso modo kunnen we de boekentassen 

verdelen in 5 grote groepen op basis van hun 

vorm:

< rugzakken

< schoudertassen en handtassen

< ‘traditionele boekentassen’

< aktetassen

< trolleys. 

Laten we elke groep even van naderbij bekijken:

rugzakken
een rugzak is praktisch, zeker wanneer je met de 

fiets komt én deze soort schooltas verdeelt het 

gewicht goed over de twee schouders. Wel is 

een rugzak vaak iets sportiever en bijgevolg kon 

deze dus het vaakst ‘gespot’ worden bij zij die 

kiezen voor een losse, vlotte en ‘casual’ stijl. 

Voorbeeld: Rik Verniers, Matthias Verougstraete

Schoudertassen en handtassen
een schoudertas telt vaak slechts één riem die 

schuin over het lichaam wordt gedragen, terwijl 

een handtas dikwijls iets kleiner is en twee ‘lus-

sen’ telt. Toch is het verschil tussen deze twee 

modellen zeker niet altijd even duidelijk. Wel 

hebben we gezien dat zowel leerlingen als leer-

krachten dit soort schooltas gebruiken, gaande 

van sportievere modellen voor mannen/jon-

gens, tot erg grote, trendy handtassen die dan 

dienst doen als boekentas voor vrouwen/meis-

jes. Ook is het zo dat dit type boekentas niet al-

tijd even geschikt is voor leerkrachten of leerlin-

gen die zich met de fiets verplaatsen.

Voorbeeld: Dorien Grolus, Pieter De Geest

Traditionele boekentassen
Ook al is er constante vernieuwing binnen het 

modewereldje, toch zijn er nog heel wat ‘school-

gaanders’ die gebruik maken van een boekentas 

in de traditionele zin van het woord. Wat bedoe-

len we hiermee? Onder een traditionele school-

tas verstaan wij een (vaak lederen) rechthoekige 

tas, met vaak slechts één handvat bovenaan, en 

vooraan een klep die sluit d.m.v. een kliksys teem 

en/of een gesp. Sommige traditionelere boe-

fasHion in sjks

trendwatching: de boekentas
 Mode is een snel veranderend fenomeen: wat vandaag in is, is misschien 
morgen alweer uit, en wat morgen ‘het laatste nieuwe’ is, is dan weer 
verouderd overmorgen. 



IC HOU feBRUaRI 2009 9

ACTUA

kentassen hebben ook een schuine schouderriem en de laatste jaren heb-

ben de meeste schooltassen twee horizontale schouderriemen, wat dan 

weer de praktische kant bevordert. een traditionele schooltas kan gecom-

bineerd worden met heel wat stijlen: klassiek, sportief, kleurrijk, etc. 

Voorbeeld: Jo Hermans, Geert Verwilligen

Aktetassen
een aktetas schept een iets zakelijkere indruk omwille van zijn strakke vorm. 

Toch zijn er ook hier verschillende modellen: er zijn de alom bekende smal-

le (zwarte) modellen, maar er zijn ook aktetassen met stof bekleed of iets 

bredere aktetassen die meer aanleunen bij de dokterstas. een aktetas lijkt 

ons minder praktisch op de fiets, maar biedt dan weer het voordeel dat 

boeken en mappen perfect beschermd worden door de harde buitenkant. 

We hebben deze aktetassen opvallend minder gezien bij de leerlingen dan 

bij de leerkrachten, hoogstwaarschijnlijk omwille van het belangrijke prak-

tische nadeel bij verplaatsingen met de fiets.

Voorbeeld: Christine Dejonghe

Trolleys 
Vroeger zag men trolleys vooral verschijnen als bagage, maar de laatste ja-

ren (omwille van een opvallend minder grote rugbelasting) doen zij ook 

dienst als schooltas. Ze zijn er in alle maten en kleuren; zo is er ook de com-

binatie traditionele schooltas-trolley, waarbij de schooltas vastgemaakt 

wordt met een snelbinder op een rolkarretje, en heel wat trolleys kunnen 

ook als rugzak gedragen worden wanneer men het handvat inschuift. een 

trolley lijkt ons dan ook een bijzonder interessant model: je vindt ze in alle 

maten en vormen (dus voor elk wat wils), ze zijn erg praktisch (zowel voor 

zij die met de fiets komen als te voet) én ze ogen vaak ook bijzonder mo-

dieus. 

Voorbeeld: Hilde Van den Berghe, Daan De prins

als je de waaier aan tassen de revue ziet passeren… 

diversiteit binnen onze school, niet! 

J. De Geyter

in vijf vragen naar je ideale boekentas?

ik kom…
a altijd met de fiets naar school.

b soms eens met de fiets, dan weer met de auto/te voet naar school.

c altijd met de auto/ te voet naar school. 

mijn boekentas 

a heeft een gemiddeld gewicht.

b weegt soms wel iets te veel.

c is vaak nogal zwaar geladen. 

Qua kleuren en vorm moet een boekentas voor mij:
a praktisch en sportief zijn. 

b praktisch zijn maar toch ook graag vrij strak qua design.

c vooral trendy zijn. 

mijn kledij is….

a overwegend sportief. 

b neutraal: kan sportief zijn, maar ook iets meer gekleed.

c volledig in overeenstemming met de laatste mode. 

Bij de aankoop van een schooltas
a is vooral de goede prijs-kwaliteitverhouding van belang.

b moet de kwaliteit goed zijn, de prijs is van minder belang.

c kijk ik vooral naar de vormgeving, ik sta niet stil bij de prijs. 

De analyse
je hebt vooral a geantwoord: 
een rugzak is voor jou ideaal. Je bent eerder een sportief type die zich 

quasi altijd met de fiets verplaatst. Je kan ook een traditionelere schooltas 

gebruiken, maar dan wel één die je met gemak met de snelbinder op je 

fiets kan bevestigen. Jouw schooltas moet er zeker leuk uitzien, maar hoeft 

niet erg duur te zijn.

je hebt vooral b geantwoord:
Voor jou is een traditionele boekentas een ideale 

keuze, maar ook een trolley met rugzakoptie, als-

ook een aktetas (met snelbinder voor de fiets). Jij 

bent iemand die zich vaak op een andere manier 

verplaatst, maar die toch kiest voor een iets minder 

losse stijl. Voor jou is de vormgeving van je school-

tas wel belangrijk, maar vooral de degelijkheid is 

prioritair, en je bent best wel bereid hiervoor de 

nodige euro’s neer te tellen.

je hebt vooral c geantwoord:
Je bent een trendy persoon, die het heel belangrijk vindt om de laatste 

mode op de voet te volgen. Toch wil dit niet zeggen dat je niet veel spul-

len kan meenemen naar school, want zowel een schoudertas/handtas als 

een modieuze trolley behoren tot jouw ideale gamma van schooltassen. 

een leuk uitziende boekentas is voor jou heel belangrijk, en prijs… daar 

heb je nog niet vaak bij stilgestaan. 
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de HyPe Van 2008

leerlingen en alumni 
sjks erg actief op 
sociale vriendensites

Wie zich op het internet begeeft, kan er niet meer 
omheen: sociale netwerksites of profielsites zijn hot! 
facebook, linkedin, Netlog,… het zijn maar enkele 
van de duizenden vriendensites die de laatste maan-
den over de hele wereld mensen met elkaar in con-
tact brengen op basis van een naam, een woonplaats, 
een hobby of een gemeenschappelijke collega. En 
ook onze leerlingen lijken zich online te profileren. 

Voor zij die er nog nooit van gehoord hebben: sociale netwerksites zijn 

websites waar iedereen zich op kan registreren en een profiel moet aan-

maken. Dit profiel geldt als een soort visitekaartje waarop de gebruiker 

aangeeft waar hij woont, waar hij werkt, waar hij gestudeerd heeft, wat 

zijn hobby’s zijn en zoveel meer. er kunnen ook foto’s en video’s toege-

voegd worden van de zonovergoten zomervakantie of van het net niet uit 

de hand gelopen nieuwsjaarfeestje. 

Op basis van dit profiel kan men vrienden of kennissen zoeken, en tegelijk 

kan men gevonden worden. Telkens een gebruiker een uit het oog verlo-

ren vriend of medeleerling op z’n netwerksite terugvindt, kan die toege-

voegd worden tot het eigen virtuele netwerk. Het is precies dit proces van 

zoeken en gevonden worden dat ervoor zorgt dat immense netwerken 

van vrienden, kennissen en collega’s ontstaan. en dat deze sites populair 

zijn, ook onder (ex-)SJKS’ers bewijzen de cijfers. 

populaire sites
De grootste netwerksite is waarschijnlijk facebook. Deze site was in z’n be-

ginjaren vooral in de V.S. onder studenten populair, maar sinds een jaar of 

twee wint ze ook in europa enorm aan populariteit. enkele weken geleden 

bereikte het aantal facebook-leden wereldwijd de kaap van 110 miljoen. Het 

platform is vooral geschikt om uit het oog verloren vrienden op te snorren 

en foto’s uit te wisselen. Het oogt visueel erg aantrekkelijk, al heeft de up-

date van enkele weken geleden heel wat kwaad bloed gezet bij de trouwe 

gebruikers. Ook onze school is goed vertegenwoordigd op dit platform. De 

groep SJKS-alumni telt inmiddels ongeveer 420 leden en groeit elke dag. 

Netlog is een Gents platform dat in enkele jaren tijd enorm populair ge-

worden is bij vooral jonge gebruikers over heel europa. Het platform is met 

z’n 35 miljoen gebruikers uitgegroeid tot de europese tegenhanger van fa-

cebook. Tot de twee en een half miljoen Nederlandstalige gebruikers be-

horen ook 118 leerlingen die lid zijn van een aparte SJKS-clan. 

Linkedin is dan weer een netwerksite die zich vooral richt op de professio-

nele gebruikers. Waar leden van facebook en Netlog vooral vrienden toe-

voegen, gaat het op dit platform vooral om collega’s en zakenrelaties. Met 

ongeveer 25 miljoen gebruikers is het de meest populaire site in z’n soort. 

De sobere lay-out en de beperkte mogelijkheden zorgen ervoor dat het 

profiel eigenlijk niet meer is dan een virtueel visitekaartje, al heb je ook hier 

enkele interactiemogelijkheden. De meeste gebruikers duiden op dit plat-

form ook aan waar ze gestudeerd hebben, en dit maakt het mogelijk om 

te kijken wie er allemaal op onze school gestudeerd heeft. De zoekterm 

Sint-Jozef-Klein-Seminarie levert 140 ex-leerlingen op en het afgekorte 

SJKS nog zo’n extra 114. altijd handig om te zien wat er uiteindelijk van je 

(mede-)leerlingen na al die tijd geworden is. 

als laatste belangrijke platform hebben we Noxa, dat vooral in het Waas-

land erg populair is. In totaal telt deze community ‘slechts’ 25.000 leden, 

maar vooral leerlingen van de Sint-Niklase scholen zijn erg actief. er zijn 

een kleine 200 leerlingen van onze school geregistreerd en ook Carolus 

(183), Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie (105), het atheneum (104) en Berken-

boom (95) zijn goed vertegenwoordigd. Wat ook opvalt is dat er meer 

meisjes dan jongens actief zijn op deze netwerksite. 

Ervaringsdeskundige

Een van deze gebruikers is Michael Ringoir (4HW).  
Als ‘ervaringsdeskundige’ vroegen we hem hoe de sociale netwerk-
sites zijn leven beïnvloeden. 
Michael: “Ik ben geregistreerd op Netlog, facebook en Noxa. Dat zijn de 

drie sociale netwerksites waar ik het meest actief op ben. Op Netlog ben ik 

moderator, dus is het belangrijk dat ik daar minimum éen keer per dag al-

les check. Noxa is een soort alternatieve community. Het grootste deel van 

de leden is afkomstig uit Sint-Niklaas en omstreken, ideaal dus om contact 

te houden met m’n klasgenoten.”

Wat is volgens jou de grote meerwaarde van deze netwerksites?
“Wat mij betreft is de belangrijkste meerwaarde dat je met je vrienden ‘uit 

het echte leven’ online verder kan praten. We bespreken schoolopdrach-

ten, spreken af om samen uit te gaan,…”
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Maar wel zonder dat je de andere in het echt ziet. Dat kan toch ook 
gevaarlijk zijn, niet? 
“absoluut! Op internet kan je je uitgeven voor een andere persoon. Je weet 

bijna nooit met zekerheid wie er aan de andere kant van je internetaanslui-

ting zit. Op Netlog kom ik dagelijks in contact met allerlei soorten misbruik. 

Mensen die foto’s van elkaar stelen of ongepaste inhoud op hun profiel 

hebben staan, of mensen die jonge meisjes lastig vallen. Zo zijn er al een 

paar oudere mannen geweest die zich voordoen als meisjes van 13 jaar. 

Het gebeurt ook vaak dat er fake profielen worden aangemaakt.”

Je zei daarnet dat je op Netlog moderator bent.  
Wat houdt dat precies in? 
“Ik ben momenteel vrijwillige moderator op Netlog. Ik ging het normaal 

doen als (betaalde) vakantiejob, maar helaas was ik hiervoor nog iets te 

jong. aangezien mijn motivatiebrief hen wel beviel, kreeg ik van de verant-

woordelijken van Netlog de functie van item-moderator. als leden nieuwe 

items (scholen, evenementen of video’s) toevoegen, worden die allemaal 

verzameld in een wachtrij. Deze wachtrijen worden gefilterd door mode-

rators zoals ik om ervoor te zorgen dat ongepaste inhoud tijdig verwijderd 

wordt. en indien er toch dingen door de mazen van het net geraken die 

eigenlijk niet thuis horen op Netlog, dan moet ik ze achteraf verwijderen. 

Kortom, een moderator zorgt voor de dagelijkse werking van een net-

werksite, verwijdert alle storende of ongepaste elementen en waarschuwt 

of sanctioneert de profieleigenaar.”

Heel wat werk dus. Hoeveel tijd breng je zo gemiddeld door op 
de netwerksites? 
“er is een groot verschil tussen een schoolweek en een vakantieweek. Na 

de schooluren zit ik nog zo’n anderhalf uur per dag online, maar uiteraard 

met pauzes. Tijdens vakantiedagen kan dit wel eens oplopen tot vier uur, 

evenwel zonder mijn sociaal leven en mijn real-life vrienden te verwaarlo-

zen. Uiteraard doe ik het niet voor niets. In ruil voor mijn ‘prestaties’ mo-

deratorschap krijg ik credits waarmee ik items in de spotlight kan plaatsen 

zodat iedereen ze kan zien! Je kan credits aankopen of er verdienen door 

je vrienden uit te nodigen. Maar eigenlijk modereer ik gewoon omdat het 

mij interesseert. Het levert me kennis en connecties op die later van pas 

kunnen komen. Zo kreeg ik onlangs de aanbieding om binnen twee jaar 

nog eens binnen te springen bij Netlog, om daar effectief als professionele 

moderator aan de slag te gaan.”

Heb je nog een advies voor leerlingen die zich willen aanmelden 
op zo’n netwerksite? 
“Denk na bij alles wat je post en besef dat alles ooit door anderen bekeken 

kan worden! Vele gebruikers hebben de neiging om zoveel mogelijk men-

sen toe te voegen tot zijn of haar netwerk, zelfs mensen die ze eigenlijk niet 

zo heel goed kennen, maar dit kan gevaarlijk zijn omdat al deze mensen je 

profiel en dus ook je mailadres, je foto’s,… kunnen bekijken. Bij eventuele 

problemen is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk meldt aan de modera-

tor zodat deze gebruiker gesanctioneerd kan worden. Je kan het probleem 

ook bespreken met je vrienden of zelfs met je ouders. De gouden regel is 

dat je best een lastpost negeert, dan stopt hij of zij nog het snelst. als je hier 

rekening mee houdt, kan je veel plezier beleven aan netwerksites.”

SH

Niets is wat het lijkt… of toch? 
een valse identiteit aannemen is online heel makkelijk, zeker op sociale 

netwerksites. Vooral op facebook verschijnen alsmaar meer valse pro-

fielen. Zo blijkt frank Deboosere niet de echte weerman te zijn, net als 

Koning albert zomin de echte koning, of wat had je gedacht. er blijkt 

zelfs een Walter Roggeman op facebook actief te zijn, maar ook hier 

gaat het niet om de directeur van onze school. 

anderzijds zijn soms heel bekende personen wél actief op facebook 

en gaat het in deze gevallen dus niet om een vals profiel. Zo voerden 

Barack Obama en John McCain intensief campagne op het platform 

en kon je met hen in discussie treden. Ook bekende Vlamingen als 

nieuwslezer freek Braeckman, voetballer Olivier Deschacht, zangeres 

Isabelle a., zanger Brahim en regisseur Nic Balthazar hebben een pro-

fiel op facebook. Voeg hen toe als vriend, en wie weet behoor je bin-

nenkort tot het BV-netwerk.

> De profielpagina van Barack Obama op Facebook.com
= Enkele SJKS-alumni op Linkedin.com
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Tim Vanderbeke (5lWia)
1. Voor mij was die dag de première van ‘Jesus 

Christ Superstar’. Dat was een dag vol zenuwen en 

stress. Maar vooral een dag vol vreugde en trots. 

De sfeer en samenhorigheid van die dag, die hele 

periode eigenlijk, waren onvergetelijk. Die dag en 

die tijd zou ik in 2009 wel eens willen herbeleven. 

2. Het laatste nieuwe boek van Harry Potter vind 

ik een echte aanrader. Je kan best wel de voorgaande edities gelezen heb-

ben. Ik vond het een heel goed boek, vol spanning en met een verras-

sende plot. Ik heb weinig nieuwe films gezien, maar Ben X was wel goed. 

Het is een mooie verfilming van een actueel probleem, en het is prachtig 

acteerwerk. een cd die ik zeker iedereen kan aanraden is het laatste album 

van Guns ’N Roses, Chinese Democracy. Ik apprecieer de groep ten zeerste 

en de muziek is zeer mooi.

3. Ik ben van plan in de paasvakantie om een monitorcursus te volgen 

bij de CM. Dan zou ik daarna elk jaar als monitor op reis gaan met de CM. 

Daarbuiten heb ik weinig speciale plannen. 

4. Ik vind het een moeilijke keuze, maar ik kies toch voor mijn ouders. Het is 

een klein standbeeldje, ter grootte van een trofee, dat gemaakt is uit hout 

omdat hout leven uitstraalt. Ik zou het op mijn kamer willen plaatsen. Dat 

is omdat mijn ouders zoveel voor mij en mijn broer doen.

pieter Van ranst (5lWia)
1. In juli op een reis naar Peru. Daar hebben we 

een fantastische trektocht op grote hoogte onder-

nomen. 10 dagen zonder enige beschaving tegen 

te komen zoals we die hier in het Westen kennen, 

op een constante hoogte van 4300 tot 5000m. We 

reisden rond met 3 ezels en een ezeldrijver, die te-

gelijk ook onze gids was. Op een zekere dag kwa-

men we op ons hoogste punt: een bergpas op een hoogte van 5100m. 

Daar hadden we een fantastisch zicht op verschillende zesduizenders 

waaronder de Siula Grande; deze berg is bekend van in de film ‘Touching 

The Void’. Op die plaats te staan geeft je echt wel een onbeschrijfelijk ge-

voel. De moeite om er te geraken, het zuurstoftekort… je vergeet alles 

wanneer je op die fantastische plek staat. 

2. Boek: ‘Dag in Gent’ van Herman Brusselmans. Ik heb hem zelf nog niet 

gelezen maar hij schijnt toch wel tamelijk grappig geschreven te zijn. film: 

‘Taxi 2’. Het is een zeer grappige, franse film. Het is een topper die voor 

een keer niet afkomstig is uit Hollywood. Cd: ‘a sense of purpose’ van In 

flames. Het is eens iets anders, je moet maar eens luisteren.

3. Speciale reis: misschien maken we wel opnieuw een reis naar Zuid-

 amerika. er doen al ideeën de ronde.

4. Ik vind dat de topzwemmer Michael Phelps een standbeeld verdient. 

Hij heeft deze zomer niet alleen iets magnifieks gepresteerd, maar het is 

ook een zwemmer, zoals ik, en ik heb bewondering voor zulke prestaties 

en voor zijn techniek. Het is bijna onmenselijk om zoveel keer in zo’n korte 

periode te zwemmen. Je lichaam moet steeds weer helemaal recupereren. 

In principe ben je helemaal leeg nadat je een wedstrijd hebt gezwommen, 

en Phelps moest soms wel drie wedstrijden per dag zwemmen. Het is ook 

zo dat je in de zwemsport niet kunt winnen met geluk. Je moet echt wel 

de beste zijn, anders maak je geen kans om te winnen. er zijn ook niet zo-

veel zwemmers zoals Phelps, die eigenlijk in bijna alle zwemstijlen even 

goed zijn. Meestal liggen twee stijlen je beter dan de andere twee. Zijn 

standbeeld, op ware grootte, zou ik plaatsen in Peking. Om de Chinezen 

eraan te herinneren dat zijn prestaties echt wel legendarisch waren. 

Christophe Orban (1Aa)
1. De eerste dag op school omdat we iedereen 

leerden kennen en alle leerkrachten zich voorstel-

den. We gingen meteen van start met een super-

leuke dag!

2. Het boek adelaarsspel van anthony Horowitz vond 

ik wel leuk. Beste film was voor mij Madagascar 2. 

Beste cd: Greatest hits van de Red Hot Chili Peppers.

3. Het verjaardagsfeest van mijn oma. Ze wordt namelijk 84 jaar!

4. Voor WZK Waterpolo. Ik speel namelijk al een jaar waterpolo en vind het 

een toffe sport die ik aan iedereen wil aanraden! een grote bal waarop de 

naam en het logo van WZK Waterpolo zal staan. Die zou ik dan in het mid-

den van de Grote Markt van Sint-Niklaas zetten!

Michael remon (3ECb)
1. Mijn topmoment was de tweedaagse met de 

derdes in Brugge in het begin van dit schooljaar. 

Je bent even in een andere omgeving, buiten de 

school. Je leert je medeleerlingen anders appreci-

eren. Leerkrachten gedragen zich buiten de school 

ook helemaal anders (veel leuker).

2. Ik zou dit jaar graag het beroemde boek van 

Patrick Süskind, Het parfum, lezen. Daarna zou ik ook de verfilming ervan 

bekijken. Lord of the Rings blijft ook een van mijn favorieten. Wat muziek 

betreft heb ik niet echt een voorkeur; het liefst hoor ik liedjes waar je op 

kan dansen.

e i n d e j a a r s V r a a g j e s  2 0 0 8
1. Dé topdag voor jou in 2008. De dag die je wil herbeleven; de dag met een lijstje er omheen.  

Wat gebeurde er? Waarom die dag? 
2. Welk boek moeten we in 2009 eens lezen? Welke film moeten we in 2009 gaan bekijken?  

Welke cd moeten we in 2009 beluisteren? Waarom (x3)?
3. In 2009 voor jou en je naaste omgeving: een bijzonder plan? een speciale reis? een wissel die je verlegt/ 

wil verleggen? 
4. Welke persoon of organisatie krijgt van jou een standbeeld? Waarom? Hoe ziet dat beeld eruit  

(vorm, materiaal,…)? Waar plaats je het?
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3. In 2008 heb ik op het vlak van mijn studieresultaten mijn ouders en leer-

krachten wat ontgoocheld. Daarom wil ik mij herpakken en mijn punten 

opnieuw op niveau krijgen.

4. Ik heb veel bewondering voor de cliniclowns. Ik heb er zelf (gelukkig) nog 

geen ervaring mee gehad, maar op televisie hoor je er regelmatig over spre-

ken. Ze brengen toch wat vreugde bij soms ongeneeslijk zieke kinderen.

greet Valckx (lerares)
1. Mijn topdag in 2008 was ongetwijfeld de dag 

waarop mijn vriend me ten huwelijk vroeg. Sinds-

dien loop ik op wolkjes en kan ik niet wachten tot 

onze dag er is!

2. De film uit 2008 die me het beste is bijgebleven, 

is ‘The Dark Knight’, het vervolg op ‘Batman Begins’. 

De film is zeer goed opgebouwd, actie en humor 

wisselen elkaar af en de cast bestaat uit topacteurs. Het grote succes van 

de film is vooral te danken aan Heath Ledger, die de schurkenrol The Joker 

fantastisch heeft vertolkt. Jammer genoeg is Heath Ledger vorig jaar over-

leden en ‘The Dark Knight’ is de laatste film die hij heeft afgewerkt. De film 

werd dan ook aan hem opgedragen.

3. Ik kijk in 2009 vooral uit naar 4 juli, de dag dat mijn verloofde en ik in 

het huwelijksbootje zullen stappen! Nadien zullen we een droomreis ma-

ken naar New York en florida, de ideale mix van cultuur en ontspanning! 

Ik tel ook af naar de geboorte van het kindje van mijn zus. Ze zal normaal 

gezien 5 dagen vóór onze huwelijksdag bevallen, dus dat wordt spannend 

afwachten. Ik hoop dat ik op 4 juli al tante ben geworden en dat mijn zus 

erbij zal zijn op onze dag…

4. Ik zou geen standbeeld geven aan één specifieke organisatie of per-

soon, maar ik zou een standbeeld willen opdragen aan iedereen die zich 

voor anderen en vooral voor de zwakkeren inzet en hen een warm hart 

toedraagt. Het standbeeld zou de vorm hebben van een ‘vriendenkring’ 

en ik zou het in een mooie, groene omgeving plaatsen.

Marlies Van Houte (1Al)
1. Mijn plechtige communie. Ik heb een heel leuke 

dag gehad samen met mijn familie en heb mijn 

gsm gekregen.

2. Boek: Blauwe plekken. Het is een heel erg maar 

mooi boek, dat bovendien mooi geschreven is. 

film: enchanted, een heel fijne, grappige film met 

leuke liedjes. Cd: Donna Hitclub 2008. er staan heel 

mooie en toffe liedjes op.

3. We gaan met ons gezin naar Mallorca, waar we allemaal leuke water-

sporten gaan doen.

4. Voor de mensen van Stubru’s Music for Life en Het Glazen Huis.

Charlotte Van der Velde (4Wa)
1. De verwendag in Gent vond ik vorig jaar de leukste dag. We mochten zelf 

kiezen naar waar we gingen. Het is fijn dat we zelf eens mochten kiezen, in 

plaats van dat de school dat voor ons doet. eerst hebben we een spel ge-

speeld waar iedereen zich mee heeft geamuseerd en daarna hadden we 

vrije tijd en mochten we doen wat we wilden. Dat vond ik er het tofste aan.

2. Boek: Bolbliksem van anthony Horowitz. Het is 

het eerste boek in een hele reeks. Het gaat over 

een jongen van 14 jaar die geen ouders meer 

heeft en zijn oom ook verliest en spion wordt 

voor de geheime dienst. film: voor het filmforum 

zou ik graag een film gaan bekijken die ze op dat 

moment spelen in de Siniscoop in plaats van altijd 

naar de stadsschouwburg te moeten gaan gaan. 

Liever een ontspannende film dan een film waar we de hele tijd bij moe-

ten opletten. Cd: een hedendaagse cd.

3. Ik heb geen bijzonder plan, maar ik vind wel dat we meer uitstappen 

mogen maken, die soms te maken hebben met een bepaald vak, of ge-

woon voor het plezier. een beetje naar het voorbeeld van de studie-uit-

stap naar Canterbury vorig jaar.

4. Geen idee.

zora Bultynck (3HW)
1. De topdagen in 2008 waren voor mij de bezin-

ningsdagen. Ik heb toen de mensen uit mijn klas 

goed leren kennen en ik heb me toen heel goed 

geamuseerd. Door de bezinning zijn we toch wel 

een hechte groep geworden en daarom vind ik 

deze dagen belangrijk

2. Boek: Het oneindige verhaal. Het is een dik maar 

ook erg mooi boek. film: Into the wild of Motorcycle diaries, twee sterke 

films die bij het grote publiek niet zo bekend zijn. Cd: ik heb niet meteen 

een idee welke cd. Misschien een van The Beatles, want die zijn toch heel 

belangrijk geweest voor de muziek van vandaag.

3. 2009 is voor mij een nieuwe start. al het slechte uit het verleden verge-

ten en opnieuw beginnen. Veel plezier maken en veel verschillende din-

gen ontdekken.

4. Music for life verdient een standbeeld, want ik vind het cool wat zij ge-

daan hebben. Het is een van de leukste en mooiste manieren is om geld 

in te zamelen. Het beeld zou gemaakt zijn uit versleten muziekspullen die 

anders toch maar bij het grof vuil zouden belanden

lynn Hanssen (5lMT)
1. De dag die ik nog eens wil herbeleven is de 

dag van mijn 16de verjaardag. Mijn mama en een 

vriendin hadden een verrassingsfeestje georgani-

seerd en iedereen met wie ik mijn verjaardag wou 

vieren was er! er was veel ambiance en plezier, zo’n 

feestje is zeker voor herhaling vatbaar.

2. Het boek ‘De Vliegeraar’ van Khaled Hosseini 

is een echte aanrader. Het is een spannend, meeslepend, emotioneel en 

ook wel heel leerrijk boek. De film ‘flushed away’ was voor mij een van de 

beste films uit 2008. Het is eigenlijk maar een simpele tekenfilm, maar ik 

heb daar echt enorm om gelachen. een aanrader op muzikaal vlak heb ik 

niet echt, al denk ik dat de nieuwe van Beyoncé wel goed is.

3. In 2009 wordt één van de hoogtepunten ongetwijfeld het buitenlands 

kamp met de scouts. Gewoon omdat je daar al jaren naar uitkijkt. We zijn 

echt met een toffe bende, dus dat gaat daar zeker onvergetelijk worden.

<<<
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4. Ik zou graag een standbeeld geven aan Timmy Van Geertsom. Hij is een 

vriend van mij die onlangs in een auto-ongeluk gestorven is. Hij was ie-

mand naar wie iedereen opkeek omdat hij altijd zo optimistisch was, vrien-

delijk, ijverig. een goede vriend. Hij luisterde altijd en gaf raad als dat nodig 

was. Hij kwam ook altijd op voor zijn vrienden. Daarom verdient hij volgens 

mij een standbeeld. Ik zou het op het Sint-Baafsplein in Gent plaatsen, 

want daar komt wel veel volk en het is er mooi.

raphaël Van den Bergh (3ECa)
1. De topdag van 2008 was toen 85% van onze klas 

gebuisd was voor een overhoring van wiskunde. 

Dat was toen echt wel lachen!

2. In 2009 moet je zeker eens een boek van an-

thony Horrowitz lezen, volgens mij een uitstekend 

schrijver. In 2009 zouden we voor het filmforum 

zeker eens naar een goede komedie moeten kun-

nen gaan kijken, want dat deden we de vorige jaren niet en mijn voorstel 

voor zo’n film zou dan eentje met Jim Carrey in de hoofdrol zijn. Ik denk 

meteen aan: ‘ace Ventura’ en/of ‘Bruce almighty’… een cd-aanrader voor 

2009 is zeker Hybrid Theory van Linkin Park.

3. We gaan gewoon op reis zoals altijd, één keer met de mama en één keer 

met de papa.

4. Ik vind dat de tijdelijke organisatie ‘Music for Life’ een dikke proficiat ver-

dient voor al dat harde werken, nauwelijks slapen. een dikke chapeau! een 

grappig standbeeldje van onze drie Studio Brussel-presentatoren zou wel 

verdiend zijn vind ik! Op onze Grote Markt bijvoorbeeld. 

Celien Van Broeck (5lWe)
1. Hoewel ik er eerst helemaal geen zin in had, heb 

ik toch het meeste genoten van het weekend met 

de vierdejaars in de Hoge Rielen. Vooral de relaxze-

tels, meneer De Rudder zijn voetbaltalent, meneer 

Van Rumst zijn vrouwelijk kantje, meneer/dj Noens 

en het optreden van earl and the Microwaves zul-

len mij altijd bijblijven! Maar eigenlijk mag er rond 

elke dag van dit jaar een lijstje! 

2. De film ‘Burn after reading’ is het bewijs dat een film met Brad Pitt en 

George Clooney niet per se goed is. Hancock daarentegen is een film die 

je zeker moet gezien hebben, echt hilarisch. Sex and the City is natuurlijk 

dé film van het jaar. een echt interessant boek heb ik niet gelezen dit jaar, 

misschien moet ik daar volgend jaar maar eens werk van maken. en elke cd 

is goed zolang je je er helemaal op kan laten gaan! 

3. Veel op vakantie gaan, dansen, mijn best doen voor school,… maar als 

ik volgende week tijdens het snowboarden mijn nek breek, vallen al deze 

plannen in het water. Geen plannen maken dus, maar ‘just live your life’ en 

geniet van elke dag! 

4. Ikzelf?! Van mij mag iedereen een standbeeld hebben, maar wat heb je 

uiteindelijk aan een standbeeld…

kirsten Merckx (lerares)
1. Ongetwijfeld de geboorte van mijn zoon Bo. Mijn zwangerschap op zich 

was al heel mooi, maar leven schenken aan een nieuw mensje is een onbe-

schrijflijk mooi moment! Maandag 19 mei Lou, de 

zoon van Joke De Lille, gaan bezoeken. Wel wat ze-

nuwachtig geworden. Lou is een flinke kerel. Pfff zou 

mij dit ook zo goed gaan? ’s avonds een afspraak bij 

de gynaecologe, we zullen wel zien. Na het bezoek 

kleine weeën. Ietsje nerveuzer. Blijven we in het zie-

kenhuis of niet? Toch nog maar even naar huis. Niet 

veel later staan we toch weer in het ziekenhuis (om 

de vijf minuten een wee). Het is net twaalf uur. alle verloskamers zijn nog 

in gebruik, even wachten op de gang. Valt wel mee, niet echt pijnlijk. Half 

uurtje later naar de verloskamer. Weeën vallen mee. We zijn niet echt zeker. 

Weeën volgen elkaar niet goed op. echte of valse? Overgeven. De ‘blijde’ 

boodschap: ’t is voor echt!’. Weeën worden pijnlijker. Half vijf: ‘mijn water 

breekt’. auwie, dit doet wel veel pijn. Wil geen verdoving. auw! Misschien 

toch wel? Neen! Toch te laat! auwieauw! 06u28: Bo is er! even volledig van de 

kaart, daarna giert de adrenaline door mijn lichaam. Supergelukkig, content, 

blij, megafier… Woorden die dit moment ietsje kunnen beschrijven. Ietsje, 

want dit gevoel kan je onmogelijk beschrijven (iedere ouder zal dit kunnen 

beamen). Je kan er enkel ongelooflijk hard van genieten en genieten… en 

nagenieten. Iets wat ik nu nog steeds doe.

2. Boek: Ik kan moeilijk ‘tijd maken’ om te lezen doorheen het jaar. Tij-

dens de vakanties echter maak ik er graag tijd voor. Het laatste boek dat 

ik gelezen heb is het laatste boek van Harry Potter (Harry Potter en de 

relieken van de dood). Ik ben een enorme fan van deze boeken, vooral 

voor de manier waarop J.K. Rowling alles beschrijft. Maar ook de boeken 

van Jane austen lees ik graag. Sinds januari 2008 lees ik vooral boeken 

over zwangerschap, baby’s en op dit moment ‘Oei, ik groei’. een echte 

aanrader! film: mijn aanrader is geen film maar een mini-serie van de 

BBC, namelijk ‘Pride and Prejudice’. een prachtig liefdesverhaal! en veel 

beter dan de film! Kijk gewoon en dan zal je het wel begrijpen. Cd: Ik ben 

fan van verschillende genres. In de zomer zijn de cd’s van de Buena Vista 

Social Club erg goed. Doorheen het hele jaar luister ik wel eens graag 

naar een cd’tje van de Maxx (Stubru) maar ik kijk evengoed uit naar de 

nieuwe van Clouseau. 

3. Wij gaan in 2009 ons huisje bouwen. Heel speciaal, spannend, nieuw… 

en ook wat overweldigend. Snelbouwstenen, isolatie, gevelstenen, elek-

triciteit, chape, ramen, deuren, muurbepleistering, aannemers, betonmo-

len… here we come!

4. alle mensen die zich inzetten voor kinderen en voor mensen die het 

moeilijk hebben om te overleven. Zoals Marco Borsato die zich inzet voor 

oorlogskinderen via War Child, Koen Wauters voor Plan België of Kim Ge-

vaert voor SOS Kinderdorpen. Maar vooral ook de vele organisaties die 

het voor deze mensen opnemen. Zoals het Vlos in Sint-Niklaas, Poverello, 

opvangcentra voor daklozen, 11.11.11, Broederlijk delen, Unicef, Music for 

Life… en alle andere mensen en organisaties die ik hier niet onmiddel-

lijk kan opnoemen. Mijn standbeeld zou een enorme felroze Hawaiiaanse 

bloem (Hibicus) worden! (Voor diegenen die deze bloem niet kennen: de 

bloem heeft mooie volle blaadjes en een heel lange stamper en mooie 

gele meeldraadjes) Ik zou er dus een reuzenbloem van maken. De blaadjes 

zou ik in ‘Gaudi-stijl’ maken met felroze kleine steentjes in email. Hiertussen 

zou ik stukjes roze zijde voegen die dan bewegen als er wat wind is. Ook 

de stamper zou ik in dezelfde stijl maken, maar dan in het oranje en uiter-
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aard felgele meeldraden. Ik zou 5 exact dezelfde exemplaren willen die dan 

in elk continent worden geplaatst zodanig dat iedereen ervan zou kunnen 

genieten. en – als extraatje – komt daar waar het nodig is, via de stamper 

nectar of drinkbaar water tevoorschijn, afhankelijk van de behoefte. 

geert Verwilligen (leraar)
1. Moeilijk kiezen, 2008 was een mooi jaar: promo-

ties van de kinderen, de verkiezing van de eerste 

zwarte president in de VS, de opening van de ten-

toonstelling 200 jaar SJKS met de start van de slin-

ger van foucault. Toch twee momenten die enig 

waren: de voorstelling van Jesus Christ Superstar 

op zaterdagavond 20 januari. Op donderdag waren 

we naar de première gaan kijken en toen liepen er nog wat kleinigheden 

fout. Maar op zaterdagavond viel alles in zijn plooi. Het orkest speelde de 

pannen van het dak. een paar maanden later, op zaterdag 12 april, stonden 

we in de tunnel van de LHC, de deeltjesversneller in Genève. De rondlei-

ding in het grootste wetenschappelijke experiment ooit was uniek.

2. Boek: zonder twijfel ‘Sneeuw’ van Orhan Pamuk. In dit boek maak je ken-

nis met Kars, een stad in oostelijk Turkije, vlak bij de ararat (de berg van de 

ark) in Koerdisch gebied. De stad is wegens zware sneeuwval tijdelijk van 

de buitenwereld afgesloten. een groep fundamentalisten maakt van de 

gelegenheid gebruik om de macht te grijpen en politieke tegenstanders 

uit te schakelen. film: ‘La silence de Lorna’ van de gebroeders Dardenne. 

aangrijpende prent die een beeld van een wereld schetst die we, hoewel 

vaak vlak onder onze neus, niet of onvoldoende kennen. 

3. Begin 2009 word ik 50. Tijd om wissels te verleggen? Helemaal niet, laat 

maar lopen zoals het loopt. 2009 wordt het Darwinjaar, dus een feestjaar 

voor de biologen. Plannen? In Londen loopt een prachtige Darwinten-

toonstelling. Gecombineerd met een bezoek aan zijn woning in Downe 

op het engelse platteland zie ik dat wel zitten. Of anders eindelijk eens op 

vakantie naar de VS, de bakermat van het creationisme. 

4. Voor Luc, Patrick en franky, de werkmannen van het College. Zonder 

hen had de slinger (zie hierboven) nooit geslingerd, werd een raam pas 

met de nodige vertraging hersteld, waren de drankautomaten altijd leeg 

en hingen er nog steeds geen beamers in de klaslokalen. een monument 

voor hen? Hebben ze liever niet denk ik. 

Matthias Hermans (1Ai)
1. De sportdag, want dan speel je sporten die je 

nog nooit hebt gespeeld.

2. Boek: Raven’s Gate, van anthony Horowitz, want 

het is een spannende en leuke thriller. als je aan het 

boek begint zit je voor uren in de zetel aan het boek 

vastgekluisterd! Dvd: Indiana Jones and the Kingdom 

of the Crystal Skull. Het is een spannende en leuke 

avonturenfilm, goed voor een avondje onvervalst kijkplezier! Cd: Mika: Life in 

Cartoon Motion. Stuk voor stuk heel leuke liedjes, ambiance verzekerd!

3. In 2009 gaan een neef en een nicht van mij trouwen en vieren we twee-

maal feest.

4. Mijn oma, omdat ze mij ondanks haar ziekte met hart en ziel blijft steu-

nen. Het zou een gouden standbeeld zijn van mijn oma zelf. Ik zou het er-

gens plaatsen waar iedereen het kan zien, want iedereen mag weten wat 

voor een goede oma ik heb.

Erwin De Smedt (leraar)
1. De topdag voor mij in 2008 was een dag in de 

tweede week van juli tijdens onze rondreis in Slo-

venië. Mijn zoon Johan en ik maakten een berg-

tocht naar de top van het Vogelgebergte, ver-

trekkende van aan het Bohinjmeer. Het weer was 

ronduit schitterend! Terwijl we door deze ongerep-

te natuur stapten, hadden we, naarmate we hoger 

kwamen, steeds wisselende overweldigende panoramische zichten. Net 

voor de top konden we het Triglavgebergte en het dal zien van waaruit we 

gekomen waren. aan de andere zijde konden we over de uitvloeiende gol-

ving van de bergen heel ver kijken en aan de horizon tussen aarde en lucht 

de glinstering zien van de adriatische zee. We zagen een grote roofvogel, 

profiterend van de thermiek, met gespreide vleugels in grote cirkels boven 

het dal vliegen. Op een steile berghelling in de omgeving klauterde een 

gems vlot omhoog en verdween achter de bergrug. We installeerden ons 

op dat unieke punt, gebruikten onze middaglunch, hadden een rustige 

babbel en lieten de indrukwekkende stilte weldadig op ons inwerken. We 

waren die dag een perfecte tandem en bereikten na een bergwandeling 

van acht uur ons startpunt aan het Bohinjmeer. een frisse duik in het meer 

was de afsluiting van die formidabele vakantiedag!

2. Boek: ‘Duizend schitterende zonnen’ van Khaled Hosseini. Dit boek 

verhaalt over de onderdrukking van de vrouw door de Taliban in afgha-

nistan in Kaboel. Hoe twee sterke vrouwen, iemand uit de hoge klasse en 

een bastaard, proberen te overleven in deze vrouwonvriendelijke omge-

ving. een aangrijpend boek in een heel vlotte stijl geschreven. een film om 

te zien: ‘Bienvenue chez les CH’TIS’ een recente komische franse prent. 

Is reeds op dvd en kan je in familie- of vriendenkring bekijken. Je lacht je 

gewoon onder tafel! een cd die ik heel graag beluisterd heb en nog eens 

af en toe zal beluisteren is die van de Lion King. Je vindt er verschillende 

muziekstijlen op terug, die je laten belanden in een wereld van vlot wis-

selende emoties. Ronduit prachtige muziek!

3. Onze reisplannen zijn nog vaag. Wordt het frankrijk, Portugal, of wijst 

een goede zomer naar Zweden?! een kampeerder heeft in dat opzicht al-

tijd de keuze om laat zijn bestemming te kiezen!

4. Barack Obama, de nieuwe president van de USa, die door zijn enthou-

siaste toespraken de mensen kan begeesteren en ze weer doet geloven 

in een betere toekomst. Hij heeft zich op een meesterlijke en strategische 

manier laten omringen door de juiste mensen. Hij is ook iemand van de 

dialoog en politiek overleg, zodat de ganse wereld er beter van zal wor-

den. Hij maakt volgens mij kans om in de toekomst genomineerd te 

worden voor de Nobelprijs voor de Vrede! als ik mag kiezen krijgt hij zijn 

standbeeld op een plein naast het World Trade Center. Het beeld wordt 

een constructie uit helder glas, als symbool voor de gelijkheid van alle ras-

sen en om de broosheid van de vrede te accentueren.

Britt Wolfs (2MWd)
1. De eerste schooldag, omdat het fijn was om iedereen terug te zien.

2. Boek: Straks doet het geen pijn meer van Dirk Bracke. Het is gewoon een 

<<<
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heel goed boek, het is geen sprookje of een verhaal 

dat niet echt kan gebeuren. film: Twilight. Cd: Pop 

life van David Guetta, er staan goede liedjes op.

3. er is niet echt een speciaal plan. We gaan zoals 

vorig jaar op reis naar frankrijk.

4. Music for life , ik vind het echt goed wat ze 

doen. een groot glazen huis met een goud randje 

erom zou het worden. Ik zou het op het drukste 

kruispunt zetten zodat iedereen het kan zien.

Margriet Aps (4Wc)
1. Mijn topdag in 2008 was het optreden van  

Skairo Moves. Het was mijn eerste jaar als choreo-

grafe, en het applaus dat onze groep kreeg op het 

eind van de dans was de beloning voor een jaar 

lang wekelijks oefenen.

2. De film Twilight is zeker een aanrader voor 2009. 

een lichtjes spannend maar vooral romantisch ver-

haal over een meisje dat verliefd wordt op een onsterfelijke vampier. een 

zeker te beluisteren cd is volgens mij een cd met kerstliedjes, om een beet-

je in de sfeer te komen!

3. Onze klas (4Wc) heeft de kans gekregen om dit jaar deel te nemen aan 

een uitwisselingsproject met een Waalse school uit Ottignies. In januari ko-

men zij drie dagen naar Sint-Niklaas, en daarna gaan wij drie dagen mee 

met hen. We zijn de enige klas van het vierde jaar die deze kans kreeg, en 

dat is iets om naar uit te kijken.

4. Ik heb niet meteen een idee voor wie of wat ik een standbeeld zou laten 

plaatsen. Uit al die organisaties een te kiezen waarvan ik denk dat het de 

beste is, of een bekend persoon kiezen lijkt mij nogal moeilijk, dus daarom 

heb ik deze vraag niet echt ingevuld.

Vicencio lorenzo (3ECa)
1. Tijdens de zomervakantie in 2008 ben ik samen 

met mijn moeder, zus en nog drie vrienden naar 

de antilliaanse feesten in Hoogstraten geweest. 

er waren allerlei Zuid-amerikaanse groepen die 

er kwamen optreden. Daar hebben wij ten volste 

van genoten en hebben daar feestelijk op ge-

danst. Jammer genoeg kreeg ik die avond ontzet-

tend veel last van maagpijn en het bleef maar verergeren, dus ben ik bij 

de eHBO om Motilium geweest maar dat bracht niets op. Uiteindelijk is de 

dokter moeten komen en hebben ze mij moeten afvoeren naar het zieken-

huis en ben ik bijna geopereerd geweest voor een blindedarmontsteking, 

maar het bleek vals alarm. al bij al heb ik me zeer goed geamuseerd die 

avond. (Tussen haakjes: ik drink geen alcohol dus de ‘appendicitis’ zal zeker 

en vast niet veroorzaakt zijn door de drank.)

2. Boek: Zelf ben ik geen boekenworm maar naar het schijnt zijn de boe-

ken van Dirk Bracke wel een aanrader, dus lezen maar… film: Voor de 

mensen die van dansfilms en hiphopmuziek houden, is ‘Stomp The Yard’ 

een absolute aanrader. Cd: de allernieuwste cd van Chris Brown (exclusive) 

moet je zeker eens beluisterd hebben. Ik heb hem gekregen voor mijn ver-

jaardag en neem het van mij aan, het is echt een goeie cd…

3. In mei ga ik met mijn voetbalploeg een periode op vakantie naar Knok-

ke, en daar kijk ik al heel lang naar uit. Voor de rest heb ik nog niks bijzon-

ders gepland, maar ik hoop mijn familie die in Chili (Zuid-amerika) woont, 

die ik dus niet elke dag kan bezoeken, nog eens terug te zien na een peri-

ode van toch wel een dikke 5 jaar. 

4. Voor wie ik een standbeeld zou zetten? In eerste instantie zou ik al geen 

standbeeld zetten voor personen die nog leven, want in mijn ogen is een 

standbeeld bedoeld ter nagedachtenis van iemand. Maar als ik toch een 

standbeeld zou zetten, dan toch voor Patrick Braem, mijn ex-klassenleraar. 

Hij heeft mij heel goed opgevangen in het tweede jaar en zorgde voor zijn 

leerlingen alsof het zijn eigen kinderen waren. Soms waren er wel proble-

men in de klas, maar dan liet hij niemand de klas uit voor die problemen 

opgelost waren. Qua punten ging het wel redelijk goed in zijn klas. Hij zei 

altijd tegen diegenen met minder goeie punten: ‘Word datgene wat je 

het meeste haat: een strever.’ Bij ons in de klas noemden we hem vaak ‘de 

knuffelbeer’ van de klas, omdat hij zo ‘groot’ was… Dat zou ook de vorm 

zijn van het standbeeld, een grote knuffelbeer. Ik zou het plaatsen bij ons 

op school, op het grasplein op de stille speelplaats, zodat iedere leerling, 

leerkracht, ouder kan zien dat hij een standbeeld heeft  verdiend en niet 

iemand anders.

pieter-Jan De Waele 
(Secretariaatsmedewerker)
1. augustus 2008, Rhodos. een heerlijk ontbijt met 

zachtgekookt eitje. Snorkelen tussen prachtige vis-

sen, ons koesteren in de warme Griekse zon. Net na 

de middag de schaduw opzoeken wegens te warm. 

Daarna weer snorkelen tussen prachtige vissen, ons 

koesteren in de warme Griekse zon. avondmaal. 

Wandeling. Om twee uur ’s nachts kaarten op het terras, 23°. Vakantie…

2. aanraders uit 2008 voor 2009: Skins (serie), Madensuyu – D is Done (cd), 

Solal – Moonshine Sessions (cd), the Last Shadow Puppets – the age of the 

inderstatement, the Dø – a Mouthful, Bon Iver – for emma, forever ago, 

etc. Ik blijf me ook telkens verbazen over het feit dat er jaar na jaar verbluf-

fende, vernieuwende muziek wordt gemaakt.

3. 2009: hetzelfde maar anders en beter.

4. er zijn vele organisaties die zich voor allerlei ‘goeds’ inzetten. Hen re-

gelmatig onder de aandacht brengen, vooral dan kleinschalige projecten, 

doet meer wonderen dan een standbeeld.

Andries Coppen (3la)
1. De vrijdagnamiddag net na de examens zijn 

we met een aantal vrienden naar iemand thuis 

geweest en daar hebben we de tijd van ons leven 

beleefd. Het was heel plezant en de sfeer was uit-

stekend.

2. Boek: Black van Dirk Bracke, want het is een zeer 

tof boek. Het vertelt ook hoe het leven van jonge-

ren met een andere huidskleur is, hoe moeilijk ze het vaak hebben, hoe 

ze in onze maatschappij gediscrimineerd worden. film: Loft van erik van 

Looy, want het is een film voor alle leeftijdscategoriën. er zitten veel ver-

schillende elementen in en vele intriges. Je denkt dat je eindelijk het slot 
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weet, maar dan verandert het weer. Cd: eurosong for kids 2008, want het is 

heel goede muziek.

3. Plan: Goed studeren om een mooi diploma te verkrijgen. Reis: we gaan 

in de kerstvakantie skiën in Italië.

4. Music for life (Studio Brussel), want in de week waarin deze actie geor-

ganiseerd wordt, doen de organisatoren hun uiterste best om hun doel 

te bereiken; ze sluiten zichzelf zelfs op in een glazen huis. als standbeeld 

graag het logo van Studio Brussel met Music for life eronder op de plaats 

waar ze dat jaar het glazen huis plaatsen.

Annette Symoens 
(Secretariaatsmedewerker)
1. De verwendag op 11 mei 2008 ter gelegenheid 

van 200 jaar SJKS was zeker een heel bijzondere 

dag. Niets anders dan gelukkige mensen die van 

het begin tot het einde genoten van alle activitei-

ten die de directie op het getouw had gezet. Mis-

schien voor herhaling vatbaar?

2. Ik ben geabonneerd op tijdschriften i.v.m. bloemschikken. Ook komt er 

regelmatig wel eens in dat verband een nieuw boek uit. Daar kan ik uren 

van genieten, enkel door er nog maar in te bladeren. Het thrillergenre, daar 

hou ik wel van. Doe mij dus maar een actiefilm, waar er toch wel wat ‘bloed 

van afdruipt’, met een spannende plot. er mogen voor mij nog meer ‘Lofts’ 

uitgebracht worden. en aansluitend hou ik het liefst van al van filmmuziek. 

(Vangelis, Rachel Portman…)

3. Dit jaar zullen onze verplaatsingen richting Tsjechië gaan. Mijn zoon 

Pieter is daar gids voor een Belgische en een Nederlandse organisatie die 

zowel schoolkinderen, privé-personen als zakenmensen wegwijs maakt 

doorheen Praag en omgeving. Hij organiseert in Zuid-Bohemen culturele 

uitstappen, zowel in Tsjechië als in de buurlanden van Tsjechië. Tevens be-

geleidt hij ook allerlei sportvakanties. 

4. Het hoeft niet onmiddellijk een standbeeld te worden. enkel een plaats-

je in het hart. Organisaties of privé-personen die zich inzetten om blinde 

mensen een beetje te laten ‘zien’, dat wekt mijn sympathie op, want niet 

kunnen zien moet echt verschrikkelijk zijn. 

Yannick lahousse (5lWe)
1. Dé topdag voor mij in 2008 was natuurlijk 1 juli. 

examens achter de rug, een welverdiende vakantie 

die begint en een vakantiejob om geld te verdie-

nen… Dit was een dag om nooit te vergeten.

2. Het boek dat je zeker en vast moet lezen in 

2009 is ‘Godverdomse dagen op een godverdom-

se bol’ van Dimitri Verhulst. een boek dat je de 

geschiedenis van de mensheid presenteert in minder dan 200 pagina’s, 

in een oerknal van taal. De film die je moet zien is ongetwijfeld ‘Loft’. Dé 

Loft van erik Van Looy en Bart De Pauw. Het is gewoon een supergoede 

film, een thriller vol spanning en sensatie. er zijn zoveel goede cd’s om in 

2009 te beluisteren: Craig David, Itchy Poopzkid, Nirvana,… noem maar 

op. Stuk voor stuk goede nummers met leuke beats waar je goed op 

kunt ‘dansen’.

3. Niet meteen. 

4. De persoon die van mij een standbeeld krijgt, is de man die de choco-

lade heeft uitgevonden. Wat een stuk chocolade niet kan doen! Het geeft 

je energie, het is gezond en het is lekker. Het standbeeld zou de vorm heb-

ben van een reuzencacaoboon en het zou op de Grote Markt van Sint Ni-

klaas staan waar iedereen het kan bewonderen.

lynn Eeckman (6WeWia1)
1. Het is verschrikkelijk moeilijk om één bepaalde 

dag te kiezen. Voor mij zijn er immers vele dagen 

en periodes die er uitschieten. Voor mij is het vrij-

wel onmogelijk om een keuze te maken voor een 

welbepaalde dag. De beste dagen heb ik meestal 

met mijn vrienden meegemaakt die een belang-

rijke rol in mijn leven spelen. Zo is er de laatste 

week van augustus die we allemaal samen hebben 

doorgebracht in de ardennen. en rond deze tijd mag er zeker een lijstje 

aangezien ik me daar fantastisch heb geamuseerd.

2. De film australia met Nicole Kidman zou ik zeker aanraden. Het is een in-

teressante film over de geschiedenis van dit land. Natuurlijk is niet iedereen 

geïnteresseerd in dit soort films, maar ik vond hem in ieder geval goed, al 

duurde hij misschien ietsje te lang. een cd kiezen die iedereen goed vindt, 

is heel moeilijk. Iedereen heeft immers een verschillende muzieksmaak. 

Maar zelf vind ik de Maxx Longplayer 14 een cd die de moeite waard is. Het 

is immers de muziek die ik graag hoor en waar ik me mee kan amuseren. 

een boek dat mij echt heeft geraakt is ‘P.S. I love you’. al is het wel meer 

een boek voor meisjes. Ik was echt ontroerd door het verhaal en ik vond 

het ook leuk. Het boek is verfilmd en ook die film vond ik geweldig.

3. Voor 2009 kijk ik vooral uit naar de reis die we allemaal samen willen 

maken in de grote vakantie. en natuurlijk kijk ik ook wel uit naar volgend 

schooljaar, na zes jaar middelbaar zijn we immers allemaal eens toe aan 

verandering.

4. Ik kan niet bepaald één iemand een standbeeld geven. er zijn immers 

zo veel mensen die het verdienen en zich inzetten voor anderen terwijl ze 

zichzelf op de 2de plaats zetten. 

Helena Wouters (3la)
1. Vormingsdag(en)! We gingen met de klas naar 

Brugge om elkaar beter te leren kennen en speel-

den spelletjes die te maken hadden met kennisma-

king. Daar leerde ik mijn klasgenoten beter en veel 

positiever kennen! Voor mij waren die dagen mijn 

topdag van 2008, vanaf toen wist ik dat vriend-

schap in de klas heel erg belangrijk is!

2. Het boek dat mij in 2008 erg geraakt heeft, is zeker en vast ‘Twilight’ van 

Stephenie Meyer! Hier bestaat ook een fantastische verfilming van, die je in 

2009 zeker en vast eens moet bekijken! Twilight is een boek (en film) met 

diepgang. er zit wat actie in, wat voor de spanning zorgt, ontroering en 

zelfs een vleugje humor! Maar wat mij vooral geraakt heeft, is de romantiek 

tussen een mens en een vampier, terwijl het verlangen van de vampier (die 

verliefd is op het meisje, Bella) om haar te bijten heel erg groot is. Omdat ik 

niet vaak cd’s koop, heb ik voor 2008 geen cd die op mij een goede indruk 

naliet. Maar als ik over muziek moet spreken, vind ik zeker dat je in 2009 de 

<<<



rUBrIEk

18 IC HOU feBRUaRI 2009

EINDEJAArSVrAAgJES

muziek uit de film amélie Poulain moet beluisterd hebben… De muziek 

maakt mij meteen helemaal blij door de vrolijke melodieën!

3. Met het 3de jaar naar de Cévennes! Dat is een reis die ik erg zie zitten, 

waar ik de kans krijg om met al mijn vrienden en vriendinnen veel plezier 

te maken op een zonnige plaats in het zuiden. 

4. Ik zou graag een standbeeld oprichten voor de organisatie ‘artsen Zon-

der Grenzen’. Ze zetten zich in om mensen in de Derde Wereld te helpen, 

waar op de wereld dat ook mag zijn! Later zou ik ook graag van deze orga-

nisatie deel uitmaken.

Marie Haeck (2lc)
1. Ik kan me niet alle dagen van 2008 herinneren, 

maar er zijn toch twee dagen die ik super vond! 

Die dagen zijn de twee dagen die ik doorbracht 

op Heywyck met mijn nieuwe klas, die twee dagen 

waren super en wil ik graag nog eens overdoen!

2. Wie van spanning en griezel houdt zoals ik, 

moet zeker ‘Geesten in huis’ van Patrick Lagrou 

eens lezen. als je van een dramatische film houdt, kijk je best naar ‘The 

atonement’. en als je graag naar popmuziek, R&B, hiphop… luistert, dan is 

‘Hitclub’ zeker geen miskoop.

3. er zijn nog niet echt dingen gepland, maar er zal toch wel een klein 

beetje veranderen, want dit jaar kopen we een hond (we zitten al 5 jaar 

zonder).

4. Ik zou in de landen waar Unicef waterpompen plaatst een stenen beeld 

willen zetten van een man met een emmer water, als dank voor wat Unicef 

daar allemaal doet.

Thomas Dupon (1Al)
1. De topdag van 2008: eigenlijk was 2008 wel een 

heel topjaar. De ‘Overlive’ van de scouts was keivet 

en ik heb verder leren stappen en doorgaan dan ik 

dacht te kunnen. Mijn vrienden in de scouts han-

gen nu ook beter aan elkaar. Met het vliegtuig naar 

Italië vond ik ook echt fijn, voor de koorreis van IDJ 

naar Lucca. Spijtig genoeg ben ik daar al snel ge-

vallen en mocht ik niet aan alles meedoen. De verwendag van het College 

op 9 mei vond ik de topdag van 2008 omdat er een deathride was en ver-

schillende springkastelen. Naar de grote school mogen (eindelijk van het 

lager af zijn) vond ik ook wel spannend. en ik ben blij dat ik bij Jason in de 

klas zit. 

2. Lezen: de reeks van ‘De griezelbus’ zijn keileuke boeken. Het zijn erg 

leuke verhalen. Dvd: ‘De brief voor de koning’ moet je zeker eens zien. Het 

is een heel leuke film, en er zit van alles in: humor, spanning,… film: wij 

zijn met vier broers, en gaan niet zo veel naar de film omdat er moeilijk 

een film te vinden is die voor ons allemaal geschikt is. Cd: ik heb een MP3 

gekregen voor Kerstmis. Wie weet nog wat een cd is?

3. Op reis: Met IDJ naar engeland voor het koortornooi. Op bezoek bij mijn 

ami in Luxemburg, misschien bij Tante Marie in engeland, met het koor 

naar het Zwarte Woud en met alle broers, papa en mama naar Nieuw-

poort. en het scoutskamp uiteraard! en natuurlijk naar het tweede jaar in 

het College overstappen, liefst met zoveel mogelijk vrienden.

4. Mijn mama omdat ze altijd helpt bij het studeren. Ook al moet ze soms 

boos zijn op mij!

Jorick Maes (6WeWia1)
1. De ‘topdag’ dit jaar voor mij was 4 juli 2008. Dat 

was de 2de dag van het 4 dagen durende festival 

Rock Werchter. Toen kwamen o.a. The Black Box 

Revelation, Neil Young en Jay-Z optreden. Het was 

stralend weer die dag en de optredens waren fan-

tastisch. 

2. Boek: voor het vak Nederlands moesten we een 

boek kiezen van een aantal lijsten en er een boekbespreking over maken. 

Ik heb toen het boek Labyrint van Henning Mankell gelezen. Ik moet zeg-

gen dat ik niet zo graag boeken lees maar ik vond dat boek wel iets heb-

ben. film: onlangs ben ik naar de film ‘Yes Man’ gaan kijken in de bioscoop. 

Jim Carrey is een fantastische acteur, die je ongetwijfeld wel kent van ‘The 

Mask’ en ‘Bruce almighty’. Het is een redelijk grappige film, maar vooral 

een leuke om naar te kijken. Cd: ik zou de demo ‘Sompè’ van ‘Press for Mu-

sic’ aanbevelen. Ik speel namelijk basgitaar in die groep. We spelen funk 

gecombineerd met rock. Zeker de moeite waar om eens naar te luisteren!

3. In de krokusvakantie ga ik skiën met enkele vrienden. We gaan naar Val 

Thorens, een uitgebreid skigebied in de franse alpen. Skivakanties zijn al-

tijd de beste vakanties die er zijn en ik kijk er dus ook erg naar uit. Voor mij 

is dit dus een speciale reis. 

4. Ik bewonder de moed die de medewerkers van artsen Zonder Grenzen 

hebben. Zij verdienen een standbeeld voor mij. Maar aangezien er dat zo 

veel zijn, is het onmogelijk om ze allemaal een standbeeld te geven. Men 

kan bijvoorbeeld een tafereel afbeelden waarin een dokter een gewonde 

burger verzorgt.

Samenstelling: BN & DVR
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Dit betekent immers vertraging en meerdere 

extra overstappen van de ene overvolle trein op 

de andere. 

Maar zelfs deze tegenslag kan de pret niet echt 

drukken, want we zijn op weg naar Sachsen 

voor het tweede luik van ons uitwisselingspro-

ject met het Schiller-Gymnasium uit Bautzen. 

Over opzet en doel van dit project werd in vo-

rige edities van Ic Hou al bericht, dus kunnen we 

ons bij deze concentreren op een verslag van 

ons tiendaags verblijf in Duitsland.

Tien dagen, dat lijkt wel erg lang, maar deze ter-

mijn was een subsidiëringsvoorwaarde voor de 

europese Unie. Bovendien waren die tien dagen 

zo goed gevuld (nog beter dan een gemiddelde 

kerstkalkoen, zelfs) dat ze achteraf gezien eigen-

lijk nog wat langer hadden mogen duren.

Het eerste weekend brachten we door in onze 

gastfamilies, met activiteiten zoals zwemmen 

in Hoyerswerda, wandelen of fietsen in de 

‘Sächsische Schweiz’ of bezoekjes aan nabu-

rige steden. Na dit weekend kwamen we pas 

echt uit de startblokken. een verslag van onze 

week. 

Montag 
Op maandag 10 november worden we ’s mor-

gens door onze Saksische collega-leerkrachten 

en collega-leerlingen, directie en burgemeester 

ontvangen in onze partnerschool. We krijgen 

een rondleiding door de school en de stad. Na 

een snack in het lokale ‘Kroncenter’, bezoeken 

we na de middag het Sorbische museum. De 

Sorben zijn een beschermde Slavische minder-

heid in het oosten van Duitsland, met een eigen 

taal, geschiedenis en cultuur.

’s avond werden we verwacht in het ‘Brauhaus’, 

een tot restaurant omgebouwde brouwerij. We 

kregen er naast een wel heel stevige schnitzel 

(‘elefantenohr’ of olifantenoor genoemd) ook 

een rondleiding door de koude en met mout 

gevulde kelders van de nog steeds in gebruik 

zijnde brouwerij voorgeschoteld. 

Dienstag: 11 november 
Tijdens de treinrit van Bautzen naar Dresden, 

de stad die we vandaag bezoeken, kijken onze 

Duitse gastheren er van op dat 11 november bij 

ons een feestdag en vrije dag is. Onbegrijpelijk, 

voor hen. als blijkt dat de eerste Wereldoorlog 

op Duitse scholen bijna niet behandeld wordt, 

valt ons opnieuw op hoezeer de Tweede We-

reldoorlog de herinnering aan alle andere his-

torische gebeurtenissen in Duitsland overscha-

duwt. 

Bautzen en omstreken: 7 tot 16 noVemBer 2008

deugddoend taal- 
en cultuurbad

frankfurt Hauptbahnhof, freitag den 7. November 2008: ‘Der zug 
richtung Dresden wird ersetzt durch einen Ersatzzug über leipzig.’  
Een rilling loopt langs de ruggemergen van peter Stabel, leo Vereecken 
en Stijn Verhaeghe en de 6EMT/EWi’ers van het Sint-Jozef-klein-
Seminarie van Sint-Niklaas. 

<<<
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In Dresden bezoeken we de ‘Landtag’(= het re-

geringsgebouw van de Saksische deelregering) 

en worden we door het stadscentrum rondge-

leid. We maken kennis met een prachtige barok-

ke stad aan de oevers van de elbe. 

Dresden is echter ook een stad die na de Tweede 

Wereldoorlog weer van nul heropgebouwd is. 

Dresden, dat geen enkele militaire of strategische 

waarde had en waar zich op dat moment tiendui-

zend gevluchte vrouwen en kinderen bevonden, 

werd in de nacht van 13 op 14 februari 1945 im-

mers totaal verwoest door een apocalyptisch ge-

allieerd bombardement. Het is een trauma waar-

van de stad nog altijd aan het bekomen is. Op 

de plaatsen waar we nu rondstappen, lagen in 

die februaridagen stapels opeengehoopte lijken. 

Zoveel dat men die niet kon begraven, maar ter 

plekke moest verbranden. Zoveel dat historici er 

tot van vandaag geen idee van hebben hoeveel 

mensen er toen het leven gelaten hebben in het 

bommeninferno.

Geconfronteerd met zoveel zinloze miserie, 

vragen we ons af hoelang het zal duren voor 

de mensen in Irak, afghanistan, Oost-Congo en 

– recent – Gaza hun oorlogsellende zullen kun-

nen verwerken.

In Dresden is men in ieder geval bezig met de 

verwerking van het verleden. een bezoek aan 

de prachtig gerestaureerde frauenkirche, een 

symbool van verzoening en hoop want herop-

gebouwd met steunfondsen van onder andere 

de vroegere vijand engeland, geeft ons weer 

het gevoel dat het toch nog goed kan komen 

met deze wereld…

Mittwoch 
Vandaag krijgen we ’s voormiddags op het  

Schiller-Gymnasium van geschiedenislerares frau 

Stephan een kort overzicht van hoe Bautzen 

eraan toe was in de tijd van de DDR. De DDR, 

‘Deutsche Demokratische Republik’, was zoals 

bekend een communistische dictatuur die vijf-

tig jaar standhield, van 1949 tot aan de val van 

de Berlijnse Muur in 1989.

frau Stephan ging in haar uiteenzetting moei-

lijke topics zoals verklikkers en de censuur in het 

(geschiedenis)onderwijs niet uit de weg.

Hierna waren we klaar voor een bezoek aan 

Bautzen II, een gebouw waar iedere vroegere 

DDR-burger voor sidderde. Dit was immers de 

gevreesde gevangenis van de Stasi (= Staatssi-

cherheit, de geheime dienst van de Oost-Duitse 

communistische partij). 

De dag wordt tenslotte cultureel afgerond met 

een engelstalig (school)toneelstuk omtrent 

drugs.

Donnerstag 
Vandaag op het menu: een bezoek aan Duits-

lands onvolprezen hoofdstad Berlijn. Ingrediënten 

van deze dag: bezoek aan het Palast der Republik, 

rondvaart op de Spree, de laatste resten van de 

Berlijnse Muur van persoonlijke ontboezemingen 

voorzien, het ‘beleven’ van het indrukwekkende 

Holocaustmonument nabij de Brandenburger 

Tor, shoppen aan de Potsdamer Platz, een exclu-

sieve rondleiding in de Reichstag (= regerings-

gebouw van de Bondsrepubliek Duitsland) door 

een mandataris uit Bautzen, enz. 

Dit alles gelardeerd met een aangenaam herfst-

weertje en geserveerd in een internationale, ka-

meraadschappelijke, ontspannen sfeer. Kortom, 

een hoogtepunt van ons verblijf! 

freitag 
Na de drukte ‘op verplaatsing’ is het tijd voor 

een rustiger dagje in Bautzen. ’s Voormiddags 

volgen we les op het Schiller-Gymnasium, ’s na-

middags en ’s avonds mag er ontspannen wor-

den. De leerlingen bleven achteraf vrij vaag over 

de aard van ontspanning die ze die dag geno-

ten, maar voor ons begeleiders bleef het in ieder 

geval bij een lekkere maaltijd, gecombineerd 

met een gesprek met onze Saksische collega’s 

over de europese Unie, de communautaire cri-

sis in ons beklemde Belgenland en de recentste 

ontwikkelingen op literair en pedagogisch vlak. 

Samstag 
Vandaag bezoeken we het historische centrum 

van Görlitz. Görlitz is een mooie stad in het ui-

terste oosten van Duitsland, die wonderwel 

ongeschonden uit de troebelen van de Tweede 

Wereldoorlog kwam. Tijdens dit bezoek wippen 

we ook eens kort de rivier de Neisse over om 

wat Poolse lucht op te snuiven. Om het bezoek 

waardig af te sluiten, showen onze jongens hun 

voetbaltechniek nog eens op het marktplein en 

vragen wij, begeleiders, ons bij het aanschou-

wen van zoveel natuurtalent af, waarom onze 

Rode Duivels de laatste tijd toch zo povertjes 

presteren…

Sonntag 
‘Dresden Hauptbahnhof, Sonntag den 16. No-

vember 2008: ‘Der Zug Richtung frankfurt wird 

ersetzt durch einen ersatzzug über Leipzig.’

De cirkel lijkt rond, de Deutsche Bahn lijkt al-

weer niet mee te werken. Maar ook nu kan de 

drukte op de trein en de eventuele vertraging 

ons weinig deren. Na het emotionele afscheid 

in Bautzen dringt het immers langzaam tot onze 

vermoeide breinen door dat we er een mooie 

tijd op zitten hebben. In onze bagage zitten dan 

ook niet alleen vuile kousen en souveniertjes uit 

Saksen, maar ook een pak mooie en kostbare 

herinneringen…

Duitse taaltornado
Ondertussen zijn we alweer een tijdje terug 

thuis en is er al heel wat (examen)water onder 

de brug gevloeid. Maar het positieve gevoel 

omtrent ons Bautzen-project blijft overheersen. 

Dat zo’n project ontegensprekelijk nuttig is heb 

ik, als leerkracht Duits, in ieder geval tijdens het 

mondeling kerstexamen Duits mogen ondervin-

den. Tijdens dat examen werd ik onderworpen 

aan een ware taaltornado: leerlingen waren bij-

na niet tegen te houden en de ene juiste woor-

denschatinvulling volgde op de andere correcte 

zinsconstructie. 

Tenslotte willen wij als begeleidende leerkrach-

ten jullie, meegereisde leerlingen, nog eens har-

telijk bedanken: jullie waren heel fijne, enthousi-

aste en entertainende reisgezellen en als deze 

reis geslaagd was, dan is dat grotendeels aan 

jullie te danken!

We hopen dan ook, 6eMT/eWI’ers, dat dit hele 

uitwisselingsproject met Bautzen een aanlei-

ding kan zijn om later met warme gevoelens 

terug te denken aan jullie tijd in het Sint-Jozef-

Klein-Seminarie van Sint-Niklaas.

S. Verhaeghe
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 “Mevrouw, zal GW dit jaar een leuk vak worden?”

“Uiteraard!” 

Op de voorlaatste bank fronst een linker wenkbrauw zich een weg opwaarts.

“Mevrouw, gaan wij ook op reis met dat internationaal project? Ik heb dat 

gehoord van de zesdes…”

Nu is het mijn wenkbrauw die ongewild de hoogte invlucht.

“Mevrouw, als de leerkrachten een klas moeten kiezen, denkt u dan eens 

aan ons…?”

Voor leerkrachten en directie blijft het het moeilijkste stukje van het hele 

verhaal: zoveel mogelijk leerlingen laten proeven van de internationale 

contacten, rekening houden met de betrokken leerkrachten en aan welke 

klassen ze lesgeven, praktisch haalbare voorstellen overwegen, de knoop 

doorhakken, doorheen het gejuich van de ene klas de stille teleurstelling 

van een andere groep leerlingen horen.

gastheren: 5HWb-6HWb en 5MWE-WI en 6HWa
Het verhaal krijgt vorm en de contacten met bekende buitenlandse col-

lega’s en medeleerlingen leven des te heviger naarmate de eerste school-

maand vordert. Op donderdag 16 oktober verwachten 6HWa én 5MWe-Wi 

een delegatie Litouwers. Op 17 oktober arriveert een groep Polen in ant-

werpen. 5HWb en 6HWb ontvangen ze met open armen. 

De week voorzien van activiteiten blijkt geen enkel probleem. er wordt 

een stadszoektocht doorheen Sint-Niklaas uitgewerkt. Ook menig Vlaam-

se leerling leert een tot nog toe onbekend hoekje van de stad kennen! er 

wordt een film, ‘It’s a free world’, bekeken en besproken. Ken Loach brengt 

de westerse uitbuiting van Oost-europese arbeiders in beeld. Tja, Polen en 

Litouwen: het kersverse europa. Met welke nieuwe uitdagingen, met welke 

voor- en nadelen wordt onze maatschappij geconfronteerd? Zo’n vraag is 

voedsel voor kritische adolescenten. Zo’n vraag nodigt uit tot nadenken. 

Zo’n vraag is wíllen discussiëren. De reacties zijn onvoorspelbaar verschil-

lend en voorspelbaar boeiend.

Mogen we ons even voorstellen?
Na de middag wordt er geluisterd naar de voorstelling van de Litouwers 

m.b.t. de geschiedenis van de hoofdstad Vilnius. Litouwen kent een afwis-

selende (lees: ingewikkelde) geschiedenis. een extra woordje uitleg kan ze-

ker geen kwaad. Ook de Poolse voorstelling is knap uitgewerkt. De kledij, 

de muziek en de levensstijl in de vroegere Poolse Republiek wordt bespro-

ken. een stukje cabaret wordt opgevoerd en terwijl onze Poolse vrienden 

het uitproesten van het lachen, vallen Vlaamse monden open. Wat is er 

precies grappig? Waarmee wordt er gelachen? Wat missen we? De visies 

over humor lopen sterk uiteen en de Belgen hebben hulp én een boel 

achtergrondinformatie nodig om de moppen uiteindelijk te begrijpen. 

Ook humor blijkt sterk cultureel bepaald. De ideeën rijzen om de Polen in 

april te laten kennismaken met de Vlaamse humor, wat dat dan ook moge 

inhouden.

Het weekend wordt eventjes ontspannen, kennismaken met gastgezinnen, 

het Waasland Shopping Center bezoeken, een daguitstapje maken op ei-

gen initiatief, plannen maken om het Vlaamse nachtleven te verkennen en 

toch uitgeslapen zijn om zondagochtend de speeches in het stadhuis niet 

te missen. Doorheen de reacties van ouders en leerlingen klinkt een laai-

end enthousiasme. 

De Poolse en Litouwse gasten krijgen een week vol culturele en geschied-

kundige lekkernij uit ons Vlaanderenland voorgeschoteld: antwerpen, 

Gent, Breendonk en de donderdagse markt te Sint-Niklaas! Tussendoor 

wordt het OLC gretig bezocht om aan het project te werken. 

Is de groep volledig?
Maandagavond moet één leerling de terugkeer naar huis eventjes uitstel-

len. Omstreeks 16 uur rijdt een trein het station van Sint-Niklaas binnen. Hij 

brengt alle buitenlandse leerlingen en leerkrachten mee… op Monika na! 

De joodse diamantwijk te antwerpen blijkt liefhebbers te kennen tot ver 

over de grenzen! De grote paniek kan wegebben wanneer bij de volgende 

trein de vermiste leerkracht en leerlinge in kwestie weer opduiken. 

De volgende dag lijkt het overschot aan energie, enthousiasme en activi-

teit gehalveerd. Blijkbaar kent zo’n uitwisseling ook een andere kant van 

de medaille. De vermoeidheid slaat toe. Leerlingen vragen beleefd, toch 

assertief rekening te houden met hun druk schema. Sommige deelnemers 

van het IP lijken de betekenis van het woord ‘slapen’ enkel nog in theo-

rie te kennen. Nadat de leerlingen zijn verzameld, geteld en richting bus 

naar Breendonk zijn vertrokken, voel ook ik de rust eventjes neerdalen. De 

verantwoordelijkheid wordt overgenomen door bereidwillige collega’s;  

iedereen is in goede handen en de gidsen maken er ongetwijfeld een 

boeiende ervaring van. Ik voel de spanning uit mijn schouders glijden en 

spiek eventjes op mijn horloge. Nog een klein half uurtje middagpauze. 

Nog een half uurtje neerzitten, wat rustig bijpraten met collega’s, een lek-

ker verse boterham en een heerlijk bakje cafeïne met een klontje troost. 

Polen en litouwers kwamen oP Bezoek

dra zien welkander weer
Begin september, een nieuwe start. frisser kun je het schooljaar 
niet ontmoeten. Het SJkS-gebouw ontwaakt na z’n zomerslaap en 
vult zich met nieuwe gezichten en oude bekenden, met spannende 
vakantieverhalen en schoolse initiatieven. En internationale vra-
gen en plannen…

<<<
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“Miss, where is my group? I think I lost them…” 

Mateusz verstoort mijn gedachtegang bruusk. 

“You lost your group? What happened?!”

Mateusz is een Poolse student die het aan initiatief niet ontbreekt. Op 

weg naar de bus dacht hij in alle euforie een bekende Vlaming gezien te 

hebben. Hij holde hem achterna om een interview, een handtekening en 

misschien nog wel een foto bij elkaar te lobbyen. De volslagen onbekende 

Vlaming herinnerde zich niet eens meer een look-a-like te zijn en bedankte 

vriendelijk voor het voorstel van de jonge Poolse journalist. De ietwat ver-

weesde Mateusz kwam letterlijk op een dwaalspoor terecht en vond enkel 

nog de weg naar het (intussen vertrouwde) SJKS terug…

Sfeervolle afsluiter
Dezelfde avond is het voorval alweer vergeten. Het afscheid in de anton 

van Wilderodezaal mag gezien worden: één grote, luidruchtige bende eu-

ropeanen. Brood, vlees, kaas, groenten, frisdrank of een glaasje wijn staan 

op het menu. als toetje wordt de maaltijd muzikaal afgesloten met Litouw-

se dans, Poolse en Vlaamse volksliedjes en internationale kampvuurklassie-

kers. Dit alles ondersteund door onze eigen huispianisten!

In de wel zeer vroege ochtend van 22 oktober vertrekken de Litouwers 

huiswaarts. Tassen vol bagage en herinneringen vol ervaring keren naar 

Vilnius terug. Voor de Polen is het afscheid echter nog niet nabij! Terwijl 

de Litouwers in Zaventem ronddolen, maken zij zich klaar om Gent te ver-

kennen. In Gent wordt het genieten van de oude stad én van het mooie 

weer. De rondleiding voor de middag en fotozoektocht na de middag 

laten ons smullen van het ene Gentse pareltje na het andere. Mijmerend 

over de schoonheid van Gent kuiert de groep naar het station van Dam-

poort. Meer dan voldoende tijd om de trein van 15 uur 30 op te springen 

en op een mooi uur in Sint-Niklaas te arriveren. De leerkrachten gaan nog 

eventjes een ticketje kopen, terwijl ik de groep Poolse en de enthousiaste 

5HWb-ers die na de middag zijn aangesloten naar boven gids. een trein in 

vertraging raast het station binnen. Snel gooien mijn hersenen alle infor-

matie samen en ik waarschuw iedereen deze trein niet op te stappen. Best 

tevreden bekijk ik de groep leerlingen die geduldig op het perron staan te 

wachten op de volgende trein…. tot ik collega Pieter De Geest zie, die met 

wijd opengesperde ogen op ons af komt gewandeld. Zijn snelle hersenen 

hebben de informatie blijkbaar een beetje anders verwerkt. Resultaat: de 

Poolse leerkrachten zitten (mét onze tickets!) op de trein die wij doodleuk 

aan ons voorbij hebben laten gaan. Kwade tongen beweren dat er plots 

bij driekwart van de groep een pijnlijke jeuk op het voorhoofd ontstond. 

De waarheid van dit raadsel laat ik graag in het midden, maar dat er enorm 

veel gekrabd werd, durf ik wel beamen.

Tot binnenkort
Na alle rustige en spannende, interessante en minder boeiende, vlotte en 

uitdagende, maar vooral leerrijke ervaringen, bereidt iedereen zich voor 

op de laatste dag. Het afscheid verloopt moeilijk… en meermaals! Tranen 

worden soms bedwongen, soms gedroogd. eén troost: dit afscheid is niet 

definitief. Na de paasvakantie zien we elkaar terug in Polen!

M. Van Vlierberghe

Bïrgitt, kelly en cHarlotte in de usa

the american dream
Vorig schooljaar studeerden Bïrgitt Maes, kelly Van 
Waes en Charlotte de Waele met glans af aan onze 
school. Tijd voor verdere studies of de arbeidsmarkt? 
Niet echt, want dat was buiten de droom van de drie 
meiden gerekend. Een Amerikaanse droom… 

alle drie wilden ze nog een ‘gap year’ aan hun zesde middelbaar bordu-

ren en hun neuzen wezen algauw richting United States of america. Bïr-

gitt wou wel eens ‘The american way of life’ aan den lijve ondervinden en 

op die manier een aantal vooroordelen in de kiem smoren. Kelly zag het 

eerder als een gelegenheid om nog eens rustig te kunnen nadenken over 

de verdere studies en Charlotte vond dat gewoon wel een leuk idee. Onze 

drie amerikanen in spe beseften uiteraard ook wel dat hun engels er wel 

bij zou varen, accent of niet. 

Yes, they can!
Na een heleboel vergaderingen, testen, administratieve rompslomp, 

visum aanvragen en tuberculosetesten waren ze er klaar voor. 

Bïrgitt en Kelly staken allebei van wal met de organisatie YfU, Youth for Un-

derstanding. Kelly zocht de zon op in Roseville, California terwijl Bïrgitt in 

fenton, Michigan verblijft. 

Charlotte ging van wal met ef, education first, en kwam terecht in Santa 

Barbara, net als Kelly aan de zonnige westkust. 

Op het ogenblik dat jullie dit lezen, hebben Kelly en Charlotte alweer de 

amerikaanse bodem verlaten, maar Ic Hou zou Ic Hou niet zijn als we hen 

niet tijdig bij de amerikaanse lurven gevat hadden. De drie meisjes ont-

poppen zich tot zéér enthousiaste verslaggevers ter plaatse. De antwoor-

den op de vragen die tot stand kwamen via het internet zijn dan ook sterk 

ingekort.

public schools
Charlotte zat op een International Private Language school. Bïrgitt 
en Kelly op een public school. Het niveau van die public school?
Bïrgitt: “Ik ga naar dezelfde High School als mijn twee gastzussen, Missy (17) 

en Jessi (15): Lake fenton High School. Dit is een public school. Het eerste 

grote verschil is dat bijna iedereen hier met de auto naar school komt. Ik 

denk dat bijna niemand met de fiets komt, hier en daar iemand die te voet 

komt. auto en bus zijn het populairst. (Jaja, zo van die gele schoolbussen.) 

Het schoolsysteem is inderdaad totaal anders. Je start High School vanaf 

14 jaar. High school is onderverdeeld in 4 graden: freshmen, sophmores,  

juniors en seniors. elke student kan zelf zijn lessenrooster samenstellen 

door zijn eigen klassen te kiezen. er zijn een aantal klassen die je moet ge-

volgd hebben alvorens af te studeren. american history, american govern-

ment, een english class en wiskunde bijvoorbeeld. 

er zijn ook een aantal klassen die typisch zijn voor een bepaalde graad. Zo 

wordt american history beschouwd als een freshmen klas en aP english (dat is 

een engelse klas die je voorbereidt op hoger onderwijs) wordt beschouwd 

als een senior klas. Het is niet ongewoon dat studenten van verschillende 
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graden samen in een klas zitten. Bovendien be-

staat er hier niet zoiets als ‘een klas met een klas-

senleraar’, aangezien iedereen een ander lessen-

rooster heeft. De klassen die je kan kiezen zijn 

heel verschillend: engels, frans, Spaans, crimino-

logie, american history, World history, american 

government, health (je leert over drugs, alcohol, 

gezonde voeding), pottenbakken, art history, 

sportklassen, wiskunde, biologie, fysica, chemie, 

koor…

Het niveau is lager dan bij ons; de meeste tes-

ten zijn multiple choice. Bovendien geven vele 

leraars de vragen en antwoorden voor de test, 

dus dat maakt het extra simpel. 

Het schooljaar is hier ingedeeld in trimesters 

(dat verschilt van school tot school, sommige 

werken met semesters). 

elke dag hebben we dezelfde vijf klassen. Ons 

eerste trimester is net gedaan, dat wil dus zeg-

gen dat ik onlangs examens had. ‘examens’ zijn 

hier heel anders dan bij ons. Omdat we maar vijf 

vakken hebben, hadden we dus maar vijf exa-

mens, verspreid over twee dagen. De eerste dag 

van de examens hadden we twee examens. Het 

is niet zo dat je je examens aflegt en dan naar 

huis gaat. Je bent een hele dag op school, zoals 

je iedere andere dag op school bent. eerst krij-

gen we een uur of twee studie, dan leggen we 

ons eerste examen af. Dan hebben we weer wat 

studie, dan lunch en dan ons tweede examen. 

De tweede dag van de examens was net het-

zelfde, alleen hadden we die dag drie examens. 

School begint om half acht en eindigt om half 

drie. Iedere ‘klas’ duurt 75 minuten en tussen 

twee klassen door krijg je vijf minuutjes om van 

lokaal te veranderen. Lunch duurt 30 minuten. 

Wij hebben dus geen speeltijden tussendoor.”

Kelly: ”Het schoolsysteem is volgens mij toch 

minder goed. Het niveau van de scholen is veel 

lager en ze verschieten echt van de basisken-

nis die je als europeaan hebt. Zo vroeg er eens 

een meisje in een les psychologie of nicotine 

schadelijk was (wat voor ons dus evident is). De 

tucht in de scholen is ook helemaal anders: in 

Belgische scholen hebben de leraars toch nog 

aanzien en autoriteit, maar in de VS zijn leraars 

echt wel bang om een proces aan hun been te 

krijgen en dus gaan ze veel meer toegevingen 

doen aan de leerlingen. Leraars zijn eerder zo de 

‘vrienden’ van de studenten, wat eigenlijk hele-

maal niet zo’n goed systeem is.

De testen en huistaken verliepen ook helemaal 

anders. er werden redelijk wat huistaken gege-

ven, maar meestal mocht je er in de klas al aan 

beginnen en eigenlijk waren die dan altijd al 

klaar voor we naar huis gingen. als je je taak af-

gaf, kreeg je al een a. Overhoringen werden er 

niet zo veel gegeven en als ze gegeven werden, 

mocht je bij de meeste leraars een blad voorbe-

reiding voor- en achterkant gebruiken, wat de 

overhoringen natuurlijk ook veel te gemakkelijk 

maakte. De dagindeling bij ons is vergelijkbaar 

met de situatie in Bïrgitts Lake fenton High 

School.”

 

Clichés bevestigd?
In Amerikaanse films en feuilletons krijgen 
we een stereotiep beeld van de Amerikaanse 
student met schoolboeken onder de arm, 
morrelend aan zijn locker en picknickend op 
uitgestrekte grasvelden. Klopt dit een beetje 
met de realiteit?
Bïrgitt: ”Het grappige is dat je hier inderdaad 

veel stereotiepen ziet. De gang staat vol lockers, 

we hebben een ruime refter met cafetaria, in elk 

klaslokaal hangt een amerikaanse vlag, er is een 

groot sportveld op ons schooldomein (football-

veld, atletiekpiste, voetbalveld,…), we hebben 

een grote sporthal, een grote parking waar ie-

dereen zijn auto zet,… De meeste studenten 

dragen inderdaad al hun boeken wanneer ze 

’s morgens op school aankomen en leggen die 

dan in hun locker. Na elke les gaan ze dan naar 

hun locker om hun boeken voor de volgende 

klas te nemen. Rondom onze school zijn veel 

grasvelden. Sport is hier ook heel belangrijk en 

wie hier een sport speelt, laat dat ook merken 

door zijn sporttenue.” 

Kelly: “Ik zat in California dus wij hadden niet zo 

een ‘lange gang’ zoals je ziet in de feuilletons. 

Bij ons was het eerder allemaal ‘buiten te doen’. 

<<<

> Charlotte
= Bïrgitt (midden)

Barack, Bïrgitt & Kelly
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een rugzak gebruikte je eigenlijk niet, in de films 

zie je ze altijd lopen met een map in hun arm en 

dat is ook effectief zo. Maar wat ik iets raars vond 

in het begin was het feit dat ze in de VS geen 

pennenzakken gebruiken. Ze nemen gewoon 

hun potlood (want ze gebruiken meestal geen 

balpennen) uit hun handtas of rugzak.

Ook het beeld van de populaire en ultraknappe 

cheerleaders klopt niet echt, iedereen kan het 

worden als men wil. Wat ik wel grappig vond, 

was dat ‘cheerleaden’ al op een heel jonge leef-

tijd begon. Dan zie je zo van die kleine kindjes 

van vier à vijf jaar rondlopen in mini cheerlea-

der-outfits, echt wel schattig. De cheerleaders 

brengen natuurlijk veel sfeer in het hele foot-

ball-gedoe. elke vrijdag was er een (american) 

football wedstrijd met heel veel sfeer in het 

footballstadium, maar het was eerder een so-

ciaal iets, zoals hier in Sint-Niklaas het ‘plein’… 

Gewoon samen afspreken op de football game, 

wat praten en eigenlijk let je niet heel de tijd op 

(aangezien het ook zo lang duurt, twee uur of 

soms langer). Na de football game was er dan 

altijd een ‘house party’.

Wat ook vaak getoond wordt in films is het ge-

bruik van wapens op school. Op mijn school 

hadden ze daar een speciaal alarm voor: ‘Lock-

down drill’ (dit was een totaal ander signaal 

dan het brandalarm). als dit alarm afgaat, wil 

dat zeggen dat er iemand op de schoolgrond 

rondloopt met een geweer. Je moet dan onder 

je bank gaan zitten en zwijgen. De leraar doet 

dan het licht uit en de deuren op slot omdat het 

moet lijken alsof er niemand in dat klaslokaal 

aanwezig is. Bij ons kwam het één keer voor dat 

het lockdownalarm afging en dan zit je echt met 

de schrik van je leven! Gelukkig liep het allemaal 

goed af!” 

Sport: very serious!
Hoe belangrijk is sport in het onderwijs-
systeem? 
Bïrgitt: ”Sport is hier enorm belangrijk. Sport 

wordt onderverdeeld in drie seizoenen: herfst, 

winter en lente. Het herfstseizoen is net gedaan. 

Herfstsporten waren: football, voetbal, volley-

ball, cross country (lopen) en cheerleaden. als je 

een plek in een team wil verdienen, moet je een 

try-out doen. Zo heb ik een try-out gedaan voor 

het volleybalteam en ik heb het gehaald. Sport 

wordt echt enorm serieus genomen: voor onze 

competitie startte, hadden wij elke dag drie uur 

training. eens de competitie startte, hadden 

we elke dinsdag- en donderdagavond een vol-

leyballmatch (soms meerdere op één avond), 

de andere dagen hadden we twee uur training. 

als we een match hadden, dan toonden we dat 

door op school ofwel onze opwarm-truitjes te 

dragen met onze naam en nummer op of door 

onze deftig te kleden (zoals wij ons ‘kleden’ 

voor een mondeling examen). football was de 

populairste herfstsport, bijna elke vrijdagavond 

was er een thuiswedstrijd. Iedereen komt naar 

die matchen kijken en wat een sfeer tijdens die 

matchen!

Onlangs was er een grote vergadering in ons 

auditorium, waarop alle spelers van een herfst-

sport en hun coaches en ouders waren uitge-

nodigd. er werden voor elke sport twee awards 

uitgereikt: ‘most valuable player’ en ‘most im-

proved player’. Ik heb de award gekregen voor 

‘most improved player’!”

Kelly: ”Sport is heel belangrijk in het onderwijs-

systeem. eigenlijk hechten ze veel meer aan-

dacht aan sport dan aan ‘lessen’ (wat langs een 

kant wel jammer is). Natuurlijk komen er daarom 

veel goede sporters uit omdat ze al zeer jong 

gestimuleerd worden om te blijven sporten en 

om steeds beter en beter te worden. Het is na-

tuurlijk een zeer goede manier om mensen te 

leren kennen. Jammer genoeg mocht ik van de 

school uit geen sporten doen, aangezien ik al in 

België was afgestudeerd.” 

Warm onthaal
Hoe bevalt jullie gastgezin? 
Bïrgitt: ”Mijn gastgezin is super! Mijn gastpapa, 

Yannick, is 20 jaar geleden verhuisd van België 

naar de VS. Hij weet dus hoe moeilijk het is om 

je aan te passen aan alles. Hij is een zelfstandige 

en hij is enorm grappig! Ik kan over alles praten 

met hem. Mijn gastmama, Lynn, is een lerares 

op een Lutheraanse school. Ze is beschermend 

en ze weet van aanpakken. Ze kan enorm goed 

koken. Ik zie mijn beide gastouders enorm 

graag: ze doen zoveel voor mij, beschouwen me 

als hun eigen dochter, ik kan over alles praten… 

Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn 

en we hebben al eens meningsverschillen ge-

had… Dat bewijst echter dat we niet bang zijn 

om onze mening te delen met elkaar. Mijn twee 

gastzussen Missy (17) en Jessi (15) zijn als echte 

zussen. Ik zie hen doodgraag. Nooit had ik ge-

dacht dat ik in zo’n korte tijd zo’n sterke band 

met hen zou opbouwen. We praten over alles: 

jongens, school, sport, kleding (we lenen elkaars 

kleren zoals echte zussen), make-up, proble-

men, politiek,… Ik weet nu al dat ik het enorm 

moeilijk ga hebben om afscheid te nemen van 

dit gezin. Ik heb hier echt een tweede thuis ge-

vonden.” 

Charlotte: ”Mijn gastgezin valt heel erg mee. 

Mijn beide gastouders zijn vriendelijk en ze wil-

len echt dat je je hier thuisvoelt en ik heb zeker 

nog genoeg privacy.”

pluim voor de leerkrachten 
Engels
Hoe was trouwens jullie kennis van 
het Engels om jullie ginds verstaanbaar 
te maken? 
Bïrgitt: “Ik krijg constant complimenten over hoe 

goed mijn engels is. Bovendien is iedereen er-

van verbaasd hoeveel talen ik ken. amerikanen 

zijn best zelfkritisch en vinden dat zij ‘dom’ of 

’lui’ zijn omdat zij maar één taal kunnen spreken. 

Mijn engels is trouwens al veel verbeterd.”

Kelly: ”Mensen schrokken echt als je zei dat je 

nog maar pas in de VS was en dat je nog ‘maar’ 

vier jaar engels had gehad. Mijn lerares engels 

liet me eens blijven na de les om me te vertel-

len hoe hard ze verschoten was van het niveau 

van mijn engels. Ze zei dat ze bij mij geen enke-

le fout vond die een normale buitenlandse stu-

dent maakt en ze zei dat ik de leraren/leraressen 

die ik had gehad voor engels eens goed moest 

bedanken (bij deze!). 

Wat ik best wel grappig vond, was dat ik in de 

VS veel betere punten had voor engels dan in 

België!”

land met uitersten
Hoe ziet een doorsnee weekenddag eruit?
Charlotte: “Dat hangt ervan af. Het varieert van 

een dagje strand tot een dagje shoppen of 

weekendtripjes naar San francisco of La”.

Bïrgitt: “Tijdens mijn volleybalseizoen waren 

mijn weekends enorm druk en was ik eigenlijk 

van ’s morgens tot ’s avonds laat bezig met de 

sport. Nu heb ik meer tijd om uit te gaan met 

mijn vrienden. Zaterdagavond gaan we bowlen, 

naar de film, of bij vrienden thuis film kijken en 
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blijven slapen. Zondag is ‘de rustdag’ en dan 

doen we dus ook letterlijk niets of toch niets te 

vermoeiend. We gaan wat wandelen, er komen 

vrienden langs, we slapen lang uit,… Omdat bij-

na iedereen van mijn vrienden een auto heeft, 

gebeurt het vaak dat we gewoon wat rondrij-

den. Het is echt zalig om hier op de amerikaan-

se wegen te rijden, genietend van het landschap 

met een zacht muziekje op de achtergrond.”

Is de Amerikaan écht verslaafd aan 
junkfood en is hij écht te dik? Wat schaft 
de pot zoal? 
Bïrgitt: ”Je vindt hier inderdaad overal McDo’s, 

Burgerkings en andere fastfoodzaken, maar niet 

iedereen is dol op fastfood. De meesten van 

mijn vrienden hier zeggen zelfs dat ze fastfood 

verafschuwen. Toch is er ook een beduidend 

aantal dat daar anders over denkt. er zijn hier 

inderdaad vele dikke mensen, maar minder dan 

ik had gedacht. er zitten een paar leerlingen 

op mijn school die duidelijk overgewicht heb-

ben. amerika is een land vol uitersten: aan de 

ene kant is sport enorm belangrijk maar aan de 

andere kant heb je velen die niet kunnen leven 

zonder hun double cheeseburger. Hier thuis eet 

ik veel kip en varkensvlees, rijst, puree, sla, toma-

ten, spaghetti en af en toe bestellen we eens 

een pizza. Ik heb hier eigenlijk nog maar één 

keer een vettige hamburger gegeten. Mijn maal-

tijden zijn altijd vrij gezond , ook al snoep ik wel 

meer tussendoor dan thuis. Op zondag eten we 

een typisch american breakfast: worst, eieren, 

aardappelen, pannenkoeken,… Dit is inderdaad 

een caloriebom. Ik eet hier ook ‘Belgische ge-

rechten’ zoals frieten met stoofvlees, witloof in 

de oven,… Ik mis hier wel vis, dat lusten ze hier 

precies niet zo graag.”

Kelly: “Ik zat bij een gezin dat zelf nogal redelijk 

gezond kookte en mijn gastmama was altijd 

thuis dus ze had tijd om zelf maaltijden te ma-

ken. Wat niet wil zeggen dat het eten helemaal 

gezond was, want ik was toch enkele kilo’s bij-

gekomen. Ze eten er vooral veel snacks zoals 

‘chocolate chip cookies’, ‘brownies’, ‘taco’s’ en 

zeer weinig groenten. als je met je vrienden 

wegging, dan eindigde het meestal ook in een 

fastfoodrestaurant omdat het voor de jeugd 

veel goedkoper is en je vindt het op elke hoek 

van elke straat. een gezonde saladebar of ge-

woon een broodjeszaak vind je hier weinig.“

Charlotte: ”Ja, de gemiddelde amerikaan is ab-

soluut te dik. Velen hebben de gewoonte om 

chips bij hun maaltijd te eten, zelfs als het ge-

woon een sandwich is. Hier wordt tijdens het 

avondeten ook altijd pasta en brood gegeven. 

Op elke hoek van de straat vind je wel weer een 

of ander fastfoodrestaurant. Over het algemeen 

denk ik dat ze gewoon te lui zijn om zelf gezond 

te koken en dan gaan ze maar ergens iets afha-

len wat zowel goedkoop als gemakkelijk is.”

Spontaan en open
Hebben jullie veel vrienden/vriendinnen 
gemaakt en werden jullie snel geaccepteerd 
door de medestudenten? Zijn de Ameri-
kanen over het algemeen hartelijk of eerder 
nors?
Bïrgitt: “De eerste dag dat ik hier was, 12 augus-

tus, had ik al try-outs voor volleyball. Ik stapte de 

sporthal van onze school binnen, voelde blikken 

op me rusten, was enorm nerveus, nog moe van 

de vlucht, had jetlag… Ik stelde me voor als ‘Bie 

from Belgium’ (amai, ge moet amerikanen Bïrgitt 

maar eens laten uitspreken). Dan moest ik dus 

mijn ‘try-out’ doen, verschillende oefeningen, 

terwijl het hele volleybalteam naar mij stond te 

kijken. Maar iedereen was zo vriendelijk, ze sup-

porterden voor mij en ze riepen ’Yeaah, Bie from 

Belgium’… Nu, drie maand later, zijn diezelfde 

meisjes mijn beste vriendinnen. Iedereen op 

school kent me als ‘Bie from Belgium’ en ik werd 

enorm snel geaccepteerd. Ik heb hier echt al su-

pergoede vrienden gemaakt. amerikanen zijn 

enorm open en als jij je ook openstelt, dan waar-

deren ze je meer. Ze vroegen me mee naar feest-

jes, films,…. De vrienden van mijn gastzussen 

leerden me ook gauw kennen en met hen kom 

ik ook supergoed overeen. en soms gebeuren de 

raarste dingen die je niet verwacht… Zo heb ik 

hier ‘mijn grote liefde’ gevonden!”

Kelly: ”amerikanen zijn heel openhartig te-

genover iedereen, wat bij mij een beetje arg-

waan opwekte in het begin, omdat je het niet  

Amerikaanse schooldag

UIT EEN BrIEfJE VAN EEN Ex-SJkS’Er (BïrgITT MAES, gl ‘08),  
NA TWEE MAANDEN lES IN MICHIgAN 

Vooral het schoolsysteem is enorm anders. De lessen beginnen om 7.30 uur en eindigen om  

14.37 uur. er zijn 5 lessen per dag die elk 75 minuten duren. er zijn geen ‘speeltijden’ en de lunch 

break is slechts 30 minuten (mijn lunch break is trouwens van 10 uur tot 10.30 uur, meer een soort 

van laat ontbijt dus). Tussen 2 lessen hebben we 5 minuten om van lokaal te veranderen en boe-

ken uit onze locker te halen.

Leerlingen kunnen hier zelf hun uurrooster samenstellen. Sommige vakken zijn wel verplicht 

zoals english en american Government.

mijn uurrooster voor het eerste trimester:
american Literature: we lezen amerikaanse literatuur, leren grammatica en schrijven  

verschillende essays;

french 4: hoogste klas frans, zo simpel, niets in vergelijking met SJKS. We leren de subjonctif;

Spanish 1: we leren basisgrammatica en eenvoudige zinnen

Criminologie: boeiendste klas die ik heb, we leren over het US justice system. Deze klas is ook 

hoger van niveau;

american Government: 2de boeiendste klas, we praten veel over politiek en de presidents-

verkiezingen.

Buiten de school houd ik me bezig met volleybal. Ik zit in het schoolteam en we hebben elke 

dag 3 uur training. Op maandag- en donderdagavond hebben we matchen. Sport is hier enorm 

belangrijk. Zoals elke High school hebben we ook ons eigen footballteam.

<<<
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gewoon bent. Maar het is best nog wel leuk, 

want zelfs mensen die je niet kent, zijn heel 

vriendelijk tegen jou. Zo is het niet ongewoon 

dat wanneer je op straat loopt, plots iemand je 

een compliment geeft over een trui die je aan-

hebt en dan vraagt waar je die gekocht hebt. 

Ook op school begonnen sommige mensen 

echt uit het niets tegen me te praten, of ze ho-

ren je praten tegen iemand en horen iets inte-

ressants en komen er plots bijstaan en mee pra-

ten. Mensen vinden je ook interessant omdat je 

niet van de VS bent, zo moet je constant dingen 

in het Nederlands zeggen en stellen ze je veel 

vragen. eén van de raarste en toch wel grappig-

ste vragen die ik kreeg was: ‘Kennen ze in België 

ook mensen zoals Beyoncé en Kanye West’.

Charlotte: ”Ik heb zeker heel wat vrienden en 

vriendinnen gemaakt en aangezien iedereen op 

mijn school in dezelfde situatie als ik zat of had 

gezeten werd ik snel geaccepteerd. Ook ameri-

kanen accepteren internationale studenten en 

ze zijn meestal wel heel vriendelijk, misschien 

zelfs soms iets te overdreven. Vooral in winkels 

zijn ze altijd meteen bereid om je te helpen aan-

gezien ze weten dat de meeste internationale 

studenten degenen zijn die het meeste geld uit-

geven in hun winkels.”

Wat missen jullie uit België en wat zullen 
jullie missen na jullie terugkeer?
Bïrgitt: ”Ik mis vis, ik mis het feit dat ik niet zo-

maar mijn fiets kan nemen en naar vrienden kan 

fietsen (alles gebeurt hier met de auto, ik heb 

hier nog geen enkel fietspad gezien), ik mis cho-

co en speculaaspasta, ik mis mijn broer, ik mis 

op zondagmochtend met mijn papa naar de bib 

gaan, ik mis Sinterklaas, ik mis mijn vrienden…. 

Na mijn terugkeer zal ik mijn gastgezin, mijn 

vrienden, de warmte die mensen hier uitstralen, 

mijn vriendje, de nachtelijke conversaties met 

mijn gastzussen, de boeiende lessen, de natuur, 

the american way of life missen!

Kelly: “Ik mis Starbucks (een aanrader, zelfs voor 

wie geen koffie lust), Panda express (Chinese 

fastfood), het Californische weer…” 

Charlotte: ”Mijn familie en vrienden, mijn eigen 

bedje en het lekkere eten en dan vooral brood 

en kaas. Van de VS mis ik wellicht dat alles 24/7 

open is zoals de supermarkt en de fitness, het 

goede weer en de mensen die ik hier heb ont-

moet.”

Een jaar VS, de moeite waard?
En dan hadden we het ook nog over Obama, 
Halloween, Thanksgiving en zoveel ander 
interessants, maar dat moeten jullie hen zelf 
nog maar eens vragen. Tot slot echter nog 
één uitsmijter: is een jaar studeren in de VS 
een aanrader voor onze SJKS-leerlingen?
Bïrgitt: “amai nog niet. Ik heb hier al zoveel din-

gen geleerd: ik volg leuke, boeiende vakken die 

je in een middelbare school in België niet kan 

volgen, ik heb leuke ervaringen gehad met het 

volleybalteam, ik leer nieuwe mensen en hun 

kijk op het leven, politiek, europa en amerika, 

ik word ondergedompeld in een heel nieuwe 

cultuur en ook al is het enorm anders dan mijn 

leven in België, ik houd van elke seconde dat ik 

hier ben. Ik leer zoveel meer over mezelf: ik leer 

zelfstandigheid, ik leer mij open te stellen voor 

nieuwe vrienden, nieuwe ervaringen,… Ik heb 

een band opgebouwd met mensen die ik nooit 

zal vergeten. Mijn engels verbetert elke dag. Ik 

kan voor mezelf oordelen hoe amerikanen echt 

zijn zonder af te gaan op de stereotiepen.” 

Charlotte: “absoluut. Je wordt heel wat zelfstan-

diger en je apprecieert meer wie en wat je in 

België hebt. Daarnaast is het ook een gelegen-

heid om mensen van over de hele wereld te le-

ren kennen.”

Bedankt Bïrgitt, Kelly en Charlotte voor de uitgebrei-

de en enthousiaste antwoorden over een ervaring 

die jullie ongetwijfeld nooit zullen vergeten!

RP
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Azië zien
Natuurlijk is het leven van een exchange student 

niet altijd kommer en kwel. Het 350-koppige 

internationale uitwisselingspubliek heeft een 

fantastische tijd beleefd. een confrontatie met 

Singapore een standaard ‘condo’ noemt. In feite 

gaat het over appartementsdomeinen die over 

alle hotelfaciliteiten zoals sauna, zwembad, gym 

en dergelijke beschikken. Geen armoezaaiers, 

die Singaporezen. Tof voor een uitwisselingsstu-

dent , maar misschien een beetje te decadent?

Die luxe zet zich voort in de universiteit. een 

staaltje van moderne architectuur, ook al zijn de 

inschrijvingsgelden dan wel astronomisch hoog 

vergeleken met de Belgische standaard. De ‘on-

derwijspolicy’ verschilt ook danig van de onze. In 

zekere zin kwam er een nostalgisch SJKS-gevoel 

opzetten wanneer ik geconfronteerd werd met 

tussentijdse toetsen, kleine klasgroepen, on-

verwachte testen en alle examens in één week. 

De bibliotheek, die tijdens de examens 24 uur 

geopend is, is voor menig student een vaste 

waarde. Gelukkig heb je er ook een koffiebar die 

ons van de nodige dosis cafeïne kon voorzien 

of een portie ‘midnight instant noodles’ tijdens 

de nachtelijke studeerpartijen. De Singaporese 

student is uitermate gemotiveerd en overnacht 

zelfs af en toe op de campus: vaak zag je er een-

tje snurkend in een hoekje liggen. Competitie is 

waar het om draait. Het toekennen van punten 

bijvoorbeeld hangt af van hoe je presteert ten 

opzichte van de rest van de groep. Hard werken 

dus, maar niet altijd even efficiënt. eindeloze 

meetings voor alle projecten waren een niet al-

tijd zaligmakend gevolg.

Het een schitterende ervaring noemen zou zelfs 

nog een understatement zijn. Laat ik het eerder 

als fenomenaal bestempelen!

Wat heeft een Leuvense student handelsin-

genieur te zoeken in Singapore? Kernwoord is 

natuurlijk ‘studeren’. Singapore is een van de 

snelstgroeiende economieën ter wereld. De 

zes miljoen inwoners worden gemotiveerd om 

samen te streven naar die economische wel-

vaart, waarbij alles ‘netjes’ door de regering en 

met de hulp van de media wordt gedicteerd en 

geregeld, waarbij het ‘one-big-happy-family’-

concept overal wordt gepromoot. 

Die georganiseerdheid blijkt al gauw uit alle 

bureaucratische formaliteiten die vervuld moe-

ten worden. Niet steeds een lachertje!. Niet-

temin merk je algauw de efficiëntie van deze 

staat. Het mag dan allemaal een beetje ‘over 

the top’ lijken, het werkt wel. Men zal niet 

gauw de intentie hebben om buiten de lijntjes 

te lopen. 

In the condo and on the campus
Na deze administratieve rompslomp start het 

sociale aspect onder het motto: zoek je flat ma-

tes en ga op appartementenjacht. Het lijkt ein-

deloos en vaak frustrerend, en de zogenaamde 

housing agents zijn niet altijd even kosjere figu-

ren, maar uiteindelijk beland je in wat men in 

oud-leerling dennis de clerck (lwi’06)
onze VerslaggeVer ter Plaatse

”singapore is a fine city, lah!”

Singapore, een klein landje in zuidoost Azië, met een tropische zon,  
constant 30 graden, onverwachte stortbuien, een culturele melange, 
schijndemocratie en gekke wetten. In deze stad heb ik een semester 
doorgebracht aan de Singapore Management University. 

10 VUISTrEgElS OM SINgApOrE  
TE OVErlEVEN
1. Begeeft u zich buitenshuis: draag zo weinig mo-

gelijk kledij. De hitte en vochtigheid, nietwaar. Zorg 

echter ook dat je ook altijd een trui bij de hand hebt. 

‘airconditioning’ impliceert de ene temperatuurshock 

na de andere.

2. Check de wet voor vertrek. De slogan “Singapore 

is a fINe city” is werkelijk toetsbaar aan de realiteit. 

Overal hangen bordjes met don’t litter, no eating or 

drinking in the Subway,… Op import van drugs staat 

de doodstraf. een knaller: “Vertoon geen dubbelzinnig 

gedrag ten opzichte van vrouwen in het openbaar.”

3. eet voor uw vertrek een aanzienlijke portie brood, 

kaas en chocolade en drink spuitwater, wijn en bier. 

Bovendien is het aangeraden om iets aan uw kauw-

gumverslaving te doen. Kauwgum is namelijk wettelijk 

verboden, tenzij op doktersvoorschrift.

4. eet dan weer geen rijst, noch noedels voor vertrek. 

een dergelijk dieet zal u kunnen botvieren in de ontel-

bare food courts.

5. een aanzienlijke hoeveelheid geld op de credit card 

is ook altijd welkom. accommodatie en alcohol zijn 

gevoelig duurder. U zal die goedkope Belgische pint 

missen!

6. Neusknijpers zijn een handig middeltje om de in-

dringende geur, of laat ik het stank noemen, van de 

durian, de lokale vrucht, te trotseren. er zijn ook speci-

ale bordjes op bussen dat deze vrucht niet mag mee-

gedragen worden. 

7. Breng zakdoekjes mee. er is een nijpend tekort aan 

de zogenaamde napkins. Singaporezen snuiten hun 

neus niet, wat soms wansmakelijke en verontrustende 

geluiden met zich mee brengt.

8. Leer afstand te nemen van uw privacy. Duizenden 

undercover agenten en camera’s leggen elk detail op 

tape vast, wat natuurlijk wel maakt dat Singapore een 

hyperveilige stad is.

9. Zorg ervoor dat je altijd een paraplu binnen hand-

bereik hebt. een regenachtige verrassing ligt steeds 

op de loer.

10. Schaf je een woordenboek Singlish-english aan. 

engels, hun eerste taal, is niet altijd wat het lijkt. (Can-

not lah = no; cancan = yes)

<<<

< rechts, naast de hand van: Dennis
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culturele verschillen was ook een vormende er-

varing. Studeren en… reizen. Uiteindelijk werd 

het een ware reisdecadentie, maar anderzijds 

was dit een once in a lifetime opportunity om 

azië te verkennen. Het ‘expeditie Robinson’-

gevoel hadden we op paradijselijke Maleisische 

eilanden. De tempels van angkor Wat vormden 

het decor van een haast ontroerende en levens-

verrijkende reis naar Cambodja. een trekking 

door Borneo, relaxen op Thaise stranden, cha-

otische motorbikeavonturen in Vietnam, een 

communicatieve uitdaging in China – er waren, 

al zeg ik het zelf, vrij geslaagde kipimitaties ver-

eist om het taalprobleem in restaurants op te 

lossen – maakten dat alles compleet. Maar laten 

we even terugkeren naar Singapore.

Structuur en prestatie
‘Overgestructureerdheid’ kwam al eerder ter 

sprake. De mijns inziens ietwat naïeve Singapo-

rees gehoorzaamt aan het strikte beleid in deze 

schijndemocratie (er is namelijk slechts één poli-

tieke partij). U zal hen niet gauw zien oversteken 

bij rood licht, noch een papiertje op de grond 

gooien. een schone, veilige stad is een logisch 

gevolg, waarbij je je nochtans niet gekrenkt 

voelt in je dagelijkse doen en laten. Blauw is 

nauwelijks op te merken op straat, maar dat 

wordt opgelost door de duizenden undercover 

agenten die onder het mom van taxichauffeur 

door te stad paraderen. 

Verder is ‘presteren’ zeer belangrijk. Dat straalt 

ook af op het studentenvolkje: competitie en 

toekomstgerichtheid zijn basisbegrippen. een 

intelligent en vaak frustrerend veilingsysteem 

met virtueel geld voor het kiezen van je vakken 

en een puntenverdeling die afhangt van de rest 

van de groep zijn slechts enkele voorbeelden. 

Vaak is men ook heel individualistisch en streng 

voor zijn medemens. Ik mocht het ook onder-

vinden tijdens de ettelijke presentaties die ik 

moest geven tijdens de les. De locals, zoals wij 

ze noemden, zijn tijdens je uiteenzetting aan 

het googlen om na afloop de geschikte, intel-

ligente vraag te stellen. Uitgezonderd hun et-

telijke uren gamen en facebooken is er niet veel 

tijd voor ontspanning. De lange en veeleisende 

werkdagen beginnen met een haastig walking 

breakfast, waarna een irritant gedrum volgt in 

de MRT, het plaatselijke metrosysteem. een cul-

tuurshock? Misschien. aanpassing sowieso.

Drie keer uit eten per dag
Nu we toch aan voedsel aan het denken zijn, 

kunnen we even stilstaan bij de food courts, de 

goedkope aziatische eetparadijzen. Om elke 

hoek schuilt er wel eentje. We leven in een uit-

gebreide eetcultuur waarbij maaltijden van 2 

euro geen wonder zijn. Laksa, chicken rice, pra-

ta, ja zelfs pig’s organs zijn enkele van de lokale 

heerlijkheden. Drie keer per dag uit eten gaan is 

dan ook de norm.

‘Geld moet rollen’ is ook één van de favoriete 

motto’s. Loop maar door Orchard Road, de main 

shopping area (waar de eerste kerstboom trou-

wens al half oktober gesignaleerd werd) met 

het ene Waasland Shopping Center naast het 

andere. Die zijn gedecoreerd met McDonaldsen, 

futuristische fonteinen en een doolhof van rol-

trappen. Jawel, er is zelfs enig ruimtelijk inzicht 

vereist om uit te zoeken welke roltrap bij welke 

verdieping past. escalators en travellators, de 

stad ligt er vol van! 

Singlish
Tot slot moet er toch nog wel eventjes stilge-

staan worden bij het taaltje. engels is de voer-

taal en in beperkte mate ook Mandarijns en 

Maleisisch. Of het echt engels kan genoemd is 

nog maar de vraag. Singlish is een betere naam-

geving. In het begin lijkt het onverstaanbaar. 

er worden dan ook rare woordcombinaties ge-

bruikt. Het nietsbetekenende ‘lah’ wordt bijvoor-

beeld als stopwoord aan elke zin toegevoegd. 

Het wordt pas echt ingewikkeld wanneer er loh, 

lih, luh en leh wordt ingelast.

persoonlijkheidsvormend
Nu zit het avontuur erop. alsof de wereld heeft 

stilgestaan. Wat als een soort utopie begonnen 

is, heeft zich ontwikkeld tot een fascinerende 

en soms ontroerende ervaring. een bredere 

scope op de wereld, een andere view omtrent 

bepaalde kwesties. Ik denk dat elk uitwisselings-

programma een persoonlijkheidsvormende op-

portuniteit is, die enkel aan te raden valt.

asia, you were wonderful, lah!

Dennis De Clerck
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De eerste indrukken: wham!
Na vier plezierige en verrijkende (maar ook ver-

moeiende!) voorbereidingsweekenden, waren 

we zodanig ondergedompeld in de Senegalese 

cultuur, problematiek en sfeer, dat we niet kon-

den wachten om dit ook écht zelf te ervaren. 

Drie weken Senegal, dat is toch niet niets! 

aan de geuren en kleuren die ons overvielen 

toen we uit het vliegtuig stapten, merkten we 

al meteen dat we niet meer in ons vertrouwde 

Belgenland vertoefden. Hup, met z’n allen 

(22 jongeren, 4 begeleiders, 1 verpleger en en-

kele Senegalezen die ons hadden opgewacht 

aan de luchthaven) in een krakkemikkig busje 

de ‘snelweg’ op tegen… 30 per uur. Wie zich 

onveilig voelde, en dat was eerder regel dan 

uitzondering, kon er maar beter aan wennen, 

want het verkeer in Dakar (de hoofdstad) dat in 

onze ogen zo chaotisch lijkt, dat hoort er ge-

woon bij. 

Acclimatiseren in Dakar
De eerste nachten sliepen we nog met de hele 

groep in een schooltje in een wijk van Dakar, 

kwestie van een beetje te kunnen wennen aan 

de nieuwe omgeving. Want verschillen, die zijn 

er te veel om op te noemen! 

We verwerkten de eerste indrukken en maakten 

kennis met de verschillende Senegalese orga-

nisaties waarmee we zouden samenwerken (de 

jongerenorganisatie Club d’enfants, les Scouts 

en Jant BI dat zich vooral bezighoudt met de 

ontwikkeling en de educatie van de bevolking).

Ook brachten we al eens een bezoekje aan ons 

eigen gastgezin. allemaal erg verwarrend als je 

weet dat één man officieel vier vrouwen mag 

hebben (enkel bij de moslims onder hen uiter-

aard; velen waren ook christen en zij moesten 

het met ‘slechts’ één vrouw stellen) en dat veel 

Senegalezen ook over hun vrienden zeggen 

‘C’est mon grand frère’.

We verbleven gedurende de rest van de week 

alleen bij onze (meestal erg grote) families. We 

gingen mee naar de markt en hielpen met koken 

en wassen (dit werd trouwens steeds door de 

meisjes gedaan). Zo kregen we de kans om ook 

wat diepere gesprekken te voeren met onze cor-

respondenten. Hierdoor werd pas goed duidelijk 

hoe anders zij over bepaalde dingen denken. 

Homoseksuelen zijn geen mensen en moeten 

volgens hen uitgeroeid worden, maar anderzijds 

staan zij dan wel veel toleranter tegenover ver-

schillende godsdiensten en maken ze geen on-

derscheid tussen christenen en moslims. 

” Ik was aan de praat geraakt met een meisje van 16 

die me vertelde dat ze sinds haar 13 getrouwd was 

met iemand op wie ze niet verliefd was en nu een 

kind van 1 jaar heeft. Ze zei dat ze het zo erg vond 

dat ze niet meer naar school kon gaan omdat ze 

een gezin moest stichten onder druk van haar va-

der.” (Line Van Roey)

Na enkele dagen begonnen we met ons project. 

Vol goede moed namen we de plamuurmesjes 

en verfborstels in de hand. er stond een heel 

schooltje op ons te wachten, verlangend naar 

een nieuw likje verf. Zo maakten we er meteen 

kennis met de Senegalese manier van werken. 

Totaal ongestructureerd, in het wilde weg en 

mét verplichte theepauzes (van soms wel een 

hele namiddag lang, want “c’est trop chaud 

pour travailler maintenant” of “on a du temps”). 

Sommigen vreesden dan ook dat het schilder-

werk nooit klaar zou geraken, maar naast het 

schilderen was ook het samenwerken tussen 

toubabs (blanken) en njoulés (zwarten) op zich 

een belangrijk doel.

Onze eerste week in Dakar werd afgesloten 

met een kampvuurritueel. Ondanks de enorme 

warmte was het toch onmogelijk hier geen kip-

penvel van te krijgen. Man man, wat een sfeer! 

De Senegalezen kunnen er wat van, en op elk 

uur van de dag als het moet. Het geluk dat van 

hun gedjembé, gedans en gezang afstraalt kan 

zo aangrijpend zijn! 

“‘L’ expérience fait la différence’

Ik zag dit toevallig op een uithangbord in de straten 

van Dakar en kon me geen betere beschrijving in-

zeVen sjks-leerlingen oP inleefreis tijdens de zomer Van 2008

confronterende en erg 
beklijvende senegalreis

<<<
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beelden. Sommige dingen moet je gewoon meege-

maakt hebben om ze écht te kunnen voelen zoals 

ze zijn.” (Lien Moonen)

À Tamba
Na een tiental dagen verlieten we de grote stad 

en trokken we naar een kleinere stad, Tamba-

counda. Velen van onze correspondenten in 

Dakar hadden Dakar nog nooit verlaten en 

verklaarden ons gek, want Tamba is niet alleen 

(nòg) warmer, maar ook armer. We werkten er 

vooral rond sociale aspecten. 

We discussieerden over migratie, onderwijs, mi-

lieu,… en hielden met grote (zelfgeschilderde) 

spandoeken een optocht door de stad. Door 

het eten van Lag (een Senegalees gerecht, op 

basis van melkproducten) hadden geniepige 

microben hun kans kunnen grijpen zich in ons, 

toubabs, te nestelen, waardoor het ‘toilet’ de 

meest bezochte plaats was, of er toch zeker een 

emmer naast ieders bed te vinden was om de 

maaginhoud eventueel in kwijt te kunnen. 

Dankzij de goede zorgen van onze verpleger 

was iedereen echter op tijd weer fit genoeg om 

met paard en kar(retje) naar de volgende halte 

te trekken: de dorpjes. Het echte inleven kon be-

ginnen!

Erg gastvrij
In de dorpjes werden we op typische wijze (lees 

met veel djembés en gedans, geklap en gezang) 

ontvangen. Die gastvrijheid is écht niet overdre-

ven. Met het weinige dat ze hebben, probeer-

den ze ons toch nog zoveel mogelijk in de wat-

ten te leggen. 

Met het verlaten van Tamba, verlieten we ook de 

‘verwestering’. We verbleven in kleine groepjes 

in verschillende dorpjes, weer elk bij een eigen 

gezin: een confrontatie met het echte, pure, nog 

niet door het Westen aangetaste Senegal. Hut-

jes met strooien daken, putjes in de grond die 

én als wasplaats én als ontlastingsplaats dienst 

doen, en niet te vergeten een prachtige natuur 

(de rust en stilte die er ‘s nachts heerste was 

echt ongelooflijk!). 

Maar behalve deze pracht en praal bleef ook de 

gedachte ‘Man, wat hebben deze mensen toch 

weinig’ door ons hoofd spoken. Je kon maar 

beter voor het donker weer thuis zijn, want zelfs 

licht hadden ze niet (… nodig). en toch… 

rusthuis?!
Hoe het ook als een cliché mag klinken, toch 

zijn ze op bepaalde vlakken zoveel rijker dan 

wij. Je kunt je niet voorstellen hoe zot ze je 

verklaren als je hen het principe ‘rusthuis’ pro-

beert uit te leggen. Dat gaat er bij hen gewoon 

niet in, daar is die familieband nog veel te sterk 

aanwezig voor. familie is dan ook bijna heilig 

voor hen, iets waar wij, die zo op onszelf en op 

onze privacy gesteld zijn, best wel jaloers op 

mogen zijn.

De echte cultuurshock kregen de meesten van 

ons echter pas bij de terugkomst in België. Je 

wordt des te meer geconfronteerd met het feit 

dat mensen elkaar op straat vaak straal voorbij-

lopen zonder ook maar een kleine groet, dat we 

in België door ons leven heen razen, en vaak niet 

de tijd nemen om stil te staan bij de schoonheid 

ervan. Wie durft er beweren dat ook wij niets 

van hen kunnen leren? 

In juli 2009 komen er, als alles goed loopt, acht  

Senegalezen twee weken bij ons logeren. Wij kijken 

er al naar uit!

Lien Moonen (6LWIa) 
en Carmen Vanderkerken (6GL)

(en de andere SJKS-reizigsters:  
Margot Le Clef (6LMT), Charlotte Bulteel (LWIa), 

Nina Stevens (6WSP), Line Van Roey (6MWE), 
Hannelore Van Eynde (6HWa)

Met Dwagulu-Dekkente  
naar Senegal 
Dwagulu-Dekkente organiseert inleefreizen en tegenbe-

zoeken voor jongeren uit het vijfde en zesde middelbaar 

die in Sint-Niklaas school lopen. De uitwisselingen gebeu-

ren in samenwerking met Senegalese en Burkinese NGO’s 

en jongerenorganisaties. 

dwagulu-dekkente? 
Dwagulu is een woord in het Lyélé, één van de vele talen 

die Burkina faso rijk is. ‘Dwa’ betekent regen: een weldaad in 

de droogte van de Sahel. ‘Gulu’ betekent tamtam. Dwagulu 

is dus de donder: de tamtam van de regen. 

Dekkente is een woord in het Wolof, de meest gesproken 

taal in Senegal. Het staat voor: “Ik daag je uit”. De inleefreis, 

de ontmoetingen en de ervaringen die tijdens de reis 

plaatsvinden, zijn een uitdaging om je in te zetten voor 

verandering.

Dwagulu-Dekkente vzw bestaat voor en door jongeren. 

Vele jongeren die ooit meegingen op inleefreis zijn nu 

betrokken in de organisatie en sleutelen er steeds verder 

aan… als begeleider, als lid van de raad van bestuur.
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Met een uitgebreid aanbod en een massale be-

langstelling zendt het SJKS meer dan ooit tijdens 

de paasvakantie zijn zonen en dochters naar de 

zuidelijke uithoeken van europa uit.

Italia
Meer dan twee derde van de zesdejaars (68 %) 

neemt de eerste dagen van de paasvakantie – 

vaak nog voor het eerst – het vliegtuig in de rich-

ting van de grote cultuursteden van Zuid-europa. 

De oermoeder van alle eindreizen, de Italiëreis, 

die al meer dan een halve eeuw standhoudt, blijft 

de pop poll aanvoeren. Zijn het de kunstschatten 

en het werelderfgoed of de verlokkingen van het 

nachtelijke vertier die het blijvende succes verkla-

ren? Met de drie pijlers firenze, Rome en Venetië 

is deze formule quasi onverslijtbaar.

VooruitBlik eindreizen 2009

toen waren ze al met drie
Dat het crisis is, daar hoeven we u allicht niet meer van te overtuigen. 
In deze tijden waarin de goegemeente de vinger steeds meer op de knip 
houdt en angstvallig de financiën bewaakt, floreren de eindreizen echter 
als nooit tevoren. 

Hellas
De Italiëreis voelt echter steeds meer de hete 

Griekse adem in haar nek. Nadat de ‘maiden trip’ 

naar de bakermat van de westerse beschaving 

vorig jaar 17 vermetelen aan boord had weten 

te heisen, is het deelnemersaantal van de Grie-

kenlandreis in geen tijd meer dan verdriedub-

beld. Bijna 60 leerlingen én een extra begelei-

der exploreren begin april illustere plaatsen als 

athene, Delphi, Olympia en epidaurus. Naar een 

verklaring voor deze plotse hausse is het raden: 

een garantie op mooi(er) weer?

Espagna
Voor het eerst wordt er – om aan de groeiende 

vraag en de stijgende leerlingenaantallen te-

gemoet te komen – ook een derde reis op het 

getouw gezet. een dertigtal leerlingen en vier 

leerkrachten onder leiding van Inge Callewaert, 

die debuteert als reisleidster, bevolken de eerste 

Spanjereis. 

Vertrekkende vanuit hoofdstad Madrid wordt 

het Spaanse binnenland verder verkend. Naast 

een blik op de kunstschatten van het Prado (Ve-

lazquez, Goya en zowat alle Vlaamse en Holland-

se meesters hangen er broederlijk naast elkaar) 

en het Reina Sofia (Picasso’s Guernica) wordt ook 

de vinger aan de snel slaande pols van één van 

de meest dynamische europese steden gelegd. 

In el escorial wordt het majestueuze klooster an-

nex paleis van filips II (geen onbekende in onze 

contreien) met een bezoek vereerd, waarna het 

richting avila gaat, de Spaanse evenknie van het 

franse Carcassonne. Daarna volgen nog twee 

door Unesco gekoesterde parels aan de Spaanse 

kroon: oerstudentenstad Salamanca en Toledo, 

twee steden waar de geest van de middeleeu-

wen nog steeds doorheen waart.

Verslagen van de zuiderse reisesbattementen in 

het volgende nummer van Ic Hou.

BN

NIET TE MISSEN: 
eetfestijn  
Dwagulu-Dekente 2009! 

Wanneer
21 maart 2009 vanaf 17.30 uur 

locatie
Sint-Jozef-Klein-Seminarie 

Straat
Collegestraat 31 (Hoofdingang) 

Inschrijven kan tot 17 maart bij: 
Charlotte Denolf. 

Per e-mail: info@dwaguludekkente.be

Per post: Nieuwstraat 70, 9100 Sint-Niklaas

Volwassenen: 10 euro, 

Studenten: 8 euro en Kinderen: 6 euro. 

Overschrijven kan op het rekeningnummer 

001-2148814-49 met vermelding van  

‘eetfestijn 2009’ en je naam.
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alleen oP de wereld, de musical

jeugdtheater 
ondersteboven (jto) 
mét sjks-talent

In de luwte tussen kerstkalkoen, een schier einde-
loze stoet champagne- en andere cavaflessen en een 
lawine aan eindejaarswenskaartjes nestelde Ic Hou  
zich knusjes – het is er de tijd van het jaar voor –  
in de Sint-Niklase Stadsschouwburg voor de familie-
musical ‘Alleen op de wereld’ van Jeugdtheater 
Ondersteboven. 

Om… drie uur later op te veren en zich helemaal aan een zinderende 

staande ovatie over te geven. Om dagen later nog steeds innerlijk mee te 

neuriën met de liedjes die, zoals het een goede musical betaamt, verrader-

lijk snel in je oor kruipen om er niet meer weg te gaan. Met gulpen gretig-

heid en onversneden enthousiasme stortte het JTO-team zich immers op 

het klassieke epos van Hector Malot over de lotgevallen van het weesjon-

getje Remi. Con brillo.

een waar huzarenstukje, zeker als je weet dat de cast uitsluitend bestond 

uit jeugdige liefhebbers met beperkte podiumervaring. Dat JTO-opper-

hoofd en regisseur Stefan Van Guyse als het moest kon toveren, wisten 

we al toen hij bij ons ‘amadeus’ en vooral Jesus Christ Superstar in elkaar 

zette. Met ‘alleen op de wereld’ ging hij echter nog een pak verder: wat 

hij acteer- en zangtechnisch uit zijn eenentwintigkoppig ensemble wist te 

puren grenst aan het onwaarschijnlijke.

leerlingen en leerkrachten van SJkS
Het stuk was bovendien een feest van (SJKS-)herkenning. In het ensemble 

herkenden we Michiel van Lysebetten (6WeWia1). Collega Steven De Beleyr 

– de goedheid zelve – kroop niet alleen in de huid van slechterik Millighan, 

maar presteerde het om zich naast enkele cameo’s als agent en ober ook 

nog aan poppenspel te wagen. Vik Noens (basisschool), geen onbekende 

bij het vaste schooltoneelpubliek, zette een mooie en warme Vitalis neer 

(vriend en voedstervader van Remi). De hoofdvogel werd afgeschoten 

door Jens Hoskens (2MWd) die bij zijn debuut op de bühne meteen gestal-

te mocht geven aan Remi. Met zijn onbevangenheid en ontwapenende 

onschuld kreeg hij het volledige publiek binnen de kortste keren op zijn 

hand. 

We voelden de laatste twee – net op adem gekomen na een slopende 

reeks van zeven (!) voorstellingen – aan de tand over hun wedervaren:

Hoe zijn jullie bij deze musical terechtgekomen? 
Jens: Ik volgde cursus musical bij JTO bij Michael Zanders, evi Mastbooms 

en Dieter Verhaegen. Zo kwam ik te weten dat er audities gehouden wer-

den voor ‘alleen op de wereld’. Ik waagde mijn kans en was er tot mijn ei-

gen grote verbazing bij; nog verrassender was dat ik de hoofdrol kreeg!

Vik: Vijf jaar geleden speelde ik al mee in een JTO-musical, ‘Het Oneindige 

Verhaal’. Dat was zo’n meevaller dat ik me meteen inschreef voor de au-

dities en ik was maar al te blij dat ik mocht meedoen. Ik kreeg de rol van 

Vitalis toebedeeld. Niet simpel, als je weet dat Vitalis een oude, bebaarde 

straatmuzikant is. Ik heb dus drie maanden met een volle baard moeten 

rondlopen…

Heel veel emoties
Wat spreekt jullie in deze musical aan?
De zoektocht van Remi naar zijn ouders voert hem door zowat half euro-

pa en hij komt onderweg een heleboel interessante mensen tegen. Toch 

moet hij telkens afscheid nemen van zijn vrienden. Het komt er steeds 

weer op neer dat hij ‘alleen op de wereld’ is. De musical zit dus vol emo-

ties: geluk, plezier bij het ontmoeten van nieuwe vrienden en beleven van 

avonturen en verdriet bij het steeds weer afscheid nemen.

Jens, bij je eerste podiumervaring mocht je meteen de hoofdrol  
vertolken. Hoe voelde het om meteen zo’n zware verantwoorde-
lijkheid op je schouders te krijgen?
Tijdens het repetitieproces verliep alles vlot: zang, dans, tekst… Maar hoe 

meer de première in zicht kwam, hoe meer zorgen ik me begon te maken. 

Hoe past alles in elkaar? Hoe zal het decor eruitzien? In welk kostuum word 

ik gestoken? Tekst leren was geen probleem voor mij. Tussen de examen-

leerstof door nam ik wel eens mijn script ter hand en zo kende ik de tekst 

heel snel en vlot!

Op dansgebied voelde ik mij in het begin helemaal niet zo zeker, maar het 

enthousiasme van de hele ploeg en het veelvuldig oefenen en repeteren 

van de danspasjes maakten heel veel goed.

Op het gebied van zang was ik aanvankelijk ook heel onzeker, aangezien 

bij de voorstellingen steeds live werd gezongen. Maar hoe minder ik me 

aantrok van de commentaren en opmerkingen, hoe vrijer ik me voelde en 

hoe ontspannener ik me voelde op het podium.
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Erg intensief repeteren
Zang, dans en spel stonden in deze musical, die volledig door  
‘amateurs’ gemaakt werd, op een erg hoog niveau.  
Er is duidelijk keihard aan deze voorstelling gewerkt.  
Hoe verliep de voorbereiding?
In juli kwamen we de eerste keer samen en al gauw bleek dat het een 

zwaar repetitieproces zou worden. Gedurende een half jaar elke woens-

dag naar de hondenschool om de hondenact te trainen, dinsdagavond en 

donderdagavond spelregie en zang en zaterdag en zondag een hele dag 

dans- en ensemblestukken; dat bleek achteraf toch een heel zwaar enga-

gement.

In augustus kampeerden we ook een dikke week in de studio om de cd op 

te nemen die na voorstelling werd verkocht. Dit had als grote voordeel dat 

de zang al volledig op punt stond in september.

Ondanks het heel drukke repetitieschema werd een hechte groep ge-

vormd en werd er uiteraard ook heel veel plezier gemaakt!

Wat gaat er door je heen wanneer op het einde van de voorstelling 
het publiek ogenblikkelijk rechtveert voor een staande ovatie?
We verwachtten niet dat het publiek zo onder de indruk zou zijn. We wa-

ren een beetje overweldigd door zo’n ovatie en uiteraard heel fier op de 

hele ploeg. Sommige mensen stonden zelfs met tranen in de ogen en een 

zakdoek in de aanslag. Het doet enorm deugd dat de toeschouwers de 

voorstelling zo apprecieerden.

’Beestenboel’
In de voorstelling werd niet alleen gezongen en gedanst. er speelden ook 

drie honden in mee. Hoe ga je met die beesten aan de slag? Het is immers 

algemeen geweten dat dieren zich nauwelijks laten regisseren.

De laatste zin uit bovenstaande vraag blijkt na het hele repetitieproces am-

per waar te zijn. Dieren laten zich wel regisseren, je moet alleen de juiste 

methode toepassen én een berg geduld hebben. aan een hondenact be-

gin je niet zomaar. Je hebt een aantal deskundigen nodig. 

Zo is er Walter Verhoeven van anubis animal Starmaker, die zijn strepen als 

hondentrainer al in talloze films, televisieseries en musicals verdiende. On-

der zijn deskundig oog studeerden de honden de hele act in en pas toen 

dat op punt stond, mochten wij, de acteurs eraan beginnen.

Dan heb je nog anne-Marie eestermans en haar drie Chinese naakthonden 

Starky (bekend uit ‘Superhond’), Kinky en Spooky. Zij heeft hemel en aarde 

verzet om – samen met ons – een haalbaar werkproces en dito resultaat 

neer te zetten. 

Het werken met honden is inderdaad niet zo vanzelfsprekend. Honden zijn 

geen mensen: alles moet heel gestructureerd en volgens een vaste volg-

orde verlopen. Commando’s geven, bepaalde handgebaren, belonen,… 

Het zijn toch allemaal dingen die er bij het acteren nog bijkomen. De eer-

ste repetities hebben we enkel contact gemaakt met de honden: wande-

len, strelen, stukjes vlees geven. Pas wanneer we een hechte band met de 

dieren hadden, konden we aan de slag met de circusact. Zo gebeurde ook 

en het resultaat was ons inziens toch de moeite!

Alles tegelijk!
Alsof dat nog niet genoeg was, zat er ook nog een stuk figuren-
theater bij.
Vik: Vitalis trekt de wereld rond met in zijn zog drie honden en een aapje. 

Die honden waren nogal snel gevonden, maar een aapje (‘monsieur Joli-

coeur’), dat was andere koek. Opsnorwerk leerde algauw dat exotische 

dieren (zoals ons aapje) niet meer gebruikt mogen worden in voorstellin-

gen. De keuze voor een pop lag dus voor de hand. Het manipuleren ervan 

mocht ook geen probleem blijken, aangezien ik bij theater Tieret al regel-

matig menige pop heb laten dansen en ik daarenboven nog werd bijge-

staan door Tieret- en Collegecollega Steven De Beleyr.

er was zo’n scène waarin ik met mijn rechterhand de aap moest bedienen 

terwijl in mijn linkerhand drie leibanden met honden eraan bengelden, 

én ik ondertussen een gevoelig lied moest zingen om Remi op te beuren: 

manipuleren, honden in het getouw houden, acteren én zingen… Geen 

sinecure… en dan zeggen ze nog dat mannen geen twee dingen tegelijk 

kunnen.

De liefde vooor het toneel
‘Alleen op de wereld’ zit er helaas op. Welke theaterplannen staan er 
in de toekomst nog op stapel?
Jens: Op dit moment heb ik nog geen concrete toekomstplannen. Ik blijf 

uiteraard cursus volgen bij JTO om mezelf verder bij te schaven. Ondertus-

sen kijk ik wel uit naar volgende projecten, maar als 13-jarige is het hele-

maal niet simpel om een gezelschap of toneelstuk te vinden om in mee te 

spelen. Nog even wachten tot ik aan het schooltoneel mag deelnemen?

Vik: De theatertrein boemelt voor mij ondertussen verder. Ik speel dit sei-

zoen nog ‘Barbie-rama’ voor theater Tieret in verschillende culturele cen-

tra in het Vlaamse land, er zijn ook nog een aantal straattheaterprojecten 

op til, de figurentheaterworkshops die ik daarnaast nog geef draaien mo-

menteel op volle toeren en begin januari beginnen de repetities al voor de 

nieuwste productie van Studio Theater Tsoeflurken. 

Toekomstplannen genoeg dus, maar in een zeldzaam vrij moment denk ik 

toch nog met weemoed terug aan de musical, de hondjes en wordt er al 

eens luidop van een herneming gedroomd…

Van dit duo hebben we het laatste nog niet gezien. Let op onze woorden!

BN
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De repetities zijn op dit moment in een laatste 

stroomversnelling terechtgekomen, wat er op 

neerkomt dat elke dag dat we niet bij oma of 

schoonmama aan de feestdis schuiven, al spe-

lend wordt doorgebracht. Terwijl u dit leest, zijn 

de voorstellingen al achter de rug. Hopelijk heb-

ben we aan uw verwachtingen voldaan.

  

Het schooltoneelproject voor dit jaar heeft heel 

toepasselijk de titel ‘De keuken’ meegekregen. U 

wordt namelijk een blik vergund in de kookgele-

genheid van een heel groot restaurant. 

Het eerste bedrijf toont wat er zich afspeelt in 

de aanloop naar en tijdens de lunch: een hele 

batterij koks, hulpkoks en serveuses zijn bezig 

met het klaarmaken en opdienen van de maal-

tijden en dit verloopt op zijn zachtst gezegd vrij 

hectisch. Het is putje zomer en niet enkel de 

temperatuur bereikt bijwijlen het kookpunt… 

Het wordt echter meer dan een zoveelste ‘Mijn 

restaurant’, ‘Keukenrebellen’ of ‘SOS Piet’. Terwijl 

wij een lach op uw aanminnig gelaat proberen 

toveren, wordt u namelijk in één ruzie door ook 

uitgenodigd om eens na te denken over dro-

men, het leven en de liefde. Dat krijgt vooral zijn 

uitwerking in het tweede bedrijf – tussen de 

middag- en avondshift – wanneer de persona-

ges (en met hen de acteurs en het publiek) een 

beetje rust krijgen. Dat deel is echter tezelfder-

tijd ook de aanloop naar de ‘apotheose’ in het 

derde bedrijf. er sneuvelt namelijk meer dan nu 

en dan eens een bord…

Een verhaal over ons,  
over vandaag
Het stuk werd geschreven door ene arnold Wes-

ker. Hoewel waarschijnlijk allerminst een ronken-

de naam voor de meesten onder u, wordt deze 

Brit toch tot een van de belangrijke schrijvers uit 

het twintigste-eeuwse theater gerekend. Naast 

vierenveertig theaterstukken schreef de man 

ook kortverhalen, essays, een kinderboek, poë-

zie en voorwaar een autobiografie. 

Kritieken over zijn stukken waren zonder uitzon-

dering erg lovend, getuige deze twee citaatjes 

over ‘De keuken’: “flashing, illuminating, moving, 

funny, passionate, authentic…” (Bernard Levin, 

Daily express). “[‘The kitchen’] achieves some-

thing that few playwrights have ever attempted; 

it dramatizes work… rising at the end of the first 

half to a climactic lunch-hour frenzy that is the 

fullest theatrical expression I have ever seen of 

the laws of supply and demand” (Kenneth Tynan, 

The Observer).

Wesker schreef ‘De keuken’ al in 1957 als (late) 

reactie op de Tweede Wereldoorlog. Hij bevolkt 

zijn stuk met een amalgaam aan verschillende 

nationaliteiten, gaande van rasechte Vlamingen, 

over Duitsers, tot Grieken en een Italiaan. een 

soort Mini-europa, als het ware. Het hoeft dan 

ook niet gezegd dat de hatelijke opmerkingen 

in verschillende landstalen vrolijk van snijplan-

ken en koelkasten ketsen. Toch is het stuk geen 

icoon geworden van een toentertijd brandend 

europa, noch een zoveelste overduidelijk waar-

schuwend vingertje. Hoewel er onderhuids wel 

een echo doorklinkt van die schreeuw naar ver-

draagzaamheid en wederzijds begrip, willen we 

vooral een verhaal vertellen over ons, over van-

daag. Getuige daarvan zijn de talrijke schrappin-

gen en aanpassingen die doorheen de repetities 

zijn aangebracht.

professionele regisseur  
met veel geduld
Het hele proces gebeurt onder het (goed)keu-

rende oog van regisseur Domien Van der Meiren. 

Hij verdiende reeds zijn strepen bij De Queeste, 

Theater Malpertuis, het Huis van Bourgondië, 

het arsenaal en NTGent – en is daar nu volop 

weer mee bezig. Zijn eerste grote zaalproductie 

was ‘Diplodocus Deks’ van Tom Lanoye, een co-

productie tussen KVS-Brussel en NTGent. Vorig 

seizoen realiseerde hij voor NTGent – samen met 

Johan Simons – ‘edward II’ van Christopher Marlo-

we in een bewerking van Peter Verhelst. en alsof 

dat nog niet genoeg is, doceert hij tenslotte ook 

aan de Toneelacademie van Maastricht. en die 

capaciteiten als lesgever heeft hij meer dan wat 

dan ook nodig om onze meute jonge honden 

in toom te houden! Met engelengeduld loodst 

hij ons keer op keer door het stuk; luidop naden-

kend, lachend of met de handen in het haar, ter-

wijl hij er geen graten in ziet een scène desnoods 

tien keer opnieuw te laten spelen, tot ze helemaal 

juist zit. Tussendoor zijn we met zijn allen voort-

durend aan het praten – over de interpretatie van 

een bepaalde zin, het gebruik van de ruimte, de 

keuze van de muziek. ‘De keuken’ is het werk van 

een hele groep.

keuken met vele ‘lagen’
en als die groep nu al van een ding zeker is, dan 

is het dat u na de voorstelling in de foyer over 

het stuk zal gaan napraten. ‘De keuken’ is uit zo 

veel verschillende lagen gebouwd, dat iedereen 

wel iets vindt dat herkenbaar is voor hem of 

haar. Toneel kan zulke verhalen vertellen. Toneel 

moet zulke verhalen vertellen! en de acteurs? 

Die stijgen eventjes boven zichzelf uit. Of om 

het met de woorden van arnold Wesker te zeg-

gen: “Weet gij wat een spel is? een droom! Op 

zo’n moment vergeet ge wat ge zijt en wordt ge 

wat ge zoudt kunnen zijn. als een mens droomt 

wordt hij groter, beter. Vindt ge dat dwaas?”

P. De Geest 
(aka Hans, de Amerikaanse Duitser)

scHooltoneel editie 2008-2009

de interne keuken 
Het is weer zover… Over enkele luttele weken slaat voor ons de acute 
plankenkoorts weer toe en kunt u dat live komen meemaken!  
En ‘ons’, dat zijn dit jaar een handvol leerkrachten en een paar handenvol 
leerlingen uit de presentatie en het College. 
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een paar weken later vroegen we Wim aan te 

sluiten bij de groep voor de technische onder-

steuning. Ons doel was om alle leerlingen van 

de eerste graad de mogelijkheid te bieden om 

mee te werken aan een voorstelling op muzi-

kaal, poëtisch of technisch vlak. 

We wisten toen wel al wat we wilden bereiken, 

maar hadden op dat moment zelfs nog geen 

naam voor ons project. Het idee is gebleven, de 

naam is dan op een blauwe maandag gekozen, 

de aanpak is in de loop van de jaren wat bijge-

schaafd en gegroeid, maar dit jaar vieren we 

reeds ons houten jubileum.

Het begin: rood!
‘Rood’ was onze eerste voorstelling, met 56 

enthousiaste leerlingen van het eerste jaar. We 

hadden een technische ploeg die zorgde voor 

het intussen gekende logo, een filmpje van een 

straat als achtergrond bij de voorstelling en ge-

luid en licht dat toen nog van op één klein tafel-

tje geregeld kon worden. 

We hadden een klein podium voor de 17-kop-

pige ‘streetband’ en een lange, witte streep liep 

door de zaal. Met enkele kartonnen panelen, 

geruggensteund door lege colabakken, creëer-

den we een straatbeeld van goede en minder 

goede leefomstandigheden van jongeren van 

twaalf. een tiental poëten brachten de jeugdka-

mers tot leven. Ons project was vertrokken en 

goedgekeurd. Maar we zouden ernaar streven 

om geen twee keer hetzelfde te doen. Kwestie 

van boeiend te blijven.

 

gespannen snaren
Joke kwam met een nieuwe titel: Gespannen 

snaren. Ruimte genoeg om het boeiend en span-

nend te houden. We zochten spanningsvelden 

van jongeren op en konden nieuwe dingen uit-

proberen. We gingen scheep met 86 leerlingen 

van het eerste en tweede jaar. Uiteindelijk zouden 

we met een zestigtal de eindstreep halen. 

er kwam een groot podium. er werden muren 

beschreven met vaseline, om het juiste black-

toneel Voor en door leerlingen

Houten jubileum voor indigo
Op 18 november 2003 werd na een eerste verkennende vergadering bij 
ons thuis een eerste fles champagne ontkurkt op de geboorte van een 
muziek- en poëziegroep. Degenen die een toost uitbrachten die avond: 
Jeffrey, Joke en ikzelf. Na middernacht konden we nog eens klinken… 
op mijn verjaardag. 

lighteffect te creëren. er was extra ruimte nodig 

voor het orkest, want die waren intussen ook 

al met dertig. en er kwam deze keer ook een 

nieuwe groep zangers en zangeressen aan te 

pas en… er waren twintig (!) poëten. er werden 

coulissen gecreëerd en er was grote alertheid 

vereist van de licht- en geluidstechniek. 

Het geheel was volgens ons echter te statisch, 

dus moest er wat beweging in komen. De voor-

stelling ‘Golven’ zou daar wat verandering in 

brengen. Het oog wil ook wat en ons publiek 

wilde meer actie. 

Dynamischer
Poëzie en filmfragmenten wisselden elkaar af, 

de zeilen reden op en af het podium. We staken 

iets meer vaart in het geheel en kregen inder-

daad wind in de zeilen. Het orkest begeleidde 

vlekkeloos eigentijdse nummers zoals ‘Car Wash’ 

en waagde zich zelf aan de titelsong van ‘Tita-

nic’ zonder dat ons schip ging zinken.

Wat we zelf doen, doen we…
Stilaan was het welletjes geweest om ons enkel 

bij poëzie te houden en de creatieve box van 

Jeffrey beperkte zich duidelijk niet enkel tot mu-

ziek. ‘Golven’ was pas opgevoerd, of hij begon 

met het schrijven van ‘Kamergesprekken’. 

Ons podium werd een grote blokkendoos van 

stellingen met allemaal afzonderlijke kamertjes 

en optrekjes van jongeren uit dezelfde klas. Ze <<<
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vertoefden ieder in hun eigen leefwereld, waar-

van de school een belangrijk deel uitmaakte. 

Slechte studiekeuze, echtscheiding, verjaardags-

feest, veel muziek en een verhaal doorspekt met 

poëzie. We hebben het allemaal gehad. Het 

koor bestond uit 25 personen van het eerste tot 

het derde jaar. Bij de poëten en het orkest waren 

ook leerlingen van het vierde jaar. Wat doe je als 

leerlingen komen vragen of ze alstublieft nog 

een jaartje mogen meedoen. “Sorry, ’t is niet 

meer voor u!” was niets voor ons.

part of JCS
Vorig jaar was er het jubileumjaar van de 

school. Bij die gelegenheid werd de musical 

‘Jezus Christ Superstar’ opgevoerd. De orkest-

leden van Indigo maakten deel uit van het or-

kest. Indigo zelf gaf geen extra voorstelling en 

zal dus dit jaar voor de vijfde keer een voorstel-

ling verwezenlijken. 

Eigen werk van leerlingen
Na een jaar ertussenuit waren we echter nog 

op zoek naar een nieuwe invulling, toen Tuur 

frencken in maart vorig jaar met het voorstel om 

een musical te schrijven op de proppen kwam! 

Tuur nam in het 1ste jaar reeds deel aan ‘Rood’ 

en is elk jaar een enthousiaste Indigo-muzikant 

gebleven. Hij is aan zijn zesde voorstelling bezig 

met de school, want ook voor JCS droeg hij zijn 

steentje bij.

Tuur wilde samen met zijn zus, Liselotte, een 

musical op poten zetten. Hij zorgt voor de mu-

ziek, zij voor de tekst en samen zouden ze het 

verhaal verzinnen. We waren er onmiddellijk 

voor te vinden, maar het moest aan een aantal 

criteria voldoen: het moest kunnen uitgevoerd 

worden door leerlingen van het 1ste , 2de , 3de 

en eventueel 4de jaar en iedereen die wilde, 

moest kunnen deelnemen, m.a.w. niet voor een 

‘select clubje’ van ‘specialisten’.

Tijdens het derde trimester van vorig schooljaar 

en in de grote vakantie hebben we een aantal 

keren overlegd met Tuur en Liselotte en in sep-

tember zijn we begonnen met de zang- en to-

neelrepetities. Het is opnieuw een uitdaging. We 

repeteren op maandag-, dinsdag- en donder-

dagmiddag. Onze begeleidingsploeg wordt dit 

jaar versterkt met Bram Noens. Met zijn vele to-

neelervaringen komt hij ons bijstaan en neemt 

hij een aantal scènes voor zijn rekening. Voor het 

decor krijgen we hulp van Patrick Braem en de 

kledij wordt gemaakt door Vera Persoons (ook 

verantwoordelijk voor een deel van de kledij van 

‘Jezus Christ Superstar’). 

Musical
De hoofdrollen moeten kunnen acteren én zin-

gen. alle bijrollen moeten kunnen zingen, maar 

er moet ook plaats en ruimte zijn voor niet-zan-

gers. 

Het orkest kent intussen ook de eerste liedjes en 

wellicht volgt binnenkort een eerste samenzang 

met het orkest.

We repeteren volop de tekst van het eerste 

deel; het tweede deel is ‘nog in de maak’. Ook ik 

wacht vol spanning op de ontknoping.

Onze vijfde productie wordt een sprookje. 

Vreemde landen, vreemde wezens, grote en 

kleine helden en een grote queeste naar de op-

lossing van een wereldprobleem. 

Ondanks de sprookjesachtige verpakking gaat 

het hier echter om een zoektocht van jonge 

mensen naar een eigen identiteit in een wereld 

die vastzit in eigen denkpatronen en die men-

sen uitsluit om hun anders-zijn. Voorlopig blijft 

het nog even een sprookje zonder naam, maar 

aan de vindingrijkheid van beide schrijvers te 

zien, zal er zeker wel nog iets spectaculairs uit 

de bus komen. 

De muziek speelt natuurlijk een belangrijke rol in 

een musical. Maar onder de veilige vleugels van 

Jeffrey is het goed toeven voor de muzikanten.

We (de ganse ploeg) hopen de toeschouwers 

vooral mee te kunnen nemen in opnieuw een 

beklijvende realisatie van Indigo. 

Voor ons, de anciens van Indigo, kan het ei-

genlijk niet beter zijn: twee leerlingen van onze 

school die een stuk schrijven en waar we de 

mogelijkheid hebben om dat binnen de school-

uren te laten repeteren en ook uit te voeren. 

Toneel van en voor leerlingen! Iedereen welkom 

op 1 en 2 mei 2009.

S. Vancauwenberghe

Collega’s, wier leerlingen steeds met alles in 

orde zijn: geen handboeken vergeten, perfect 

ingevulde hoofding op het huiswerk, kantlijn op 

precies drie centimeter van de rand, in het rood, 

bord steeds ‘propergeveegd’ voor de intrede 

van de professor. en met water. Uiteraard. Of er 

zwaait wat. en dan zal je het geweten hebben. 

Want je zit sneller aan vier nota’s dan je denkt. 

Of 8. Word je al ‘begeleid’ door iemand van het 

plaatselijk interventieteam. Of 12. Moet je met je 

ouders voor de groene tafel verschijnen. en toch 

heb ik het niet zo voor die ultra’s. 

De toorn van de meester
Niet dat het bij mij een zootje ongeregeld is, een 

bende, een troep halve kannibalen die nog net 

de leraar niet oppeuzelen. Oh neen: Ordnung 

muss sein, maar dan mijn Ordnung: gezelligheid 

troef. er moet geleerd worden. Uiteraard. Spreekt 

voor zich. We zijn geen jeugdbeweging. Leren 

zullen we. en liefst veel. Maar zonder schrik ‘voor 

de meester’. Niemand hoeft bang voor mij te zijn. 

een heilige eed die ik al vrij jong gezworen heb. 

Wij hebben nog blokfluit leren spelen met het 

mondstuk klapperend als castagnetten tussen 

onze tanden. Gewoon uit schrik om een halve 

noot verkeerd te fluiten. en voor punten gezon-

gen van ‘Maria die zoude…’ met meer tremelo in 

de stem dan frans Bauer. Of in de les fysica met 

veel gerommel in de darmen vraagstukken over 

gasvorming proberen oplossen. afkijken hielp 

niet, want er was toch geen kat die er iets van 

snapte. Gewoon omdat we het niet hadden aan-

Voor leerlingen, kinderen  
én kleinkinderen

kleuren in  
de grensstrook

Ik ben nooit ‘ne strengen’ 
geweest. Toch voel ik wel wat 
voor collega’s die hun hoofd nog 
maar in een klas durven steken 
en de leerlingen worden al stil, 
uit heilig respect voor de leraar 
wiens met stille didactiek door-
spekte lessen steevast in een 
gewijde rust verlopen. 



IC HOU feBRUaRI 2009 37

SCHACk-BOEk

blijven jonge wolven natuurlijk en hoe graag we 

ze ook zien, tijdens sommige lessen kan de vlam 

wel eens wat te veel in de pan slaan. 

Dan moeten de grenzen weer een tijdje scher-

per getrokken, hier en daar een elektronisch en-

kelbandje aangepast worden, mag er eentje al 

wat vroeger aan de dagelijkse wandeling begin-

nen, moet er eens een agenda naar een van de 

opperhoofden gebracht worden. 

Vallen en opstaan
en tijdens de donkere dagen van het schooljaar, 

als de kerstballen al een tijdje verteerd zijn, het 

nog te vroeg is om al aan de skilatten te den-

ken, de mot niet alleen in de zwemshort zit die 

daar eenzaam in de kleerkast ligt te dromen van 

zwoele Spaanse stranden, kortom wanneer er 

de klad een beetje inzit, dan denk je wel: vol-

gend schooljaar ga ik ze van bij het begin toch 

wat strenger aanpakken, vanaf de eerste school-

dag laten zien dat er een puntje op een i staat, 

dat een afspraak een afspraak is en dat er met 

sancties niet kan gesjoemeld worden. Ze zul-

len dan hun manieren wel houden! en vol goeie 

moed naar de eerste schooldag uitkijken. Want 

ze zullen verschieten.

Maar op de startavond loopt het al ‘mis’. Die 

ouders zijn allemaal zulke sympathieke mensen 

en bij hun kinderen zie je de zenuwen door de 

keel gieren. Dus het ijs maar breken met een 

moppeken. en zo zijn we weer vertrokken. en 

de eerste schooldag is het zeker niet ‘beter’. er 

zit er al eentje met tranen in de ogen omdat hij 

zijn rode pen niet direct weet te vinden en een 

ander kind weet te melden dat ze na de ver-

huis van mama nu helemaal alleen zit op deze 

school, zonder haar massa vriendinnen die nu 

waarschijnlijk samen – zonder haar – de tofste 

eerste schooldag van hun puberleven aan het 

beleven zijn. Kan je dan nog hameren op die 

rode kantlijn van drie centimeter? 

Goed, dan maar weer vervallen in onze ge-

woontepedagogiek van vallen en opstaan. en 

misschien halen we soms juist daardoor niet 

het onderste uit de kan, hadden we mits een 

hardere aanpak onze leerlingen naar een hoger 

niveau kunnen tillen, meer kunnen voldoen aan 

voeten- en andere hoogverheven eindtermen. 

Maar als ik op 30 juni mijn klasdeur kan sluiten 

met een zucht van: ik zal jullie missen, we heb-

ben ons allemaal goed geamuseerd, heb ik dan 

niet evenveel waardevols bereikt als andere col-

lega’s? Daarbij, ne mens op mijne leeftijd is toch 

niet meer te veranderen. Be yourself, probeer 

nooit iemand anders te zijn, dat lukt toch niet. 

Het zit nu eenmaal niet in mijn natuur. Want ook 

als vader ben ik gene strengen (geweest). 

zonen en dochters
Bij de geboorte van onz’ eerste droomde ik er-

van mijn examens te verbeteren met een braaf 

rustig kind op de schoot dat vol respect en ont-

zag zou opkijken naar hare papa, de wijze man 

die zoveel tijd stak in de evaluatie van zijn disci-

pelen. Het liep enigszins anders. Ons Judith was 

een kwikkelgat dat al vanaf de eerste dag boven 

haar glazen bakje kwam uitkijken als een schild-

pad en enkele maanden later haar wiegje uitrol-

de en nog enkel enigszins stil te krijgen was op 

de tonen van crooner papa met de levensliede-

ren “De Rode Duivels gaan naar Spanje en ons 

Judithje die mag mee” en “We zijn supporters 

van de Sportkring”. en maar gaan fietsen met 

haar en later met haar broer ‘fietsekerijden??’ 

Sander. Of later gaan voetballen met de ganse 

bende op de speelplaats in de Kasteelstraat of 

aan de touwen gaan hangen in de turnzaal. He-

roïsche vakanties hebben we beleefd in West-

ende: een paar opblaasbootjes kapotgestoeid, 

honderden krabben konden die zwartjes met 

de blote hand van tussen de golfbrekers halen, 

stiekem zelfgevangen visjes meegesmokkeld in 

het appartementsgebouw en een kettingbot-

gedurfd tijdens de les te zeggen dat we het niet 

snapten. Bang voor de toorn van de meester die 

enkel omwille van de centen wou afdalen tot ons 

niveau van debiliteit. Stress voor de vragen uit zijn 

groen schriftje die al onze studie-inspanningen 

van de voorbije dagen gewoon kelderden. Nee, 

zo’n leraar wou ik niet worden. 

als iedere westerling het van de daken 

schreeuwt jaloers te zijn op het rustig ‘ritme’ van 

de afrikaan, als de media ons dagelijks nieuwe 

manieren om te ontstressen voorstellen, wan-

neer we weten dat we door onszelf voortdu-

rend onder druk te zetten regelrecht afstevenen 

op een hartinfarct, wat zouden wij ons dan druk 

maken om een goeie kantlijn van zes centime-

ter, om een handboek dat eens een keertje thuis 

in de kast blijft liggen of om een oefening die 

niet volledig is voorbereid. en ja, ik weet dat ook 

wel: er moeten grenzen zijn. Maar liefst geen 

grenslijn, maar een nette grensstrook waartus-

sen het heel wat prettiger kleuren is. Waardoor 

je kleuren leuk gaat vinden, nieuwe combinaties 

kan uitproberen en ja, waar zelfs nu en dan nog 

een misplaatst lijntje kan worden weggegomd. 

Maar in een klas mag wel eens een woordje ge-

zegd worden, in een klas moet eens gelachen 

worden en ja, zelfs eens met de leraar. 

Zegt een meer dan gerespecteerde wijze col-

lega niet “ne mens moet zich minstens een 

keer per week belachelijk maken en eens in de 

maand op zijn bek gaan”? Maar ja, leerlingen 

<<<
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sing op een brug boven de e40 met ons fiet-

send peloton overleefd. en natuurlijk ons Wies 

in pure Baywatch-stijl door de strandredders 

laten terughalen toen ze met haar rubberbootje 

al flink op weg was naar Dover. Het waren uiter-

aard hectische tijden, maar bij dit alles was ik 

ook weer niet de traditioneel strenge papa, de 

manager van het groot gezin. als andere vaders 

met hun jeugd een balletje trapten, werden ze 

gespaard door hun mannelijke nazaten die hun 

bewondering van papa’s nochtans hopeloos 

verwaterde techniek niet onder stoelen of ban-

ken staken. Deze jongen werd helemaal niet 

gespaard, maar werd zowaar een meester in het 

onhandig (“precies ne robot op een voetbal-

veld”) ontwijken van messcherpe tackles en zag 

door een gekneusde rib ten gevolge van wat 

niet meer of minder dan een gewone ordinaire 

doodschop was een lucratieve transfer door zijn 

neus geboord. Gelukkig waren er de dochters 

nog. 

Gelukkig? andere dochters dragen hun papa 

op handen, kunnen met bijna verliefde blik in 

papa’s voetsporen proberen treden. Proberen, 

want die man is duidelijk het beste wat hen 

kon overkomen. Maar die van mij? Nooit ver-

liefde blikken gezien. Wel lange toten aan de 

ontbijttafel, gezaag achter den tv, gezucht als 

ik ‘mijn’ muziek wat luider zette, of erger nog, 

een poging deed om mee te zingen. Toch zal 

me steeds een teder moment bijblijven. Want 

ze stonden wel alle drie klaar om hun vader 

te verzorgen toen die was flauwgevallen na-

dat hij bij het verluchten van zijn ‘gazon’ uit 

onhandigheid met een riek in zijn eigen voet 

had gestoken. Maar zelfs toen konden ze hun 

lachen niet onderdrukken. allee, wat den ou-

wen nu weer tegenkwam. Toch te gek voor 

woorden, niet?

Nee, we hebben ook hier ons honderduit ge-

amuseerd, maar weerom was er geen sprake van 

echt gezag. en ja, had ik die meisjes wat minder 

laten heupwiegen bij Clapaja, misschien dat die 

studies dan wat… Was ik wat strenger geweest 

voor de jongens, dan had er misschien een in-

genieur of topvoetballer… Want achteraf verwijt 

je jezelf dat wel een beetje. Ik had misschien wat 

meer afstand moeten houden, de doelen dui-

delijker stellen, een weg voor hen uitstippelen, 

de toekomst beter voor ogen houden.

Maar dat is nu juist zo mooi aan het leven: je kan 

aan het verleden niets meer veranderen, maar je 

krijgt wel steeds nieuwe kansen. en ik zou ver-

anderen. Zoveel was zeker. Want met die klein-

kinderen zouden me op pedagogisch vlak meer 

kansen worden geboden. Open doelkansen. In-

leggertjes voor een doorwinterd pedagoog als 

ik. Van bij de start de goede aanpak. Wat afstand 

nemen. Het zouden tenslotte onze eigen kinde-

ren niet meer zijn. 

pepé
Bij de wijze grootvader zouden ze respect leren. 

Ik zou ze graag zien, dat stond buiten kijf, maar 

ik zou de wijze grootvader worden aan wie ze 

binnen 50 jaar nog met tranen in de ogen zul-

len terugdenken in de aard van “Wie ik nu ge-

worden ben (en daar zal de grootvader hoog 

genoeg mikken), heb ik voor een deel te danken 

aan mijn grootvader, de pedagogische Vlaamse 

reus.”

adoptiedochter Jocelyne was de eerste met de 

blijde boodschap. Zowel zij als blanke vriend 

Dieter zijn van het rustige type, dus met die klei-

ne zou het nogal moeten aflopen. Zij nam die 

zwangerschap afrikaans rustig op. Ze was zwan-

ger, en dan? In afrika zijn gezonde jonge vrou-

wen immers altijd zwanger. Beetje voorzichtig 

zijn, dat wel. Maar een zwangerschap mag zeker 

je leven niet beheersen. Last van dikke voeten? 

Mannequinfiguurtje naar de knoppen? Och, da’s 

allemaal tijdelijk. Dat komt wel terug.

Dieter was er minder kalm onder en leefde van 

echografie naar echografie. en de toekomstige 

grootouders? Die mochten alvast op zoek naar 

een naam. Voor zichzelf. Want ja, die kleine 

moet hen toch snel kennen? Grootva en groot-

moe? Te plechtig. Te moeilijk om uit te spreken? 

Bompa en bomma? Te oud voor prille vijftigers. 

Opoe en omoe? Te hollands. Mijn vrouw wou 

wel mémé zijn, dus ging ik pepé worden (zon-

der accent aigu op de eerste e, want het moest 

ne Vlaamse pepé worden, ne pépé is wat te 

sjiek, ruikt naar col en plastrong, heeft te veel 

fortisaandelen. Ne pepé is wat kleiner, draagt 

een pet en een versleten broek, en is al wat snel-

ler verstrooid), niet het minst als aandenken aan 

mijn eigen pepé, de man die Vlaanderen van 

het leven leerde genieten, vaak aan de hand van 

meerdere dagschotels.

reflux
Na een meer dan voorspoedige zwangerschap 

werd aaron De Grave op de zonnige woensdag-

ochtend van zes september 2006 om acht uur 

’s morgens geboren. Met een keizersnede. een 

eerste bezoekje aan de kraamkliniek maakte me 

al veel wijzer: het zou me verdraaid veel moeite 

kosten om mijn zorgvuldig uitgestippelde peda-

gogische weg van bij de aanvang al te gaan be-

wandelen. Want wat we daar in dat bakske von-

den, tartte alle verbeelding. en ik mag zeggen, 

daar is geen greintje stoef bij, want genetisch 

gezien heb ik met dat ventje niets te maken. Of 

was het dat universeel grootoudergevoel dat 

de kop opstak, dat gevoel van “mijn kleinkind, 

schoon kleinkind”? apetrots was ik, minstens 

even gelukkig als met de geboorte van de eigen 

kinderen of de aankomst van de adoptiekinde-

ren.

Toch maar proberen me wat in te tomen. Vlieg 

er eens niet in, neem wat afstand, word eindelijk 

eens wat kalmer, wat bezadigder, kortom, wat 

meer grootouder. en ik hield het vol. Toch een 

maand lang. Toen begon aaron last te krijgen 

van reflux. Waarschijnlijk van al die chocomelk 

van zijn moeder. Overal werd er gekotst, gegub-

beld, gespogen. 

Ge mocht dat kind nog niet bekijken of ge 

kreegt al een plek op uwen trui. en pijn dat dat 

ventje moet gehad hebben. een maand of twee 

heeft hij gehuild dat horen en zien verging. als 

hij zijn sirene aanzette, was het voor een paar 

uren. alleen op de schouder van pepé vond hij 

wat rust. Stappend rond de tafel op de tonen 

van “We zijn supporter…”, een schlager die na 

25 jaar duidelijk nog niets van zijn sedatieve po-

wer verloren had. 

Daar lag mijn pedagogisch meerjarenplan naar 

een schitterende toekomst voor kleinkinderen 

al in de papiermand. Want toen ik op een zon-

dagavond aan mijn zoveelste ronde rond de 

grote tafel bezig was met de kleinen op mijn 

schouder, merkte ik plots dat de rest van ons 

uitgebreid gezin me zat aan te kijken. en ik kon 

hun gedachten aflezen van hun gezichten: “ge 

gaat hem nog bederven tot in ’t merg van zijn 

benen.” Mijn Spartaanse opvoeding had het dan 

toch maar een paar weken volgehouden. Maar 

het refluxprobleem had duidelijk onze eerste 

band geschapen. Dat streng zijn schrapte ik al-

vast uit mijn pedagogische handleiding, maar 
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respect, dat moest blijven. Respect voor mens, 

dier en hun bezittingen! 

Hier speel ik!
De Jacko zou het eerste slachtoffer worden. 

Jacko, een gevaarlijk uitziende maar ingoede 

sul van een overgroeide husky. Geen seconde 

is de kleine aaron bang geweest van die reus-

achtige haarbol. en Jacko was voorzichtig. Zelfs 

een beetje bang. Vooral toen aaron in zijn loop-

rek met steeds hogere snelheid de living onvei-

lig begon te maken, en meer en meer de Jacko 

tot favoriet pestobject begon te viseren. Jacko 

kreeg schrik van de choco-racer en ging zich 

veilig verstoppen onder de keukentafel. Uit vei-

ligheidsoverwegingen voor alle partijen heeft 

pepé dan maar een veilig onderkomen voor 

Jacko in den hof ineengeflanst.

rijdend materiaal
Na het looprek kwam de loopfiets. en de 

‘kaamejong’. Want bleef het lopen eerst wat 

achterwege (waarom zou hij leren stappen, 

met dat looprek ging alles veel vlugger!), het 

tateren was er al snel. en geen seconde zwij-

gen. Zelfs in zijn bedje lag hij nog te zeveren. 

alles herkauwen wat hij de uren tevoren be-

leefd had. Over zijn pepé en mémé en nonkel 

‘Giege’ en zijn gehandicapte nonkel ‘agie’ die 

hij zo heerlijk kon plagen door zijn stiften van 

zijn bureau weg te nemen of door bij pepé te 

gaan zagen om ook eens op de schrijfplank 

van nonkel Twagi te mogen tekenen. eén 

minuutje maar. en nonkel Twagi laat het al-

lemaal oogluikend toe. aaron mag zelfs met 

zijn autootjes spelen. Want na de obsessie van 

de loopfiets (pepé mocht naast hem rijden, 

op zijne ‘kaamejong’ tot pepé zo de kramp 

in zijn billen kreeg dat hij zeer had tot achter 

zijn oren) is de obsessie voor het klein rijdend 

materiaal gekomen. Vanalles mag het zijn, 

rijden of vliegen moet het kunnen. Zet een 

zwaailichtje op een auto en het is een ‘duuda’, 

wat vracht vervoert is een ‘kaamejong’ en een 

VLD-er rijdt in een ‘zjuup’. Boeren rijden met 

een ‘takotter’, wat kleinere spullen vervoer je 

in een ‘net’ en afval schep je in de ‘fakfrok’ 

die je aan je auto hangt. Op reis naar Spanje 

vlieg je met een ‘panje’ en soms zie je nog 

wat anders in de lucht: nen ‘bambong’ of zelfs 

ne ‘kotser’. Het mag wel geen lawaai maken, 

want dan… ‘aanon bang’. 

Veel duuda’s
en wat doe je dan als pepé? Op woensdagna-

middag op de vloer liggen om een kettingbot-

sing te ensceneren natuurlijk. Of op zaterdag-

namiddag de rommelmarkt afdweilen op zoek 

naar Matchbox, Majorette of Dinkie Toys. 

Raar keek die verkoper die me een autootje met 

sirenewerking probeerde te verlappen en pepé 

verstrooid antwoordde “nee, aanon bang”. Ik 

kreeg snelsnel wat andere autootjes tegen ver-

minderde prijs. Weer een goeie daad voor de 

gehandicapte medemens, moet die verkoper 

gedacht hebben. Of geluk hebben op de rom-

melmarkt en een hele doos autootjes op de kop 

tikken voor €8. Zo gelukkig als een klein kind 

naar huis. Onderweg bijna twee keer gevallen 

met fiets en autootjes, maar dat kon de pret niet 

drukken. en samen met mémé en de nonkels de 

buit bekijken en benoemen: zoveel duuda’s, zo-

veel kaamejongs,… Met mondjesmaat vindt hij 

dan enkele ‘nieuwe’ autootjes in zijn speelbak, 

de rest van de doos staat op onze slaapkamer, 

naast de kast. als hij dat moest weten! Ik krijg re-

gelmatig onder mijn voeten van mémé bij wie 

die auto’s nu al de strot uitkomen. “en gaade 

da voor de andere kleinkinderen ook allemaal 

doen? Ge zult uw bezigheid nogal hebben!” Ik 

denk het wel, meer nog, ik ben ervan overtuigd. 

Pepé, de Spartaan? Laat me niet lachen.

Een wit product
en ’t zal niet lang meer duren. Want eind okto-

ber is ons oudste wit product, ons Judith, be-

vallen van Kobe Van der Steichel (zoontje van 

een oud-leerling, als leraar geraak je nooit van 

je leerlingen vanaf. Ze achtervolgen je tot in 

de genen van je nageslacht!). Dat is uiteraard 

gene choco, maar weerom een goedgelukt 

wit product. (alle kleintjes lijken tegenwoordig 

wel geslaagd. Kijk eens in de kinderwagen van 

onze jonge collega’s en je kan een babymodel-

lenbureau beginnen. een gevolg van het perso-

neelsbeleid op school: gelukkige ouders maken 

mooie kindjes?) 

Weerom na een voorspoedige zwangerschap 

een vlotte bevalling. fiere ouders en grootou-

ders, want we vonden weer wat om trots op te 

zijn in ’t glazen baksken. Kobe is nu twee maand 

oud en is zo rustig als zijn pa. Van zijn ma kan 

hij het niet hebben: die scheurt nu met haar 

auto door het Waasland terwijl ze Kobe de borst 

geeft en nog snel een SMS naar zijn pa stuurt. 

en zij ging die kleine niet verwennen hoor! Hij 

laat nog maar een halve scheve scheet en er 

staat al een trio internationaal bekende darm-

specialisten rond zijn babybedje. Ondertussen 

is mémé dan al kaarsjes aan het branden bij alle 

heiligenbeelden, iconen en foto’s van overleden 

familieleden in de Breedstraat en wordt pepé 

om het half uur op de hoogte gehouden door 

een SMS-gezondheidsbulletin. en pepé voelt 

het weer beginnen kriebelen. ’t Is op kerstavond 

begonnen. Tot dan was Kobe een kind van eten 

en dodo. Hij was extreem braaf. Maar op kerst-

avond vertoonde hij de eerste kenmerken van 

‘karakter’: even serieus zijn ‘kwèk’ openzetten. 

alleen op de arm van pepé was hij tot bedaren 

te brengen. en terwijl de anderen in druk gerod-

del verzonken waren, produceerde hij zijn eer-

ste lachje naar pepé. Verbaasd over zijn eigen 

reactie kwam er nog een lachje, en nog een… 

Hij kan het nog niet zeggen, maar hij trok een 

oogsken naar pepé en ik hoorde hem denken: 

en wij gaan ons hier amuseren, hé ouwen. Haal 

die korte broek maar al uit de kast want over 

een paar maand kruipen wij hier samen over de 

vloer, dan moogt ge weer paard spelen, mémé 

zal voor ’t rustiger amusement zorgen: die mag 

de eerste puzzeltjes al klaarleggen, maar voor 

de wildere spelletjes moet gij dan maar zorgen. 

en ’s avonds zult ge dan weer uitgeteld in uwe 

zetel zitten en zal mémé zeggen “zijde nu nog 

niet geleerd? Doet da nu toch eens wat rustiger 

met die kleinen. Ge zult hem nog zo zot als een 

achterdeur maken tot er geen handen meer aan 

te steken is.” 

en ge zult dat in uw binnenste ook wel weten. 

en de volgende dag zal het wat rustiger zijn… 

Zeker een kwartier.

H. Schack
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Zowel geestelijk als organisatorisch bereidden talrijke bijeenkomsten en 

evenementen ons op de reis voor. Om de kost zo laag mogelijk te houden, 

organiseerden we o.a. een spaghetti-avond. Leuk, en tegelijk verwierven 

we financiële middelen. 

Naar Armidale
Uiteindelijk vertrokken we op vijf juli met een twintigtal Sint- Niklazenaars 

o.l.v. alexander Vandaele naar de WJD. De heenreis was zeer vermoeiend, 

vier uur bus naar Parijs, elf uur vlucht Bangkok, twaalf uur wachten in de 

luchthaven, negen uur vlucht naar Sydney, negen uur bus naar armidale. 

Hier werden we opgewacht in het Sint- alberts college door de bisschop 

van armidale, Luc Matthys, een uitgeweken Vlaming. De campus was door 

de vakantie volledig voor ons ter beschikking en we logeerden in de goed-

ingerichte studentenvertrekken. 

Overdag gingen we op verkenning, maar ook inhoudelijke verdiepingsmo-

menten stonden op het programma. Na vier dagen werd in armidale een 

eerste grote slotviering gehouden voor alle pelgrims om aan de wereld te 

laten zien dat we gelovig zijn, nadien werd als afscheid een grote slotre-

ceptie aangeboden voor pelgrims en inwoners uit het bisdom. een echte 

verbroedering ontstond. 

Aan ruimte geen gebrek
Vanuit armidale vertrokken we per tweeën naar een gastgezin. Dit viel su-

per mee! Mijn gastgezin was zeer landelijk gelokaliseerd. De levensruimte 

die mensen daar bezitten is onvoorstelbaar. Sommigen hadden zelfs een 

heuse tractor om hun privé- terrein te onderhouden. We werden ingescha-

keld in het sociale leven, maar ook typische bezoeken werd door ons gast-

gezin gepland. Zo hielpen we in een verdeelcentrum van kleding voor de 

armen, maar we bezochten ook een immense schapenranch. We leerden 

ook dat contacten tussen aboriginals en australiërs zeer moeilijk verlopen. 

Het eten viel mee, wel werd alles geroosterd, zelfs salami wordt geroosterd. 

Gewoon brood kent men er niet. Het afscheid van mijn gastgezin viel me 

erg zwaar. De 4 kindjes van mijn gastgezin en ikzelf huilden bij het vertrek.

Sydney: 500.000 pelgrims
Nu gingen we terug in groep naar de eigenlijke WJD in Sydney. Hier werd 

de temperatuur aangenamer. armidale is immers verder van de zee en veel 

hoger gelegen, waardoor de temperatuur in de winter (juli en augustus) 

zich tussen -5 en 10 graden bevindt. In Sydney werd dit 18 graden. De stad 

werd overweldigd door de 500.000 pelgrims! 

In de voormiddag was er een catechetisch moment. enkele bisschoppen 

uit België, waaronder onze bisschop Luc Van Looy , begeleidden ons per-

soonlijk. De boeiende gesprekken met hem zullen me altijd bijblijven. We 

praatten zelfs over onze school, die hij als uitstekend bestempelde. Verder 

over o.a. hoe mensen het bekijken als je naar de WJD gaat… pausfreak of 

sociaal aangelegd?, opkomen voor je geloof, stilstaan bij alledaagse din-

gen, meer antwoorden vinden over wie je bent en wat je wilt… 

Internationale contacten
De slotviering in aanwezigheid van de paus, die als thema voor de WJD 

2008 koos: “You will receive power when the Holy Spirit comes upon you 

and you will be my witnesses” (acts 1:8), vond plaats op Randwick ranch. 

Hier werd een nachtwake met duizenden mensen georganiseerd. Spon-

taan werden ook hier contacten gelegd met jongeren uit New- Zeeland, 

Italië, Duitsland, fankrijk, Canada, USa…

Na de eigenlijke WJD namen we een binnenlandse vlucht naar Rockhamp-

ton, veel noordelijker gelegen, maar aangezien we in het zuidelijke half-

rond zitten, wel veel warmer. Van daaruit verkenden we gedurende drie 

weken met enkele jeeps het australische binnenland. 

On the road
Dagelijks legden we enkele honderden kilometers af en logeerden in di-

verse omstandigheden. Zo verbleven we in een jeugdherberg waar we per 

ongeluk om elf uur ’s avonds het brandalarm lieten afgaan, waardoor en-

kele tientallen mensen moesten geëvacueerd worden door de brandweer. 

We sliepen in stallen van boerderijen, maar ook eens in een prachtige villa, 

zwembad en jacuzzi incluis, aan de oceaan. De fauna en flora is ongerept 

en verbluffend. De weidsheid van de ruimte is overal aanwezig en immens, 

je kan een uur rijden zonder één mens tegen te komen. Maar ja, aan alles 

komt een eind! De terugreis naar België verliep wel vlotter dan de heenreis. 

Een onvergetelijke ervaring
De vijf weken afwezigheid van thuis en dagelijkse beslommeringen cre-

eert wel een klaarheid in ideeën en maakte mijn karakter sterker. Het on-

derscheid tussen wat kan en niet kan, wat ikzelf denk en wat anderen den-

ken, wat ik wil en juist niet wil, waar ik voor opkom en waar ik niets mee te 

maken wil hebben is duidelijker geworden. 

Marie- Christine Wilking van onze school was ook van de partij, zij heeft deelge-

nomen aan het korte programma (twee weken). 

Rebekka De Pot (6WeWia)

naar de wereldjongerendagen

down under adventure
De wereldjongeren dagen (WJD) werden in de zomer van 2008 georganiseerd in Sydney, Australië. Vanuit de dekenij 
in Sint- Niklaas bereidden we ons reeds twee jaar voor op dit gebeuren. Het werd een ingrijpende ervaring!

Marie-Christine en Rebekka
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Na een week centjes sprokkelen trokken ze te 

voet naar Gent (!) om het resultaat persoonlijk 

en live in de ether bekend te maken. Verslag van 

een hartverwarmend kerstmoment. 

Vrijdagmiddag, oudercontact. Het is koppen lo-

pen aan het kruispunt ter hoogte van de Calfac. 

Ouders zoeken op de infoborden waar ze de 

klassenleraar van kindlief kunnen spreken. Plots 

duiken twee sympathieke jonge snaken op, ge-

wapend met collectebus en getooid in een wit 

T-shirt, beplakt met een vel papier. Of u niet wil 

steunen? Het is voor het goede doel, meneer. 

Music for Life. We hebben deze week geld bij-

eengesprokkeld, en we gaan dat morgen afge-

ven. Niet zomaar, neen, we wandelen van Sint-

Niklaas naar Gent. 

Collectebus
Ik passeer toevallig, op weg naar het secretari-

aat. Kordaat maar met de glimlach vangen de 

leerlingen in kwestie mij net als alle andere pas-

santen op. Tien seconden, meer hebben ze niet 

nodig om hun ontwapenend verhaal te vertel-

len. Ik haal mijn portefeuille boven en ben dui-

delijk niet de enige die wil geven. Het klinkt dan 

ook ongelooflijk. Ik had gedacht dat het proef-

werkenbombardement onze leerlingen dermate 

uitput dat ze enkele dagen moeten bekomen. 

Niets is minder waar. Maandagnamiddag, luttele 

uren na de laatste krachtmeting, beslissen en-

kele vijfdejaars om nog even de wereld te ver-

beteren. en zo staan ze vrijdagmiddag, volledig 

vrijwillig, geld in te zamelen aan de Calfac.

’s anderendaags heb ik collega Vincent De 

Meyer aan de lijn. We hebben afgesproken om 

’s avonds in Gent te gaan muurklimmen, maar 

hij heeft beloofd om eerst de dappere stappers 

op te wachten aan het glazen huis. Zo’n voorzet 

mogen we niet voorbij laten waaien. een half 

uurtje later staan we op het Zuid in Gent. Nor-

maal een wat troosteloos plein met een onwaar-

schijnlijk lelijk kantoor- en winkelcomplex, maar 

nu hangt er zowaar ambiance in de lucht. De 

gloed van het glazen huis heeft heel wat men-

sen op de been gebracht, ondanks het druile-

rige weer. Uiteraard is er veel jong volk, en van 

elke jeugdbeweging loopt er wel een uniform 

rond. Maar we botsen evengoed op een dele-

gatie van een sympathieke cafévoetbalploeg 

uit het Waasland, en rechts zit Piet Huysentruyt 

kookboeken te signeren en te verkopen voor 

het goede doel. 

Aankomst
Met enkele collega’s vormen we een mini-ont-

vangstcomité. ellen Bats komt haar babysit Lotte 

persoonlijk opwachten. Nieuwbakken gods-

dienstcollega Jonathan Beyaert houdt het foto-

toestel in de aanslag, tot hij merkt dat zijn batte-

rijen leeg zijn. algauw treffen we de ouders, die 

al even enthousiast zijn over het engagement 

van hun kinderen. 

Wanneer Vincent, die in nauw contact staat met 

de helden, meldt dat ze in aantocht zijn, breken 

40 kilometer staPPen Voor Het goede doel

sjks for life
Al enkele jaren steunen de leerlingen van drie en vier de kerstactie ‘Music for life’ van radiozender Studio 
Brussel (inderdaad, die met de luide muziek). Dit jaar besloten enkele vijfdejaars om dat initiatief een extra  
duwtje te geven. En hoe! 

MUSIC fOr lIfE
Drie jaar geleden startte Studio Brussel met 

een actie voor het goede doel: Music for 

Life. Samen met het Rode Kruis wilde de 

radiozender een humanitair probleem dat 

weinig media-aandacht kreeg, toch in de 

schijnwerpers zetten. Daarvoor lieten ze zich 

inspireren door een opmerkelijke actie van 

een gelijkaardige radiozender in Nederland. 

Drie radiopresentatoren laten zich een kleine 

week opsluiten in een glazen huis. De klok 

rond maken ze radio. Ondertussen kan het 

publiek betalen om een plaatje te laten 

draaien, of komen mensen de opbrengst 

van spontane, vaak ludieke acties ter plaatse 

op de rooster tellen. Om hun engagement 

te onderstrepen, eten de presentatoren niet, 

op wat voedzame sapjes na. Het format sloeg 

onmiddellijk aan bij het brede publiek. Na de 

problematiek van zuiver drinkwater in het 

Zuiden en de strijd tegen landmijnen, wou de 

actie dit jaar iets doen aan het lot van de vele 

honderdduizenden vluchtelingenmoeders die 

in alle conflicten wereldwijd het eerste en 

meest weerloze slachtoffer zijn. 

De actie kende onmiddellijk een groot suc-

ces, ook al omdat vooral de Vlaamse jonge-

ren en masse in actie schoten: wafelenbak-

ken, fuiven for life, auto’s wassen,… Het was 

en is een ontroerende stroom van inzet.

<<<
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we zowat het record reikhalzen. Niet voor niets 

echter, want de aankomst is best een indrukwek-

kend moment. De veertig kilometer zijn duide-

lijk niet alleen in de kuiten gekropen. Is het van 

blijdschap of uit pure fysieke noodzaak dat de 

leerlingen elkaar om de hals vallen? Sommigen 

kunnen niet snel genoeg hun stapschoenen uit-

trekken om de schade te monsteren. Meer dan 

tien uur hebben ze erover gedaan, en onder-

weg kon hun exploot op heel wat bewondering 

rekenen. Wat ons, leerkrachten, blij stemt, is dat 

we leerlingen uit verschillende klassen zien. 

Ondertussen melden de leerlingen zich aan bij 

de organisatie. Gelukkig mogen ze al vrij snel live 

op antenne bekend maken hoeveel alles heeft 

opgebracht. Iets na zevenen is het moment ge-

komen. Robert-Jan, frederik en Thomas krijgen 

de microfoon in handen. De hele tijd al hebben 

we gehoord hoe de acties meestal enkele hon-

derden euro’s opgebracht hebben. Rondom mij 

hoor ik in het publiek de mensen verschieten 

wanneer het bedrag, meer dan 3000 €, de ether 

ingaat. Het is een prachtig eindresultaat van 

een hele week geld inzamelen, in en buiten de 

school. Ook radiopresentator Thomas De Soete 

is even van slag. Plots is de druilerige regen ver 

weg.

Zo’n krachttoer, dat moet gevierd worden. We 

trekken met de hele bende richting Vooruit, het 

cultuurhuis dat wat verderop – jammer genoeg 

ook bergop – ligt. In het grote café daar staan 

enkele zetels. Het koppeltje dat er zit beseft al 

snel dat ze plaats moeten maken voor zoveel 

engagement. Leerlingen, ouders, leerkrachten: 

we heffen samen een welverdiend glas op de 

jeugd van tegenwoordig. 

T. De Paepe

DE MOEDIgE STAppErS
Lotte De Bock, (5HWa), Jill Willockx, (5HWa), 

frederik De Ridder (5LWia), fien Dehaen, 

(5HWa), Robert-Ian De Meyer, (5WeWia1), 

Charles Huyghe, (5WeWia1), Thomas  

Geeroms, (5ecMT), alexander Lippeveld, 

(5ecMT), Laurens Cleyman, (VTI Lokeren), 

frédéric Verlinden (College Melle)

…

Op de trein groeide het idee om naar Gent te 

gaan. Drie presentatoren van de radiozender 

Studio Brussel sloten zich daar immers op in een 

glazen huis om de actie van het Rode Kruis ten 

voordele van moeders op de vlucht wat meer in 

de kijker te zetten. We wilden ook zelf een actie 

ondernemen. Het idee groeide om een gespon-

sorde voettocht naar Gent te maken.

…

Van de Grote Markt in Sint-Niklaas naar het Zuid 

in Gent. Hoewel we geen flauw idee hadden 

hoe groot de afstand tussen Sint-Niklaas en 

Gent is, wisten we dat we gingen afzien.

…

Donderdag was hels. Zeven uur slaap is nog 

vrij veel, maar ik sliep ondiep en onregelmatig. 

Ik stuurde een mailtje naar familie en vrienden 

voor sponsoring. Iemand kreeg een aanbieding: 

een mooi bedrag tegenover T-shirts met re-

clame erop. We hebben gepast. Ik wou immers 

niet dat onze actie overgenomen werd door 

een bedrijf dat reclame wou maken.

…

Ik kan er nog steeds niet bij dat we op drie da-

gen tijd zoveel geld hebben kunnen verzame-

len. We wisten nog niet hoeveel het precies 

was, maar toen zaten we aan een tussenstand 

van om en bij de 2300 euro. een beetje meer 

dan onze vooropgestelde 100 euro.

… 

Na enkele omzwervingen in het centrum van 

Gent, waar we tussen de gebouwen zalig beschut 

zaten tegen de wind, hebben we het Woodrow 

Wilsonplein gevonden. Onder muzikale begelei-

ding van onszelf (‘Zijde gij ook van Sint-Niklaas van 

Jef Burm’) stapten we rond zeven uur ’s avonds, na 

elf uur (!) onderweg, het plein op waar enkele ou-

ders en leerkrachten ons stonden op te wachten. 

We mochten vrijwel direct aan de microfoon, maar 

omdat we net in de spits aangekomen waren 

moest het kort gehouden worden. Maar dat deed 

er niet toe. Uiteindelijk hebben we 3376,77 euro 

opgehaald en dat was veel belangrijker. Iedereen 

vertelde hoe jammer het wel was dat het zo snel 

ging, dat het zo hectisch was, maar het kon me 

allemaal niks meer schelen. Twee weken van exa-

mens had ik volledig voor mezelf moeten doen en 

het voelde fantastisch om eens iets voor iemand 

anders te kunnen doen.

…

Deze tocht was enkel mogelijk door alle mensen 

die ons steunden: al onze ouders die ons voor-

zien hebben van mentale steun, eten, drinken,…; 

de Peace frogs voor het inzamelen van geld op 

straat; de leerkrachten voor de ontvangst en het 

trakteren bij aankomst; Babs, Laura, Jordy en nog 

zoveel anderen voor organisatorische tips, hulp 

bij geldomhalingen en psychologische bijstand in 

moeilijke tijden en uiteraard… al onze sponsors!

Frederik De Ridder (5LWIa)

Enkele fragmenten uit het verslag van frederik
(het integrale verslag op www.sjks.be bij Ic Hou nr.87)
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damiaanactie 2009

tijd voor een wonder
Januarimaand is Damiaanmaand. De grootste Belg  
– Jozef De Veuster (heiligverklaring in oktober 2009?) – 
inspireert ieder jaar vele duizenden vrijwilligers om 
de campagnedagen van de Damiaanactie tot een suc-
ces te laten uitgroeien. Het was dit jaar niet anders. 
SJkS droeg zijn steentje bij. 

Voor acht jaar kreeg onze school de kans om met twee vertegenwoordi-

gers deel te nemen aan een inleefreis van de Damiaanactie in Bangladesh. 

Het was een boeiende en beklijvende tocht. Op het terrein getuige zijn 

van wat de Damiaanactie realiseert: opsporen en behandelen van tbc- en 

leprapatiënten. en preventie en reïntegratie van ex-patiënten, dat ook.

Actie!
De inleefreis was dé hefboom die ervoor zorgde dat de Damiaanactie niet 

langer alleen in onze basisschool een vaste plaats op de schoolkalender 

kreeg.

Ieder jaar presenteren we aan alle leerlingen van het eerste jaar van de 

humaniora de campagnefilm. De godsdienstleerkrachten brengen de 

Damiaanactie ook ter sprake tijdens de les. aan alle leerlingen en perso-

neelsleden bieden we een etui aan met de bekende stiftjes. We hopen dat 

iedereen één etui koopt. Tijdens het campagneweekend gaan SJKS-vrijwil-

ligers de straat op en bieden ze stiftenetuis aan aan enkele warenhuizen 

en in het stadscentrum.

Het witte masker
Dit jaar werd er gefocust op Oost-Congo. In de campagne maakten we 

kennis met het Ituri-regenwoud: vochtig, donker en haast ondoordring-

baar. Diep verscholen in die wildernis leeft een uitzonderlijk volk: 60.000 

pygmeeën, klein van gestalte, groots in hun daden. De pygmeeën zijn één 

met het woud: het is hun dorp, een vriend die hun alles geeft wat ze nodig 

hebben. Maar sinds kort huist in dat woud een nieuwe vijand: lepra.

De Damiaanactie dringt door tot in de kleinste dorpjes en tracht lepra en 

tbc te bannen. De strijd tegen ‘het witte masker’. Pygmeeën schminken 

zich immers wit wanneer iemand van hun groep sterft.

pannenkoeken
De inspirerende figuur van pater Damiaan (denken, bezinnen én doen!) en 

de erg concrete voorbeelden van projecten waar de Damiaanactie aan de 

slag is, spreken erg veel mensen aan. Voor jongeren is het een ideale op-

stap naar solidariteit en verbondenheid.

Dit jaar was de actie op onze school erg succesrijk. De positieve respons op 

de verkoop van etuis bij leerlingen en personeelsleden zorgde voor een 

aanzienlijk bedrag (de volledige afrekening is op het moment dat deze tekst 

geschreven wordt nog niet gemaakt – exacte bedrag in de College Info). 

Dé kers op de Damiaantaart was echter de ‘zaterdagverkoop’. 86 leerlingen 

engageerden zich om etuis te verkopen. een ploeg van 10 leerkrachten 

ondersteunde de actiedag: leerlingen een snelcursus verkoop geven, hel-

pen bij het aantrekken van de Damiaanhesjes en … wanneer de verkopers 

terugkomen hen trakteren op pannenkoeken en een gemoedelijke babbel 

in zaal Cécile. 

De opbrengst van de zaterdagverkoop overtrof alle verwachtingen. Mede 

door het mooie weer, maar vooral door de inzet van de erg uitgebreide en 

enthousiaste groep jonge verkopers verkochten we 905 etuis (4525 euro)!

De slogan dit jaar was ‘Tijd voor een wonder’. SJKS hielp – in alle beschei-

denheid – mee een stukje van dat wonder realiseren.

Merken we daar geen knipoog vanuit de hemel van Damiaan naar iedereen die 

haar/zijn steentje bijdroeg?

DVR
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Broederlijk delen 2009

Helpen om mensen  
sterk te maken

Tijdens de vastenperiode is het ieder jaar alle hens aan dek om van de actie Broederlijk Delen een succes te ma-
ken. Informatie over de Noord-zuid-problematiek en concrete actie gaan hand in hand. Dit jaar wordt de schijn-
werper gericht op de strijd van de armsten in India. 

India heeft één van de snelst groeiende econo-

mieën ter wereld. Toch moet meer dan 80% van 

de bevolking het stellen met minder dan 2 dol-

lar per dag. De kloof tussen arm en rijk is enorm 

groot. Hoewel er wetten zijn om de meest ach-

tergestelde bevolkingsgroepen vooruit te hel-

pen, worden die in de praktijk zelden toegepast. 

De partnerorganisaties die Broederlijk Delen 

steunt in India werken met dalits (kastelozen) en 

inheemse volkeren (adivasis), twee bevolkings-

groepen die helemaal onderaan de maatschap-

pelijke ladder staan en dagelijks te kampen heb-

ben met discriminatie en ongelijke kansen.

Typisch BD
BD heeft een typische manier van werken. Ze 

zorgen dat groepen mensen in het Zuiden hun 

eigen plannen ter bestrijding van onrecht en 

armoede kunnen en mogen realiseren. Wereld-

wijd ondersteunt BD 250 organisaties in twintig 

landen in het Zuiden, waarvan zestien in India. 

BD steunt de eigen plannen op drie manieren: 

door financiële steun en/of een tijdelijke mede-

werker, door uitwisseling van ervaringen tussen 

de projectpartners, en via internationale acties 

over oorzaken van armoede.

Info en BD-acties op SJkS
De oudste leerlingen van de school krijgen een 

karrenvracht achtergrondinformatie die hen 

meer inzicht geeft in de Noord-Zuid-proble-

matiek. Zij engageren zich ook bij de informa-

tiecampagne aan alle andere leerlingen van de 

school.

een gesponsorde solidariteitstocht zorgt voor 

de hoofdmoot van het verzamelen van centen. 

De afzonderlijke acties van reeksen gedurende 

de actieweek geven kleur en sfeer aan de actie 

en helpen ook geld in het laatje te brengen. Het 

Sober Maal is samen met Radio Wadist eveneens 

vaste ‘kost’ bij de acties ten voordele van BD. Dit 

jaar neemt onze school aan de actie ‘Koffiestop 

BD’ deel.

De vastenactie wordt ieder jaar definitief afge-

rond met de solidariteitsvieringen in de laatste 

week voor de paasvakantie. Creativiteit, engage-

ment, verdieping en actiebereidheid gaan hand 

in hand; de kernploeg van leerkrachten en leer-

lingen zorgt ongetwijfeld ook dit jaar voor sterke 

‘samen-vieringsmomenten’.

DVR
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Is hiermee alles over ‘de Leo’ gezegd? Tuurlijk 

niet.

godsdienst
Misschien volledig ten onrechte vereenzelvig 

ik Leo vooral met het vak godsdienst. Uiter-

aard doen we zijn rijk gevulde carrière daarmee 

ernstig tekort. Niet alleen omwille van het feit 

dat hij ook seminaries geeft. In een vorig leven 

schopte Leo het tijdens zijn legerdienst tot ser-

geant bij de Militaire Politie. Maar later deed 

hij het als leerkracht engels bijlange niet slecht 

en na zich te hebben waargemaakt als uiterst 

bekwame godsdienstleerkracht, werd hij me-

dewerker bij de pedagogische dienst van het 

bisdom. Op een bepaald moment was hij niet 

zomaar de eerste de beste, maar wel een hoge 

ome bij het bisdom. De gratie van de bisschop 

van Gent scheen op hem!

rugzakje
Dat rugzakje is toch ook typisch Leo. Onge-

twijfeld gebruikte hij het enkel uit ergonomi-

sche overwegingen. Maar voor mij was het 

een rijk symbool. Het rugzakje van Leo was en 

is rijk gevuld, voornamelijk met intellectuele 

bagage. Leo is van alle markten thuis en vooral 

op theologisch-exegetisch gebied staat hij z’n 

mannetje, maar evengoed voelt hij zich thuis in 

de wereld van het Vlaamse koorleven, in de an-

dersvalidenwerking en in het proeven van een 

15-jaar oude single malt whisky uit Isle of Sky. 

Hoe hard ik ook zocht, er was geen onderwerp 

waar hij geen mening over had. Door dat rug-

zakje deed hij me nog meer aan een (berg)gids 

denken, niet alleen omdat hij me op mijn eerste 

werkdag in SJKS het hele alfabet van de school 

liet zien (B-gebouw, K-blok, e-klassen,…), maar 

vooral omdat Leo steeds klaar stond om jonge 

leerkrachten inhoudelijk te ondersteunen met 

rijk uitgewerkte cursussen. Ja Leo, dat rugzakje, 

er zit meer in dan je wel denkt! 

principieel
Wat moeten we denken van die fiets en die 

fietshelm? Ondergetekende, die iedere dag met 

een vervuilende Toyota Corolla op weg is (132g 

CO2/km) kan daar enkel maar bij blozen. Kan je 

vandaag nog politiek correcter zijn dan met 

een milieuvriendelijke fiets en een verkeersvei-

lige helm naar je werk gaan? Daar zouden ze in 

de Wetstraat jaloers van worden. De fietshelm 

toont het principiële en rechtlijnige karakter van 

Leo: geen compromissen voor deze man, toch 

niet als het over waarden zoals veiligheid en mi-

lieu gaat. en hoewel ik hem nog geen drie jaar 

gekend heb, gok ik erop dat deze principiële 

rechtlijnigheid naar heel zijn carrière is door te 

trekken: ‘wie heeft deze man ooit op een foutje 

kunnen betrappen?’ Wie zonder zonde is… wer-

pe de eerste fietshelm! 

Jeans
en laten we het tenslotte nog eens over zijn on-

afscheidelijke blauwe jeans hebben. Vooreerst, 

welke vijftiger draagt nog een jeans? Zelfs in 

de garderobes van sommige dertigers worden 

deze broeken een zeldzaamheid. Niet zo bij Leo. 

Ook hier is de blauwe jeans niet zomaar een 

jeans. Het werd voor mij een dieper symbool 

voor de moderniteit van Leo. In enkele diepe 

gesprekken ontdekte ik een man met rijke en 

nieuwe ideeën… o.a. over de hervorming van 

het godsdienstonderwijs en over de hervorming 

van de Kerk. en ik heb het even opgezocht, 

blauw is niet enkel de kleur van de liberalen. Het 

is de kleur van de hemel en bij de oude Grieken 

symbool voor het bovenaardse en… voor de 

oppergod!

Het ga je goed
Welnu SJKS, bereid u grondig voor! Wij moeten 

van een icoon, van een ‘oppergod’ afscheid ne-

men omdat die gaat genieten van een welver-

diende rust. 

Leo, als ik je echter bezig hoor, dan denk ik dat 

er van rusten niet veel in huis zal komen: ga je 

je immers niet met hart en ziel toeleggen op de 

gehandicaptenwerking? Ga je ook geen doc-

toraat schrijven over de historiciteit van koning 

Saul en koning David? Moet je nog geen Master 

in één of andere godsdienstwetenschappelijke 

richting behalen? 

Beste peter, wil je even op adem komen, de ze-

tel in de leraarskamer staat voor jou nog altijd 

klaar! Het ga je goed en laat je af en toe nog 

eens zien! 

F. Caulier
Uw toegenegen petekind   

leo Vereecken met Pensioen

afscheid van een icoon
Het zou een vraag kunnen zijn voor de slimste mens ter wereld. Waaraan 
denk je als je de naam leo Vereecken hoort? Ik zou antwoorden: gods-
dienst, rugzak, fiets, helm, modieuze (blauwe) jeansbroek. Of misschien 
ook: gedreven, andersvaliden, In Dulci Jubilo, of… pensioen. 
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Ik beantwoord zijn vraag niet. Het antwoord zou 

trouwens toch ‘Neen’ zijn. Maar ik begrijp zijn vraag 

uitstekend. Ik voel perfect aan wat hij voelt nu hij 

het interview moet ondergaan. Er is, helaas, geen 

weg terug. The Point of No Return.

We rijden de Turfbankenstraat in Meerdonk uit. Per 

slot van rekening is Guido ‘maar’ een inwijkeling in 

Meerdonk. Het dorp waar hij ongeveer een halve 

eeuw geleden is opgegroeid ligt richting Sint-Ni-

klaas: Vrasene. Wij houden halt vlak voor de kerk, in 

de buurt van de lagere school. Er zijn twee cafés in 

de buurt en alleen ‘Sportlokaal’ is open. Wij stappen 

binnen. Geen sportmannen in de buurt natuurlijk. 

Toch geen actieve. Enkele mannen praten aan de 

toog en drinken pils. Eén ervan blijkt een vroegere 

klasgenoot van Guido te zijn…

Bij de nonnekes in Vrasene
Mijn eerste schooljaren zullen wel het klassieke 

patroon gevolgd hebben dat je vaker in een 

dorp had: de gemengde kleuterklassen in de 

vrije school van ‘de nonnekes’ en dan de lagere 

school voor de jongens in de gemeenteschool. 

De meisjes bleven bij de zusters. eigenlijk heb ik 

daar wel heel goede herinneringen aan overge-

houden. In die zes jaar heb ik maar drie of vier 

onderwijzers gehad – ik heb dus enkele jaren 

van dezelfde mensen les gekregen. Ik leerde 

graag en goed, denk ik. Wel moest er vanaf het 

vierde studiejaar ook gewerkt worden. Vrasene 

is het dorp van de wilgentenen en de manden-

makers. Die ‘wijmen’ zoals wij die takken noem-

den moesten ‘gepeld’ worden en in mei of juni 

werden heel wat mensen daarvoor ingescha-

keld, onder andere mijn vader en wij als kind. Zo 

gingen wij geregeld ‘de wijmenakker op’. een 

oud ambacht…

Uit mijn lagereschoolklas zijn er eigenlijk maar 

twee kinderen naar de humaniora gegaan, niet 

omdat het een flauwe klas was, maar omdat de 

hele klas bestond uit arbeiderskinderen en voor 

hen speelde de sociale en financiële situatie een 

bepalende rol. Bij de meisjes uit dat jaar zijn er 

wel vier die ook Germaanse gestudeerd hebben. 

Vijf germanisten uit hetzelfde jaar. Niet slecht!

Eksaarde en Haasrode
Hoe is je middelbare school verlopen?
Ik was de tweede van vier jongens thuis. In Vra-

sene was het de gewoonte dat de besten naar 

het College gingen. De volgende stap was de 

Broeders en naar de Normaalschool ging je 

enkel als je echt van plan was om onderwijzer 

te worden. Mijn oudste broer zat op het Col-

lege en toen ik in het zesde jaar van de lagere 

school zat, verschenen de paters van eksaarde 

op het toneel. Zij hadden een zeer specifieke 

doelgroep: de besten van de klas uit de sociaal 

minder sterke groepen rekruteren. Hun aanbod 

was ook zeer verleidelijk: je kon er bij manier van 

spreken humaniora volgen tegen soldenprijs. Ik 

ging dus voor mijn ‘lagere cyclus’ naar eksaarde. 

Ik ben daar zeker heel graag geweest hoewel 

je er wel een maand, soms zes weken aan stuk 

moest blijven.

Voor de ‘hogere’ cyclus’ maakte ik de overstap 

naar Haasrode. een fantastische school! Heel 

streng gedisciplineerd maar met een enorme 

vrijheid mét verantwoordelijkheid: de leerlin-

gen stonden bijvoorbeeld in voor het onder-

houd van de lokalen in groepen uit alle leerjaren 

en de laatstejaars hielden toezicht tijdens de 

avondstudie. eigenlijk een beetje het engelse 

systeem, maar zonder de kwalijke kantjes. We 

deden er ook zeer veel aan sport, te midden van 

het groen…

grenzen geleidelijk breder
In de meer dan drie decennia die je 
als leraar ‘aan de andere kant’ hebt 
gestaan, zijn er ongetwijfeld een aantal 
markante ontwikkelingen geweest in het 
schoolsysteem of het schoolleven. Zijn 
er ontwikkelingen in het onderwijsveld, 

beleidsmatig of anders, op kleine of grote 
schaal, die je in positieve of negatieve zin 
zullen bijblijven?
Ik weet niet of er echt zo veel verschillen zijn, 

maar ik herinner mij wel mij allereerste pedago-

gische studiedag in Moerzeke in het schooljaar 

‘72-’73. Dat was het dieptepunt van alle studie-

dagen die ik ooit heb meegemaakt. Wij hadden 

toen een collega die zeer actief was in aMaDa 

(nvdr. ‘alle Macht aan De arbeiders’, een linkse 

beweging met nogal wat aanhang in studen-

tenkringen in de jaren zeventig). Hij propageer-

de dat linkse ideeëngoed met veel vuur zowel 

binnen als buiten zijn lessen. De studiedag ont-

aardde in een openbaar proces van die collega, 

waarbij vooral de priester-collega’s een belang-

rijke rol speelden. De menselijkheid die priesters 

verondersteld zijn te hebben was op dat mo-

ment erg ver te zoeken. Iemand die omwille van 

zijn politiek-sociale opvattingen serieus op zijn 

kop kreeg! Onvoorstelbaar. Dat zie ik nu toch 

niet meer gebeuren.

En de jonge mensen die nu voor ons zitten? 
Waar zou je het huidige publiek van pakweg 
de ‘hogere cyclus’ plaatsen t.o.v. onze oud-
leerlingen? 
Ik denk dat jonge mensen het vandaag inder-

daad moeilijker hebben. een voorbeeld: toen 

ik schoolliep, hadden we bij ons op school één 

televisietoestel dat we alleen konden aanzetten 

op aanraden van een leerkracht omdat er een 

programma was dat bijvoorbeeld bruikbaar was 

in de les geschiedenis.

De leerkracht wist toen zeker dat al zijn leerlin-

gen het programma gezien hadden en voor de 

leerlingen was het ook makkelijk: het was een-

voudig hun plicht om te kijken en ze hadden 

geen andere keuze. Punt. 

Ik vind het wel altijd moeilijk om te spreken over 

de verschillen tussen nu en vroeger omdat we 

het eigenlijk moeten hebben over een gelei-

delijk proces én een maatschappelijke evolutie 

guido Verstraeten met Pensioen

 “Het is mooi geweest…”
“kun je echt niet zelf een artikel schrijven?” Met die woorden trekt guido 
op een van de ijzigste winterdagen van het oude jaar zijn jas aan om zich 
vrijwillig te laten ontvoeren voor het interview dat volgt. Ik ‘ontvoer’ de 
collega die ik het best ken naar een aantal locaties die als decor moeten 
dienen voor de thema’s die de gespreksonderwerpen zullen vormen. 
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waarin de school gewoon meegaat. Zo waren 

wij regels gewoon: je nam je pet af in de kerk, 

je zweeg en je knielde wanneer je dat gezegd 

werd. Nu zijn de regels vedwenen of alleszins 

vervaagd en wat je zeker niet mag doen is jon-

geren daarvan de schuld geven. Het is gewoon 

zo dat als je de grenzen breder maakt, het moei-

lijker is om je daarbinnen juist te bewegen. Dui-

delijk moeilijker.

Talenman
En dan kwam Leuven: Germaanse filologie – 
het eerste jaar dat je maar twee talen moest 
kiezen uit het aanbod Nederlands-Engels-
Duits in plaats van drie. Je koos Nederlands 
en Duits. Altijd al een talenman geweest?
Ja. Ik ben altijd al een talenman geweest. Ik heb 

wel lang getwijfeld. Ik wilde wel taal studeren, 

maar ik wist niet wélke taal. Voor hetzelfde geld 

was ik aan klassieke of romaanse begonnen. 

Trouwens, welke taal je studeert, maakt niet zo 

veel uit als je er interesse voor hebt. Ik kom uit 

de tijd dat wij in de hogere cyclus van de huma-

niora om de veertien dagen een uur engels en 

een uur Duits kregen, dus aan mijn vooroplei-

ding zal het wel niet gelegen hebben. er waren 

toen wel minder kandidaten voor Duits aan de 

universiteit en ik dacht dat ze daar voor die taal 

wel eerder van nul zouden beginnen. eerder 

dan voor engels. Dat was inderdaad het geval. 

Kijk, als je klassieke talen hebt gestudeerd, dan 

is het taalsysteem er wel goed ingehamerd. 

Vreemde talen studeren zou dan eigenlijk niet 

zo’n moeilijke opgave mogen zijn. er zijn immers 

algemene structuren die de talen verbinden.

De studie van de taal van onze oostelijke 
buren is geen makkelijke opgave: de studie 
is veeleisend en de leerlingen die je in die 
taal wil opleiden, vinden het moeilijk – zeker 
in vergelijking met die andere moderne 
taal, het Engels – waarschijnlijk gedeeltelijk 
doordat sommigen er maar zeer weinig uren 
van krijgen. Vind je niet dat het belang van 
het Duits onderschat werd en wordt?
Wij, ik bedoel het College, zijn er eigenlijk op 

vooruitgegaan met de jaren. Nu wordt in alle 

richtingen minstens één uur Duits gegeven. 

Toegegeven, het blijft moeilijk om de basis-

structuren van een complexe taal in één uur 

door te geven, maar ik denk dat het probleem 

al gedeeltelijk zou verholpen zijn als ook in de 

lagere school ‘taal’ weer voldoende weten-

schappelijk zou worden benaderd. een beter 

inzicht in de structuur van de taal zou de stu-

die van het Duits al veel vergemakkelijken. Wel 

mag ik de jongste jaren vaststellen dat minder 

leerlingen het ‘kleine’ éénuursvak verwaarlozen. 

eigenlijk kom ik dat nu niet meer tegen. Het 

blijft wel vechten!

We lopen nog even tot aan de lagere school en rij-

den richting Antwerpen, de locatie voor een ander 

thema in ons gesprek. Ik wil het met Guido nu even 

hebben over kunst in het algemeen en theater en 

film in het bijzonder. Daarvoor had ik hem kunnen 

meenemen naar HetPaleis, het jongerentheater 

waar we zo veel schitterende voorstellingen heb-

ben gezien en waar we vaak onze leerlingen van 

die producties hebben mogen laten meegenieten. 

Helaas, daar krijg je rond dit uur van de dag geen 

koffie besteld. Ik had ook kunnen kiezen voor de 

Gounod, het café van onze zeer betreurde Wan-

nes Van de Velde, in de schaduw van de Bourla, 

waar wij vaak de pas geziene voorstelling van het 

Toneelhuis becommentarieerden. Helaas, het pand 

is weg, afgebroken en wordt vervangen door een 

trendy kledingzaak. Ik had ook naar het filmcafé 

van de Cartoons kunnen gaan, de Antwerpse bio-

scoop voor de betere film. Helaas, het filmcafé is 

op maandag niet open. Dus stappen we maar het 

Toneelhuis van Guy Cassiers binnen om in de foyer 

ons gesprek verder te zetten. Het is er deze dagen, 

de laatste van het oude jaar, behoorlijk druk, maar 

we vinden een onopvallend en rustig tafeltje…

kunst is de wijn van het leven
Kunst in het algemeen is iets dat je 
geenszins onberoerd laat. Je hebt trouwens 
ook enkele jaren het vak esthetica gegeven 
en je was actief betrokken bij een aantal 
kunstprojecten op school. Daaruit blijkt dat 
je vindt dat kunst een prominente plaats 
moet innemen in de opleiding van jonge 
mensen. Is dat omdat je gelooft dat ‘kunst 
de wereld kan redden’? Of hoeft het niet zo’n 
vaart te lopen?
Ooit heb ik een verhandeling moeten schrijven 

met als titel: ‘Kunst is niet het brood , maar de 

wijn van het leven’. eigenlijk is het dat een beet-

je. Kunst zal de wereld niet redden. Je hebt de 

kunst niet nodig om te overleven, wel om het le-

ven aangenamer te maken of om als illustratie te 

fungeren. eigenlijk is het absoluut belangrijk dat 

je leerlingen confronteert met ‘de waarde van 

het nutteloze’. Ook in de taalstudie is dat zo: het 

nuttige, zeg maar het communicatieve, is uiter-

aard belangrijk, maar taal kan ook een studieob-

ject op zich zijn, niet enkel taalkundig maar ook 

literair. Het kan helpen om een weg te vinden 

– misschien vind je in kunst exemplarisch een 

weg, misschien kun je in kunst situaties herken-

nen waarin je je zelf bevindt. en dat helpt.

We hebben samen in de loop der jaren 
talloze voorstellingen gezien in o.a. 
HetPaleis, het Toneelhuis, Theater Zuidpool, 
het Raamtheater, nu BAFF, en talloze 
andere locaties, vaak om te achterhalen of 
deze of gene productie haalbaar zou zijn 
voor onze leerlingen. Zijn er bijzondere 
redenen waarom leerlingen door de school 
aangespoord moeten worden om naar het 
theater te gaan?
Zou het iets te maken kunnen hebben met de 

lenigheid van de taal? Waarom de leerlingen 

meenemen naar het theater, de film, een mu-

seum? Om hen in contact te brengen met een 

andere wereld? een deur openzetten naar een 

andere wereld misschien. Zoiets van: kijk, dat is 

er ook nog, dat bestaat ook. 

en ze daarbij dan niet confronteren met een 

vooroordeel van ‘je moét dat mooi vinden’…

er loert wel een gevaar: jonge mensen naar een 

theater brengen kan confronterender zijn dan 

ze naar de bioscoop brengen. Theater is niet zo 

vrijblijvend.

Welke voorstellingen of theatermakers 
blijven je bij?
Jaren geleden een voorstelling in de ijzige kou 

in een afgedankt militair hospitaal in antwerpen. 

Ik vergeet de titel nooit: ‘Staat er haar op?’ Bij je 

entreeticket kreeg je een deken om je tegen de 

kou te beschermen… Ik heb vroeger ook zeer 

genoten van ‘Het gezin Van Paemel’ van het 

NTG in een regie van Dirk Tanghe. Ook zijn ‘Ro-

meo & Julia’ in de KVS blijft mij bij. eigenlijk alles 

van Dirk Tanghe. Ik heb wel een beetje heim-

wee naar die repertoirestukken. aan de andere 

kant heb ik vooral in Theater Zuidpool heel wat 

vernieuwende dingen gezien waaronder ‘anna 

Blume hat ein Vogel’ (slecht Duits, maar het is de 

correcte titel) van de dadaïstische auteur Kurt 

Schwitters in een regie van Koen De Sutter.

<<<
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Onze man van de film
Ik heb je in die tientallen jaren altijd 
gekend als de man van het filmforum. 
Je hebt ontelbare inleidingen verzorgd, 
filmeducatie georganiseerd voor zowel 
leerlingen als collega’s. Vanwaar die 
fascinatie voor dat medium? 
Het is zeker geen medium waarmee ik ben op-

gegroeid. Ik was in mijn jonge jaren vooral een 

veellezer.

Op school echter, vooral in de hogere cyclus in 

Haasrode, bevond ik mij er plots wel in een ide-

aal kader voor: de directeur daar had een zeer 

sterke interesse voor de betere film en later in 

Leuven raakte ik volledig in de ban van de art-

house bioscopen, de alternatieve films in bios-

coop Studio. Het weinige geld dat ik had, be-

steedde ik aan de film. Dat wou wel zeggen: film 

in Leuven = thuis in het weekend thuisblijven!! 

In dat filmforum, daar ben ik wel zo’n beetje in-

gerold. Toen ik aan de Bisschoppelijke Normaal-

school in Sint-Niklaas begon, bestond daar geen 

filmforum, maar in het College, waar mijn jong-

ste broer zat, bestond dat wel. Ik vroeg aan de 

toenmalige directeur, e.H. Stuyts, hoe dat kwam 

en ik kreeg daar geen echt antwoord op. Wel zei 

hij iets in de aard van ‘als jij je dat wil aantrekken, 

doe dat dan maar’. Ik zette toen de stap naar de 

Katholieke filmliga. Dat het vanaf dan een pas-

sie is geworden zou wat sterk gezegd zijn, maar 

de interesse is gebleven, zeker in functie van de 

school.

Het organiseren liep wel niet altijd van een leien 

dakje: als je op een school leerlingen voor iets 

motiveert, worden automatisch een reeks an-

dere mensen daarbij betrokken, en dat is niet 

altijd in de smaak gevallen. Soms was het louter 

begeleiden van de leerlingen naar de film al te 

veel gevraagd!

Bovendien was het aanbod toen veel kleiner: 

The Third Man en a Man for all Seasons stonden 

bijna elk jaar op het programma en dat werkte 

de motivatie niet in de hand.

Ik stel voor mezelf vast dat ik wel geëvolueerd 

ben van het woord naar het beeld, of toch naar 

het gesproken woord, of zo je wilt: naar het ge-

sproken beeld. Geschreven literatuur ligt voor-

lopig nogal ver weg… De lessen media die ik 

indertijd heb gegeven zullen daar ongetwijfeld 

iets mee te maken hebben.

De films die geselecteerd worden voor de 
schoolvoorstellingen zijn de ‘betere’ films. 
Een bewuste keuze, uiteraard. Is dat een 
voldoende aanbod om van onze leerlingen 
kritische bioscoopgangers te maken? Mag 
filmeducatie in het bijzonder en aandacht 
voor de beeldcultuur in het algemeen niet 
nadrukkelijker aan bod komen? Zou het niet 
goed zijn de leerlingen ook ‘de truken van de 
foor’ te laten zien waarvan films uit het puur 
commerciële circuit zich bedienen? Per slot 
van rekening is de beeldcultuur de jongste 
jaren uitermate dominant geworden, maar 
ook beelden kunnen gemanipuleerd worden 
en beelden kunnen mensen manipuleren…
Je moet natuurlijk altijd keuzes maken. Mijn 

oorspronkelijke bedoeling, zeker in het Col-

lege, met de filmmappen en zo, was dat de 

leerlingen hun inleidingen over de jaren heen 

zouden bijhouden en zo een overzicht zouden 

krijgen van alle genres. Dat is er niet van geko-

men omwille van louter praktische redenen: 

de schoolplanning belette dingen, er waren te 

weinig mensen om de inleidingen te verzor-

gen, enz. Het is bovendien vaak niet makkelijk 

een goede staalkaart aan te bieden. Nu zijn er 

bijvoorbeeld in de tweede graad films gepro-

grammeerd die veel te dicht bij elkaar aanleu-

nen. Ja, en de ‘truken van de foor’? Niets belet 

dat dat gebeurt. Vroeger moest in de lessen 

esthetica een aantal lesuren besteed worden 

aan de film, ook in de menswetenschappen 

trouwens. Je probeert, maar de uitwerking is 

niet altijd even evident. De slaagkansen van 

zulke dingen worden trouwens ook voor een 

belangrijk deel bepaald door de mate waarin 

het beleid van de school daarin wil of kan mee-

gaan. Ik hoop wel vurig natuurlijk dat mijn werk 

op het College wordt verdergezet!!

Favoriete films?
Het aanbod is natuurlijk zo immens groot, dat ik 

me wel moet beperken, en dan zou ik het graag 

houden bij het hele oeuvre van het wonderkind 

van de Duitse film uit de jaren 70, nl. Rainer Wer-

ner fassbinder. als ik dan ook nog een acteur 

mag noemen, wil ik graag de Zwitser Bruno 

Ganz vermelden en zeker niet alleen omwille 

van zijn glansrol in ‘Der Untergang’.

Wij rekenen af voor de koffie, wringen ons voor de 

Bourlaschouwburg uit de ondertussen veel te klein 

geworden parkeerplaats en zetten ruim over tijd 

koers naar Sint-Niklaas, bestemming: Kasteelstraat 

8. ‘Ruim over tijd’ omdat ik met Kristel van het op-

vangcentrum voor vluchtelingen dat in onze vroe-

gere school gevestigd is, een afspraak gemaakt had 

om om half vijf het laatste deel van dit vraagge-

sprek te laten plaatsvinden in onze oude vertrouw-

de wintertuin. Het is ondertussen een goed uur later 

geworden, maar zij vindt dat geen probleem. Ook 

voor ons is dit een gastvrije plaats. De wintertuin 

ziet er nog net uit als vroeger, alleen zijn de tafels nu 

vervangen door zitbanken rond de tropische plan-

ten. De plaats waar onze leerlingen aten, studie 

hadden, groepswerken maakten en waar de leer-

krachten van de lagere school, de humaniora en 

de leerkrachtenopleiding tijdens de ochtendpauze 

hun koffie slurpten, op koude winteravonden hun 

oudercontacten hielden en af en toe een feestje 

bouwden, is nu duidelijk slechts een passage naar 

het restaurant geworden. Er passeert veel volk uit 

alle werelddelen, maar niemand blijft er talmen. 

Kunnen of mogen ze trouwens wel blijven?

In de wintertuin van de 
kasteelstraat
Hier is onze onderwijsloopbaan begonnen. 
Een kleine humaniora, netjes ingebed 
in de ‘Normaalschool’. Iets bijzonders? 
We hebben hier hoogdagen beleefd met 
drie klassen ‘menswetenschappen’ zoals 
dat vroeger heette, met een bevolking 
gerekruteerd tot in West-Vlaanderen en we 
hebben hier de doodsstrijd van een kleine 
school meegemaakt. Hoe kijk je op die niet 
onbelangrijke fase in je loopbaan terug?
De eerste school waar je komt, daar begin je al-

tijd vol enthousiasme aan. In die zin is deze plek 

wel iets bijzonders. Je denkt: hier wil ik echt iets 

van maken en hier wil ik ook blijven! Toch was 

het niet vanzelfsprekend dat ik hier begon, want 
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mijn plannen lagen meer in de richting van iets 

aan de KUL. De situatie was toen evenwel niet 

zo rooskleurig: in 1972 konden maar weinigen 

uit de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de 

universiteit blijven werken. en eigenlijk lag het 

meer voor de hand dat ik in Broederschool ging 

beginnen omdat ik al het hele jaar gevraagd 

werd door de toenmalige broeder-directeur, die 

ik kende van vergaderingen van de Waasland-

huizen, waar ik ‘verdiepingsverantwoordelijke’ 

was. Uiteindelijk bleef de leraar die van plan was 

geweest weg te gaan, waar hij was en kon ik 

daar dus niet beginnen. Heel toevallig toen liep 

ik op de dag van mijn promotie in Leuven Ro-

bert De Geest tegen het lijf, die zijn legerdienst 

ging vervullen en zo kon ik in mijn eerste jaar 

zijn interimaris in de Kasteelstraat zijn. De vol-

gende jaren was het dan telkens afwachten of 

er voldoende uren gingen zijn om te kunnen 

blijven. en een ‘niet onbelangrijke fase’? Laat mij 

het zo stellen: onze beste huisvrienden nu ko-

men uit dit gebouw.

Vriendschappelijke collegialiteit
Wij hebben verschillende scholen leren 
kennen, sommige wat langer dan andere, 
maar nergens heb ik de vriendschappelijke 
collegialiteit sterker ervaren dan hier.  
Kun je die vaststelling beamen?
Zeker. Ondanks de ingewikkelde structuur van 

lagere school, humaniora, onderwijzersoplei-

ding, regentaat en zelfs BLO heb ik hier veel 

vrienden gevonden, in alle vier de geledingen.

Een rode draad daar doorheen was 
‘Marhaben’?
Ja. In 1972 begon Johan De Baere hier als peda-

goog. Hij kwam van het Sint-Lievenscollege in 

Gent, waar al een traditie bestond van bouw-

kampen in Tunesië. Hij is er hier in geslaagd om 

een hele reeks leerkrachten uit de vier gele-

dingen van de school warm te krijgen om het 

project te steunen, op verschillende manieren, 

onder andere door mee naar Tunesië te trekken. 

Dat heb ik dan ook gedaan, samen met bijvoor-

beeld Paul De Smet en Hugo De Beuckeleer. Zij 

en veel anderen hielden het vuur van het pro-

ject warm en zorgden voor financiën via eetma-

len en – niet te vergeten! – de toneelvoorstellin-

gen van de leerkrachten.

Je beste herinneringen?
De laatste jaren daar kon ik beschikken over mijn 

eigen klas, mijn vaklokaal dat tegelijkertijd bibli-

otheek was én een soort toeristisch centrum. 

als mijn leerlingen bijvoorbeeld van plan waren 

met hun ouders naar Duitsland te trekken, dan 

konden ze daar terecht voor informatie of ik 

hielp ze van daaruit aan informatie geraken in de 

zin van ‘schrijf maar brieven tot je een antwoord 

krijgt’. Die correspondentie met Duitsland en 

ook Zwitserland was eigenlijk zo’n beetje de 

voorloper van de e-mailprojecten die nu lopen.

De korpsfeesten vond ik ook heel leuk. en de 

nabesprekingen na oudercontacten in die hoek 

van de wintertuin met andré Schepens of Wal-

ter Cools! en natuurlijk de ‘Laatste avondmalen’ 

(nvdr: stevige traditie in de Kasteelstraat om het 

schooljaar met een etentje onder collega’s af te 

sluiten. Kon wel eens tot een stukje in de vakan-

tie uitlopen…)

Van kas naar kos
En dan zijn we terechtgekomen in het Sint-
Jozef-Klein-Seminarie, toen nog geleid door 
een ‘superior’ en een ‘provisor’ en een heel 
ander instituut dan wat we gewoon waren. 
Is de overgang van KASser (KASteelstraat-
er) naar KOSser (KOllegeStraat-er) vlot 
verlopen? Of ben je in hart en nieren nog 
altijd KASser?
Voor mij gebeurde de overgang in verschillende 

fasen. De eerste keer ging ik naar het College in 

1986, voor een uur of zes. Dat duurde een paar ja-

ren en dan zat ik weer voltijds in de KaS. Tot de ei-

genlijke fusie in 1993 natuurlijk. een voordeel voor 

mij was dat ik nogal wat mensen uit het College 

kende. Ik was een beetje vertrouwd met de om-

geving. Onaangenaam was dat wij voor de col-

lega’s in de KOS een directe bedreiging vormden: 

doordat wij ouder waren, kon het spel van de re-

affectatie nadelig uitvallen voor jongere collega’s. 

Dat is een heel andere situatie dan wanneer je 

als jonge leerkracht in een school begint. Wat wij 

deden, was eigenlijk een troep oude leerkrachten 

binnenbrengen en soms voelde je dat wel, denk 

ik. Ik denk anderzijds dat het College ook veran-

derd is dank zij ons, maar als persoon heb je je 

ook aangepast aan de nieuwe omgeving en cul-

tuur. als we nu zouden willen teruggaan naar de 

KaScultuur van tien, vijftien jaar geleden, dan zou 

dat ook moeilijk vallen.

Belangrijk is wel dat dat allemaal gedwongen 

gebeurd is. en toch is het geen slechte zaak voor 

de leraar: elke leraar zou eens wat meer over het 

muurtje moeten kijken. Heel wat mensen ken-

nen eigenlijk enkel hun eigen school. als je in een 

school opgeleid wordt, die even verlaat voor het 

hoger onderwijs en dan terugkeert om er zelf les 

te geven bijvoorbeeld, dan heb je maar een klein 

stukje van het hele scholengamma gezien. als je 

in staat bent te vergelijken, dan zie je de eigen-

heid van elke school, en dat kan alleen maar ver-

rijkend zijn voor jou als leerkracht.

pionierswerk: 
menswetenschappen
Uit die tijd stamt ook je bekommernis om  
de richting ‘menswetenschappen’ op te 
waarderen. Je hebt meegewerkt aan  
de leerplannen voor de menswetenschappe-
lijke vakken en je hebt zelfs het vak 
Nederlands opgegeven om die ‘humane’ 
vakken’ zelf te geven. Ongetwijfeld een 
weloverwogen beslissing, maar toch een 
compleet nieuw domein? Hoe ben je daarin 
te werk gegaan?
eigenlijk voelde ik in ‘93 wel het mes op de keel. 

In die vakantie gaf ik de vakantiecursus Duits en 

was ik de laatste week elke dag op school. Ik zag 

dag na dag na dag het aantal beschikbare ger-

manistenuren verminderen. 

Toen zei de superior: ‘Ik heb tien uur menswe-

tenschappen voor u: media, psychologie en so-

ciologie, esthetica en wijsgerige stromingen. Te 

nemen of te laten.’

En dan heb je van de nood een deugd 
gemaakt?
Ja. Ik besloot ervoor te gaan. Dat was mijn nieu-

we toekomst. Ik heb toen echt wel geweend! 

Waar moest ik in godsnaam het materiaal van-

daan halen? er bestond niets. NIeTS! Ik heb let-

terlijk Vlaanderen platgereisd om aan materiaal 

voor mijn lessen te geraken. Dank zij de hulp 

van onbekende collega’s ben ik dan toch op 

pad geraakt. Later heb ik dan via het werk aan 

de leerplannen en door navormingen ervoor 

gezorgd dat dergelijke situaties zich niet meer in 

die mate zouden kunnen voordoen.

En nu tevreden?
Denk ik wel. Zeker als ik zie dat leerlingen die 

een realistische studiekeuze gemaakt hebben 

<<<
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na de humane wetenschappen, het 

goed doen, ook al kiezen ze soms 

voor een langzamer weg. Komt 

niet ongeveer de helft van het on-

derwijzerskorps in het Waasland uit 

de afdeling menswetenschappen?

De richting heeft ook jeugdschrij-

vers, dichters, toneelmakers (als Jor-

gen Cassier bij Zuidpool) voortge-

bracht toch? Ik vind trouwens dat 

een beetje menswetenschappen in 

andere richtingen ook niet zou mis-

staan. Jammer dat het College zich destijds zo sterk verzet heeft tegen het 

VSO, waarschijnlijk met de beste bedoelingen, maar je moet toch wel zien 

dat er elementen zijn waar ook anderen iets van kunnen opsteken. Idem 

voor heel wat zaken uit de methodescholen (Steiner, freinet,…) Ik denk dat 

de verwezenlijking van de VOeTen (nvdr. Vak Overschrijdende eindTermen) 

zo ook makkelijker zou vallen.

Tot slot
Mocht je de kans krijgen, zou je ‘het’ dan nog doen? 
Ja! Denk ik wel!

Je laat een belangrijk deel van je leven achter je, nu je je arbeid 
stopzet. Ik kan mij voorstellen dat het gevoel dat je daarbij 
overmeestert dubbel is. Of niet?
Ja, ja. Ja! Op zichzelf is het geen noodzaak dat ik nu stop. Het is een vrije 

keuze die ik maak. Niet omdat ik niet graag meer in het onderwijs sta, maar 

ik ben een beetje bang dat ik te lang zou kunnen blijven en dat ik het dan 

niet meer goed zou doen.

In schoonheid eindigen?
Ja. Ik vind dat het mooi geweest is.

Zijn er nog dingen die zeker ter sprake moeten komen en die 
ik schaamteloos veronachtzaamd heb?
Misschien nog dit, voor de leerlingen dan. Ik heb het al vaker, zeker in de 

zesdes, gezegd: ik zou het woord ‘proberen’ in ere willen herstellen. Ik wil 

daarmee zeggen dat voor alles een inspanning moet geleverd worden. Ik 

heb van mijn ouders de kans gekregen om te studeren; dat was niet zon-

der consequenties, dat was niet vrijblijvend. Ik kon mij gezien de situatie 

niet veroorloven een verkeerde keuze te maken. In de Waaslandhuizen in 

Leuven bijvoorbeeld kon je niet blijven als je moest bissen. een herexamen 

was al op het randje! 

Dat ‘er iets voor doen’ vind ik nu niet altijd terug als leerlingen zeggen: “Ik 

ga volgend jaar dit of dat proberen.”. Ik zou graag hebben dat jonge men-

sen dat opnieuw vinden.

Guido, bedankt voor dit gesprek, voor je werk, je vriendschap en 
collegialiteit. Dat het je goed moge gaan!

D. Hennebel

de calfac:  
de verwarmde zaal

Het hart van de school wordt gevormd door een ruim-
te die op regelmatige basis de ontmoetingsplaats 
is voor leraars, leerlingen en zelfs ouders. ze heeft 
zelfs een unieke naam meegekregen: Calfac (ook wel 
Calefac of Calefact). 

De term is afgeleid van het werkwoord calefacere, wat zoveel wil zeggen 

als verwarmen en het begrip Calfac betekent bijgevolg verwarmde zaal. 

Met deze beknopte historische schets willen we laten zien welke grondige 

transformaties deze ruimte doorheen de jaren onderging.

De voorgeschiedenis
De Calfac is een van die plaatsen van onze school die kan terugblikken op 

een geschiedenis van meer dan driehonderd jaar. eind 17de eeuw vestigden 

de uit Hulst gevluchte minderbroeders zich in Sint-Niklaas. Zij bouwden er 

aan de rand van de markt een klooster volgens het klassieke patroon, dit wil 

zeggen met centraal een vierkant open pandhof omringd door overdekte 

pandgangen, die zij vooral gebruikten als meditatieve ruimte. Na hun ge-

dwongen vlucht honderd jaar later en de aankoop van de gebouwen door 

Mgr. De Broglie, bisschop van Gent, in 1808 bleef de pandhof gedurende 

een tachtigtal jaar dienst doen als open binnenspeelplaats voor steeds weer 

nieuwe leerlingen van het bisschoppelijk college. Maar de alsmaar verdere 

expansie, zowel wat betreft de leerlingen als de grootte van het domein, zou 

leiden tot een herbestemming en herinrichting ervan.

Een ‘verwarmde’ ruimte
In 1888-1889 werd de binnenspeelplaats in modieuze art nouveau over-

koepeld met glas op gietijzeren zuilen en omgevormd tot ontspannings-

ruimte. Volgens de rekeningen van dat jaar bedroeg de totale kostprijs 

voor deze operatie 28 592,21 fr. Vanaf dat moment had deze zaal doorheen 

haar geschiedenis onder meer de functie van: speelzaal, plek voor winterse 

beoefening van lichamelijke opvoeding, repetitielokaal voor zang, spreek-

koor en toneel, gaarkeuken, tijdelijk verblijf voor strafschrijvers en ouden 

Het grondplan van het oud-recolettenklooster gepubliceerd in het werk 
van Félix Van Naemen, Les frères-mineurs récollets au Pays de Waas,  
d’après les documents authentiques, uit 1891-1892
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van dagen, verzorgingscentrum tijdens het ziekentriduüm, kleedkamer 

voor zangers, driekoningen en deelnemers aan praalstoeten, eetzaal voor 

het verzameld heir van leraars, internen en laatstejaars op de allerlaatste 

schooldag, wachtkamer, geneeskundig centrum, opslagplaats voor Oost-

priesterhulp, tentoonstellingszaal, enzovoort. (Ic Hou, december 1966)

De volledig nieuwe constructie had echter nadelen: onder het glazen dak 

werd het in de zomer zeer warm en in de winter zeer koud en de ruimte 

had een zeer grote te verwarmen oppervlakte. Ingenieur Van Damme be-

vestigt in een brief in 1939 aan superior van Goethem dat er grote proble-

men waren om de zaal te verwarmen. De geraamde prijs voor een nieuwe 

installatie bedroeg op dat ogenblik 25 000 fr. en er zouden 8 grote radiato-

ren nodig geweest zijn om de temperatuur op een hartverwarmende 15°C 

te krijgen. 

In Ic Hou van december 1959 getuigden enkele oud-leerlingen over hun 

uren in de Calfac. Volgens emiel De Waele (Ret. 1916) werd het na een tijdje 

filosofisch opgevat: “in onze verbeelding werd de wetenschappelijke grens 

weggeveegd tussen ‘warm’ en ‘koud’, en we hebben er zes jaar alle winter-

avonden genoegelijk in doorgebracht.” filip de Pillecijn (Ret. 1910) getuigt: 

“De Kalfac, schouwplaats van vermakelijkheden in de winteravonden, bil-

jarten en tafels, te midden een reusachtige kachel waarvan de buis verlo-

ren liep, ginder hoog, in de koepel en met die buis ging de warmte mee. 

aan tafel werd gekaart en werden de voeten warm gestampt, de biljart-

spelers bliezen in hun handen want de keu was glad en koud, en het gros 

van het gezelschap liep rond, in vlug tempo, altijd maar rond. Die hadden 

warme voeten als zij naar de dortoir gingen. Waar het ook koud was.”

In een klasdagboek van 1946 kunnen we lezen dat op 21 oktober van dat 

jaar de superior het middagmaal had genuttigd met werklieden die her-

stellingswerken uitvoerden aan de Calfac. Deze werken brachten blijkbaar 

geen soelaas voor de verkleumde leerlingen, want Leo Vercruyssen (Ret. 

1952) schreef in 1959 nog aan de redactie over de huivering die hij voelde 

bij de herinnering aan de Calfac voor de vochtige lucht van natte voeten 

en klamme tafels op regenmiddagen en -avonden.

De metamorfose
Om een definitief einde te maken aan de klaagzangen van de leerlingen werd 

in de jaren ’60 het besluit genomen de ruimte volgens de stijlkenmerken van 

die periode om te toveren tot een gezellige eet- en leefruimte. Vanaf 1966 ca-

moufleerden houten panelen de oude afgebladderde muren en de grote gla-

zen koepel, die vandaag zeker een architectonische bezienswaardigheid was 

geweest, werd verwijderd en vervangen door een dakconstructie met negen 

dubbelwandige polyesterkoepels van 2,75 bij 2,75 meter. en binnen dat sixties 

decor op de fundamenten van drie eeuwen ontmoeten leerlingen, leerkrach-

ten en ouders vandaag elkaar nog steeds en wordt er al eens iets gedronken 

aan de bar die volgens de plannen in 1967 werd geïnstalleerd.

Door deze verschillende metamorfoses is de Calfac het eclectische cen-

trum geworden van een schoolgebouw dat op zich een mooie weerspie-

geling vormt van de evoluties in het architectonisch denken.

K. Verstraeten

De Calfac vormde ook een mooi decor voor de klasfoto, zoals hier voor  
de Retorica van 1939.

De Calfac als speelzaal met op de voorgrond tafels met een ingewerkt schaak- 
of dambord en op de achtergrond de biljarttafels.

Herstellingswerken aan de Calfac gedurende het schooljaar 1946-’47.

Het architecturale plan toont hoe drastisch de veranderingwerken waren die werden 
uitgevoerd. Op sommige plaatsen werd van de ornamenten een stuk afgekapt. 
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de boerderij van  
het college

Ik herinner mij nog de lessen over het varken in het 
vijfde studiejaar tijdens het schooljaar 1989-1990. 
Onze meester beloofde ons dat we eens zouden  
gaan kijken naar een echt varken, zodat we de ver-
schillende kenmerken die we in de lessen hadden 
besproken ook bij het levende wezen zouden kunnen 
herkennen. 

Groot was onze verbazing toen wij daarvoor de school niet hoef-

den te verlaten, maar dat wij onder begeleiding van de superior 

een gedeelte van de gebouwen betraden dat meestal verboden 

terrein was en waarvan we het bestaan eigenlijk zelfs niet eens 

kenden. Zelfs anno 2009 kan ik mij voorstellen dat sommige leer-

lingen die met hun fiets langs de Stationsstraat binnenkomen 

niet altijd weten wat er zich achter één van de bruine deuren in 

de gele gevel bevindt: de boerderij van het College.

Wanneer we de oude plannen van de school bekijken, merken 

we dat zij voor een groot stuk in eigen behoeften kon voorzien. 

een indrukwekkende moestuin (Ic Hou 82, p. 100) en de boerderij maakten 

hier een wezenlijk onderdeel van uit. De oudste verwijzing vinden wij in 

ons eigen archief terug op een plan uit 1839 bijgevoegd bij een verzeke-

ringspolis uit 1846. Deze bestond uit een koeienstal en andere ruimtes die 

niet werden gepreciseerd. Op dat ogenblik ligt zij nog niet georiënteerd in 

de huidige richting. De Stationsstraat was nog niet aangelegd (Ic Hou 83, 

De gevel van de boerderij vandaag doet vermoeden dat  
er in 1871 of nadien nog aanpassingen werden uitgevoerd.

p.80) en men diende via die weg de schoolterreinen nog niet te kunnen 

verlaten.

In 1871 hertekende de architect de boerderij volledig en werd ze geori-

enteerd in de richting van de Stationsstraat, die een aantal jaar daarvoor 

was aangelegd. Naast opslagplaatsen voor graan, gereedschap, dieren-

voeder, houtskool – gebruikt voor de bakkerij die er net naast lag – en 

steenkool, werden een koeien- en varkensstal voorzien. Wat vooral opvalt 

in dit plan zijn de wijzigingen aan de voorgevel. De dakconstructie werd 

verlaagd en het geheel werd veel soberder afgewerkt. De gevel anno 

2009 doet echter ook niet meteen aan dit ontwerp terugdenken, waar-

door we kunnen aannemen dat er nog wijzigingen zijn aangebracht. De 

functies wijzigden geleidelijk aan en kleinvee zoals konijnen en kippen 

namen in eerste instantie de plaats in van de op stal staande runderen 

en later ook van de varkens.

K. Verstraeten

Plan van de voorgevel van de boerderij  
die duidelijk nog door iemand werd aangepast. 

Ere-superior  
De Smet als ... ‘slachter’
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Essays onder de loep
Leesbaar zijn ze ook. en ze gaan ergens over. De 

recensie over ‘Negeren is de grootste luxe’, over 

een boek met alleen maar (800) advertenties 

uit West-europese tijdschriften toont de manier 

waarop de ordening door de makers (fischli & 

Weiss) kanttekeningen zet bij het geluk van de 

‘succesvolle consument’. Die term alleen al mag 

van mij zo in het nieuwe-woordenboek. De ac-

tualiteit van het ecologisch consuminderen en 

de explosie van het consumentenkapitalisme 

tonen allebei dat de vraag prangend is: wanneer 

ben je een succesvolle consument? 

Het essay ‘De toekomst is die berg’ gaat over 

het nieuwe van kunst. Vanuit de kunsttheorie 

(van Groys: het museum isoleert objecten uit 

de wereld en maakt er zo kunst van), denkt Van 

Gerrewey door, via eigen ervaringen met film, 

vulgaire reality-programma’s en literatuur. Je 

kan de wereldse en aardse verlangens die kunst 

beperken uitbannen in je eigen hoofd: daar is 

kunst nieuw. en dat is een mooi antwoord. als ik 

tenminste het helder geschreven essay ook juist 

geïnterpreteerd heb. Maar versimpeling is mijn 

tweede natuur. De prijs voor de kunstkritiek zal 

ik nooit krijgen!

Hij is nu, en ‘als alles goed gaat’ ook nog de ko-

mende vijfde jaar, assistent aan de Vakgroep 

architectuur & Stedenbouw van de Universiteit 

Gent, waar hij een doctoraat voorbereidt over 

architectuurkritiek en -theorie in België sinds de 

Tweede Wereldoorlog.

Die Christophe Van Gerrewey is een interessante 

mens. een interview voor Ic Hou wordt op de 

redactieraad van ons schoolblad gesuggereerd. 

Zo gezegd, zo gedaan.

Christophe is blij verrast met de belangstelling 

uit zijn oud-College. Dat is al positief. en hij ant-

en filosofie. en daarnaast was er dus mijn eigen 

omgang met literatuur. Die veelzijdigheid hand-

haven wordt echter moeilijker met de jaren – en 

heeft bijvoorbeeld in mijn geval, tot veel her-

examens geleid. Daarna heb ik, uit inconsequen-

tie, toch nog een jaar literatuurwetenschappen 

gestudeerd. Mijn afstudeerscriptie als ingenieur-

architect ging over de literaire kanten van archi-

tectuur (aan de Universiteit Gent zijn dergelijke 

architectuurstudies zeer goed mogelijk); mijn 

afstudeerscriptie als ‘literatuurwetenschapper’ 

aan de KULeuven ging over de architecturale 

kanten van literatuur, en dan meerbepaald het 

werk van Kafka. 

Ik denk niet dat er, opnieuw sinds mijn humaniora-

opleiding, kunst- of cultuurvelden zijn die ik niet 

heb proberen beoefenen, al was het dan slechts ge-

durende één woensdagmiddag en steeds met zeer 

weinig succes.

Wat ik al sinds langere tijd doe, en met iets meer 

regelmaat en volharding, is fictionele teksten 

schrijven. Die zijn onder meer gepubliceerd in 

literaire tijdschriften zoals Dietsche Warande & 

Belfort. Ik heb een paar (kleine) boeken gepu-

bliceerd bij kleine uitgeverijen (onder meer een 

verhalenbundel met ‘fictionele architectuur-

kritieken’ in 2004 of een novelle bij foto’s van 

Rotterdam in 2007), en momenteel lopen er ge-

sprekken met Nederlandse uitgeverijen.

Wat kunst- en cultuurkritiek betreft hou ik vooral 

– ik denk dat van het werk van iemand houden 

ook altijd betekent het tot voorbeeld te nemen, 

en omgekeerd, op welke manier dan ook – van 

Walter Benjamin en Roland Barthes – de eerste 

uit Duitsland in de eerste helft van de twintig-

ste eeuw; de tweede uit frankrijk in de tweede 

helft van de vorige eeuw. Zij hebben met hun 

teksten nooit of zelden aan vooropgezette (we-

woordt omstandig en heel persoonlijk. We laten 

zijn woordenvloed over u heen komen.

Erg veelzijdig
Ik denk dat een humaniora-opleiding, en zeker een 

opleiding als Grieks-Wiskunde, uitzonderlijk waar-

devol is omdat ze zo zinloos is…

Ik heb in het eerste jaar Latijnse gevolgd, daarna 

Grieks-Latijnse, en vanaf het derde jaar Grieks-

Wiskunde. alles komt daar aan bod, zonder dat 

de meeste vakken een duidelijk doel hebben of 

al meteen verwijzen naar een plaats in het pro-

fessionele leven. 

Het studeren van klassiek Grieks is daarin een 

zeer goed voorbeeld, denk ik: het gaat om het 

creëren van een manier van denken en van het 

formuleren, uitschrijven, uitwisselen en bespre-

ken van gedachten – maar wat je denkt of wat 

je uitdrukt, kan uiteindelijk om het even wat zijn. 

Werner Stuyven heeft tijdens zijn lessen ook alle 

denkbare onderwerpen aangeraakt.

Ik heb nu wel een diploma burgerlijk ingenieur, 

maar ik denk niet dat ik die titel terecht mag dragen 

(en ik zal hem ook nooit gebruiken).

Ik heb aanvankelijk geen literatuur gestudeerd 

(Germaanse of Romaanse talen, bijvoorbeeld), 

vanuit het romantische motief dat dit mijn liefde 

voor literatuur zou beschadigen, en vanuit de 

pragmatische overweging dat ik ook zonder 

academische literatuurstudies wel met litera-

tuur zou bezig blijven. Misschien heb ik (deels 

onbewust) het zeer brede ‘humaniora’-klimaat 

uit het College willen verderzetten aan de uni-

versiteit door burgerlijk ingenieur-architect te 

gaan studeren: het is een opleiding die (zeker 

in het begin) veel wiskunde en wetenschappen 

omvat, maar ook kunst, geschiedenis cultuur 

oud-leerling gooit Hoge ogen 

kampioen kunstcriticus: 
christophe Van gerrewey (gwi’00)

9 oktober 2008: eerste editie van de prijs voor de Jonge kunstkritiek, 
voor recensie en essay. De prijzen gaan allebei naar Christophe Van 
gerrewey. zijn stukken omschrijft de jury als ‘persoonlijk, intelligent  
en bevlogen’. 

<<<
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tenschappelijke) thema’s of schema’s willen voldoen, maar hebben altijd 

zelf contexten en vormen tot stand gebracht. en hun teksten zijn vaak ont-

zettend mooi en gaan ongegeneerd over alles. Ze hebben kunst en litera-

tuur bijna als een religie beschouwd, als een onafgebroken bezigheid die 

toelaat om alle aspecten van het leven in te spiegelen.

Toch bestaat er ook in België een dergelijke, helaas nauwelijks bekende traditie 

van auteurs die niet (of althans niet meer) figureren in de zogenaamde kwali-

teitskranten of in talkshows. 

Ik denk bijvoorbeeld aan het werk van architectuurcriticus Geert Bekaert, 

van wiens Verzamelde Opstellen ik co-redacteur ben. Wat literaire oeuvres 

betreft hou ik vooral – maar zelden onvoorwaardelijk – van: Don DeLillo, 

J.M. Coetzee, Vladimir Nabokov, Hugo Claus, W.f. Hermans, Paul auster en 

Marcel Proust. Maar eigenlijk verschilt zoiets van dag tot dag.

kunst moet aanzettten tot denken
Ik vrees dat kunst op een bepaalde manier te toegankelijk is voor jonge mensen, 

te bereikbaar of te alomtegenwoordig. 

Daardoor kan het beeld ontstaan dat kunst voor het grijpen ligt en dat 

kunst ook iets is waar geen inspanningen voor gedaan moet worden. Dat 

is zeker niet het geval. er is wat dat betreft, volgens mij, geen makkelijke 

kunst, of liever: als kunst makkelijk is, is ze al niet meer interessant, omdat 

ze niet aan het denken zet, en ook niet tot emoties aanleiding kan geven. 

Dat wil niet zeggen dat kunst niet vanuit het dagelijks leven kan vertrekken 

of je niet kan overvallen – integendeel. Ik denk dat er niets mis mee is om 

in kunst op te zoek gaan naar zeer dagdagelijkse problemen of kwesties. 

Zeker voor jonge mensen kan kunst helpen om gedachten of gevoelens te 

begeleiden of vorm te geven. Maar het komt erop aan voorbij het overbe-

kende aanbod en vooral de overbekende of vervlakkende uitspraken over 

kunst heen te kijken.

Vele wegen leiden naar…
Ik heb op het College les gekregen van mensen die spraken waarover ze 

met veel kennis en ervaring wilden spreken – en die zich niet lieten dicte-

ren door de waan van de dag of door zogenaamde sociologische studies 

die de ‘verlangens’ of de ‘interesses’ van de jeugd dachten te kunnen of 

moeten peilen.

Jongeren plezier laten beleven aan kunst is een moeilijke, pedagogische 

kwestie. Ik denk dat iedereen zijn eigen taak naar behoren moet vervullen, 

en dat wil zeggen: vooral niet bezig zijn met de verwachtingen van de an-

deren of van ‘de doelgroep’. Soms is het als leerling mogelijk om mee te 

stappen in die (soms klassieke, soms gewoon verouderde) aandacht voor 

bepaalde kunst; soms is het mogelijk om zich als leerling hier (beleefd) te-

gen af te zetten en zelf naar een alternatief op zoek te gaan. Beide gevallen 

zijn waardevol.

Samenstelling: KM

oud-leerling kris oelBrandt (lg’90): 
traPPist in zundert

“er is een andere 
grond onder onze 
voeten”

In 1990 studeert kris Oelbrandt af in de latijn-
griekse bij ons. Hij heeft interesse voor zowel 
wiskunde-informatica als musicologie en piano. Hij 
kiest voor muziek. Ondertussen is kris… trappist!

In 2003 verschijnt zijn naam in de gespecialiseerde pers. Hij is dan gedi-

plomeerd componist en werkt vooral in opdracht. Iemand om te volgen, 

die in zijn werk muzikaal vakmanschap laat zien en ook fascinatie voor de 

absolute klank. Verrassend voor elke buitenstaander is dan ook het bericht 

van zijn intrede in de abdij Maria Toevlucht in Zundert, Nederland. In no-

vember 2008 volgt zijn professie.

Kris reageert heel vriendelijk op onze felicitaties en gaat uitvoerig in op de 

vele vragen die zijn keuze oproept. altijd heel helder en heel eerlijk in zijn 

antwoorden. Dat merkt u hier.

De start?
Ik denk altijd dankbaar terug aan mijn Collegetijd. Ik mocht er heel veel 

vorming ontvangen, vooral op cultureel gebied. Van de lessen bijvoor-

beeld van Werner Stuyven, mijn leraar Grieks en klastitularis van het laatste 

jaar, herinner ik me de vele uitweidingen over de wereld toen en nu. We 

probeerden dan altijd, als hij in zo’n uitweiding verzeilde, om zoveel moge-

lijk extra vragen te stellen, zodat hij ‘aan de gang bleef’. We wisten namelijk 

dat hij het niet over zijn hart kreeg om zulke vragen onbeantwoord te la-

ten en naar de tekst van die dag terug te keren.
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Mooie momenten beleefden we zeker ook tij-

dens de middagrust. Ik had, samen met een paar 

andere jongens die ook muziekschool deden, 

toestemming gekregen om tijdens de middag 

het muzieklokaal te gebruiken. Tussen mij en 

een vriend die piano studeerde waren de rollen 

al snel verdeeld: hij speelde allerlei nieuwe par-

tituren die hij had ontdekt, en ik gaf enthousiast 

aanwijzingen over hoe hij die kon interpreteren. 

Grandioze momenten waarin de liefde voor mu-

ziek enorm gegroeid is!

Ook op godsdienstig vlak werd ik in het College 

vast en zeker gevormd, zij het eerder onbewust. 

Ik denk bijvoorbeeld aan de spreuken van de 

wandschilderingen in de gangen. Terwijl we in de 

rij stonden te wachten om de klas in te gaan, heb 

ik daar vaak naar gestaard en, zonder daar bewust 

over te reflecteren, brachten ze wel een grond-

houding van eerbied en diepzinnigheid over. 

eén bepaalde godsdienstles tenslotte tijdens 

het laatste jaar (met leraar Stefaan Van der Kelen, 

tegenwoordig onderwijsvicaris) heeft mij echt 

de ogen geopend voor wat er meer is tussen 

hemel en aarde. Daarin vertelde meester Van 

der Kelen dat het eigenlijk heel eenvoudig is: je 

hoeft je hart gewoon te openen als een deur, 

want God staat te wachten. Toen ik dat op me 

in liet werken, viel ik als het ware in een andere 

werkelijkheid die niet valt te beschrijven. Ik kan 

daar wel van zeggen dat ik me van geen tijd 

meer bewust was; alles viel van me af en ik er-

voer alleen nog licht. Hoelang ik in die toestand 

verkeerde weet ik niet. Gelukkig heeft mijnheer 

van der Kelen niets gemerkt (of wel?)!

De tocht
Na mijn humaniora in 1990 ben ik muziektheo-

rie gaan studeren, eerst aan het antwerps Con-

servatorium (tot 1993), daarna aan het Brussels 

Conservatorium, waar ik met grote onderschei-

ding ben afgestudeerd in 1996. Na een tijdje 

deeltijds werken werd ik in 1998 toegelaten tot 

de Muziekkapel Koningin elisabeth, waar ik gra-

dueerde in compositie in 2001. een klein jaar la-

ter, in mei 2002, trad ik in in de trappistenabdij 

Maria Toevlucht.

De bestemming
In de maatschappij heb ik altijd onvrede gevoeld 

met de uitsluitende nadruk op prestatie. Ik kon 

me er niet mee verzoenen dat prestaties of geld-

gewin de grond van ons bestaan zouden vor-

men. er ís een andere grond onder onze voeten, 

iets dat groter is dan onszelf en ons voortstuwt.

Ik heb me altijd (en nog steeds) aangetrokken 

gevoeld tot wat de maatschappij ‘nutteloos’ of 

niet lucratief vindt. filosofie, gebed en ook mu-

ziek zijn allemaal menselijke activiteiten die ver-

wijzen naar het ‘andere’, dat tegelijk in deze we-

reld aanwezig is. De mens kan de werkelijkheid 

waarin hij vertoeft verheffen, opluisteren door 

deze en nog vele andere dingen. Het gaat echt 

om meer dan het zichtbare.

Terzelfdertijd mogen we dankbaar zijn dat we 

mensen zijn van vlees en bloed, die de handen 

uit de mouwen willen steken en iets willen reali-

seren, ergens voor willen leven en ook natuurlijk 

ergens ván leven. Die goesting voor het dagda-

gelijkse leven is even essentieel, vind ik, als die 

andere dimensie. Daarom houd ik zo van de 

verstrengeling van bidden en werken: ons werk 

wordt een gebed (namelijk: zo veel mogelijk in 

stilte om die diepere laag in jezelf en de ander te 

laten spreken; met aandacht, zodat het spreekt 

van ‘zorgen voor’; samen met andere broeders, 

zodat we mekaar helpen) en ons gebed krijgt 

een plaats midden in en tussen de handenar-

beid door, zodat we regelmatig terug afdalen 

naar onze bron.

Het routeplan
In 2002 ben ik ingetreden om te blijven. Wel is 

het zo dat je begint met een half jaar postulant 

zijn (gewoon in burger meelopen), dan twee 

jaar noviciaat (een soort leertijd om het leven 

te leren kennen), dan drie jaar tijdelijke professie 

(toen legde ik mijn geloften al af, maar met de 

beperking van drie jaar). als je dat optelt, vanaf 

mei 2002, dan kom je op november 2007. Toen 

heb ik nog voor een jaar mijn tijdelijke geloften 

verlengd, en zo kom je dus op november 2008, 

toen heb ik mijn definitieve (eeuwige, plech-

tige) geloften afgelegd, voor het leven dus. Pas 

bij deze stap heb ik ook al mijn bezittingen af-

gestaan.

In de trappistenabdij Maria Toevlucht in Zundert 

(Cisterciënzerorde van de Stricte Observantie) le-

ven we in een heel regelmatige afwisseling van 

bidden en werken, ora et labora.

Om 4u30 nachtofficie, gevolgd door lectio Di-

vina (aandachtig lezen van de Bijbel), ontbijt in 

stilte en om 7u30 meditatie. Om 8 uur de Lau-

den met eucharistie, om 9 uur gaan we aan het 

werk. We laten het werk liggen om 12 uur voor 

de middagdienst met aansluitend middageten. 

Welverdiende rust nemen we van 13 tot 14 uur 

en gaan dan terug aan het werk. Dan is er om 

17uur vespers (avonddienst) gevolgd door me-

ditatie en avondeten. Om 20 uur ronden we de 

dag af met een korte dagsluiting en dan naar 

bed.

De zijweg 
als componist (ik heb me nooit geconcen-

treerd op het uitvoeren, ik was altijd veel te 

nieuwsgierig naar de partituur op zich) heb ik, 

zoals elke componist, al een hele weg afgelegd 

van innerlijke strijd, nieuwe inzichten, experi-

menteren, vastlopen en toch weer de weg te-

rugvinden. Mijn thema daarin is vooral de ver-

eniging van ratio en gevoel. Ik ben van nature 

heel systematisch aangelegd en kan, al zeg ik 

het zelf, heel vlot structuren en schema’s ont-

werpen. Ik heb daarnaast ook een gevoel voor 

muziek (de anekdote over de middagen in het 

College getuigt daarvan). Hoe ik die twee ver-

enig tijdens het componeren is mijn eeuwige 

worsteling. Hoe meer ik me daarin oefen (elke 

compositie is immers een oefening in compo-

neren), hoe meer oplossingen ik voor dit pro-

bleem ontdek, maar weg is het probleem nooit 

helemaal.

De honger om dat innerlijk gevecht verder te 

zetten, blijft ook in het klooster. Daarom heb ik, 

na een stilte van vijf jaar waarin ik me uitsluitend 

op het kloosterleven concentreerde, toch weer 

terug het muziekpapier bovengehaald. 

Ik componeer nu opnieuw in ongeveer hetzelf-

de ritme als vroeger, maar met een heel andere 

ingesteldheid. Waar het vroeger eigenlijk een 

intellectueel spel was, wordt het nu een manier 

om me verbonden te voelen. Ik componeer nu 

‘voor mensen’. Dat is wezenlijk iets anders. Ik 

aanvaard ook, in samenspraak met abt en ge-

meenschap, compositieopdrachten; momenteel 

ben ik bij voorbeeld bezig aan een opdracht 

voor een jubileummis voor de Sint-Laurentius-

parochie in antwerpen. en in de toekomst ligt er 

nog meer in het verschiet. 

<<<
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Belangrijk is echter dat dit ook weer geen pres-

tatie wordt, maar een onderdeel van het streven 

van ons, monniken, om in gebed en liefde met 

elkaar en alle mensen verbonden te leven.

De reizigers
We voorzien volledig zelf in ons onderhoud. De 

was, de strijk, de kook, de poets doen we alle-

maal zelf, maar daarnaast organiseren we ook 

een zeer regelmatige liturgie, runnen we een 

huisbibliotheek, een gastenhuis met 23 kamers, 

een boerderij met vleesvee en een abdijwinkel 

met een grote diversiteit aan abdijproducten, 

religieuze artikelen en boeken. 

We zijn nu met 25 broeders. en uiteraard moe-

ten we, zoals iedereen, onze kost verdienen. 

Onze economie draait vooral rond het gasten-

huis, waar zeer veel vraag naar is, en de abdij-

winkel. De vraag van mensen uit alle lagen van 

de bevolking naar stilte, eenvoud, spiritualiteit 

en verdieping is nog steeds zeer groot en we 

hebben dan ook vaak lange wachtlijsten voor 

ons gastenhuis.

elke broeder heeft vaste taken; ik ben kleerma-

ker, hulp in de liturgie en hulp in de abdijwinkel. 

Deze taken heeft de gemeenschap van mij ge-

vraagd en ik ben daarop ingegaan. Vroeger kon 

het gebeuren dat je ‘s zondags te horen kreeg 

dat je maandag, willens nillens, bakker of zo 

werd; dat is nu veel menselijker: er is overleg tus-

sen abt en betrokkene, en er bestaat een hele 

overlegstructuur die ervoor zorgt dat alle broe-

ders zich goed voelen bij het werk dat van hen 

gevraagd wordt. Wel is het zo dat elke broeder 

zich bij zijn professie verbonden heeft aan de 

gemeenschap; als er dus in de gemeenschap 

werk te doen valt, is het het engagement van 

elke broeder dat al het werk gebeurt. Door wie, 

is een kwestie van afspraak.

De broeders hebben meestal geen contact met 

de gasten, tenzij in pastoraal verband. Wan-

neer een gast een gesprek vraagt met deze of 

gene broeder, dan zorgt de gastenbroeder dat 

dit contact tot stand komt. Ook kan het zijn dat 

de gast eenvoudig vraagt om een pastoraal ge-

sprek met om het even welke broeder; de gas-

tenbroeder oordeelt dan welke broeder het best 

gecontacteerd wordt. er zijn uitzonderingen, zo-

als na de zondagse hoogmis, waar voor de abdij 

bekende (en onbekende) kerkgangers en broe-

ders elkaar bij de koffie kunnen ontmoeten.

Werken en bidden vloeien in het kloosterleven 

in elkaar over: we doen ons werk in zo groot 

mogelijke eenvoud en aandacht, zodat het een 

‘biddend’ werken kan zijn. Omgekeerd onder-

breken we dat werk telkens ook weer voor het 

zingen van psalmen en liederen, zodat beide in 

elkaar overgaan.

zen-medidatie
Onze abdij heeft een lange traditie van zen-

meditatie: enkele broeders hebben een veelei-

sende training tot zen-meester achter de rug en 

zij geven jaarlijks een aantal weekends en weken 

voor gasten die op zoek zijn naar verdieping in 

hun leven. De zen-meditatie heeft een beschei-

den maar vaste plaats in ons dagprogramma: 

een half uur ’s ochtends, een half uur ’s avonds. 

De oosterse meditatietechnieken blijken perfect 

aan te sluiten op het westerse christelijk geloof. 

Dat is onze dagdagelijkse ervaring.

De leeftijden zijn in evenwicht: er zijn 30-ers, 

40-ers enz. tot en met iemand van 88. De leef-

tijdsopbouw is heel gespreid en… er is nog 

steeds aangroei!

Samenstelling: KM Piet Verwilligen is kersvers afgestudeerd als 

burg. ir. natuurkunde met een thesis rond de 

waarneming van neutrino’s in het ijs van antarc-

tica, is nu drs. (doctorandus) en werkt mee aan 

het CMS-experiment (Compact Muon Solenoid) 

dat wordt uitgevoerd aan de LHC (Large Hadron 

Collider), de reusachtige deeltjesversneller op 

100m diepte onder Genève.

Zoals u merkt, waarde lezer, geen gewone jon-

gens. Maar toch verrasten hun duidelijke ant-

woorden door begrijpbare helderheid. Studie- en 

beroepskeuze hebben zeer veel met interesse te 

maken, maar worden soms op een toevallige ma-

nier in een definitieve richting gestuurd. 

Van jongs af aan
Pieter interesseerde zich reeds in zijn tienerjaren 

voor scheikunde en plantkunde. In zijn eindjaar 

GWI twijfelde hij tussen bio-ingenieur en apo-

theker. De wetenschappelijke kant van beide 

opleidingen trok hem aan, maar uiteindelijk koos 

hij voor apotheker, ook al omdat zijn vader (Luc 

pieter Van de Vijver is doctor in de 
farmaceutische wetenschappen.  
Titel van zijn proefschrift dat hij 
op 16 september 2008 in leuven 
met brio verdedigde: ‘Design and 
Synthesis of Aminoacyl-trNA 
Synthetase Inhibitors as Antibiotics 
and Immunosuppressants’.

PIETER
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LG’68) een apotheek heeft en hij op die manier 

ook nog de mogelijkheid openliet om later offi-

cina-apotheker te worden.

Ook bij Piet werden al vroeg de bakens uitgezet 

om uiteindelijk te arriveren waar hij zijn moest. 

“Mijn vader (leraar Geert Verwilligen) deed me 

na het tweede jaar Moderne (met het verrader-

lijk eenvoudige SeI) wat grondiger nadenken 

over mijn studiekeuze voor het derde jaar. Ik was 

geen talencrack, maar toch koos ik voor de MT-

WI, omdat daar een uur wetenschappen (schei-

kunde en biologie) meer werd aangeboden. 

anders was ik ‘go-with-the-flow’ ecWi gaan stu-

deren, waardoor WeWi niet meer mogelijk was 

in de laatste graad. een keuze die ik me nooit 

beklaagd heb.”

Inspireende leerkrachten
De begeesterende leerkrachten deden de rest: 

oud-collega’s Luc Hulpiau (scheikunde) en Guy 

Van Haute (fysica) ‘leefden voor hun vak’, zegt 

Piet, “Het was een feest om hun lessen bij te wo-

nen. Naar zo’n vak gaan na een les frans, engels 

of Duits voelde voor mij altijd aan als thuisko-

men na een veldslag. Je moest niet meer con-

stant op je hoede zijn voor onverhoedse aanval-

len, maar je kon je rustig neerzetten op je stoel 

en de wereld openbaarde zich. Toen al voelde ik 

dat dit echt iets naar mijn zin was. In het laatste 

jaar zijn we met vrijwilligers o.l.v. Guy Van Haute 

en oud-leerling Jef Ongena (LWi’76) de kernfu-

siereactor JeT in Culham (GB) gaan bezoeken, 

wat een zeer leerrijke ervaring was. Het zijn zul-

ke extraatjes die leerlingen stimuleren om voor 

een niet-alledaagse keuze te gaan. Leerkrachten 

die buiten hun uren nog iets extra voor hun vak 

doen, een uitstap organiseren, leerlingen moti-

veren voor een olympiade, zien hun inspannin-

gen dubbel en dik beloond. Dit bezoek heeft 

me over de streep getrokken om natuurkunde 

te gaan studeren.”

In de laatste jaren burg. ir. zijn er redelijk veel keu-

zevakken waardoor de ingenieur in spe eigen ac-

centen kan leggen, die een evenwicht vormen 

tussen een algemene ingenieursvorming en meer 

fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

fundamenteel onderzoek
Waarom koos je ervoor om ook nog te 
doctoreren en waarover gaat (in mensen-
taal) je opzoekingswerk?
PVdV: “Tijdens mijn apothekersopleiding heb ik 

mijn onderzoeksstage gedaan in het laborato-

rium voor medicinale scheikunde aan het Rega 

Instituut in Leuven (medicinale scheikunde is 

het ontwerpen en uittesten van nieuwe ge-

neesmiddelen): ik deed dat heel graag, en toen 

ik gevraagd werd om te doctoreren in hetzelfde 

laboratorium heb ik dan ook onmiddellijk ja 

gezegd. Tijdens mijn doctoraat heb ik chemi-

sche verbindingen ontworpen en gemaakt, die 

een bepaalde klasse van enzymen remmen die 

nodig zijn voor de aanmaak van proteïnen. Die 

verbindingen bleken heel krachtige remmers 

van het immuunsysteem en daarom worden 

ze nu verder getest als immunosuppressiva. 

Dat zijn geneesmiddelen die gegeven worden 

na een orgaantransplantatie, om afstoting van 

het nieuwe, vreemde orgaan te voorkomen. In 

een tweede luik van mijn onderzoek heb ik de 

eerste synthetische analogen gemaakt van een 

bestaand natuurlijk antibioticum. Dat antibioti-

cum, microcin C, lijkt op voedsel voor bacteriën 

en wordt daarom actief opgenomen door de 

bacterie. Wanneer de bacterie dat stofje echter 

oud-leerlingen dr. Pieter Van de VijVer (gwi’98) 
en drs. Piet Verwilligen (wewi’02)

de liefde voor wetenschap en 
spitstechnologie

lHC:  
om van te duizelen!
De technische installaties in de omgeving 

van Genève spreken wel tot de verbeel-

ding. “De LHC is een cirkelvormige deeltjes-

versneller met een lengte van 27 km, die 

zich 100 meter onder de grond bevindt en 

ongeveer 120MW verbruikt. Dat is evenveel 

als alle huishoudens in het kanton Genève 

samen. Om de deeltjes in hun cirkelvormige 

baan te houden, moeten ze continu afge-

bogen worden door meer dan 1000 uiterst 

krachtige magneten. Deze magneetvelden 

worden opgewekt door enorme stromen, 

tot meer dan 10.000 ampère. Om zulke gro-

te stromen te laten lopen moet men gebruik 

maken van supergeleidende materialen die 

hun elektrische weerstand verliezen als ze 

onder een bepaald kritisch punt afgekoeld 

worden. Hierdoor verbruiken deze magne-

ten geen stroom, maar ze worden wel afge-

koeld tot bijna -271°C, en het is juist het af-

koelen tot deze temperatuur dat het meeste 

energie vergt. Door deze nieuwe technolo-

gie verbruikt de LHC niet meer energie dan 

een 20 jaar oudere machine die een factor 

10.000 minder krachtig was.”

<<<

PIET
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verteert, wordt een verbinding vrijgemaakt die 

de groei van de bacterie stopt. Mijn nieuwe ana-

logen werken via hetzelfde mechanisme maar 

zijn makkelijker aan te maken en laten ook toe 

andere doelwitten in de bacterie aan te vallen.”

PV: “Toen ik mijn thesis afgewerkt had, was mijn 

professor erin geslaagd om de Universiteit van 

Gent te laten deelnemen aan het CMS-experiment 

dat uitgevoerd wordt aan de Large Hadron Col-

lider (LHC). Tot hiertoe waren enkel de universi-

teiten van antwerpen, Brussel, Louvain-la-Neuve 

en Mons betrokken bij deze deeltjesversneller, 

maar sinds januari 2007 doet de UGent ook mee. 

Hierdoor kwamen er enkele doctoraatsplaatsen 

vrij, en kon ik in dit project beginnen.”

Ten dienste van 
Hoe zullen de resultaten van je doctoraat de 
wereld kunnen helpen verbeteren?
PVdV: “alle momenteel gebruikte immunosup-

pressiva hebben zeer ernstige nevenwerkingen. 

De nieuwe verbindingen die ik gemaakt heb zijn 

gericht tegen doelwitten die nog niet eerder uit-

getest zijn voor het tegengaan van transplant-

afstoting, en de mogelijkheid bestaat dat deze 

minder nevenwerkingen zullen hebben. Dit 

wordt momenteel echter nog onderzocht. Door 

de snelle toename van antibioticumresistentie 

in bacteriën blijft er een grote nood aan nieuwe 

antibiotica. De resultaten met mijn microcin C 

analogen kunnen nuttig zijn voor het maken 

van nieuwe antibiotica of voor het verbeteren 

van bestaande antibiotica.” 

PV: “‘Deeltjes’ zijn eigenlijk de elementaire 

bouwstenen waaruit de materie in ons univer-

sum opgebouwd is en die niet meer verder kun-

nen opgedeeld worden.

De LHC is gebouwd om het antwoord te zoeken 

op enkele sleutelvragen in de deeltjesfysica. De 

afgelopen jaren zijn fysici er in geslaagd de ele-

mentaire deeltjes steeds gedetailleerder te be-

schrijven. al deze kennis zit vervat in één theorie: 

Het Standaard Model. Deze theorie is ongelooflijk 

succesvol. Om een voorbeeld te geven: met be-

hulp van deze theorie zijn we in staat het resul-

taat van een experiment tot meer dan tien cijfers 

na de komma correct te voorspellen! De theorie 

is echter nog niet volledig. er ontbreekt nog een 

puzzelstukje dat verantwoordelijk is voor het ge-

ven van een massa aan deze bouwstenen. Theo-

retisch hebben we enkele ideeën, maar om zeker 

te zijn willen we het ook écht zien.

De toepassingen die dit onderzoek heeft zijn 

zelfs door de experts nu nog niet in te schatten. 

enerzijds hadden Maxwell, en de vele andere 

wetenschappers die elektrische fenomenen be-

studeerden in de negentiende eeuw, ook niet 

kunnen voorzien dat hun onderzoek heeft ge-

leid tot communicatie met gsm en satellieten, 

een heel arsenaal van elektrische apparaten in 

huis, het lichtnet, enz. anderzijds heeft deeltjes-

onderzoek indirect geleid tot de vele scanners, 

zonder dewelke je je de medische wereld niet 

meer zou kunnen voorstellen. Ook het internet, 

een idee dat in CeRN (Centre européen de re-

cherche nucléaire) ontsproten is om informatie 

digitaal ter beschikking te stellen, valt niet meer 

weg te denken in onze werkplaats of thuis. Ver-

der mag je ook de internationale samenwerking 

niet vergeten. Wetenschap kan een doel zijn 

waarrond een hele groep verschillende men-

sen vreedzaam kan samenwerken; amerikanen, 

Iraniërs, Pakistanen, Indiërs, ze werken allemaal 

samen aan LHC. een groot fysicus heeft ooit ge-

zegd – en daar treed ik hem volledig in bij – dat 

onderzoek doen naar de fundamenten van de 

materie een van de meest nobele zaken is die 

de mensheid ooit heeft ondernomen.”

Een kortsluiting!?
en dat niet alles van een leien dakje loopt, bewijst 

de gedwongen inactiviteit van de deeltjesver-

sneller na een onverwacht incident. Piet doet een 

beknopt verslagje: “Op 10 september hebben we 

onder grote mediabelangstelling voor de eerste 

keer protonen gecirculeerd in de versneller. Dit 

was ongelooflijk succesvol, want de technici heb-

ben daar op 8 uur iets voor elkaar gekregen wat 

normaal gezien twee dagen duurt. Dat was ech-

ter maar een eerste stap. De volgende stap zou 

eruit bestaan om de protonen te gaan versnellen, 

maar hiervoor moeten er nog enkele onderdelen 

getest worden. en tijdens een van die tests is er 

een supergeleidende verbinding tussen 2 mag-

neten (vierkante metalen staaf van 4 cm dik) ver-

dampt omdat die slecht geconstrueerd was. Hier-

door ontstond er een kortsluiting en verdampte 

het vloeibaar helium dat de magneet koelt. Op 

een fractie van een seconde is er 2 ton helium 

verdampt, en dat gaf een stevige knal. Niet enkel 

die specifieke magneet moet nu hersteld wor-

den, maar momenteel wordt er ook een nieuw 

controlesysteem opgezet om zulke ongelukken 

in de toekomst te voorkomen. We zullen dus niet 

voor het begin van de zomer opnieuw kunnen 

starten.”

Natuurkunde: een ui!
een erg motiverende uitleg van onze weten-

schapper! 

“Ik heb altijd al heel graag willen weten 

hoe dingen in elkaar zitten, hoe machines 

werken, enz. In het begin ben je dan vooral 

geïnteresseerd in technologie, maar naar-

mate je er wat meer inzicht in krijgt, verlegt 

die interesse zich naar meer fundamentele 

vragen. Het is een drang om te weten, niet 

alleen in de natuurkunde, maar bv. ook in 

de maatschappij. Door geschiedenis te be-

studeren ga je ook beter begrijpen hoe het 

heden in elkaar zit. 

als je de natuur wilt begrijpen, heb je twee 

denkpistes. enerzijds kan je veel begrijpen 

door dieper in de materie te kijken. Na-

tuurkunde is als een ui. Om de vorm en de 

eigenschappen van de bovenste laag te be-

grijpen, moet je ze eraf pellen en de laag er-

onder bekijken. Je kan de orde van de tabel 

van Mendeljev niet verklaren door aan te ne-

men dat atomen biljartballen zijn, maar wel 

door dieper in de structuur van het atoom te 

kijken. anderzijds is het geheel groter dan de 

som van de delen. Chaos en heel complexe 

structuren kan je niet begrijpen door enkel 

naar hun bouwstenen te kijken. Beide ma-

nieren om natuurkunde te bestuderen zijn 

heel interessant, maar ergens moet je een 

keuze maken. Omdat in die eerste piste veel 

meer experimenteel werk met neusje-van-

de-zalm meetinstrumenten wordt gedaan, 

heb ik uiteindelijk daarvoor gekozen.”

klASSfEEr (pV)
Wij vonden klassfeer iets belangrijkers dan de 

vakken op zich. Iedereen hielp elkaar om de 

lastigste horden te nemen en er was niemand 

die wou uitblinken ten koste van anderen. 

Klastitularissen Guy Van Haute en Jeanine Van 

Hese waren een echte vader en moeder voor 

ons klasje. Ze waren er niet enkel voor de beste 

leerlingen, maar bij iedereen wilden ze het on-

derste uit de kan halen en vooral diegenen die 

het wat lastiger hadden extra aanmoedigen.
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Internationaal netwerk
Wetenschap: een vredevolle, internationale sa-

menwerking, wars van verbeten concurrentie en 

met een lingua franca als communicatiemiddel. 

PVdV: “De voornaamste taal in de biomedische 

wetenschappen van vandaag is zonder enige 

twijfel het engels, en mijn thesis is dan ook in het 

engels geschreven en voorgesteld. In de meeste 

laboratoria werken een heel aantal buitenlanders, 

dus is engels ook de voornaamste spreektaal. Tij-

dens de vijf jaar van mijn doctoraat heb ik naast 

Belgen ook Russen, Chinezen, Indiërs, Oostenrij-

kers, fransen, Italianen, Spanjaarden, Hongaren, 

Nederlanders, Polen,… als collega gehad.

De belangrijkste manier om in contact te komen 

met andere wetenschappers is via congressen: 

daar stellen ze hun werk voor en spreken men-

sen die geïnteresseerd zijn in samenwerken 

elkaar aan. Op die manier zijn we bijvoorbeeld 

tijdens een congres in de buurt van Moskou een 

samenwerking aangegaan met een Israëlisch en 

met een Russisch-amerikaans labo. 

Tijdens een doctoraat is het vaak mogelijk en 

nuttig om een tijd in een buitenlands labo te 

werken, om daar technieken aan te leren of spe-

cifieke experimenten uit te voeren: ikzelf heb zo 

een tijd in een onderzoeksinstituut in Bordeaux 

(frankrijk) gewerkt: dat was zeer interessant 

want je leert niet alleen nieuwe technieken aan, 

maar je maakt ook kennis met een andere we-

tenschapscultuur en met een andere manier om 

een laboratorium te leiden.” 

PV: “De internationale samenwerking verloopt 

zeer goed. LHC is een project dat een wereldwij-

de samenwerking vereist. Iedereen werkt daar 

met hetzelfde doel voor ogen, wat de samen-

werking bevordert en vergemakkelijkt. Dit wil 

zeker niet zeggen dat iedereen het altijd eens 

is met elkaar, er kunnen soms verhitte discus-

sies zijn over hoe een probleem opgelost moet 

worden, maar uiteindelijk wil iedereen hetzelf-

de doel bereiken. Binnen de experimenten is 

er geen concurrentie, er is veel werk en als we 

daar niet met z’n allen samenwerken zullen we 

er nooit geraken. Tussen nationaliteiten valt er 

ook absoluut geen concurrentie te bespeuren, 

omdat iedereen dus hetzelfde doel voor ogen 

heeft. Het geeft je echt een warm gevoel van 

binnen als je ziet dat de Palestijnse en Israëlische 

studenten tezamen een feestje organiseren voor 

alle andere studenten. Zo zie je dat wetenschap 

het beste dat mensen in zich hebben naar bo-

ven kan brengen.

Tussen de verschillende experimenten is er ech-

ter wel een gezonde vorm van concurrentie om 

de eerste te zijn die iets nieuws kan ontdekken. 

Het houdt ons scherp en kritisch voor onszelf. 

De voertaal voor de fysici is engels, en iedereen 

beheerst die taal voldoende om vlot te commu-

niceren. De communicatie met de ingenieurs en 

de technici gebeurt meestal in het frans, wat 

voor ons ook geen probleem is. Soms mogen 

we wel eens als tolk optreden, want de meeste 

fysici kennen wel engels, maar geen frans. Vla-

mingen worden er niet per definitie kritischer 

bekeken. De meeste mensen hebben echter wel 

vragen over hoe het er (politiek) in ons land aan 

toe gaat, en dat is – eerlijk gezegd – niet om fier 

over te zijn.”

JH

pOSTDOC (pVDV)
Na het afleggen van mijn doctoraat was mijn 

werk aan die projecten af (het wordt nu verder-

gezet door 2 nieuwe doctorandi) en dus zocht 

ik naar een plaats om postdoctoraal onder-

zoek te doen. Ik heb een postdoc gezocht en 

gevonden in Maastricht. Ik werk nu in een car-

diovasculair onderzoeksinstituut dat onderdeel 

is van de Universiteit Maastricht. In dit instituut 

maak ik door chemische methoden allerlei 

kleine proteïnen, die vooral moeten dienen om 

cardiovasculaire ziekten sneller op te sporen en 

preciezer te identificeren.

NEUTrINO’S
Momenteel wordt er op Antartica een reus-

achtige telescoop gebouwd die bestaat uit een 

kubieke kilometer ijs met daarin detectoren 

die kleine lichtflitsjes kunnen detecteren. Het is 

een speciale telescoop waarmee we niet naar 

het licht van de sterren kijken, maar naar heel 

zeldzame en zeer moeilijk te detecteren deeltjes: 

neutrino’s, die massaal geproduceerd worden in 

o.a. de kern van de zon, maar ook tijdens andere 

meer exotische processen in de ruimte. Door de 

neutrino’s te bestuderen kan je ontzettend veel 

leren over de processen die helemaal binnen 

in sterren gebeuren. Met neutrino’s kunnen we 

ook veel verder (dieper) in het heelal kijken, naar 

plaatsen vanwaar ons geen licht meer kan be-

reiken. Nu gebeurt de detectie van deze neutri-

no’s nog door naar de zeer zwakke lichtflitsjes te 

kijken, maar in de jaren ‘50 heeft een of andere 

extreem slimme Russische fysicus voorspeld dat 

we ook naar de knalletjes zouden kunnen luiste-

ren die zo’n neutrino veroorzaakt als hij met een 

atoomkern in het ijs botst. Aan de Ugent onder-

zoeken we deze techniek.
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Het Hof van Justitie in Luxemburg? In mensen-

taal: het Hof treedt op wanneer er geschillen 

zijn waarbij de Unie zelf, de lidstaten, europese 

instellingen en/of privépersonen betrokken zijn. 

Om de vaak ondoorgrondelijke arresten naar de 

nieuwsmedia over te brengen, beschikt het Hof 

over een aantal persvoorlichters. Stefaan is een 

van hen. 

Beste Stefaan, kan je jouw opdracht als 
persvoorlichter bij het Hof van Justitie eens 
beschrijven?
In het algemeen is de persdienst verantwoor-

delijk voor de externe communicatie van het 

europese Hof. als persvoorlichter sta ik journa-

listen te woord wanneer zij vragen hebben over 

arresten of de werking van het Hof. Daarnaast 

maken wij persmededelingen over belangrijke 

uitspraken en organiseren we briefings en infor-

mele ontmoetingen met de journalisten van al-

lerhande nieuwsmedia. 

Impact op alle Europese burgers
Welk belang heeft het Hof van Justitie 
eigenlijk voor ons? Hebben de uitspraken 
invloed op het leven van de gewone 
inwoners van de lidstaten? 
absoluut! Het Hof van Justitie is de hoogste 

rechter in de europese Unie en beantwoordt 

allerhande vragen van nationale rechters over 

de toepassing van het europees recht. De ar-

resten zijn van groot belang voor de europese 

burgers en de ondernemingen. Zo oordeelde 

het Hof bijvoorbeeld onlangs over de vergoe-

ding waarop reizigers recht hebben wanneer 

hun vlucht geannuleerd wordt of ernstig ver-

traagd is. Het Hof heeft ook bepaald dat je als 

europees burger vrij kunt reizen, studeren en 

werken in de europese Unie, en overal dezelf-

de rechten kunt genieten als onderdanen van 

andere lidstaten. De arresten van het Hof zijn 

bindend voor alle rechters en overheden in de 

europese Unie.

Daarnaast beslecht het Hof ook geschillen tus-

sen europese instellingen, lidstaten en onder-

nemingen. als België bijvoorbeeld de europese 

regelgeving niet uitvoert, kan het worden ver-

oordeeld door het Hof, eventueel zelfs tot een 

zware geldboete. Ondernemingen kunnen dan 

weer worden veroordeeld als zij de concurren-

tieregels niet respecteren. Zo werd Microsoft in 

2007 veroordeeld tot betaling van een boete 

van 497 miljoen euro wegens misbruik van zijn 

machtspositie.

Matige belangstelling van 
Belgische pers
Ondanks het belang ervan krijgen wij heel 
weinig nieuws over deze arresten. Vlaamse 
kranten en televisiejournaals lijken wel doof 
voor het Hof. Hoe komt dat? 
Het is inderdaad zo dat de kranten, radio en tele-

visiezenders zich beperken tot de belangrijkste 

uitspraken, in het bijzonder de beslissingen die 

te maken hebben met consumentenzaken of 

het leefmilieu. Onderwerpen die het bij de pu-

blieke opinie goed doen dus. Vlaamse nieuws-

media hebben sowieso minder middelen voor 

europese berichtgeving in vergelijking met pak-

weg Nederlandse media. Zo besteedt de kwali-

teitskrant NRC Handelsblad wel veel aandacht 

aan de uitspraken van het Hof. Daarnaast volgen 

ook de economische en juridische vakmedia de 

jurisprudentie van het Hof op de voet op, onder 

meer vanwege de grote financiële gevolgen die 

bepaalde arresten met zich kunnen brengen. Ik 

ben het meest trots als ik merk dat nieuwsme-

dia een ingewikkeld arrest bevattelijk hebben 

uitgelegd aan hun publiek, dan weet ik dat ik 

mijn werk goed heb gedaan. anderzijds is het 

soms frustrerend dat sommige journalisten de 

strekking van een arrest volledig verkeerd weer-

geven. 

luxemburger
Het Hof is gevestigd in Luxemburg. Betekent 
dit dat je in het Groothertogdom woont? 
Inderdaad, ik woon daar samen met mijn Itali-

aanse echtgenote Giovanna en onze twee kind-

jes adrian (3,5 jaar) en Livia (bijna 2). Hierdoor 

kom ik slechts heel af en toe in het Waasland. 

als ik bij mijn ouders in Temse op bezoek ben, 

passeren we soms nog wel eens in Sint-Niklaas, 

maar op het College ben ik al heel lang niet 

meer geweest. 

Wat herinner je nog van je College-periode? 
Ik heb tussen 1982 en 1988 op het middelbaar 

gezeten. Ik heb heel goede herinneringen aan 

de eerste Latijnse en de tweede Latijn-Griekse. 

Vooral de talenkennis die ik op het College heb 

opgedaan is nuttig gebleken: de klassieke talen 

als voorbereiding op mijn latere rechtenstudie 

in Brussel, en de moderne talen gedurende 

heel mijn loopbaan. Het belang van een goede 

talenkennis kan niet genoeg worden bena-

drukt.

Dat zullen de taalleerkrachten graag horen! 
Tot slot, waar zie jij jezelf over 15 jaar 
werken? Nog steeds bij het Hof? 
Ik heb in mijn loopbaan altijd in de publieke sec-

tor gewerkt, eerst bij de europese Commissie, 

daarna in het Belgisch Parlement en nu dus bij 

het Hof. Ik doe mijn huidige baan erg graag en 

zie me dus nog niet zo snel veranderen. 

Bedankt voor je antwoorden, Stefaan. Nog 
veel succes met je werk aan het Hof en wie 
weet tot ziens op een oud-leerlingendag! 

SH

oud-leerling stefaan Van der jeugHt (6gl ’88)  
PersVoorlicHter Bij Het Hof Van justitie

“Proberen een complex arrest  
duidelijk in de pers te krijgen”

Sinds de oprichting in 1952 verzekert het Europese Hof van Justitie in luxem-
burg de eerbiediging van het recht bij uitlegging en toepassing van de Euro -
pese verdragen. Oud-leerling Stefaan Van der Jeught is er persvoorlichter.
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Lauranne Smet (1ad) en Thomas Langhendries 

(2MWa) zorgen in verschillende atletiekdiscipli-

nes voor opmerkelijke resultaten. Reden genoeg 

voor Ic Hou om deze beloften eens aan de tand 

te voelen over hun sport, hun ambities en hun 

dromen.

Lauranne Smet is via vrienden, maar ook door 

de invloed van haar vader met atletiek begon-

nen. aanvankelijk ging ze samen met haar papa 

regelmatig lopen , maar drie jaar geleden be-

sloot ze om zich toch aan te sluiten bij een atle-

tiekclub. Sindsdien is ze kind aan huis bij aCW in 

Sint-Niklaas.

Thomas Langhendries’ interesse voor atletiek 

werd ook via familie aangewakkerd. Zowel de 

ouders als zijn zussen zorgden ervoor dat Tho-

mas de atletiekmicrobe te pakken kreeg. Boven-

dien haalde hij goede resultaten op de scholen-

veldloop, waardoor hij erg gemotiveerd was om 

zich bij een atletiekvereniging aan te sluiten. 

Bij ACW
Toen hij in het tweede leerjaar zat, werd Thomas 

reeds lid van atletiekclub ‘Volharding’ in Beve-

ren. Door het feit dat hij bij die club de enige 

knaap was en door de verhuis van de familie 

Langhendries werd hij genoodzaakt om over te 

schakelen naar een andere atletiekvereniging. 

Zo kwam ook hij terecht bij aCW, waar hij nu 

verschillende keren in de week zijn kilometers 

komt afmalen.

Beide atleten hebben ook nog andere sporten 

beoefend. Zo was Lauranne een talentvolle bad-

mintonspeelster en behaalde ze meer dan be-

hoorlijke (zeg maar gerust uitstekende) resultaten. 

Tot twee jaar geleden speelde Thomas voetbal bij 

de jeugd van eersteprovincialer KfC Vrasene.

Toch besloten ze allebei om voluit voor atletiek 

te gaan. ”Het combineren van de trainingen van 

de verschillende sporten werd onmogelijk,” vat 

Thomas de oorzaak samen.

Thomas heeft naast ‘pure’ atletiek, nu ook een 

nieuwe obsessie. “Ik ben de laatste tijd meer en 

meer bezig met triatlon.” Hij is dan ook aangeslo-

ten bij triatlonvereniging WTT 2000 in Sint-Niklaas. 

Sprint versus langere afstanden
Ook al doen ze allebei atletiek en zitten ze ook 

nog een keer bij dezelfde club, toch zijn er grote 

verschillen tussen beide atleten. 

De spontane, enthousiaste en soms wel een 

beetje luidruchtige Lauranne loopt de 80 me-

ter. Zij is dus een rasechte spurtster en heeft het 

niet zo voor lange afstanden. Naast de spurt be-

haalt ze ook bij het speerwerpen goede resulta-

ten. Lauranne opteert dus duidelijk voor korte, 

maar erg explosieve disciplines. “Lange afstan-

den vind ik veel te saai. Geef mij maar nummers 

waarbij je snel je resultaat weet!” Haar beste tijd 

op de 80 m is 11’’30.

De iets bedeesdere en rustigere Thomas kiest 

eigenlijk voor het tegenovergestelde: ”Hoe lan-

ger, hoe liever! alles onder 1000 m laat ik aan mij 

voorbijgaan en mijn voorkeur gaat naar de 3 km 

en 5km en uiteraard ook triatlon.” 5 km maalt 

Thomas af in slechts 17’48’’.

keihard trainen
Die uitstekende tijden behaal je uiteraard niet 

zonder inspanning. Ze trainen heel regelma-

tig om tot zulke resultaten te komen. Lauranne 

traint drie keer in de week, soms ook op zater-

dag. ’s Zondags is er regelmatig een wedstrijd. 

Thomas verdeelt de trainingen over zijn twee 

clubs. Hij traint twee keer bij aCW en één keer in 

de week bij WTT 2000. 

“School en atletiek combineren is voor mij mo-

menteel niet echt een probleem. Uiteraard is 

het wel belangrijk dat je alles goed plant,” zegt 

Lauranne.

Lauranne heeft dit jaar meegedaan aan de 

‘Jeugdmemorial Van Damme’. “Dit was echt 

een fantastische ervaring. Ik behaalde er een 

mooie 3de plaats en de mensenmassa op de 

tribune was echt indrukwekkend. Ook de leer-

lingen van mijn klas keken toch wel op van 

mijn prestatie.”

Thomas behaalde onder andere een overwin-

ning in de duatlon van Geluwe en eindigde 

knap tweede in Ruddervoorde en Wevelgem. 

Ook triatlons liggen hem. Zo werd hij tweede in 

Izegem, vierde in Oudenaarde en vijfde in But-

genbach.

Opkijken naar  
de grote voorbeelden
Lauranne droomt ervan om in de voetsporen 

van haar heldin Kim Gevaert te treden. Ze zou 

erg graag ooit België vertegenwoordigen op de 

Olympische Spelen.

Thomas hoopt ooit te schitteren in de Iron Man 

triatlon. Hij wil in de toekomst meer aandacht 

besteden aan de triatlon en hoopt de nieuwe 

Rutger Beke te worden.

We wensen deze twee boeiende 
atletiekbeloften veel overwinningen, 
medailles en fantastische tijden.

P. Van Rumst

lauranne smet (1ad) en tHomas langHendries (2mwa)

atletiektalent in collegerangen 
Enkele berichten in de media en een brief van de Vlaamse Atletiekliga  
vestigden onze aandacht op twee jonge atletiektalenten in onze school.
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Proficiat aan Joëll De Smet en Dries Van Over-

loop (allebei uit 3Sa), aan ellen Hylebos, Louis 

Huyghe, andries Koppen, eva Beeusaert en elke 

Duvillers (allen uit 3La), aan Mylène Vanhoegaer-

den en elizabeth Van Poucke (beiden uit 3eca) 

en aan Rembert Jonckheere (uit 4Lb). Deze keer 

geen ‘krinkelende, winkelende waterding’ of 

‘Singer naaimasjien’, maar werk van eigen huis. 

Tijd voor een poëtisch interludium…

De wegen van de liefde voor de poëzie zijn blijk-

baar ondoorgrondelijk. Voor sommigen meege-

kregen met de paplepel, voor anderen een mo-

ment van verlichting bij een schrijfopdracht. 

ellen vertelt dat haar passie reeds vroeg het le-

venslicht zag. als kleuter hield zij er al van om 

gedichten en verhaaltjes te beluisteren én te 

schrijven. Zo nam ze reeds als kleine uk haar 

mama in dienst om verhalen als ‘de salaman-

der die graag worstjes at’ neer te pennen. Ook 

de papa had zijn deel in de literaire ontwikke-

ling van dochterlief, want hij improviseerde elke 

avond fantastische verhalen over Korreltje (een 

zandkorreltje). In de lagere school nam ellen zélf 

de pen ter hand en stelde een heuse verhalen-

bundel samen. Gedichten, verhalen, verwoorde 

gevoelens blijven ook vandaag nog steeds uit 

haar pen vloeien. Deze gevoelige inzending 

sprokkelde heel wat lof, ook bij haar medelau-

reaten:

Gedwongen zat ze in de hoek van de kamer  

Haar hoofd in haar handen  

wangen met een rivier  

vol schepen van angst  

golven van verdriet  

vaar naar het zuiden, meisje  

vaarwel, meisje  

de golfslag hield op  

ze stak de rivier over  

ze is in het zuiden  

vaarwel, meisje 

Ellen Hylebos 

elke, nog zo’n crack, vindt het schrijven ‘gewoon’ 

plezant. De jury kon haar schrijfsel duidelijk meer 

dan appreciëren, want zij won de wedstrijd. Wat 

een gesloten blik al niet teweeg brengt!

Eén gesloten blik

één blik

één gesloten blik

ik wil je openen

ik wil weten wat

voor prachtigs er vanbinnen zit

één blik

één gesloten blik

ik wil je proeven

ik wil weten wat

voor moois er vanbinnen zit

één blik

één gesloten blik

ik wil Jou

ik wil weten wat

er vanbinnen zit

ik zoek alle

lades af maar

nergens

vind ik wat

ik nodig heb,

een opener

Elke Duvillers

in de Prijzen in 11de aVw-wedstrijd Voor de jeugd

sjks-poëziecracks
Vorig schooljaar nodigde het Comité parochiefeesten van klein-Sinaai de 
leerlingen uit om deel te nemen aan de ‘Elfde Anton van Wilderodeprijs 
voor de jeugd’. Maar liefst 500 kinderen en jongeren gaven gehoor aan 
deze oproep. Op zondag 28 september van dit schooljaar vond de prijs-
uitreiking plaats. Onze school scoorde met het hoogste aantal winnaars 
uit het secundair onderwijs. 
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Bij Joëll maken sommige gebeurtenissen een 

gevoelige snaar. Om zijn gevoelens kwijt te ra-

ken, kruipt hij in de pen en schrijft een gedicht. 

Deze inzending wist de jury te bekoren:

Ik ben het niet meer waardig

Ik ben het niet meer waardig, want…

mijn mond gaat langzaam open 

ik kan mijn eten haast niet slikken

ik wil niet schrokken maar ik moet

het eten gaat in een gezicht

Au! Wat nu? Dit heb ik echt niet zo bedoeld

geen handen

geen voeten

geen been om op te staan

een lach

een traan

niemand wil mij nog verstaan

ik roep en gil

maar niemand luistert naar mijn wil 

 

ik ben dement

Joëll de Smet

Dries en andries waren zich niet bewust van 

het feit dat zij een poëtische microbe in zich 

hadden. Van liefde voor gevleugelde woorden 

was er dan ook geen sprake. Voor hen was het 

gewoon een schrijfopdracht voor de leraar Ne-

derlands. Benieuwd of de microbe na hun win-

nende inzending toch actiever wordt…

Maandag

Een bom ontploft juist naast je oor.

Het geluid scheurt dwars door je trommelvliezen

Je lichaam rijt open

Niets is wat het moet zijn

Maandagochtend

6.45 uur

Dries van Overloop

Vakantie

Liggen te bruinen

op mijn handdoek

aan het strand

een stralende zon zonder

enig wolkje

aan de hemel

De zee is rustig met

bijna roerloze

zeilbootjes

spelende kinderen en

zandkasteeltjes

overal

gewoon Genieten

Andries Koppen

Ook eva schrijft af en toe in een dichterlijke bui 

haar zielenroersels neer. Hier is ze duidelijk in 

een zoete bui.

 

Chocaholic

Het smelt

zachtjes

op je tong

heerlijk tot

het helemaal

weg is

nu het volgend

stukje

van je

leven

Eva Beeusaert

Schoon, waarlijk schoon! Dat er ook in dit nieu-

we jaar nog heel veel schoons uit de pennen en 

printers moge vloeien!

RP

eén van hen is Jascha Baltussen (6LWe) die 

– naast muziek en toneel – zijn vrije tijd geheel 

en al aan een goed doel schenkt, met name De 

Regenboog. 

Mix tussen leren en amuseren
Waaruit bestaat de werking van De Regen-
boog?
Je zou het kunnen zien als een soort mix tussen 

huiswerkbegeleiding en jeugdbeweging. We 

richten ons vooral op kinderen die niet de mo-

gelijkheid hebben om bij een gewone jeugd-

beweging aan te sluiten. In de praktijk gaat het 

vooral over taal- en kansarmen, zowel allochto-

nen als Belgen. elke zaterdagvoormiddag halen 

wij de kinderen thuis op. Daarna trekken we in 

de richting van ons lokaal in Huize De Meerleer, 

waar we hen een uur lang helpen bij het maken 

van hun huiswerk. Waar nodig spijkeren we hun 

kennis bij. We hanteren hierbij een gradensy-

steem, net als op school. Zo begeleid ik al meer 

dan twee jaar de allerjongsten.

Na het huiswerk is er tijd voor een versnapering, 

waarna de kinderen zich kunnen uitleven in ge-

zelschapsspelen, knutselwerkjes, pleinspelen en 

dergelijke. Tijdens schoolvakanties drijven we 

het ‘scoutsgehalte’ op door uitstapjes te orga-

niseren naar De Ster of het zwembad. Kers op 

de taart is het jaarlijkse kamp. Net zoals andere 

jeugdbewegingen trekken we er een weekje op 

uit. Het enige verschil is dat we onze prijs erg 

leerling jasHa Baltussen (6lwe) 
mee aan Het roer

de regenboog  
in de bres voor  
taal- en kansarmen 

Engagement is niet vanzelfsprekend. 
zeker niet als je jong bent in 2009.  
De waaier aan activiteiten is ontzettend 
groot, de keuzes zijn verscheurend. Toch 
vliegen er nog voldoende witte merels 
rond die zich geheel belangeloos en  
met een stevige dosis idealisme inzetten 
om van deze wereld een betere plek om  
te leven te maken. 

<<<
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laag proberen te houden (30 euro). Jammer genoeg is dat voor sommige 

ouders nog steeds te duur.

leiding rekruteren
 Hoe ben je met De Regenboog in contact gekomen?
Mijn moeder is allochtenwerkster van de Sint-Niklase acadamie voor mu-

ziek, woord en dans en probeerde me al lang warm te maken om vrijwil-

ligerswerk te doen. Ik hield de boot af tot De Regenboog een oproep voor 

leiding lanceerde. Omdat moeder wist dat ik later wel iets in het onderwijs 

wilde doen, leek haar dit een uitgelezen kans. Ze stelde me voor een mail-

tje te sturen naar de toenmalige hoofdleiding en zo is het allemaal begon-

nen. 

Waar rekruteren jullie leiding en wie komt daar op af?
Dat proberen we vooral door te flyeren en door lezingen te geven, om zo 

mensen te motiveren om bij ons in de leiding te komen. De meest effec-

tieve werving is natuurlijk die binnen je eigen kennissen- en familiekring. 

Doordat we aan huiswerkbegeleiding doen, hebben wij ook een aantal 

studenten pedagogie en orthopedagogie die bij ons stage lopen. Dit zijn 

erg handige extra krachten die wij telkens met open armen ontvangen. 

De volledige leidingsploeg bestaat gemiddeld uit 12 leiders en leidsters en 

2 stagiairs. Omdat de meeste stagiairs niet blijven, zijn we erg blij met het 

initiatief dat een aantal scholen, waaronder Berkenboom, onlangs geno-

men hebben. Zij vragen hun leerlingen 80 uur per jaar aan vrijwilligerswerk 

te doen als onderdeel van het vak seminaries. Omdat deze leerlingen zelf 

kunnen kiezen voor De Regenboog, zijn ze meestal erg gemotiveerd en 

maken ze vaak na hun stage definitief de overstap naar de leiding. Daar-

naast zijn alle vrijwilligers nog steeds meer dan welkom!

Motivatie op de proef
 Heel wat jeugdbewegingen hebben het op dit moment moeilijk: 
het engagement van de leiding daalt zienderogen, ze krijgen nog 

nauwelijks volk gemotiveerd om elke week vergadering te houden. 
Ben jij hierop een uitzondering? Wat motiveert je om dit te doen en 
vooral te blijven doen?
Uiteraard is motivatie een heikel punt, zeker bij een organisatie als deze. als 

je bij De Regenboog niet genoeg gemotiveerd bent, hou je het niet lang 

vol. Je houdt het alleen vol als de vermoeiende activiteiten, het gescheld, 

het hyperactief zijn, het doorzetten wanneer het wat moeilijker gaat, ge-

compenseerd worden met de liefde die je van die kinderen krijgt en het 

geluk dat jij hen kan brengen. Je ziet vrij snel of deze motivatie er bij een 

nieuwe leider/leidster is of niet. Is die er niet, dan houdt die persoon het 

amper een maand vol, is die er wel dan heb je er een sterke kracht voor 

vele jaren bij. 

Uiteraard zijn er altijd momenten waarop je geen zin heb om te gaan of 

waarop je echt denkt ‘Nu is het genoeg geweest of ik smijt die gast door 

het raam’. Toch blijf je gaan en eens je op de activiteit bent is alles verge-

ten: een lach, een knuffel, een tekening maken alle moeite ruimschoots 

goed.

Je hoort er echt ten volle bij!
Wat probeer je je ‘leden’ mee te geven/bij te brengen?
Verschillende zaken eigenlijk. enerzijds proberen we natuurlijk hun kennis 

bij te schaven. Niet alleen op het vlak van rekenen of spelling maar ook wat 

het gebruik van de Nederlandse taal betreft. Vele van onze kindjes hebben 

thuis niet de mogelijkheid om Nederlands te spreken. Die kans krijgen ze 

bij ons. Bij De Regenboog wordt dan ook alleen maar Nederlands gespro-

ken. 

College gooit deuren open  
voor regenboogrock

Op zaterdag 7 maart 2009 palmen Jascha en zijn kompanen van De 

Regenboog het College helemaal in met Regenboogrock. Van één uur 

’s middags tot diep in de nacht gonzen de gebouwen van de bedrijvig-

heid.

 

De anton van Wildeordezaal wordt omgeturnd tot een ware cultuur-

tempel waar poëzie, theater, jazz en dans elkaar treffen. De Calfac 

vormt het culinaire epicentrum, terwijl de feestzaal voor één dag dienst 

doet als concertzaal.

Rock, trash, filmmuziek en een boombal met live orkest moeten het 

publiek op temperatuur brengen, waarna collega frankie De Kuyf-

fer met zijn bigband enter voor een bruisende finale mag zorgen. De 

danslustigen kunnen nog een beentje losgooien op een afterparty. Het 

wordt ongetwijfeld ook een feest van herkenning: een hele rist leerlin-

gen maar ook collega’s heeft zijn medewerking aan het evenement al 

toegezegd.

Meer info vind je op de website www.regenboogrock.be
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Wat we hun ook proberen mee te geven zijn sociale contacten, het gevoel 

dat ze ergens bijhoren. Het is een plaats waar alle culturen samenkomen 

en zo geven we hun ook een boodschap van gelijkheid en verdraagzaam-

heid mee. 

Het mooie is dat je hen zielsgelukkig kan maken met heel eenvoudige 

dingen. Zo was er een klein meisje dat enorm graag en ook goed fietste. 

Omdat we onze kinderen altijd met de fiets ophalen, wilde ze natuurlijk 

dolgraag meefietsen in plaats van op de bagagedrager van de leider te 

moeten zitten. Ze had echter alleen een minuscuul kleuterfietsje met veel 

te kleine wieltjes, waarmee ze nauwelijks vooruit raakte. Op die manier was 

het voor haar onmogelijk om mee te fietsen. Ik probeerde haar dit duidelijk 

te maken, waarop ze het prompt op een huilen zette. 

De volgende week kwam ik zo fier als een gieter bij het meisje aan met 

een gigantisch pak. Nog nooit had ze zo’n groot cadeau gekregen. Ze ver-

scheurde meteen het papier en tot haar eigen grote verbazing kwam er 

een mooi kinderfietsje te voorschijn, dat ik de dag ervoor op onze zolder 

gevonden had. Nog nooit heb ik iemand zo blij gezien met zoiets eenvou-

digs. Dergelijke dingen doen je echt deugd. 

Muziekfeest voor De regenboog
 In maart organiseer je een benefietactie. Wat wil je met deze actie 
bereiken?
Ik wil hiermee verschillende dingen te bereiken. enerzijds wil ik laten zien 

dat je met een jonge en gemotiveerde ploeg iets groots op het getouw 

kan zetten. Sommige mensen beweren wel eens dat een dergelijk evene-

ment enkel georganiseerd kan worden door volwassenen of specialisten. 

Met een bestuur dat uitsluitend uit supergemotiveerde en vastberaden 

jongeren bestaat proberen we het tegendeel te bewijzen.

Daarnaast willen we laten zien dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ anders is 

dan ze soms wordt voorgesteld. Jongeren worden vaak voorgesteld als 

een ongeëngageerde, luie groep mensen die alleen maar dingen voor 

zichzelf doet. De talloze jongeren die aan deze actie deelnemen laten zien 

dat het ook anders kan. 

Ook willen we hiermee een proteststem zijn tegen het racisme dat jammer 

genoeg bij heel wat jongeren in Vlaanderen terrein wint. 

Natuurlijk proberen we door dit evenement ook extra geld in het laatje te 

krijgen. Geld waarmee we schoolgerief voor onze kinderen kunnen kopen 

en waarmee we de uitstappen en het kamp kunnen bekostigen.

 Ben je van plan om in de toekomst nog andere engagementen in 
deze richting aan te gaan?
Ik hoop in de eerste plaats dat ik nog enkele jaren kan en mag meedraaien 

in dit prachtige project. Maar ook aan dit mooie liedje zal ooit een einde 

komen en dan wil ik mij zeker verder inzetten voor de taal- en kansarmen 

in Sint-Niklaas. Het VLOS (Vluchtelingen Onthaal Sint-Niklaas nvdr) lijkt me 

in dit kader een prachtig initiatief en misschien ligt daar wel een toekomst 

voor mij. 

BN

aan de snaren en de toetsen 

confuse the cat, de 
muzikale speelmand 
van dirk thielemans

Confuse The Who? Jaja, luister dan maar eens naar 
StuBru. Hun hit Akela kan je enkele jaren geleden 
nauwelijks ontgaan zijn, en ook nu doen ze het weer 
met get The Bullets, één van de hits op hun recent-
ste album kericky. Over naar onze man ter plaatse; 
Dirk Thielemans, hoor je mij? 

Ja, de ontvangst was prima. als we de re-

censies van ons laatste album Kericky (janu-

ari 2008) lezen, mogen we niet klagen. HUMO 

klonk vrij lovend in het interview met onze 

groep, en de recensies in De Morgen, Knack 

focus en Het Belang Van Limburg waren 

eveneens vrij positief. Onze single heeft op 

Studio Brussel relatief veel airplay gekregen, 

en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. er 

blijkt momenteel zelfs interesse vanuit frank-

rijk en Italië. Binnenkort verschijnt onze tweede single en we hopen dat die 

het even goed zal doen.

Waar slaat Kericky op, en wie is dat meisje op de cover precies?
‘Kericky’ is de benaming van een (zelfverzonnen) pokerspel van een ame-

rikaanse bevriende band. We vonden het woord leuk klinken. Zelf spelen 

we ook wel eens een partijtje kericky in de tourbus of backstage tijdens 

het lange wachten. Het kleine meisje op de cover, in haar indianentooi, is 

het nichtje van de fotograaf. We vonden het een sterk beeld en opteerden 

eensgezind om die foto op de platenhoes te plaatsen.

Met hart en ziel en professioneel ondersteund
Is Kericky een reeks recente nummers of zit er een zekere lijn in?
We hebben sinds kort een nieuwe bassist en die drukt met zijn stijl een 

beetje zijn stempel op de plaat. Verder hebben we heel hard aan deze 

plaat gewerkt, zowel bij het zoeken naar een bepaalde sfeer per nummer 

als bij het kiezen van de juiste geluiden. Ook de totale opnamekwaliteit 

klinkt een pak professioneler dan onze vorige platen.

Producen jullie zelf of nemen jullie een producer onder de arm 
die onbevooroordeeld naar jullie nummers luistert en dan in 
een bepaalde richting stuurt?
We hebben onze laatste plaat opgenomen in een studio in Nederland en 

hebben voor de productie aan de mouw van Luuk Cox getrokken. Luuk 

ken je misschien van zijn groep Shameboy en van Discobar Galaxy, maar 

hij is ook een geweldige geluidsarchitect. Hij is met onze plaat op het 

vliegtuig gestapt en richting Malta gevlogen om daar in alle rust aan onze 

<<<
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nummers te werken. Voor de mastering van de 

cd zijn we bij fred Kevorkian in New York be-

land.

Geen kleine jongens! Helpt dat om als 
relatief onbekende Vlaamse rockrgroep aan 
de bak te komen? 
Het helpt in die zin dat je wel wordt opgemerkt 

in de muziekwereld. We zouden ook aan rock-

rally’s kunnen meedoen, maar voor ons hoeft 

dat niet echt meer. Rockrally’s creëren fantasti-

sche podiumkansen voor beginnende groepen 

en bieden hen de mogelijkheid om een platen-

contract te strikken. Met een goed platenlabel 

en een boekingskantoor kan de bal aan het rol-

len gaan. 

Wij zitten intussen bij een label; wanneer we 

een cd afhebben, brengt ons label de pers op 

de hoogte van de release. In het beste geval 

wordt de plaat goed onthaald door de recen-

senten en met die artikels vul je dan je persmap. 

Met die interessante persmap gaat onze booker 

dan ‘shoppen’ in het clubcircuit en kijkt hij wel-

ke optredens we kunnen versieren. De ene keer 

speel je in het gezellige jeugdhuis van Bissegem, 

de andere keer sta je in het voorprogramma van 

een internationale artiest in De Vooruit.

High rotation…
Ik heb al verschillende keren Get the bullets 
gehoord op Studio Brussel. Wie bepaalt dat 
dit nummer de hitsingle wordt?
Wijzelf in de eerste plaats. De nummers met een 

zekere radiovriendelijkheid zetten we bewust 

vooraan op de cd.

Dan laat je die single ‘pluggen’ op de radiostati-

ons, wat betekent dat de single wordt aangebo-

den. Of hij veel of weinig gedraaid wordt, heb je 

niet in de hand. Verscheidene factoren spelen 

daarin een rol: de kwaliteit of de hitgevoeligheid 

van de song, maar ook de concurrentie met an-

dere singles van binnen- en buitenlandse arties-

ten. Meestal start een single bij een radiostation 

in low rotation: ze draaien je nummer twee, drie 

keer in die week na acht uur ’s avonds. Heb je 

geluk, dan kan je nummer klimmen naar high 

rotation. Dan spelen ze de het dagelijks en om 

het even wanneer.

Hoe frustrerend is het dat een gereputeerde 
artiest die een hoop rommel bij elkaar speelt, 

die opneemt en er een hit van maakt, terwijl 
jullie met knappe goed doordachte nummers 
moeten ‘vechten’ voor wat airplay?
Soms fronsen we wel de wenkbrauwen. Wij vin-

den het belangrijk dat muzikanten zich bij het 

maken van een hit afvragen of die wel geloof-

waardig klinkt; in het huidige radiolandschap 

wordt die vorm van zelfreflectie nog zelden 

toegepast door artiesten, vind ik. Ik moet plots 

denken aan de ‘Crazy frog’ die we enkele jaren 

geleden in de oren gesplitst kregen.

Myspace
Jullie zijn – zoals dat hoort voor een zichzelf 
respecterende band – ook te bewonderen 
op myspace. Onverdeeld tevreden met 
dat medium? Want enerzijds is het een 
fantastisch netwerk, anderzijds kan 
iedereen gratis naar je nummers luisteren 
zonder je cd’s te kopen. 
Myspace is een interessant medium om je band 

in de kijker te zetten en je naambekendheid te 

vergroten, maar het mes snijdt aan twee kanten. 

De jongeren van vandaag zijn groot geworden 

in een downloadcultuur, waardoor de cd-ver-

koop sinds 1999 gekelderd is en de platenindu-

strie zware klappen te verduren heeft gekregen. 

Vele bands die bulken van het talent hebben 

het hierdoor moeilijk om anno 2008 nog aan 

een platencontract te komen. Dat is bijzonder 

jammer.

Ook het globale downloadgedrag van veel 

mensen is opmerkelijk: de hitsingle(s) van een 

groep wordt gedownload maar de rest van het 

album blijft onaangeroerd. Het totaalconcept 

van een plaat gaat hierdoor verloren en ook dat 

valt te betreuren. Zelf download ik nooit. als ik 

iets goed vind, ga ik naar de platenzaak.

Op jullie myspace staat, naast jullie meest 
succesvolle nummers, overigens de niet on-
aardige clip van Shockwaves. Een ervaring, 
lijkt me.
Shockwaves was de eerste single van We Can 

Do It, onze vorige plaat. In de zomer van 2006 

zijn we naar Peer getrokken; op drie dagen heb-

ben we de clip ingeblikt. Door ons beperkte 

budget hebben we veel zelf gedaan: we zoch-

ten een boer die ons zijn korenveld wilde laten 

gebruiken en we huurden een hoogtewerker 

om bepaalde scènes in vogelperspectief te 

kunnen filmen. De eerste draaidag was best 

spannend, want het mocht niet gaan regenen; 

anders zou de pikdorsmachine haar werk niet 

kunnen doen en zou ons storyboard letterlijk in 

het water gevallen zijn. 

groepswerk
Wat is het geheim achter jullie succes? 
Hoe schrijven jullie een hit?
Meestal komt onze zanger met een aantal idee-

en op de proppen, die we dan samen met de 
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volledige groep uitwerken. er bestaat overigens 

geen geheime formule voor een hit; de ene re-

petitie proberen we tevergeefs urenlang te wer-

ken aan een geniaal refrein, op andere momen-

ten valt een song op enkele minuten helemaal 

in de plooi. Maar voor zo’n nummer een hit kan 

worden, valt er doorgaans nog heel wat te sleu-

telen. Voor we definitief naar de studio trekken, 

nemen we onze nummers al eens op met onze 

achtsporenrecorder. Vergelijk het met een soort 

kladwerk. Het voordeel van deze methode is dat 

we afstand kunnen nemen van de nummers. We 

beluisteren en analyseren de songs aandachtig 

en daarna gaan we op zoek naar eventueel ont-

brekende schakels, overlopen we de composi-

tie, de arrangementen en het algemene beeld. 

Zo kunnen we beslissende knopen doorhakken 

voor we de definitieve opnames maken in een 

dure studio.

Jullie frontman, Geert Plessers, is overigens 
ook niet de eerste de beste.
Neen, zeg dat wel. Toen hij in 2003 onze groep 

oprichtte, was hij al een echte veteraan in de 

muziekwereld. Hij speelt al zijn hele leven in 

bands en heeft tonnen ervaring. Met zijn vorige 

groep Reiziger wist hij ook enkele bescheiden 

radiohits te scoren. 

Zat jij van in het begin in de groep of ben je 
er later bijgekomen?
Ik ken Geert al een hele tijd. We kwamen elkaar 

wel eens tegen op optredens. Op een dag, er-

gens in 2005, belde hij me met de vraag of ik 

gitaar en keyboard wilde komen spelen; ik heb 

niet geaarzeld. Intussen ken ik Geert door en 

door. Niet dat we elkaars deur platlopen; we zijn 

eerder muzikale vrienden die dezelfde passie 

delen.

Met vier mensen songs maken, is minder 
evident dan het lijkt. Vinden jullie elkaar 
gemakkelijk? 
We verschillen wel wat in leeftijd: de oudste is 

38, de jongste 25. Dat brengt verschillende mu-

zikale smaken met zich mee. Dat is op zich boei-

end, want we ontdekken in elkaars platenkasten 

regelmatig interessante muziek. Maar globaal 

genomen komen onze smaken redelijk overeen. 

Dat neemt natuurlijk niet weg dat iedereen wel 

eens water in de wijn moet doen wanneer we 

een nieuw nummer uitwerken. We hebben al-

lemaal onze eigen mening over een bepaald 

drumritme, een songstructuur, een arrange-

ment. Maar gelukkig zijn we een democratische 

groep: we kunnen goed naar elkaar luisteren en 

van egotripperij is er bij ons geen sprake!

De AB
Jullie nummers klinken behoorlijk beheerst; 
zijn jullie dat ook op een podium, of laten 
jullie dan het beest in jullie los? Maken 
jullie er een stevig feestje van of eerder een 
sfeervol pareltje in stijl?
eigenlijk een beetje van beide. We vinden het 

belangrijk om onze nummers met overtuiging 

en gedrevenheid te spelen en daar ook het 

publiek bij te betrekken. Binnen bepaalde gren-

zen, weliswaar: we speelden ooit in een club 

in Cosenza (in het zuiden van Italië) en na tien 

minuten stond het podium al vol met dansende 

mensen. De meeste groepen die touren in Italië, 

gaan niet tot in het Zuiden. Niet omdat ze schrik 

hebben van de maffia, maar omdat het daar 

‘commercieel oninteressant’ is. Je kan je dan wel 

inbeelden hoe blij die mensen daar zijn als er 

toch eens een band tot in hun stad komt.

 Er zijn je ongetwijfeld memorabele 
optredens bijgebleven.
Ons optreden in het voorprogramma van explo-

sions In The Sky, in een bomvolle aB, is sowieso 

een herinnering om in te kaderen. Binnenkort 

staan we terug in de aB en verzorgen we de 

Late Night evening samen met Bloc Party. Ho-

pelijk wordt dat ook een feestje.

 

een ander hoogtepunt was ons optreden op 

Pukkelpop. We speelden in een stampvolle tent 

en het was héél warm die dag. Normaal gezien 

ben ik niet zo zenuwachtig om een podium op te 

stappen, maar toen voelde ik mijn hart kloppen in 

mijn keel. Gelukkig vielen bij de eerste gitaarno-

ten alle zenuwen weg en zat ik snel in een andere 

wereld. Ook het optreden op het filmfestival van 

Oostende zal me bijblijven. Na de première van 

de film Control van anton Corbijn, begon onze 

show. Het krioelde er van de BV’s en de camera-

ploegen en in het publiek herkende ik heel wat 

bekende gezichten; best wel grappig. 

 

Maar het absolute hoogtepunt blijft touren. Bin-

nenkort gaan we voor de derde keer op tournee 

in Italië en daar kijken we heel erg naar uit. een 

week lang elke dag optreden, doorheen een 

prachtig land reizen van de ene stad naar de an-

dere, en natuurlijk genieten van de gastvrijheid 

en de streekgerechten. een fenomenale totaal-

ervaring.

Als je zo vaak op het podium staat, sluipt er 
dan niet wat sleur in een optreden? Voor de 
honderdste keer diezelfde nummers?
Totnogtoe hebben we daar weinig last van. We 

proberen het voor onszelf interessant te hou-

den door bijvoorbeeld de rangschikking van 

de setlist te veranderen, een nummer lichtjes 

anders te spelen of een leuke cover te brengen. 

We jammen ook wel eens tijdens een optreden, 

zeker wanneer we veel shows na elkaar kunnen 

spelen tijdens zo’n tour. Dan gaan sommige 

nummers ineens een eigen leven leiden.

De liefde voor muziek
Hoe krijgen jullie het rock-‘n-roll-leven 
gecombineerd met een vaste job?
Dat valt behoorlijk mee. Onze zanger is GON-

begeleider en de bassist is opvoeder; onze jobs 

zijn dus gekoppeld aan het onderwijs. Tijdens 

vakanties hebben we dan ruim de tijd om te 

touren of de studio in te duiken. Toch is het niet 

altijd evident om onze agenda’s op elkaar af te 

stemmen: de drie andere bandleden hebben 

een gezin en ons repetitiekot ligt in de buurt 

van Leuven. We moeten allemaal een uurtje tuf-

fen om te gaan repeteren, maar we vinden altijd 

wel een gaatje.

Tot slot: hoe ‘big’ willen jullie worden? Of 
laat dat jullie relatief koud? 
Het belangrijkste is dat we kunnen doen wat 

we willen. We hebben het geluk dat we met erg 

fijne mensen samenwerken: zowel ons platen-

label als het bookingskantoor geeft ons carte 

blanche. Niemand legt ons op wat we moeten 

of niet mogen doen. Ik hoop dat we zo nog lang 

onze eigen muziek kunnen maken.

JO
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ken je ze al? 

Na enkele dagen viel het me op dat ‘Steven van de drukkerij’ wel van een 

grapje houdt. Ook links en rechts wisten ze mij dit te vertellen. Op een re-

genachtige morgen begeef ik mij naar de speelplaats om toezicht te hou-

den en zie Steven komen aanwandelen met een paraplu voor zijn gezicht. 

Ik heb zin om hem eens goed te laten schrikken en spring voor hem terwijl 

ik met mijn armen zwaai en ‘boe!’ roep. Gaat die paraplu opwaarts en je 

raadt het al: dit is Steven helemaal niet! Helemaal de kluts kwijt stap ik door 

en dan dringt het tot me door wat voor een mal figuur ik geslagen heb. Ik 

lach om mijn stomme grap en bedenk dat ik, totaal verbouwereerd, niet 

eens mijn excuses heb aangeboden aan de leerkracht in kwestie. Ik kende 

hem overigens niet eens, en ik was al lang blij dat het geen leerling was. 

Via de collega’s en hun foto’s kwam ik te weten wie daar met mij te maken 

had gekregen; ik heb in een mailtje mijn oprechte verontschuldigingen 

aangeboden… Nadat ik eerst een mail aan iemand anders had gestuurd 

die het ook niet bleek te zijn; ik dacht dat ik hem herkend had op een klas-

foto in gang H toen ik brieven ging ronddragen. Niet dus!

naam: amina aït Ouhmane

geboortedatum: 10 januari 1970

geboorteplaats: Dendermonde

burgerlijke staat: gehuwd (volgend jaar 

10 jaar)

hobby’s: reizen, dansen, lezen, film, talen

diploma: HOKT Secretariaat Moderne Talen 

+ GPB Spaans

opdracht in sjks: opvoeder-secretariaats-

medewerker 

grapje met… steven

Mijn eerste opdracht hier op school was de vervanging van een leerkracht 

engels en geschiedenis; dat was vorig jaar. Na een les maakte ik me klaar 

om het lokaal te verlaten. Op dat moment kwamen enkele leerlingen naar 

me toe: “Mevrouw, u woont toch in Sint-Gillis-Waas…” Ik bevestigde. Dan 

wilden ze weten of ik in die bepaalde straat woonde en opnieuw zei ik 

dat dat klopte. “ah ja,” zei het meisje, “dan kent mijn oma u.” Ik toonde me 

een beetje verrast. “Mijn mama”, ging het meisje verder, “vertelde me dat 

u twee kleine kindjes hebt, een zoontje en een dochtertje van ongeveer 

twee en drie jaar oud.” Ik wist even niet wat zeggen! Wie was de moeder 

van dat meisje, hoe zou ze mij kennen en waar haalde ze dat van die twee 

kindjes vandaan? Ik zei haar: “Ik vrees dat je mama mij verwart met iemand 

anders. Of ze heeft het misschien over mijn neefje en nichtje, die dikwijls 

bij ons langskomen. Misschien dacht je mama dat het mijn kindjes waren, 

maar geloof me, kindjes heb ik nog niet.”

De leerlingen verlieten de klas. een van hen hoorde ik nog zeggen: “allez, 

die is wel nog jong voor kindjes hé…” Beste collega’s en leerlingen, ik heb 

(nog) geen kindjes.

naam: Hatice Bas

geboortedatum: 2 maart 1986

geboorteplaats: Sint-Niklaas

burgerlijke staat: ‘just married’ – 26 december 2008

hobby’s: lezen, joggen, naar de cinema gaan, plezier ma-

ken,…

diploma: bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 

(geschiedenis, engels, economie)

opdracht in sjks: 6 uur engels in het 3de jaar, 4 uur engels in 

het 4de jaar, 2 uur geschiedenis in het 1ste jaar, na kerstvakan-

tie ook 2 uur geschiedenis in het 2de jaar. Dit schooljaar heb 

ik ook enkele maanden engels mogen geven aan leerlingen 

uit het 2de jaar. Ik mis hen nu al! Was heel leuk…

mijn twee kindjes
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Laat mij beginnen bij het begin: een valse start! 

Het liep die 31ste augustus toch iets anders dan voorzien! Normaal zou je 

verwachten dat een beginnende leraar dan vol spanning ronddoolt: ”Zit al-

les wel in mijn boekentas? Heb ik de eerste lessen voldoende voorbereid? 

Zouden die leerlingen wat meevallen… om nog maar te zwijgen van de 

collega’s?” 

Het werd bij mij heel wat anders. Puffen, zuchten, blazen,… en zeker span-

ning hoorde er wel bij die dag… tot ongeveer rond het middaguur… onze 

jongste zoon Simon van zich liet horen! 

In de latere namiddag belde ik met de directeur om hem het blije nieuws 

te vertellen. De directeur meldde op zijn beurt prompt via de elektroni-

sche snelweg de geboorte van Mon aan de collega’s. Daags nadien werd 

het foutje rechtgezet… Het is u vergeven, mijnheer de directeur. een dag 

voor de start van een nieuw schooljaar heeft een mens al eens wat andere 

dingen aan zijn hoofd.

Voor mij was en is alles nieuw op het College. Na een paar maanden heb 

ik maar één conclusie: het schoolgebeuren loopt als een gesmeerde trein. 

en ik? Ik kijk regelmatig verbaasd toe. Zoals vorige week, toen hij daar weer 

stond, die groene kruiwagen, midden op de speelplaats. Terwijl mijn leerlin-

gen een opdracht uitvoerden, staarde ik verbaasd naar buiten op zoek naar 

een antwoord. Werkmannen? Niet te zien. Kruiwagenrace tijdens LO of een 

les biologisch tuinieren? Geen leerlingen te zien. Mijn verdwaasde blikken 

werden zelfs opgemerkt door collega’s aan de overzijde van de speelplaats. 

Misschien weten de leerlingen wel raad, dacht ik. “Wie kan mij zeggen waar-

om er regelmatig een groene kruiwagen op de speelplaats staat?” “Omdat 

het vandaag fruitdag is, mijnheer!” Hoeveel simpeler kan een antwoord zijn! 

naam: Jonathan Beyaert

geboortedatum: 9 juli 1979

geboorteplaats: Gent

burgerlijke staat: gehuwd met Goedele 

Janssens

hobby’s: fulltime papa van Marthe (4), Han-

nes (2) en Simon (5 maanden)

diploma: licentiaat Godsdienstwetenschap-

pen

opdracht in sjks: godsdienst in de derde 

graad

een valse start en een groene kruiwagen

naam: Miet De Schepper

geboortedatum: 30 augustus 1979

geboorteplaats: Sint-Niklaas

burgerlijke staat: officieel samenwonend

hobby’s: recreatief dansen, muziek (tegen-

woordig meer passief dan actief)

diploma: licentiaat in de Klinische Psycho-

logie + GPB

opdracht in sjks: 3 uur gedragsweten-

schappen en 2 uur cultuurwetenschappen 

in 4HWc

Met vijf uurtjes les in een klas maak je natuurlijk niet zoveel mee als iemand 

die fulltime en in verschillende klassen op een school staat. De grappigste 

anekdote dateert van mijn eerste les, maar ik voel de naweeën nog…

Ik ben vanuit mijn andere job – hogeschool Gent – mondige en kritische 

volwassenen gewoon, die al vanaf de eerste les veel vragen stellen en 

eventueel commentaar geven. Toen ik de eerste les voor 4HWc stond, wa-

ren alle 14 leerlingen braaf en stil. Na een half uur heb ik gevraagd of zij 

altijd zo braaf en stil zijn, waarop zij mij antwoordden dat ‘het nog maar 

de eerste les is, mevrouw…’ en ik zal het geweten hebben. Die opmerking 

maak ik in een eerste les nooit meer; de leerlingen maken hun eerste in-

druk nu ruimschoots goed!

Braaf en stil
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naam: Vincent De Meyer

geboortedatum: 20 mei 1983

geboorteplaats: Sint-Niklaas

burgerlijke staat: alleenstaand

hobby’s: muurklimmen, toneelspelen, 

scouts

diploma: regent engels-geschiedenis- 

godsdienst / licentiaat geschiedenis

opdracht in sjks: godsdienst in 1, 2, 4, 5, 6

anno Domini 1994-1995 ben ik mijn carrière aan het SJKS begonnen in 

het zesde studiejaar. Nadat ik mijn lagere school bijna volledig in een wijk-

schooltje in het pittoreske Sinaai had gesleten, werd ik op 1 september 

1994 gedropt in een school die alleen qua omvang al 20 keer groter was 

dan wat ik tot dan toe gewoon was. We waren toen na de branden onder-

gebracht in de Kasteelstraat, ‘slechts’ een bijhuis van het grote College.

Het jaar daarop mocht ik eindelijk naar ‘the real thing’, HeT Sint-Jozef-

Klein-Seminarie. Nog eens 6 jaar later, juni 2001, zwaaide ik er af, al kwam ik 

daarna regelmatig nog over de vloer om mijn stagelessen te geven in het 

kader van mijn regentaatsopleiding. Tussen 1994 en 2004 ben ik nooit echt 

weggeweest. 

Toen ik geschiedenis ging studeren aan de unief bekoelde de liefde; enkel 

door het persoonlijke contact met een paar oud-leerkrachten bleef ik voe-

ling hebben met het instituut dat me heeft gevormd tot de mens die ik nu 

ben. 

Met de woorden van Herman Brusselmans tijdens zijn leessessies in Het 

Huis van Wantrouwen, zou men kunnen stellen: “Doch dit alles geheel ter-

zijde!” Maar niets is minder waar. Mijn voorgeschiedenis op deze school 

zorgde ervoor dat ik die 1ste september vorig jaar niet met knikkende 

knieën over de drempel moest. Het klinkt misschien melig maar ergens 

voelde het als een soort van thuiskomen na een omzwerving van drie jaar 

in Gent. Ondanks de bouwwoede van de laatste jaren kende ik de school 

nog steeds als mijn broekzak. Zelfs geblinddoekt zou ik mijn weg hier nog 

vinden. De gebruikelijke ongemakken van geografische aard hadden op 

mij dus geen impact. 

Voor de rest was ik een groentje onder de groentjes en een ‘bleuken’ onder 

de ‘bleukes’. een tweede grote verschil met mijn collega’s-nieuwelingen 

was dat mijn oud-leerkrachten nu plots collega’s werden. Geloof me, de 

overstap van meneer en mevrouw naar een voornaam was voor mij niet 

gemakkelijk, tot grote ergernis van sommige van mijn collega’s. een derde 

aspect waar je als oud-leerling wel een beetje voor vreest, is het sterke 

geheugen van leerkrachten. Wat hadden mijn oud-leerkrachten van mijn 

vroegere doortochten onthouden? 

Dat bleek nogal mee te vallen; leerkrachten lijden, vermoed ik, toch niet 

allemaal aan vroegtijdige amnesie. Of misschien had ik geen al te zware in-

druk nagelaten. Misschien waren mijn collega’s gewoon zo vriendelijk om 

mij alle groeikansen te geven in deze job, ongeacht wat ze van mij hadden 

onthouden. Leerkrachten, ze zijn een ras apart maar het zijn stuk voor stuk 

mensen met het hart op de juiste plaats. Werken als leerkracht op het Col-

lege is voor mij echt een beetje ‘oost west, thuis best’. 

Home sweet home
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naam: Jessie De Paepe

geboortedatum: 18 juni 1986

geboorteplaats: Gent

burgerlijke staat: gehuwd

hobby’s: lezen, zwemmen, wandelen,…

diploma: master Nederlands-Latijn

opdracht in sjks: 10 uur Latijn per week. 

(5 uur aan 3LB, 5 uur aan 4LB)

Toen ik op 2 september kennismaakte met mijn leerlingen, hield ik de 

voorstelling van mezelf bewust nogal kort. Ik vind mezelf nu net niet zo 

belangrijk… Bovendien zullen de leerlingen zich daar al helemaal niet voor 

interesseren, dacht ik. De bijzonder korte voorstelling zorgde er wel voor 

dat leerlingen in de loop van de weken nieuwsgierig werden. Op een dag 

bracht diezelfde nieuwsgierigheid, wellicht in combinatie met wat ver-

veling, hen ertoe mijn naam in te tikken op Google. Maar met teleurstel-

lend resultaat: geen pikante details of privé-foto’s van hun lerares Latijn 

te vinden, wel een lijvig artikel over de verwerving van het Nederlandse 

woordgeslacht. Dit was waarschijnlijk niet de informatie waarop ze hadden 

gehoopt! Maar goed, ze hadden nog een waterkansje toch iets meer over 

hun leerkracht te weten te komen. Wie was immers Gunther De Vogelaer, 

wiens naam ook bij het artikel vermeld was? Stof genoeg dus om de vol-

gende dag een aantal vragen te stellen aan mevrouw De Paepe zelf. en in-

derdaad, de leerlingen confronteerden me bij het begin van de les (zonder 

enige voorbereiding) met het nieuwe weetje dat het internet hen zomaar 

had aangeboden. Ze bestookten me met vragen als ‘Mevrouw, Gunther 

De Vogelaer is dat uw man?’, ‘Of een oud lief, misschien?’, ‘Of uw vriend?’. 

Op datzelfde moment flitsten er allerlei gedachten door mijn hoofd: ‘Waar 

hebben zij die naam vandaan?’, ‘Wat heb ik hen ooit verteld?’ Nee toch? 

Hoe kan dat nu?’ Tot er plots iemand iets zei over de titel van het artikel. 

Toen werd alles toch min of meer duidelijk: de leerlingen hadden het arti-

kel blijkbaar ontdekt via Google. Ik legde hen uit dat Gunther De Vogelaer 

niet mijn man is of geen oud lief, maar simpelweg de co-auteur van het 

artikel. als afsluiter nog deze ene goede raad: als je een eigen blog over-

weegt, je eigen website of iets dergelijks: wees vooral voorzichtig!

de Vogelaer

naam: Sofie Moorthamer 

geboortedatum: 13 november 1984

geboorteplaats: Sint-Niklaas

burgerlijke staat: samenwonend

hobby’s: Ik volg een cursus mode en cre-

atie, speel graag badminton en ik kan heel 

erg genieten van een lange wandeling met 

de hond!

diploma: leerkracht secundair onderwijs 

(regentes) wiskunde – biologie – fysica 

opdracht in sjks: 5 uur biologie en 4 uur 

fysica in het vierde jaar. Daarbij geef ik nu 

ook 16 uur wiskunde in het eerste jaar ter 

vervanging van Nele Van Haegenbergh.

Ik vind het contact met de leerlingen zo positief, ook al zijn ze soms echte 

pubers! In de periode toen het programma ‘fans’ op eén te zien was, wa-

ren sommige leerlingen er echt fan van: ze bootsten typetjes na, gebruik-

ten uitspraken uit de reeks,…! Ik vond het heel erg leuk toen ik op een 

maandagmorgen in de klas kwam en ze op het bord hadden geschreven 

“Wij zijn fan van u!”, met hun namen eronder. Niet dat ik populair wil zijn, 

maar het was toch een duidelijke blijk van appreciatie. en wie kan daar nu 

niet van genieten?! Dank u, lieve leerlingen!

fanclub
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naam: Katrijn Maes

geboortedatum: 18 september 1986

geboorteplaats: Temse

burgerlijke staat: ongehuwd

hobby’s: bloemschikken, surfen en duiken

diploma: bachelor secundair onderwijs: 

aardrijkskunde, economie en wiskunde

opdracht in sjks: aardrijkskunde en wis-

kunde in de eerste graad

Ik startte mijn loopbaan op deze school eind april, vorig schooljaar dus. Ik 

deed een interim aardrijkskunde in het eerste jaar. Ik zag mij meester over 

de opdracht en de eerste weken verliepen goed. Ik maakte kennis met een 

‘hoop’ collega’s, kreeg vaste voet in de nieuwe klassen, probeerde me te 

oriënteren in de doolhof van gangen en trachtte de nummering van de 

lokalen te doorgronden.

Zoals u wel bekend is, wordt er tweemaal per jaar een vriendschapsdag 

georganiseerd voor onze eerstejaars. Ook dit schooljaar, natuurlijk, en op 

6 juni was ik erbij. Dat dacht ik tenminste. Sportief gekleed, voorzien van 

een rugzak met mijn lunchpakket, water en de dagplanning, en zeer goed-

gehumeurd kwam ik aan op school. Maar daar maakte het zonnetje in mij 

al snel plaats voor een donderwolk met regendruppels: de dag ervoor was 

er immers beslist dat de vriendschapsdag verplaatst zou worden naar de 

volgende maandag, omwille van het weer… Daar stond ik dan, klaar om te 

gaan sporten, maar niet voorbereid op een lesdag. Ik had niets bij me dat 

ik nodig zou hebben voor de lessen. een beklemmend gevoel maakte zich 

meester van mij, ik kreeg het even koud en warm tegelijk. Gelukkig viel me 

al snel te binnen dat er in de aardrijkskundeklas een map met alle voorbe-

reidingen ligt. Mijn laatste lesdag bracht ik alsnog tot een goed einde.

en maandag 9 juni? Om hafnegen ging de vriendschapsdag van start en 

mocht ik de rol van klassenlerares op mij nemen. en het weer? Wat dacht 

je,… een stralende zon!

Vriendschapsdag?

naam: Marleen Pultijn

geboortedatum: 5 mei 1963

geboorteplaats: Beveren-Waas

burgerlijke staat: gehuwd

hobby’s: creatief bezig zijn: knutselen, 

kleding maken

diploma: verpleegkunde

opdracht in sjks: medewerker op de druk-

kerij, administratief medewerker basisschool

Hoi iedereen! Hoef ik mezelf echt voor te stellen, want zo nieuw ben ik ei-

genlijk niet op het College. Dit moet zowat mijn zesde jaar zijn op onze 

school. De vorige jaren heb ik alle hoekjes en kantjes ontdekt van de basis-

school. Vanaf dit jaar kon ik, met mijn getuigschrift van de lagere school in 

de hand, op naar ‘het middelbaar’. Het heeft zo zijn voordelen om zowel 

op de basisschool als in de secundaire afdeling te werken: ik ken veel leer-

lingen uit het middelbaar die de overstap maakten vanuit de basisschool. 

en veel leerkrachten ken ik ook al enkele jaren, sommigen van een praatje 

in de gang, anderen gewoon van een ‘goeiedag’.

Toch was het wel even aanpassen: pubers zijn wel wat anders dan kleuters 

of lagereschoolkinderen. alhoewel, soms…. 

Vertrouwde gezichten
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naam: Dirk Thielemans

geboortedatum: 23 januari 1977

geboorteplaats: Turnhout

burgerlijke staat: ongehuwd

hobby’s: muziek

diploma: regent technologische en plasti-

sche opvoeding

opdracht in sjks: technologische opvoe-

ding (in de eerste graad)

De eerste maal dat ik door de grote deur van het College stapte, was in 

maart 2008 en ik moet bekennen dat die grote gangen, de ruime speel-

plaats en de algemene sfeer van de ganse school veel indruk op mij maak-

ten. Tijdens de eerste speeltijd ging ik in de Calfac uitblazen bij een kom 

soep; ik kon er meteen kennismaken met mijn nieuwe collega’s, die al mijn 

vragen van een klaar en duidelijk antwoord wisten te voorzien, en die me 

vanaf toen met raad en daad bijstonden. Waarvoor nog steeds dank. 

en hoe ging het ondertussen in de klas? Wel, later die dag vertelde ik een 

hele klasgroep over de do’s maar vooral de don’ts van het werken met het 

beslissingspaneel, je weet wel, zo’n blauw paneel met o.a. die beruchte 

aND-, OR- en NOT-poort. De eerstejaars konden hun enthousiasme niet 

onder stoelen of banken steken en keken met grote ogen naar de paneel-

tjes voor hun neus. Nadat we klassikaal de belangrijkste delen van zo’n pa-

neel overlopen hadden, mochten de leerlingen aan de slag. Stap één: de 

stekker aansluiten op de netspanning. Dat lukte bij iedereen vrij vlot zodat 

we al snel aan onze eerste oefeningen konden beginnen. Ondertussen 

waarschuwde ik de klas: wanneer twee invoerorganen met elkaar verbon-

den worden – NOOIT DOeN! – veroorzaak je een kortsluiting. 

een tiental minuten later was het al zover: ineens viel de stroom uit. Bleek 

er toch een leerling te zijn die zich niet had kunnen bedwingen de gel-

digheid van mijn waarschuwing uit te testen op zijn paneeltje. Gevolg: de 

leraar koortsachtig op zoek naar een sleutel van de kelders, waar de zeke-

ringenkasten staan. Ik geloof dat ik nog nooit zo snel een schoolgebouw 

heb leren kennen als op die bewuste dag. 

stroom!

naam: Liesbeth Wagemans

geboortedatum: 2 juni 1985

geboorteplaats: Beveren

burgerlijke staat: samenwonend

hobby’s: joggen

diploma: bachelor orthopedagogie

opdracht in sjks: internaat en secretariaat

Ik heb dit schooljaar een behoorlijke kemel geschoten. Tijdens mijn twee-

de week moest ik om 16.30 uur het internaat openen, dus ik zorgde ervoor 

dat ik goed op tijd was. De jongeren die ik stond op te wachten, waren 

echter nergens te bekennen. er heerste een buitengewone stilte; ik be-

greep er niets van. Pas een kwartier later kwamen ze met mondjesmaat 

toe. Ik vroeg hen waar ze gebleven waren; zij vroegen mij hetzelfde. Tja, nu 

bleek dat ik eerst beneden op de speelplaats had moeten bellen, wat voor 

hen het signaal was om naar boven te komen. Maar de bel bleef stil, boven 

bleef het stil en de leerlingen, die waren ook stil… van de kou. 

Bel!



74 IC HOU feBRUaRI 2009

kEN JE zE Al?

naam: anne-Mie Verbeke

geboortedatum: 17 september 1984

geboorteplaats: Sint-Niklaas

burgelijke staat: ongehuwd

hobby’s: op café/restaurant met vrienden, reizen 

(argentinië, andalucía), lezen, (jazz)concerten 

bijwonen, cinema, zwemmen in het mooie Van 

eyck-zwembad, een koffie en een kleedje bij elle et 

Gand, musea bezoeken, etc.

diploma: licentiaat in de Taal- en Letterkunde: 

Romaanse talen (frans-Spaans)

opdracht in sjks: frans (voltijds); helaas slechts 

1 uur Spaans per week (voor vrijwilligers uit het 6de 

jaar), klassenlerares (met hart en ziel) van 6MWe

Januari 2008. Ik was net terug in Leuven van een weekje Sevilla, toen ik te-

lefoon kreeg van Mr. Roggeman… “of ik het niet zag zitten om van 11 fe-

bruari tot het einde van het schooljaar Mevr. Callewaert te vervangen.” Nu 

moet je weten dat de namen Roggeman en Callewaert me op dat mo-

ment om totaal verschillende redenen bekend in de oren klonken. Mr. Rog-

geman stond aan het hoofd van een college waar verschillende generaties 

mannelijke Verbekes school hadden gelopen – opa Verbeke zélf had zelfs 

lesgegeven in de Normaalschool, niet. De naam Callewaert, die was ver-

bonden met Mevr. Callewaerts vader en opa, mensen met wie mijn oma 

nauw had samengewerkt in het intussen ter ziele gegane ‘kinderheil’. Dat 

kon geen slecht voorteken zijn, en aangemoedigd door goeie vrienden/

enthousiaste oud-leerlingen ging ik in op het voorstel van de directeur. 

Tot op dat moment had ik vooral lesgegeven in het Don Bosco-instituut 

(TSO/BSO) van Haacht; een ‘collegepubliek’, zo vertelden/waarschuwden 

velen me, zou toch anders zijn – lees vooral niet: ‘gemakkelijker’, want de 

voorbeelden om dat tegen te spreken zijn legio. een kleine greep daaruit: 

in het begin waren vele klassen wat verrast omdat ik de namen van de leer-

lingen al kende nog vóór ik hen zelf had gezien. Toegegeven, dit was een 

trucje om vlot van start te gaan. In de vijfde humane namen ze dit ietwat 

‘vreemde’ gedrag echter grondig onder de loep. Toevallig had deze klas 

in de lessen gedragswetenschappen net gezien hoe mensen zich precies 

gedragen wanneer ze in een nieuwe, hm, ‘machtspositie’ terechtkomen. 

5HW had aan mij dan ook een dankbare en vooral onwetende proefper-

soon! In 6HW ging het er heel anders aan toe: een leerling was, zogezegd 

ongezien, onder zijn bank gekropen om te testen wat voor reactie dit bij 

mij zou uitlokken. Ik heb de jonge man een hele les rustig laten zitten tot 

hij rugpijn kreeg en van pure ellende weer plaatsnam áchter zijn bank. U 

kan zich de reactie van de klas allicht voorstellen… 

Minder onschuldig ging het eraan toe in een andere klas, waarvan de klas-

senleraar me op het hart had gedrukt dat de leerlingen hun vaste plaat-

sen dienden te respecteren. Toen die daar geheel toevallig aan herinnerd 

moesten worden, weigerden ze ‘en bloc’ in te gaan op mijn verzoek. Re-

sultaat: een hele klas die grijnzend op de foute plaatsen bleef zitten en ik 

die weigerde van start te gaan. Na een kwartier blikken uitwisselen en on-

derling gekonkelfoes, hebben de leerlingen dan toch gedaan wat ik hen 

vroeg. Mijn relatie met deze klas is intussen gestabiliseerd, of zeg gerust 

geoptimaliseerd; nu is het er fijn lesgeven.

Het strafste wat ik die eerste maanden echter heb meegemaakt, was de 

‘striptease’ van één van mijn zesdejaars. een leerling, zich zogezegd van 

geen kwaad bewust, trok ineens zijn T-shirt uit en genoot, met hippe zon-

nebril op de neus, van de aandacht van zijn klas. Het zou me een lesje 

frans worden… Ik zal niet tegenspreken dat ik een mannelijke torso in be-

paalde omstandigheden wél kan waarderen, maar in dit geval was ik hoe-

genaamd niet gecharmeerd. Integendeel… Het resultaat van dit straffe 

staaltje was een aftocht naar de deur, het hoongelach van de medeleerlin-

gen, wat strafwerk en excuses aan mijn adres. excuses, welja, aanvaard. Ik 

hoop dat de jongeman zijn driften intussen meester is in de aula.

Onlangs werd ik aan dit incident herinnerd door een klasgenoot van de 

zonneklopper, een leerling die alweer een heel andere herinnering op-

roept. even terug naar de receptie van de proclamatie van de zesdes (07-

08): de jongeman had me namelijk toevertrouwd dat ik het vak frans ‘een 

menselijk gezicht’ had gegeven. Dit complimentje kan je misschien op 

verschillende manieren interpreteren, maar ikzelf vond het een zeer ge-

vatte uitspraak. Die kerel had met weinig woorden heel precies gezegd 

waar ik eigenlijk dag in dag uit mee bezig ben: de liefde voor een andere 

taal meegeven aan jonge mensen, niet alleen vanuit de liefde voor de taal, 

maar ook die voor de leerlingen zelf. frans (en Spaans) met een menselijk 

gezicht dus. Ik hoop dat ik daar ook dit jaar in mag slagen.

Samenstelling: JO & DVR

uit de kleren!?
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Dat hij nu al fantastisch is merken jullie zeker en 

vast al!

tuur over zijn eerste prestaties: 
Hoe ver kan ik mijn fopspeen uit mijn mond laten 

hangen zonder ze te verliezen. Ik probeer ook af en 

toe om de mama of papa te beklimmen als een 

echte avonturier. Beginnende van de buik kruip 

ik dan zo langzaam omhoog tot aan de hals… 

Ik test ook regelmatig uit hoe lang en hard ik moet 

wenen om ma of pa zover te krijgen dat ze me vast-

nemen en troosten… meestal duurt dat niet lang 

(héhé)… maar daarnet heb ik me toch ook al eens 

moeten gewonnen geven. Papa was dolblij met 

zijn ‘overwinning’. Papa noemt me ook ‘Tuurtje de 

spauwer, kunnen wij het braken…’ (last van reflux, 

begrijp je, mijn maagje moet nog wat ontwikkelen 

maar er wordt aan gewerkt). Ik ben dol op moeder-

melk! Verder heb ik nog niet zoveel mogen proeven. 

Ik hou wel van ‘nen donkere Leffe,’ dat smaakje ben 

ik al eens tegengekomen tussen de moedermelk. Bij 

voorkeur word ik getroost door mijn mama, hoewel 

de vinger van papa ook lekker is (tot ik door heb dat 

er niks uitkomt). Een warm badje sla ik ook niet vlug 

over, lekker ontspannend!

moedermelk met… leffe-smaakje!
Tuur Van den Brande, zoontje van Nele Van Haegenbergh en Jurgen Van Den Brande is geboren op 30 november 
2008. Hij woog 3,400 kg, was 50 cm lang en heeft een guitig (hoe kan het anders,) jongensgezichtje, grote blauwe 
ogen en blonde haartjes. Een sportief gebouwde baby, een hevig baasje met veel temperament en duidelijk al 
een eigen willetje. Hij is heel alert, hoort alles en wil blijkbaar ook alles zien. Weet nu al goed de mama en papa 
te bespelen (dat belooft voor de toekomst!).

mama geeft punten:
luidkeels wenen: 10/10 

klagend wenen: 9,5/10

kruipen: 7,5/10 (techniek nog niet voldoen-

de onder de knie)

eten: 11/10

tutten: 6/10 

pampertjes vullen: 10/10 (‘t is ook al enkele 

keren 12/10 geweest)

hoortest: 10/10

pipi doen in eigen gezicht of op het 

tafelkleed van de memé, juist nadat mama 

gezegd had dat ik nog NOOIT pipi gedaan 

had tijdens het verschonen.

VOOr kANDIDAAT-OUDErS: 
SCHEMA VAN EEN DOOrDEWEEkSE TUUr-DAg
tussen 6u en 7u: Tuur wordt wakker en laat merken dat hij honger heeft.  

Papa krijgt de welriekende taak om de eerste pamper te verversen.

tussen 8u en 10u: tijd om onszelf wat op te frissen en de nodige boodschappen te doen.  

Tuur slaapt.

10u-11u: opnieuw de honger van Tuur stillen… en dan proberen om hem opnieuw in slaap  

te krijgen.

12u: nog steeds vruchteloze pogingen om Tuurtje schaapjes te laten tellen…

13u: Tuurtje stelt nog steeds ons geduld op de proef… nog geen succes bij het slaapverhaal! 

15u: Tuurtje wordt eventjes rustiger, maar dan wakkert zijn hongergevoel zijn klaagzang terug 

aan!

16u: Tuurtje heeft na een goede maaltijd toch zin in een dutje.

19u: net als we ons aan een warme maaltijd tegoed willen doen, is Tuur daar weer!  

eventjes laten schreien, vlug eten en dan Tuur de borst geven!

21u: na verwoede pogingen is het ons gelukt Tuur te laten slapen. Wij kunnen dan eventjes  

zelf wat bijslapen voor de tv.

22u30: Tuurtje is wakker. Papa houdt hem eventjes wakker (luidkeels protest natuurlijk)  

en stopt hem dan in een weldoend badje. Daarna moet Tuurtje alweer eten.

23u30: Tuurtje slaapt opnieuw… met een beetje geluk slaapt hij een uurtje of zes en dan is  

het alweer tijd voor een nieuwe Tuur-dag.
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nieuwe school en… 
nieuwe zoon!

Simon (Mon, voor de vrienden) Beyaert,  
zoontje van Jonathan Beyaert en goedele Janssens

31 augustus 2008 – 51 cm – 3,4 kg – bruine donshaartjes
Broertje van marthe (4 jaar) en Hannes (3 jaar)
Jonathan: “Wat zou je zelf verkiezen: een verjaardagsfeestje op de laatste 

dag van de vakantie of op die ellendige eerste schooldag? Ons zoontje 

heeft gekozen voor het eerste. Clever van hem! Simon moet iets gevoeld 

hebben van de spanning die bij vake leefde. 1 september zou immers 

mijn eerste schooldag op het SJKS worden. Ik zeg wel ‘zou’, want zoonlief 

schonk me meteen 10 dagen vaderschapsverlof. als dat geen mooi begin 

is van een nieuwe job!”

Vele collega’s vragen me wel eens: “en… valt dat mee, drie kinderen?”. De 

toon waarop collega’s mij die vraag stellen geeft me echt het gevoel dat 

het nog niet gedaan is met de babyboom in het SJKS. Wel, beste colega’s, 

dat valt reuze mee! al heb je handen tekort, al ligt het huis er wat romme-

liger bij, al heb je weer wat minder uren slaap,… het is zalig. en dat vanaf 

nu 31 augustus voor altijd een feest zal zijn, maakt de vreugde compleet! 

Bedankt zoon! Ik ben trots op jou.

en dan… jonah
Jonah De gendt, zoontje van Bert De gendt en 
rozemarijn Van Meirvenne.

Hoeveel keer wordt een baby geboren op de ‘voorziene’ datum? Ik vraag 

het me af. Volgens mij is dit ooit wel eens gebeurd, 50 jaar geleden in Kiri-

bati, maar daar bestaat twijfel over. In elk geval is een afwijking naar boven 

van maar liefst 10 dagen op zijn minst gezegd spannend. In sommige klas-

sen heb ik zeker vier keer gezegd dat dit echt wel mijn laatste les ging zijn 

voor de geboorte… 

en juist op het ogenblik dat ik dacht dat het er nooit meer van zou komen, 

was hij er opeens: Jonah (het manneke). Thuis geboren om 7 uur. Yana, 

die een uurtje later wakker wordt, ziet dat de baby eindelijk uit de buik 

gekomen is en vraagt wanneer hij gaat meespelen. Het komt meteen ver-

trouwd over, alsof we al jàren met vier zijn. Mijn zus komt toe met heerlijke 

boterkoeken… een fijne zonnige dag kan beginnen. 
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zijn geboren
22.06.2008 wout, kleinzoontje van Benny 

Heyninck (prefect) en neefje van Timothy 

Heyninck (GL’97)

 25.07.2008 manon, kleindochtertje van 

Lutgarde Maes (secretariaatsmedewerker) en 

nichtje van Nathalie Cools (GL’03)

31.08.2008 simon, zoontje van Goedele 

Janssens en Jonathan Beyaert (leraar) 

08.09.2008 rosie, kleindochtertje van Luc 

Martens (oud-leraar)

26.09.2008 annika, zusje van Siglinde 

(5eCWI) en Irmgard (2MWf’07) Van Meirvenne

13.10.2008 jonaH, zoontje van Rozemarijn 

Van Meirvenne en Bert De Gendt (leraar)

29.10.2008 koBe, kleinzoontje van Herman 

Schack (leraar)

25.11.2008 wout, kleinzoontje van Kathleen 

Mels (lerares)

27.11.2008 gerBen, kleinzoontje van William 

Verbraecken (oud-directeur basisschool)

30.11.2008 tuur, zoontje van Nele Van 

Haegenbergh (lerares) en Jürgen Van Den 

Brande

zijn gehuwd
09.08.2008 an Trommelmans (dochter van 

Jeannine Van Hese – lerares) en Matthias 

Verougstraete (leraar) 

23.08.2008 Katrien Noens (dochter van Chris 

Noens-Vervaet (lerares basisschool) en Vincent 

Van der Linden

10.09.2008 Mieke Vandenberge en Pieter Van 

Bastelaere (eCWI’98)

27.09.2008 Cindy Verleysen en Timothy 

Heyninck (GL’97) (zoon van prefect Benny 

Heyninck)

04.10.2008 Cindy Berckmoes (WeWI’02) en 

frederik De Boeck (LWI’02)

25.10.2008 Liese Stuer en Raf Trommelmans 

(WeWI’97) (zoon van Jeannine Van Hese – 

lerares)

zijn overleden
08.06.2008 de heer Gustaaf Meyfroyt (°1932), 

oom van ellen Loquet (6HW)

08.06.2008 de heer Willy Dauwe (°1940), 

grootvader van Dorien Ruymbeke (2MWg)

09.06.2008 de heer Pierre allaeys (°1928), 

grootvader van Toon (5LWIa) en Charlotte 

allaeys (3Wc)

10.06.2008 de heer Leo Speleman (°1927), 

grootvader van Bram Speleman (2La)

20.06.2008 de heer andreas Van Peteghem 

(°1929), (Wea’47) (oud-leraar)

21.06.2008 de heer Kamiel Maes (°1924), vader 

van Geert Maes (ex-leraar) (Wea’81)

21.06.2008 de heer Robert Pyl (°1924), 

grootvader van Maarten Van Looy (leraar)

23.06.2008 de heer Steven Heirweg (°1971) 

(LWI’89), zoon van Willy Heirweg (eC’65)

29.06.2008 de heer Herman Weyers (°1935), 

vader van Wim (LG ’81) en Bart (WeBa ’82) 

Weyers en grootvader van Lotte Weyers (3Sb)

29.08.2008 mevrouw Godelieve Van aelst 

(°1931) grootmoeder van Kjell Van Overmeire 

(6WeWIb)

29.08.2008 mevrouw Diane Van der Vreken 

(°1962), tante van Liam Cornelis (2MWd)

13.09.2008 mevrouw Christine Buytaert (°1913), 

grootmoeder van Michael De Jonghe (2La)

17.09.2008 de heer Manu Van Bel (°1937), 

grootvader van Yens Van de Wynkele (1aa)

27.09.2008 mevrouw anna Dragon (°1921), 

grootmoeder van Nina (LWI’07) en Nicholas 

Vandermeulen (5eCMT)

17.09.2008 de heer Manu Van Bel (°1937), 

grootvader van Yens Van de Wynkele (1aa)

28.09.2008 mevrouw Mariette Bogaert (°1926), 

grootmoeder van Tanguy Boutchon (4Sc)

30.09.2008 de heer Norbert Candaele (°1928), 

grootvader van Sara Liessens (4HWc)

05.10.2008 de heer Walter Vercauteren (°1950), 

schoonbroer van Gilbert Cant (leraar) en oom 

van Bart (WeWI’00) en Nele Cant (WeWI’01)

(lerares) 

09.10.2008 de heer emile Deijaert (°1918), 

stiefvader van Benny Heyninck (prefect) en 

stiefopa van Timothy Heyninck (LG’97)

10.10.2008 de heer Hugo Mannaerts (°1925), 

grootvader van Gaya Mannaerts (5HWb)

18.10.2008 mevrouw Jeannine Nowcki (°1926), 

grootmoeder van Lisa De Ridder (5MTWIa)

01.11.2008 de heer edgard Wallez (°1925), 

grootvader van Bart (LWI’02), Katrien (WeWIb’05) 

en Pieter Verheyen (6MTWe)

04.11.2008 de heer Oswald Van Wauwe (°1929) 

(ReT. ’48)

06.11.2008 de heer Dolf Geerts (°1934), 

grootvader van Conner Rousseau (5WeWIa1)

07.11.2008 e.H. Karel Vanderhaeghen (°1920), 

oom van Bart Lammens (5LWIa)

11.11.2008 de heer andré Brandt (°1933), 

grootvader van freek Verstraeten (6WeWIa2)

15.11.2008 de heer frans De Wilde (°1920), 

overgrootvader van Kim De Wilde (4Wa)

15.11.2008 de heer emiel Verstraeten (°1925), 

grootvader van Matthijs Verstraeten (5eCMT)

28.11.2008 mevrouw Maria Maes (°1939), 

grootmoeder van Charlotte Salens (3Sb)

01.12.2008 mevrouw Johanna Janssens-

Blommaert (86 j.), grootmoeder van Marie-

Christine Wilking (6HWa)

03.12.2008 mevrouw Magda Van der Meirsch 

(°1937), grootmoeder van Stef Suy (6WeWIa1)

13.12.2008 e.H. alfons De Pauw (°1913),  

(oud-leraar in 1938)

13.12.2008 de heer Walter Leushuis (°1943), 

vader van Wim Leushuis (WeB’90) en grootvader 

van Sander Kinne (1ac) 

15.12.2008 de heer Guido Syx (°1948), 

grootvader van Jonas Syx (1ac)

24.12.2009 mevrouw Clara Van Puyvelde 

(°1921), grootmoeder van frederik Dupon 

(LWe’89)en overgrootmoeder van Thomas 

Dupon (1al)

26.12.2008 mevrouw Henriette Van den 

Bogaert (°1916), overgrootmoeder van Robin De 

Rudder (1aj)

31.12.2008 de heer Jerome Smet (°1929), 

grootvader van Jorick (6WeWIa1) en Iris (3Wb) 

Maes

04.01.2009 de heer Marcel Beerens (°1936), 

grootvader van Torchyto Beerens (6WeWIa1)

07.01.2009 de heer Roger De Tender (°1925), 

vader van Rudy De Tender (medewerker keuken)
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Hoe hoger ik klom, hoe beter ik begreep wat rondom mij gebeurde. 
Maar mijn ambities lagen verder. De overkant, die prikkelde mijn 
nieuwsgierigheid. Hoe groen het gras daar werkelijk is, dat weet 
ik nu dus ook. Tijd om een leuk terrasje te doen. Ontdek jezelf. 
Begin bij de wereld.

www.kuleuven.be

kul17072_Infogids_Leuven.indd   1 17-10-2008   14:44:06
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Agro– en biotechnologie 

Leraar secundair onderwijs 

Studeer deze 6 bachelors in Sint-Niklaas

Meer info? 

03 776 43 48 
info.waas@kahosl.be
www.kahosintniklaas.be

Infomomenten 
Woensdag 18 maart 2009 - 14.30 u 

Zaterdag 25 april 2009 - 10 tot 17 u - open dag 
Woensdag 24 juni 2009 - 14.30 u 

Zaterdag 5 september 2009 - 10 tot 16 u 

Facilitair management 

Verpleegkunde

Nu ook alle opleidingen in avond– en afstandsonderwijs 

Leraar lager onderwijs 

Vroedkunde



D'EER 
ALGEMENE ONDERNEMINGEN

Baenslandstraat 16
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03/776 32 89
Fax: 03/766 19 72
deer@deernv.be

Private en Openbare werken
Industriebouw, woningbouw
Scholen, Vernieuwbouw, ...

www.deernv.be
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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

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW

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

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN WASSEN 
MET OSMOSEWATER:

- VEILIG TOT 17 M HOOG
- MILIEUVRIENDELIJK
- PRIJSGUNSTIG

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN WASSEN 
MET OSMOSEWATER:

- VEILIG TOT 17 M HOOG
- MILIEUVRIENDELIJK
- PRIJSGUNSTIG

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN WASSEN 
MET OSMOSEWATER:

- VEILIG TOT 17 M HOOG
- MILIEUVRIENDELIJK
- PRIJSGUNSTIG

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN WASSEN 
MET OSMOSEWATER:

- VEILIG TOT 17 M HOOG
- MILIEUVRIENDELIJK
- PRIJSGUNSTIG

MEER DAN 

25 JAAR

www.prorest.be

Contract Catering
&

Support Services



19 – 25 juli 2009: 
In de voetsporen van Mozart

Statiestraat 51  •  2070 Zwijndrecht
T 03 252 75 06  •  F 03 253 09 83

NIEUW: www.decorweb.be

OPEN: ma.-vr. 9-12.30 u. -  13.30-18.30 u. • zat. 9-12.30 u.  -  13.30-18 u.

Decoratie:
     onze passie

800m2

VERF

BEHANG

STOFFEN

CADEAUARTIKELEN

ZONNEWERING

VLOERBEDEKKING

LAMINAAT

·

·

·

·

·

·

·
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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

• Je vindt er meer dan Je zoekt •

Verwarming
Ventilatie

airconditioning 
luchtverwarming

klimatisatie
sanitair

Voor
woningen, kantoren, winkels, 

industriegebouwen

Plaatsing – onderhoud – herstelling
eigen studiedienst

europark-noord 40 tel: 03 760 03 70
9100sint-niklaas  fax: 03 766 09 81
www.atsdevogel.com info@atsdevogel.be



Haal meer uit
je aquarium. 
En haal meer uit 
je geld.

Ben je tussen de 18 en 25? Ontdek dan nu het All-in Pack 
van KBC en wat het allemaal voor je kan doen. Surf naar 
www.KBChaalmeeruitjegeld.be voor meer info of 
kom  langs voor een gesprek met je KBC-adviseur, want 
praten werkt.



Ingelijst In de zomer van 2008 reisde ik met een reisorganisatie door Peru. We bezochten de grootste ste-
den Lima, Arequipa en Cuzco, maar we zochten ook de kleinere bergdorpjes op. Op één van de 
‘trekkings’ in een bergdorpje is deze foto genomen. Een dorpje met pakweg 40 inwoners dat en-
kel te voet bereikbaar is. Het verschil met onze leefomgeving is... gigantisch. Er was bijvoorbeeld 
geen elektriciteit. De plaatselijke bevolking leeft hier op en met het ritme van de zon. Trouwe en 
werklustige ezeltjes bevoorraden de kleine gemeenschap. Enkele koeien, wat pluimvee en een 
beperkt aantal gewassen. Daar doen ze het mee. En... een schooltje! Een heel klein schooltje dat 
bestaat uit één klasje: rekentabellen, woordjes met tekeningen, en... alle kinderen in één klas. Een 
vingerhoed-dorpje, maar de kinderen leerden er lezen, schrijven en rekenen. Het contrast met 
Lima was enorm. In de krottenwijken wonen meestal de mensen die uit de bergdorpjes komen 
en hier een nieuw leven trachten op te bouwen. Ze komen bijna steeds met nagenoeg niets toe; 
het leven is aan de rand van de stad misschien nog harder dan in de bergen...

Katrijn Maes (leerkracht)


