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“De eerste indruk zorgt voor een gezonde spanning: een mens komt dan ook niet elke dag in een televisiestudio. 
Een medewerkster aan het onthaal is op de hoogte van onze komst waarop een collega van Jelle ons komt halen. 
We lopen de lange Medialaan af en we bereiken de indrukwekkende redactieruimte. Het nieuws van 19u op VTM 
is op dat moment nog bezig. We lopen nietsvermoedend door het beeld in de achtergrond van de opnamestudio 
waar Dany Verstraeten (WeA ’73) en nonkel van Jelle!) de uitzending vakkundig afrondt. Voor zij die dit gemist 
hebben: I-watch 7/12 omstreeks 19.28 uur. Voor Jelle aan het grote werk begint, hebben we nog de tijd voor een 
eerste vraag.”

Sofie Hennebel en Joke De Lille op reportage in de VTM-studio’s – blz . 58
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“Missie is een productie van de KVS. De voorstelling gooide in het voorbije theaterseizoen erg hoge ogen. SJKS-oud-
leerling Bruno Vanden Broecke zet een indringende Witte Pater neer. David Van Reybroeck schreef deze pakkende 
monoloog op basis van tientallen interviews met missionarissen uit Congo. Missie is een monoloog die met beide 
voeten in de werkelijkheid staat, die de confrontatie niet schuwt, maar die steeds respectvol en erg warm aanvoelt.”

Over engagement: Missie, Damiaanactie en BD – blz. 6

“Hoe dan ook: dat Ic Hou me de kans geeft hier vrij mijn – uiteraard persoonlijke – visie toe te lichten, toont hoeveel 
opener het denken in de voorbije veertig jaar geworden is, ook in de colleges. Dat is, volgens mij, voor een belangrijk 
deel te danken aan ‘mei 68’. Wat sommige anderen daar ook over mogen beweren: die beweging heeft fel geholpen 
om de geesten te bevrijden.”

Dr. Kris Merckx over radicale keuzes, de tijd van toen en de uitdagingen van vandaag – blz. 63 

“Pa Schack is de jongste van zes. Erfelijk belast met de radde tong en het spiergestel van zijn moeder. Dat wil zeggen: 
geen. In zijn beste jaren ne meter zeventig voor een struise zestig kilo. Polsjes waarrond de hemdsmouwen hingen 
te fladderen en die geen polshorloge verdroegen. De benen van fausto Coppi, maar dan in een veel lichtere tint. Op 
de fiets net nog niet fluiten in de wind. ‘Onzen Antoine moet altijd twee keren binnenkomen voordat ge hem gezien 
hebt’, sneerden zijn broers. In zijn jonge jaren sporten? Sjotten op ’t pleintje aan Tereken-kerk. En wat fietsen. En aan 
een aanrijding mijn moeder overhouden. Dat wel. Maar echt sporten? Dat was weggelegd voor ‘onze Rik’.”

Herman Schack doet in Schackboek een boekje open over sporten en gezondheid – blz. 27

“Ha! Hier raak je een zeer heikel punt. Dat is zowat de eeuwige discussie tussen filmstudenten: wie maakt na z’n 
studie nog iets, en wie niet? Bijna iedereen die afstudeert met ons diploma op zak, droomt natuurlijk van een 
carrière als regisseur of filmmaker. Zelf zie ik me niet meteen op een set staan, maar wel zou ik heel graag nog iets 
maken! Dat is heel moeilijk als je van school komt, geen opdrachten meer krijgt, en geen deadlines meer hebt. Je 
krijgt geen input meer. De minsten slagen erin om op 25-jarige leeftijd een (langspeel)film te maken, maar er zijn 
er wél... Dat is altijd een combinatie van talent, lef en geluk.”

Nathalie Cools over ‘het maken in de wereld van de film’ – blz. 56

KNIPPEN EN PlAKKEN



SAMEN SCHOOl MAKEN
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NIEUWJAARSTOESPRAAK 2010

De belofte 
voor 
geweldloos 
leven
Beste collega’s en beste oud-collega’s

Op de laatste dag van het vorig jaar heb ik deze 

nieuwjaarstoespraak voorbereid. Dat leek mij 

een goed moment om even op 2009 terug te 

blikken en de wensen voor 2010 moet je wel 

formuleren vóór dat jaar van start gaat! Zo’n 

nieuwjaarstoespraak vind ik trouwens ook zeer 

belangrijk. Het moet meer zijn dan een paar 

goedbedoelde clichés. Het biedt mij de gele-

genheid om voor alle aanwezige collega’s onze 

gezamenlijke betrachtingen voor het volgende 

jaar expliciet te formuleren.

Toch wil ik beginnen met een huizenhoog cli-

ché door jullie voor het volgende jaar op de 

eerste plaats een goede gezondheid te wensen. 

De laatste dagen van 2009 hebben we binnen 

onze schoolgemeenschap weer op een schrij-

nende manier meegemaakt dat het verlies van 

een mama van 48 enorm veel pijn en verdriet 

bij haar man en haar drie opgroeiende kinderen 

veroorzaakt.

In 2009 hebben we ook binnen ons korps moe-

ten ervaren hoe broos gezondheid is. Het ene 

moment stond een stralende Patrick in topcon-

ditie met mij te lachen en te praten over het ko-

mende wereldkampioenschap. Enkele uren later 

werd een hartstilstand het begin van een drama 

dat nog altijd voortduurt.

Maar er waren ook hoopgevende en vreugde-

volle momenten in 2009. Ik beperk mij tot die 

van de laatste weken: de terugkeer van een la-

chende en opgewekte Chris, een fiere papa Ste-

ven en een fiere papa Tom die allebei hun bij-

drage geleverd hebben tot de voorzetting van 

de geschiedenis.

In dat opzicht zal 2010 ook weer een produc-

tief jaar worden. We zijn al aan het heilige getal 

zeven en dat is de stand tot en met 1 juli. Mis-

schien halen we nog wel die magische dertien 

van enkele jaren geleden...

Dit onderwerp brengt mij bij de volgende vraag: 

“Mag ik op uw lijstje goede voornemens voor 

2010 een plekje voor de jeugd bepleiten? 2009 

was niet hun beste jaar. Steeds vaker komen 

jonge mensen in beeld omwille van fors pro-

bleemgedrag. Binnen enkele dagen zullen we 

ons het eerste drama van 2009 herinneren, de 

moord op baby’s en personeel in Dendermon-

de. En daar stopte het niet bij. Iedere keer vloog 

de gloeiende kool over en weer: ouders voeden 

niet meer op, onderwijs pakt het verkeerd aan, 

de politiek maakt geen helder beleid, er is geen 

geld. Daar zijn we zo sterk in geworden. Het vin-

gertje naar de andere. Als die verandert, ja dan 

zal je wat zien. Oudjaar is het moment om even 

stil te staan bij de belangrijkste die in dit verhaal 

niet voorkomt: jij, ik, ieder van ons. Op niets of 

niemand heb je zoveel vat. Meer nog, de enige 

waar je in je leven echt wat aan veranderen kan, 

ben je zelf. Het kan ons helpen het verhaal in 

2010 positiever te maken.”

Dit zijn de woorden van Peter Adriaenssens in De 

Standaard van 31 december! Hij gaat verder met:

“Een kind jonger dan drie heeft een heel 

kwetsbaar lijf. Een slag, een forse schudding, 

drugs toedienen of uren laten huilen, want 

ongewenst: de rekening voor de ontwikke-

ling loopt. Niet dat we aan dat cijfer conclusies 

kunnen knopen, daar moet je voorzichtig mee 

zijn. (...) We kennen allemaal het scenario van 

de publieke opinie, de dag dat we een dode 

tellen. Hadden we het niet gezien? Was het 

niet te vermijden? Is er een protocol voor dit 

en dat? Telkens dit land een maagstoot krijgt 

gebeurt dat. Een kind dood door de onthaal-

moeder, een gezinsdrama, een drugskoppel 

dat hun baby voor dood achterlaat. Het echte 

leven, daar hebben we het steeds moeilijker 

mee. Terwijl er een remedie bestaat: mogen 

we u vragen mee te doen? Meedoen opdat de 

jeugdzorg in al zijn vormen het minder druk 

en zorgelijk krijgt. Door nu te beslissen dat je 

in 2010 aansluit bij de groeiende groep men-

sen die geweldloos willen leven. Het helpt ook 

voor dat verhaal van ontspoorde gedragsmoei-

lijke jongeren. Van de jongens die in Everberg 

opgesloten zitten, heeft twee op drie een le-

vensverhaal met mishandelingen van allerlei 

soort achter de rug. De warme inzet van het 

personeel in zo’n instelling kan dat niet zomaar 

keren. En dat verhaal kan je doen voor iedere 

plek die jeugd beschermt. We komen voor 

hen zo vaak te laat in hun leven binnen. 

Misschien kent u ook mensen die zeggen 

dat je die jongens harder moet aanpak-

ken. Maar ook daar hebben we intussen 

voldoende onderzoek over: harde strenge 

straffen voor zwaar probleemgedrag haalt 

even weinig uit als te slap reageren en al-

les door de vingers zien. De gulden mid-

denweg, u weet wel, komt steeds terug: 

duidelijk optreden met veel graag zien. En 

zonder agressie.” 

Ik citeer deze tekst uitvoerig omdat ik vind 

dat een en ander ook geldt voor onze 

school! Ik sluit me dan ook graag aan bij de 

oproep van Peter Adriaenssens:

“Vrede begint bij ieder van ons. Laten we 

bij het jaaroverzicht eens een keer niet 

doen alsof we verrast zijn door de vele 

conflicten. Het kleine geweld van huis-

scènes, burenruzies, verkeersagressie, op-

lopende politieke scheldpartijen, conflict-

zoekende media, het is ons zeer nabij. Het 

tegengif zit in ons hoofd maar het moet 

iedere dag bevochten worden. Kruip mee 

op de schouders van dit sterke land en 

toon je keuze: de belofte voor geweldloos 

leven te gaan. Het is een verschil van een 

leven voor ieder kind.” 

Ik roep jullie dan ook op mekaar te steunen 

om deze belofte waar te maken hier op 

school en in ieder van onze gezinnen. Dan 

wordt 2010 een beter jaar!

Hierop wil ik graag met jullie het glas hef-

fen!

Walter Roggeman
directeur

Van 7 tot 18 december 2009 vond in Kopenha-

gen de vijftiende VN-klimaattop plaats. Deze 

conferentie leverde een (magere) opvolger voor 

het bekende klimaatverdrag van Kyoto met als 

doel de uitstoot van broeikasgassen terug te 

dringen. The Big Ask Again, de opvolger van de 

Big Ask-clip van vorig jaar, wil de politici in de 

wereld wakker schudden en hen erop wijzen 

dat het vijf voor twaalf is, willen we de klimaat-

verandering kunnen beheersen. De actie van 

vorig jaar, The Big Ask, is de hele wereld rondge-

gaan. Van Australië, Singapore, tot Argentinië en 

IJsland: tientallen miljoenen mensen hebben de 

clip gezien. Eind vorig jaar werd geprobeerd om 

nog beter te doen. Eind augustus deden 15.000 

mensen heupwiegend op muziek van U2 mee 

aan de opname van de nieuwe videoclip van 

Nic Balthazar, om de politici opnieuw op hun 

verantwoordelijkheid te wijzen. De voorbije we-

ken is deze clip, The Big Ask Again, al ruim in de 

media te zien geweest. 

Maak je eigen clip!
Op de website dancefortheclimate deed Nic Bal-

thazar een oproep om ook een eigen dansclip 

op te nemen en op deze site te posten.

http://www.dancefortheclimate.org/

Als school wilden wij deze oproep niet naast 

ons neerleggen; het klimaat is te belangrijk voor 

ons en onze toekomst om aan de zijlijn te blij-

ven staan. Actie is nodig! 

Begin november gingen de mensen van Skaïro 

en onKruid (= de nieuwe naam voor de werk-

groep Groene School), met de volle steun van 

de directie, rond de tafel zitten om één en ander 

uit te werken. 

Dit resulteerde in de opname van onze eigen ‘The 

Big Ask Again in SJKS’ op uiteindelijk donderdag 

26 november op de grote speelplaats tijdens de 

speeltijd van 10.10. De choreografie was in han-

den van de leden van Skaïro. Skairo en onKruid 

betrokken iedereen bij de clip: de leerlingen van 

de kleuter- en lagere school en de humaniora en 

de personeelsleden. Voor de opname en mon-

tage van de clip werd beroep gedaan op enkele 

leerlingen. Het resultaat werd gepost worden 

op hoger vermelde website, en op onze eigen 

schoolwebsite. 

onKruid
Ondertussen is de nieuwe milieugroep niet stil 

blijven zitten. Met de hulp van de leerkrachten 

plastische opvoeding ontworpen creatieve leer-

lingen een logo voor onKruid. Eind januari en be-

gin februari bezochten de onKruid-leerkrachten 

alle klassen om de problematiek van ‘gescheiden 

en gesorteerd afval’ aan te kaarten én om en-

thousiaste leerlingen te zoeken om de nieuwe 

werkgroep op onze school te versterken. 

NIEUWE MILIEUGROEP: onKRUID

The Big Ask Again 
Alle leerlingen en personeelsleden van het College zetten hun beste 
beentje voor voor een eigen SJKS-versie van The Big Ask Again!  
A beautiful day!
De forse plensbuien van maandag 23 en dinsdag 24 november maakten 
een massadans om 10.10 uur onmogelijk. Uitgesteld was niet afgesteld. 
Op donderdag 26 november bleef de regen achterwege. De initiatief-
nemers dansten om 10.10 uur met velen op U2’s Beautiful Day!  
Een eerste geslaagd initiatief van de nieuwe milieugroep.
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maar dat is ook alles. In ieder geval: het viske 

krijgt bekendheid.

Vrijdag 2 oktober
Met een plechtig inwijdingsritueel wordt de 

naam van ’t Viske onthuld. The Peace Frogs zor-

gen op de speelplaats tijdens de middagpauze 

voor de nodige muzikale ambiance en nieuws-

gierige leerlingen komen kijken wat er gaande 

is. Ik hou een openingsspeech met wat bluf-

poker: ‘Jullie enthousiasme zal ons viske doen 

zwemmen!’ Maar ik houd mijn hart vast. Ik vraag 

de luisterende leerlingen een levensgrote vis op 

de speelplaats te vormen zodat we een leuke 

foto kunnen maken. Als bij wonder gaan alle 

leerlingen gedwee een vis vormen. Oef, dank u 

(Heer?)

Maandag 5 oktober
Collega Patrick Meersschaert werd getroffen 

door een hartstilstand en ligt nog steeds in 

coma. Het leerkrachtenkorps voelt zich mach-

teloos. ’t Viske besluit onder de middag een 

stiltemoment te houden met bezinningsteksten 

voor collega Patrick. Er komen zo’n dertigtal 

personeelsleden, en nog hoopvoller: ook drie 

leerlingen komen meebidden. De stilte spreekt... 

de woorden van Paulus zinderen na: ‘Ik denk dat 

niets ons van de liefde van Christus kan schei-

den: ons leven niet, ziekte niet en dood niet’.

Vrijdag 30 oktober
We houden opnieuw in de kerk een stiltemo-

ment: een rustige herfstbezinning. Er komen 

zo’n 15 leerlingen en ook zo’n 8 collega’s. Leer-

lingen komen me zeggen dat ze de stilte soms 

bedreigend vinden, maar eigenlijk doet die stilte 

ook wel deugd. Is het mosterdzaadje aan het 

groeien?

Vrijdag 13 november
Een ongeluksdag. ’t Viske wil best wat meer zijn 

dan puur bezinning. We willen ‘s avonds een 

‘christelijke thriller’ projecteren in een donkere 

collegekerk en de leerlingen van vijf en zes ‘The 

Name of the Rose’ laten zien. De directie voor-

spelde dat er op vrijdagavond misschien zo’n vijf 

leerlingen zullen komen. Het worden er elf keer 

zoveel. Begint ons viske dan toch te zwemmen? 

Na de film: soepmoment in de binnentuin die 

grenst aan de kerk. Er heerst een sfeertje zoals 

op Zweinstein, de school van Harry Potter. Dat 

komt misschien omdat de lichten van de kerk 

branden; de brandglasramen verlichten op een 

bijzondere manier het tuintje. De leerlingen 

genieten van de soep en er heerst een gezellig 

vriendschappelijk sfeertje: dit wil het Viske pro-

beren zijn. Ik voel dat het goed zit. Ik ga vrij laat 

naar huis en val als een blok, moe en zeer vol-

daan, in slaap. Wat een geluksdag!

Zaterdag 21 november
Eucharistieviering voor de overledenen. Een oud 

ritueel. Enkele weken op voorhand werd de vie-

ring voorbereid. De muziek zullen de leerlingen 

verzorgen. Ze komen me enkele dagen vooraf 

melden dat ze het doodse sfeertje van een mis 

voor overledenen eigenlijk toch niet zo goed 

zien zitten. Ze komen liever niet. Ik kan hen geen 

ongelijk geven, zeg alleen dat het zonder hen 

nog ‘doodser’ zal zijn. Ze besluiten om allemaal 

te komen. Dankjewel, beste leerlingen, wat zijn 

wij zonder jullie inzet?

Vrijdag 27 november
Opnieuw een stiltemoment tijdens de middag-

pauze. We zijn vlak voor de examens. We beslui-

ten om een ‘leerlingenzegening’ te organiseren. 

We vragen E.H. Patrick D’haenens om aanwezig 

te zijn en om de leerlingen met een fijne zegen 

de examentijd in te zenden. We gaan ‘kaarsjes 

branden’ tijdens het moment, net zoals de ma-

ma’s en oma’s doen voor zoon- of dochterlief. 

Voor iedere leerling die komt, één kaarsje. We 

kopen een zak van honderd kaarsjes. De over-

schot aan kaarsen zal nog wel gebruikt kunnen 

worden. Er komen...162 leerlingen! Kaarsjes te 

weinig, dat wel! Maar het is voor ons genieten, 

genieten, genieten. Na het moment delen we 

spreekwoordelijke schouderkloppen uit, samen 

met alle collega’s die ook naar de zegening zijn 

geweest! De leerlingen waarderen dit enorm. 

Na de leegloop van de kerk: de stilte, honderd 

brandende kaarsjes aan een kruis. Iets doet me 

wat emotioneel worden en ik krijg een traantje 

in het oog. Waarom, ik weet het niet, maar het 

deed zo deugd,... al die leerlingen op de zege-

ning te zien en te ont-‘moeten’! 

Donderdag 10 december
We delen aan de ‘hevig lijdende leerlingen’ tij-

dens deze examentijd adventskaartjes uit, die 

aan een zakje met een Mariasnoepje zitten. Over 

het kaartje is enige dagen daarvoor een grote 

discussie ontstaan tussen de godsdienstleer-

krachten. Er is onenigheid en we besluiten het 

oorspronkelijke plan te wijzigen. De mensen van 

het secretariaat ‘prepareren’ bijna alle kaartjes en 

zakjes. Ik ben wat beschaamd daarvoor! Eigenlijk 

mist deze actie wat effect: de leerlingen komen 

zeggen dat ze vooral het schouderklopje waar-

deren dat ze er zouden moeten bij krijgen, net 

als vorig jaar! Hier hebben we geen aandacht 

voor gehad. Beide voetjes terug op de grond en 

op met ‘t Viske naar het 2de semester.

Frédéric Caulier 

Eind augustus
De godsdienstleerkrachten komen samen om-

dat zij een nieuwe wind willen laten waaien in 

wat voorheen de PAG noemde. De naam PAG 

slaat niet meer aan en het wordt steeds moei-

lijker om leerlingen te ‘ronselen’ die zich willen 

inzetten voor ‘de goede zaak’. 

Er wordt ijverig gediscussieerd en gebrain-

stormd. Wij willen PAG omdopen in ICHTHUS 

(= visje in het Grieks, een oeroud christelijk sym-

bool), en als ondertitel willen we bij onze naam 

‘back to basics’ plaatsen. Plots voel ik iets onder 

mijn schoenen: een snoepje... in de vorm van 

een visje. Goddelijk teken of toeval? We kunnen 

er in ieder geval hartelijk om lachen. Het visje zit 

nog steeds in mijn boekentas als een soort talis-

man. Ik vind de discussie met niet-gelovige leer-

lingen zeer belangrijk! Ook met hen mogen we 

het contact nooit verliezen.

Begin september
We beleggen een eerste vergadering met leer-

lingen en directie om de naamswijziging te 

bespreken. In het koor van de kerk houden we 

een pittige discussie met een 15-tal leerlingen. 

Nooit gedacht dat er zoveel leerlingen zouden 

komen opdagen. De naam ICHTHUS slaat niet 

aan bij het jonge volkje. Te intellectueel! Ook de 

‘back to basics’ zorgt voor hoongelach: de pu-

bers vinden het een typisch zinnetje voor ‘oude 

mensen die proberen modern te zijn’. Wie zou 

hun ongelijk kunnen geven? Eigenlijk willen een 

aantal leerlingen af van het ‘christelijk imago’ 

op school en in de PAG. We gaan de discussie 

aan en vinden dat we juist met onze christelijke 

identiteit meer naar buiten moeten komen. Er 

komt een soort compromis: met de naam V.I.S. 

gaan wij proberen meer naar buiten te komen; 

maar de leerlingen spreken vooral van ‘ ’t viske’. 

Maandelijks willen we een stiltemoment hou-

den voor vrijwilligers.

Eind september
Met een aantal gerichte acties laten we de 

school langzaam kennismaken met ons nieuwe 

groepje. Op een morgen staat er een levens-

grote vis op de speelplaats getekend en zijn alle 

borden ‘bekrijt’ met visjes. De actie wekt grote 

hilariteit: sommige leerkrachten menen dat er 

een flauwe grappenmaker aan het werk is die 

heeft ingebroken en doen hun beklag bij de di-

rectie. Die weet waarover het gaat, maar houdt 

de kiezen op elkaar. Een volgende morgen in 

die week ligt de speelplaats bezaaid met twee-

honderd visjes: wie het juiste visje wint, krijgt 

een filmticket. We delen na vier uur ook eens 

vissnoepjes uit! De leerlingen weten dat het ‘iets 

met de godsdienstleerkrachten te maken heeft’ 

PAG WERD VIS

Een semester ‘verse vis’ op het menu
Begin dit schooljaar werd de Pastorale Animatie Groep (PAG) herdoopt in V.I.S., maar op het College is ’t Viske nu 
reeds een begrip geworden. Een terugblik op enkele bewogen maanden
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Drie dochters!
Noor, derde kindje van werkman Rachide 
Fahik en Vanessa Goethals

Het was 9 maanden lang wachten vol ongeduld 

op onze kleine spruit, maar op 22 oktober 2009 

kwam ze eindelijk uit mama haar buik. Met haar 

49 cm en 3,240 kg was ons Noortje geboren en 

konden we haar stemmetje onmiddellijk horen. 

Zo een klein boeleken dat was wel even terug 

wennen, maar we zouden al niets anders meer 

willen kennen. Samen met de twee grote zus-

sen, Océane en Anaïs, zijn we reuzeblij en fier. 

Noortje heeft haar plaatsje in ons hart. Nu is ons 

gezinnetje volmaakt.

Wacht maar als ik groot zal zijn
Maya, dochtertje van leerkracht Sandra 
Ringoet en Pieter Serverius, zusje van Rune

Hallo allemaal!

Mijn naam is Maya en ik ben geboren op 17 juni 

2009. Ik woog 3,450 kg en ik was 49 cm groot. 

Ondertussen heb ik mijn eerste Kerst achter de 

rug en ik groei als kool! Ik ben nu iets ouder dan 

6 maanden en ik eet al groenten- en fruitpap. Ik 

kan al rollen van mijn rug naar mijn buik en ik 

probeer ook al alleen te zitten!

Mijn mama en papa zijn heel trots op mij! Ik eet 

goed, ben een goedlachse baby en ik begin in-

teresse te tonen in vanalles en nog wat. Alleen 

het slapen wil nog niet altijd even goed lukken. 

Ik ben vaak verkouden en daardoor raakt mijn 

neusje verstopt. Dan spuw ik mijn tutje uit en 

daar word ik dan ’s nachts wakker van... En al zie 

ik er misschien uit als een lief poppemieke, soms 

kan ik echt wel mijn keel openzetten: als mijn 

papflesje er niet snel genoeg is of als mama of 

papa mijn neusje moeten reinigen!

Ik vind het heel leuk om mijn grote broer te ob-

serveren! Hij steekt allerlei kattenkwaad uit en ik 

kijk toe! Soms loopt hij wel eens over mij heen 

of gooit blokjes op mijn hoofdje! Wacht maar als 

ik groot ben, dan zet ik hem dat betaald!

Toch hoor ik heel vaak dat ik een echt schatje 

ben... Het zal wel waar zijn, zeker?

Babywekker
Ward Thielemans, zoon van leerkracht Dirk 
Thielemans en Alison Luyten is geboren op 
28 augustus, enkele dagen voor de aanvang 
van het nieuwe schooljaar. 

Bij mijn geboorte woog ik 3,800 kg en mat 53 cen-

timeter en het was al meteen duidelijk dat ik het 

slanke figuur van papa en de looks van mama in 

mijn bezit had!

Ondertussen weeg ik al 6,5 kilogram en meet ik 

65 centimeter... tja wat wil je, de melk van mama 

is buitengewoon lekker en het is mijn grootste 

passie op dit moment (met op de tweede plaats 

het naarstig rondkijken; gaat veel beter sinds 

mijn nekspiertjes steviger zijn.)

Om ervoor te zorgen dat papa zijn trein niet mist 

om naar het College te reizen, zorg ik dat hij op 

tijd wakker is. Timing is nog niet mijn sterkste 

kant, meestal zet ik mijn keeltje open rond een 

uur of drie ‘s nachts. Je zou zijn gezicht eens 

moeten zien!

Nog een trucje dat ik al kan: zelf mijn sokjes 

uitdoen. Tip voor alle baby’s ter lande: gewoon 

je twee voetjes tegen elkaar wrijven en klaar is 

Ward! Het nadeel is wel dat je er koude voetjes 

aan overhoudt.

Een wondertje waar je alles  
voor doet 
Simon, tweede zoontje van Steven De 
Beleyr (ondersteunend personeel) en Elise 
De Wilde

Simon  is geboren op zondag 8 november 2009 

(zondagskind (o.), 1 (eig.) kind dat op zondag ge-

boren is; 2 (fig.) gelukskind). Hij woog 3,590 kg en 

mat 49 cm. Normaal was hij uitgerekend voor 31 

oktober, het begin van de herfstvakantie. Maar 

onze kleinste spruit wou zelf ook eerst nog wat 

genieten van de knusse warmte in moeders buik. 

Hij gunde ons op die manier een onvergetelijke 

laatste week met z’n drieën.

En dan de geboorte; een sterke, moedige 

vrouw... de eerste schreeuw... het ontdekken 

van elkaar... de liefde om je heen. De dagen 

erna deden me opnieuw beseffen dat zo’n klein 

wezentje zo’n grote verandering in je leven kan 

brengen. Korte nachten, maar niet door weg te 

gaan. Verversen van luiers die je nog maar pas 

hebt ververst. Dubbel zo lang over een uitstapje 

doen waar je voorheen normaal gezien maar 

5 minuten over deed. Koortsachtig uitzoeken 

waarom je kleintje huilt terwijl het antwoord 

soms zo voor de hand ligt: gewoon even vast-

nemen en daarmee zeggen dat hij er niet alleen 

voor staat.

Maar datzelfde kleine wonder dat voor het eerst 

ontdekt, geniet van een warm badje, lekker ligt 

na te soezen in moeders armen na het eten, 

naar je lacht en geluidjes maakt op een manier 

die hij alleen kan, je vinger vast kan houden en 

daarmee zegt; ik ben blij dat jij bij mij bent, doet 

je de minder leuke dingen zeer snel vergeten.

Zijn 3 jaar oudere broer, Lukas, is ook heel zorg-

zaam en lief voor hem. Wanneer die iets komt 

zeggen, knuffelen of iets toont is Simon steeds 

vrolijk en opgetogen. Een echte flinke grote 

broer. Voorlopig geen jaloezie tussen die twee.

We zijn dus heel gelukkig en nieuwsgierig wat 

de toekomst ons nog zal brengen.

Eerste vraag: wat gebeurde er  
op 1 december 2009?
Bas, eerste zoontje van leraar Steven  
Van Driessche en Sandra De Saeger

Was ik even blij toen Bas op 1 december (8 da-

gen later dan voorzien) geboren werd! Kon ik 

eindelijk alle vragen beantwoorden met ‘Ja, mijn 

vrouw is bevallen van een zoon.’ Zoals je op de 

foto merkt, was Bas een ‘wolk van een baby’, zeg 

maar een flinke baby van 3,900 kg en 53,5 cm. 

De eerste babypakjes bleken meteen ook nogal 

aan de krappe kant. En de grammen komen er 

goed bij! Zijn flesjes drinkt hij met zichtbaar ge-

not tot de bodem leeg. 

Bas is nu volop bezig met de verwerking van zijn 

geboortetrauma en beetje bij beetje kan zijn 

wereldje hem meer en meer boeien: zo weet de 

muziekmobiel zijn volle aandacht te trekken, en 

met name zijn rood olifantknuffeltje is nu al een 

klassieker. We zoeken er wel nog een passende 

naam voor (alle ideeën zijn welkom). 

Bas is een echte genieter: een babymassage 

weet hij zeer te waarderen, een wandeling door 

het Waasland Shopping Center brengt hem 

eveneens tot rust. De bewonderende blikken 

van de voorbijgangers (waaronder vele leer-

lingen en collega’s) doen beide ouders steeds 

glunderen. De geboorte was dan ook een keer-

punt, mijlpaal in onze persoonlijke geschiedenis. 

Bij deze vraag ik dan ook vriendelijk aan al mijn 

leerlingen om hun tijdlijn van de wereldgeschie-

denis aan te passen. Voortaan is 1 december 

2009 een te kennen datum: de geboorte van 

Bas Van Driessche.

Tussen de sneeuwbuien door
Paulien, eerste kindje van leraar Tom  
De Paepe en Katlijn Vanhee

23 december. Moeder natuur had die datum uit-

gepikt om onze eerstgeborene ter wereld te laten 

komen. De laatste week was aangebroken. Nog 

even alles overlopen: de kinderkamer was op en-

kele details na afgewerkt, de koffer stond klaar en 

het eerste semester was bijna afgerond.

Alles leek onder controle, tot de weergoden be-

slisten om effe uit de bol te gaan. Weervrouw 

Sabine – toch maar een andere voornaam geko-

zen – verkondigde doodleuk dat koning winter 

een versnelling hoger zou schakelen. Hoe verzot 

ik ook ben op besneeuwde landschappen, met 

een hoogzwangere vrouw krijgen die al snel 

een ijzig randje. We wonen immers in het lan-

delijke Balegem, aan de poort van de Vlaamse 

Ardennen. Nauwe baantjes die zich normaal 

lieflijk omhoog en omlaag kronkelen richting 

moederhuis, waren veranderd in ijspistes. Terwijl 

de strooiwagen de hoofdstraten te lijf ging, pas-

seerde een bestelwagentje van de gemeente 

waaruit om de vijf meter een schep zout ge-

gooid werd. Even lichte paniek: wat als nu alles 

op gang kwam? Ik zag me al stapvoets richting 

Zottegem rijden met een puffende echtgenote 

naast me.

Op dat moment wisten we dat het tijd was om 

de handschoen der ouderlijke verantwoordelijk-

heid op te nemen, in dit geval de schop en een 

bezem. In een mum van tijd was de oprit ge-

ruimd en hadden we, tot groot jolijt van de bu-

ren, doorheen de halve straat een dubbel ban-

denspoor vrijgemaakt. Geen sneeuw- of ijsplek 

zou ons nog kunnen tegenhouden.

Paulien, uiteindelijk kwam je perfect op tijd 

in ons leven: op 23 december, toen het strooi-

zout zijn werk al gedaan had maar de Vlaamse 

Ardennen nog onder een mooi sneeuwtapijt 

bedekt lagen. Weet één ding: als je ooit onder-

gesneeuwd geraakt, staan papa en mama klaar 

om je te komen ontzetten

ZIJN GEBOREN

08.06.2009 JARNO: kleinzoontje van  

Danny Backeljau (lerares),

28.08.2009 WARD: zoontje van  

Dirk Thielemans (leraar) en Alison Luyten

06.09.2009 ZITA: kleindochtertje van Danny 

Van Royen (adjunct-directeur) en nichtje van 

Stijn Van Royen (leraar)

Babyboom houdt aan

17.09.2009 LUCAS: broertje van Yasmine 

Kamphuys (1Ag) 

26.09.2009 LEON: zoontje van Bruno Cogen 

(GL’95) en Tiny Coppens en kleinzoon van  

Esther Scharpé (oud-lerares)

08.11.2009 SIMON: zoontje van Steven  

De Beleyr (opvoeder) en Elise De Wilde

01.12.2009 BAS: zoontje van Steven  

Van Driessche (leraar) en Sandra De Saeger

5.12.2009 ANNABEL: dochtertje van Joris 

Kaïret (6WEWIb’98) en An Nijs

23.12.2009 PAULIEN: dochtertje van Tom  

De Paepe (leraar) en Katlijn Vanhee

RUBRIEK

12 IC HOU FEBRUARI 2010

RUBRIEK

IC HOU FEBRUARI 2010 13

BINNEN DE GRENZENBINNEN DE GRENZEN

In het kader van hun vormingsdagen gaven ze 

hun mening over politieke stellingen, maakten 

ze kennis met de politiek in hun lessen, genoten 

ze met volle teugen van een debat met echte 

politici en zochten ze de beslotenheid van het 

stemhokje op om hun stem uit te brengen. Re-

laas van een gesmaakte kennismaking met de 

wereld van de politiek.

Mogen nachtwinkels alcohol verkopen? Moet 

openbaar vervoer altijd gratis zijn? En moet je 

leerlingen uit het middelbaar onderwijs even 

hard straffen als volwassenen wanneer ze een 

strafbaar misdrijf plegen? Op 1 september kre-

gen onze kakelverse vijfdejaars deze en andere 

stellingen voorgelegd, meteen een voorsmaakje 

van hun vormingsdagen. 

Engagement
Die stonden in het teken van het thema enga-

gement. De leerlingen krijgen de gelegenheid 

om na te denken over engagement, te ontdek-

ken dat niet elk engagement bewonderens-

waardig is – denk aan mensen die zich opof-

feren voor hun ‘idealen’ -, maar worden ook 

uitgenodigd om de handen uit de mouwen te 

steken en een steentje bij te dragen aan de sa-

menleving. 

Nu zijn sommige engagementen niet echt po-

pulair. Met stip achteraan bengelt de politiek. Als 

leraar geschiedenis ken ik de argumenten van 

de leerlingen: veel te moeilijk, wellicht daarom 

zo saai als een les – nu ja, hopelijk niet geschie-

denis –, en echt sexy kan je het taalgebruik van 

politici ook al niet noemen. Om over de politici 

zelf nog maar te zwijgen.

En dat terwijl onze leerlingen op enkele stap-

pen van de volwassenheid staan, waar onze 

samenleving verwacht dat ze in het stemhokje 

een bewuste en weloverwogen stem uitbren-

gen. Daarom wilden we onze vijfdejaars voor-

bereiden op hun democratische rol, en hen te-

roekoe, we gingen elk geluid achterna hoewel 

we niet zeker waren welk geluid een hert eigen-

lijk maakt. Op je oren kan je niet vertrouwen, 

het is Nicolas zijn herteninstinct dat ons tot bij 

de herten – die verdacht veel op leerkrachten 

leken – heeft gebracht. De zon baande zich on-

opvallend een weg naar de hemel, we merkten 

het niet eens. Het was als een lichtschakelaar die 

aangeknipt werd. Hé, het is licht, denk je dan. De 

beer in onze buik gromde erg en we waren blij 

wanneer we terug bij het gebouw aankwamen 

met de hertenhandtekeningen. Niks is beter dan 

een hertenjacht gevolgd door een lekker ontbijt 

om de dag te beginnnen.

We hadden er veel voor over
Haasje over rond het gebouw, 50 vlechtjes die 

gauw gevlochten worden in mijn haar. Spreek-

Dit jaar was Drieboomkensberg in Westmalle de 

locatie om drie dagen te genieten en intensief 

met de klassfeer bezig te zijn.

De schoolbanken werden vervangen door een 

knus lokaaltje met stoelen in een cirkel. Tijdens 

de eerste sessie bleek direct dat 4La nog steeds 

dezelfde luidruchtige, maar enorm enthousiaste 

klas gebleven was van het voorbije jaar. De ses-

sies met onze begeleidster waren erg nuttig. We 

zochten samen oplossingen voor kleine proble-

men in de klas, leerden nog beter samenwerken, 

onze eigen mening in de groep gooien... Niet al-

leen deze driedaagse, maar ook in de klas gaat 

het over drie woorden, begrepen we: respect, 

vertrouwen en inzet.

’Diepe gesprekken’
Seks was een thema dat uitgebreid aan bod 

kwam in een doorschuifsysteem. Een filmfrag-

ment, een quiz en een opzoekrace maakten het 

nog leuker. Diepere gesprekken werden onder 

andere gevoerd over ‘abortus plegen’. Geluk-

kig konden we de serieuze dingen afwisselen 

met spelletjes. Het bleek al gauw dat we graag 

met elkaars voeten speelden, letterlijk dan. Een 

luchtig spelletje waarbij we ons verstand even 

op nul konden zetten en ons gewoon amuseer-

den. De gedachte aan dit spel zal nog lang een 

glimlach op ons gezicht toveren. We hebben 

zoveel gedaan en ons enorm geamuseerd. Ik be-

schrijf maar een paar momenten die het vertellen 

waard zijn. De momenten die ikzelf het langst zal 

onthouden.

Samen in... de regen
Het is hondenweer, wordt gezegd. De doorsnee 

hond zou in dat weer niet buiten willen lopen. 

De regen viel met bakken uit de lucht. We wisten 

wat er op het programma stond: een bezoekje 

aan de abdij. We gingen naar de completen van 

de Cisterciënzers. Waar we ons meer zorgen 

over maakten, was de manier waarop we daar 

zouden geraken. “Kappen op”, riepen de leer-

krachten net voor we vertrokken. Het was koud 

en vooral heel nat. Het verschil tussen op straat 

lopen, in plassen lopen of door de modder ploe-

teren was niet langer duidelijk. Het was koud en 

we waren nat, maar ik herinner mij geen gezeur, 

ik herinner mij alleen een ongelooflijk toffe sfeer 

en een samenhorigheidsgevoel. We liepen daar 

samen, naast elkaar, iedereen was doorweekt en 

voelde zich toch ongelooflijk goed.

Meditatie wordt het genoemd. Ik lag al half te 

slapen. Rustige gedachten spookten door mijn 

hoofd zoals hoeveel geluk kan je hebben om 

in zo’n toffe klas terecht te komen. Tijdens het 

nachtspel hebben we ons enorm geamuseerd. 

Ons kamp, diep verscholen in de bosjes, leek 

bijna even onvindbaar voor ons als voor onze 

tegenstanders. De vlammetjes van de theelicht-

jes flakkerden en natte takjes knetterden terwijl 

we angstig afwachtten of we gevonden zouden 

worden. Ook tijdens de quiz kwam het competi-

tieve gevoel naar boven, maar er werd niet ge-

keken op een lachje meer of minder.

Vier op een rij!
We lagen met vier meisjes in een eenpersoons-

bed, natuurlijk niet omdat het zo moest. Niks 

is zo gezellig als fluisteren ’s avonds laat. We 

hoorden de leerkrachten heen en weer slof-

fen op de gang, af en toe verscheen een hoofd 

in de deuropening dat uiteraard ietwat boos 

bromde dat we moesten slapen. De lichtstraal 

van een zaklamp die meerdere keren door de 

kamer zijn weg zocht, was precies toch niet zo’n 

goede speurneus, tot ons amusement. Naar de 

wc moet je altijd op verkeerde momenten. Ook 

deze keer was het laatste glas water de spelbre-

ker. “Ik moet echt dringend”, werd er iets te luid 

gefluisterd. Een zaklamp flitste aan: “Wie moet er 

naar de wc?” De leerkracht schrok waarschijnlijk 

erger van de overbevolking in bed dan wij van 

het licht dat recht in onze ogen scheen. Op-

nieuw in ons eigen bed sliepen we vredig op de 

harde kussens. De slaap bracht de rust die ik en 

waarschijnlijk iedereen meer nodig had dan ver-

moed. Het gevoel was er. Wat een mooie dag...

In het donkere bos verscholen zich herten, nog 

vroeg in de ochtend. De hertenjacht was ge-

opend. Hongerige zielen, wij dus, spitsten de 

oren op zoek naar hertengeluiden. Gefluit, ge-

woorden maken met kranten. We hadden er veel 

voor over. We speelden één tegen allen en de 

inzet was groot. Als we slaagden, zouden de leer-

krachten ons bedienen als echte obers. Een boom 

uitlachen, een vis op het droge nadoen. We had-

den er echt heel veel voor over, maar door samen-

werking slaagden we erin alle opdrachten tot een 

goed einde te brengen.

In de bus richting thuis probeerden we onze ver-

moeidheid opzij te schuiven. Sommigen zucht-

ten: “Dit was het dan.” en keken naar de foto’s 

van de voorbije dagen. Anderen mijmerden al 

over hun eigen bed en de dromen die ze zouden 

dromen. De meesten dachten nog niet na, niet 

over wat we meegemaakt hadden, niet over wat 

komen zou. Ze lachten, maakten nog wat sfeer. 

Ergens diep vanbinnen, konden ze niet kiezen 

tussen herinnering en grote plannen. Terug thuis 

met mama, papa en een broer rond de tafel, zal ik 

niet als enige gedacht hebben: waar is iedereen 

toch gebleven? Het was een driedaagse waarvan 

de sfeer niet snel vergeten zal worden. Een drie-

daagse met veel mooie momenten.

Ellen Hylebos (4La)

IN HET KADER VAN DE VORMINGSDAG

Vijfdejaars in de ban van de politiek
Haat u de politiek? Vindt u dat het allemaal zakkenvullers zijn, daar in Brussel? En dat alle discussies lege dozen 
zijn? Na het eerste semester denken de vijfdejaars daar wellicht anders over. 

gelijk overtuigen dat politiek, met al zijn kleine 

kantjes, te belangrijk is om zich er zo maar van 

af te keren. 

Je mening telt
Politiek draait om joúw mening: dat was het 

eerste inzicht dat we de leerlingen wilden mee-

geven. Daarom schotelden we hen een uitge-

breide vragenlijst voor, waarvan u hierboven al 

enkele stellingen kon proeven. Dertig vragen, 

verdeeld over tien thema’s, schreeuwden om 

een uiteraard te ongenuanceerde ja of nee. Elke 

leerling rangschikte de voor haar of hem drie 

belangrijkste thema’s en beantwoordde de bij-

horende vragen. De twee meest gekozen the-

ma’s zouden later gebruikt worden in een poli-

tiek debat, zodat ze merkten dat hun mening 

belangrijk genoeg was om mee te tellen.

Daarna begon de inhoudelijke voorbereiding 

op het debat. In de lessen Nederlands ontrafel-

den de leerlingen het politieke taalgebruik, de 

VIERDEJAARS  
NAAR WESTMALLE

Dagen 
om niet te 
vergeten

Voor 4La geen nieuwe gezichten in 
de klas bij het begin van het nieuwe 
schooljaar. September vloog voorbij 
en na de vriendschapsdag, de twee-
daagse in Heywijck en Brugge de 
voorbije jaren, rees algauw de vraag 
en vooral de goesting op: wanneer 
trekken we er weer samen op uit? 
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IN DE KIJKERIN DE KIJKER

Cédric: Toen ik nog jeugdwedstrijden bij Red 

Star Waasland speelde, is Sporting Lokeren een 

aantal keren komen scouten. Op het einde van 

het seizoen hebben ze mijn ouders en mij aan-

gesproken en ons uitgenodigd voor een gesprek 

op de club. Na overleg met mijn ouders heb ik 

besloten om naar de Lokeren te gaan en hebben 

we een overeenkomst met de club gemaakt.

Middenvelders

Wat is jullie plaats op het veld? Zijn jullie  
een doelpuntenkanonnen?
Ruben: Ik speel nu in het middenveld. In het 

typische systeem van de Belgische jeugdop-

leidingen speel je met een driehoek (dus drie 

spelers) op het middenveld met de punt naar 

voor gericht. Ik speel achteraan in die driehoek, 

een vrij centrale rol. Ik ben meer de ‘stofzuiger ‘, 

d.w.z. dat ik vooral veel moet lopen en de ballen 

moet recupereren en inleveren bij een ploeg-

maat. Naast mij of voor mij speelt dan meestal 

een meer aanvallende speler die voor de aan-

vallende impulsen zorgt. Ik scoor dus niet vaak, 

maar een assist is even belangrijk. 

Cédric: Mijn positie op het veld is middenvelder. 

Het liefst speel ik als een aanvallende midden-

velder achter de spitsen omdat ik dan meer een 

vrije rol heb en mijn eigen ding kan doen. Soms 

speel ik ook verdedigende middenvelder. Een 

doelpuntenkanon ben ik eigenlijk helemaal niet, 

dat is een taak voor de spitsen. Als middenvelder 

is het belangrijker dat je goede passen geeft en 

rust in de ploeg houdt. Ik ben wel altijd blij als ik 

een doelpunt maak in functie van de ploeg ook 

al gebeurt dat niet zo veel. Ik ben minstens even 

tevreden met een beslissende pas.

Blessures?
Ruben: Ik heb al het geluk gehad dat ik niet 

veel geblesseerd ben geraakt, behalve vorig 

jaar. Mijn ligamenten in mijn enkel waren toen 

gescheurd en ik mocht een 4-tal weken niet 

spelen of trainen. In Lokeren moet je dan vaak 

naar de kinesist die mij heel goed begeleid 

heeft en ervoor zorgde dat ik snel terug kon 

trainen. Ik ben ook niet dat soort speler dat 

bij de minste pijnscheut langs de kinesist pas-

seert. Elke voetballer heeft wel eens pijn . Ook 

kunnen wij het ons niet echt permitteren om 

lang geblesseerd te geraken want de plaatsjes 

in de basiself van de B-kern zijn duur; er is veel 

concurrentie. 

Cédric: Tot nu toe heb ik eigenlijk nog nooit een 

ernstige blessure gehad en hopelijk blijft dat 

ook zo, want met een ernstige blessure kan het 

allemaal snel gedaan zijn in het voetbal. Mijn 

langste blessure was een periode van ongeveer 

drie weken toen ik mijn mediale banden in de 

knie verrekt had in een duel. 

Wie is de beste voetballer op dit ogenblik 
en waarom?
Ruben: Voor mij is de beste speler Xavi van FC 

Barcelona. Hij speelt ook op het middenveld en 

heeft geweldige voeten. Het is ook een werker 

en als hij de bal heeft, verstuurt hij altijd een 

perfecte bal naar een ploegmaat. Hij is mis-

schien een beetje een onderschatte voetballer, 

maar hij behoort tot de absolute wereldtop.

Cédric: Op dit moment zijn er heel veel goede 

voetballers in de wereld en dus is het moeilijk 

om een keuze te maken. Als ik dan toch een spe-

ler moet uitkiezen, gaat de voorkeur naar Andres 

Iniesta. Hij speelt op dit ogenblijk bij FC Barcelona 

als aanvallende middenvelder zoals ik. Hij maakt 

mooie dribbels met zijn schitterende techniek, 

geeft veel beslissende passen die tot een goal lei-

den en pikt zelf ook wel eens een goaltje mee.

Dromen mag

Voor welke club zouden jullie ooit willen 
spelen?
Ruben: Mijn favoriete competitie is de Engelse, 

dus zeker en vast een Engelse club. Ik ben ook 

altijd een fan geweest van Manchester United . 

Ik denk dat dit de grootste club uit Engeland is 

en het zou een droom zijn om daar te kunnen 

spelen. Maar ik zal eerst beginnen om in de ba-

siself van de A-kern van Lokeren te geraken en 

dan zien we wel.

Cédric: Mijn droomclub is FC Barcelona. De be-

langrijkste reden is omdat ze het beste voetbal 

ter wereld brengen, ze laten de bal snel gaan en 

hebben bijna altijd het meeste balbezit. Van zo’n 

voetballende ploegen houd ik enorm, ze tikken 

de bal rond tot ze een gaatje hebben gevonden 

in de verdediging en proberen het dan zo mooi 

mogelijk af te maken.

Worden jullie ooit profvoetballer? Is dit  
een ultieme droom?
Ruben: Profvoetballer is natuurlijk een groot 

woord. Als je als voetballer alleen van je voetbal 

kunt leven, dan moet je al een heel goede speler 

zijn en een goed contract hebben . Profvoetbal-

ler zijn is natuurlijk een droom of beter gezegd 

een ambitie, want als je van je hobby je beroep 

Ik rep me naar de groene mat, dribbel galant  

de bal voorbij twee tegenstrevers, ontwijk een 

tackle langs achter, zet drie verdedigers op het 

verkeerde been en plaats de bal loeihard in de 

winkelhaak. Het publiek juicht, toeters schallen 

door het Daknamstadion. Ik maak een achter-

waartse salto, ontwijk zigzaggend medespelers 

en kijk triomfantelijk naar de uitzinnige menig-

te. Not! Ik wandel dus maar gewoon naar onze 

twee misschien voetbalgoden in spe en leg hen 

enkele vragen voor.

Sinds wanneer werden jullie gebeten door 
de voetbalmicrobe?
Ruben: Ik ben eigenlijk met een bal in mijn wieg 

groot geworden. Mijn papa keek veel naar voet-

bal en is een groot supporter van Lokeren. Ook 

mijn broer die 3 jaar ouder is, speelde zelf al 

voetbal en in de tuin speelden we altijd compe-

titie. Hij leerde mij dus de basis van het voetbal. 

Toen ging ik voetballen bij de White Boys, alleen 

maar om mijn energie kwijt te geraken. Natuur-

lijk was mijn droom toen al om een grote voet-

baller te worden, maar dat is waarschijnlijk de 

droom van elk jongetje van pakweg 3 jaar.

Cédric: Dat is heel ingewikkeld. Volgens mijn 

ouders liep ik al sinds ik klein was altijd met een 

klein balletje aan mijn voeten in huis en toen er 

voetbal op de televisie was, keek ik ook altijd 

met plezier. Maar voor ik ben beginnen voet-

ballen, heb ik nog een aantal andere sporten 

gedaan zoals turnen, zwemmen, atletiek en bas-

ketbal omdat mijn ouders me met alle sporten 

kennis wilden laten maken. De sporten spraken 

mij niet echt aan en dus was het allemaal van 

korte duur. Ik bleef aandringen om te voetbal-

lenen en heb me uiteindelijk ingeschreven in de 

club Red Star Waasland toen ik 6 jaar was. Na-

dien is het allemaal snel gegaan.

Sporting Lokeren 

Waar speelden jullie vroeger? En nu?
Ruben: Ik speel nu bij de beloften van Sporting 

Lokeren, ook wel de B-kern genoemd. Soms 

speel ik matchen tegen mannen die misschien 

4 jaar ouder zijn. Bij de B-kern voetballen ook 

revaliderende spelers van het eerste elftal om 

wedstrijdritme op te doen of spelers van het 

eerste elftal die niet voldoen aan de eisen van 

de hoofdcoach. Deze zijn dus vaak een pak ou-

der, dus moet je wel je mannetje kunnen staan 

op het veld. Er staan in de basiself van de B-kern 

maar een viertal echt jonge spelers bij de B-kern 

en gelukkig mag ik daar één van zijn. Een voor 

mij nooit te vergeten moment was toen ik met 

de B-kern op Standard ging voetballen en ik 

oog in oog stond op het veld met de toen ge-

schorste Axel Witsel. De trainingen gebeuren 

samen met de betere jeugdspelers van Lokeren 

om hun spelniveau omhoog te halen. 

Cédric: Ik speel nu ook bij Sporting Lokeren OLV. 

Ik train met de beloften of het tweede elftal. Dat 

is een groep van een dertigtal jongeren waarin 

de leeftijd varieert van 15 jaar tot 20 jaar of ou-

der: ht grote verschil in leeftijd is het gevolg 

van het nieuwe project dat sinds dit seizoen 

van start is gegaan. Voordien was de beloften 

een groep van ongeveer 10 tot 15 spelers van 

oudere leeftijd, maar de nieuwe jeugdcoördina-

tor wou ook de jongere spelers een kans geven 

om zich te bewijzen en heeft daarom een aan-

tal spelers van de -15-jarigen tot de -19-jarigen 

spelers uitgekozen om ook met de beloften 

te trainen. Normaal speel ik wedstrijd met de 

-16-jarigen maar omdat ik bij de beloftengroep 

zit, speel ik meestal bij de -19-jarigen. 

Hoe zijn jullie in contact gekomen met 
Sporting Lokeren?
Ruben: Eerst speelde ik bij de White Boys; al snel 

mocht ik bij een leeftijd hoger spelen. Daarna 

kwam Beveren mij weghalen, waar ik een jaar 

gespeeld heb. Toen de hoofdscout van Lokeren 

echter aan de deur kwam kloppen, was mijn 

keuze snel gemaakt. Lokeren was tenslotte de 

voetbalploeg waar mijn familie supporter van is 

en ik was heel blij dat ik daar mocht gaan spe-

len. Nu ben ik al aan mijn 10de seizoen bezig in 

Lokeren.

VOETBALTALENT IN COLLEGERANGEN

Sjotten op niveau
Wat hebben Cédric Mingiedi M’Pembele (4Sc) en Ruben Ketels (6WEWIa2) 
gemeen? Voetbal! Ze laten zich immers beiden van hun beste kant zien 
op het veld van Sporting Lokeren. 

Cédric Ruben
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caleidoscoop
Een gewone week. Zondag: aankomst klas uit Ottignies. 4Wc en hun ouders 

zijn op post in de Calfac om de Waalse gasten te verwelkomen. Maandag: 

begin van een volle lesweek; leerlingenraad 3de graad en vakvergade-

ringen. Dinsdagavond: o.a. de vakcollega’s Frans steken de handen uit de 

mouwen om de dankavond voor de gastgezinnen smakelijk en gezellig 

(dank voor de quiz!) te laten verlopen. Woensdag: laatste van de vier ouder-

contactavonden in januari en start van de Killermachine-toneelmarathon 

(chapeau, chapeau, chapeau!) Donderdagmiddag: overleg van de bege-

leidende leerkrachten en de leerlingen-choreografen van Skairo voor de 

dansshow van de bijna 300 danseressen op de openschool in mei. Enz. Tij-

dens deze week gingen er o.a. ook klassen naar de Rubenstentoonstelling, 

bezochten tweedejaars de Kringwinkel en de Wereldwinkel, accelereerde 

het studiekeuzeproces van de zesdejaars met de Kick off (Rotary) en kreeg 

het Indigo-project (muziek en poëzie) vleugels. Zaterdag: les voor leerlingen 

die zich voorbereiden op het  ingangsexamen ‘arts’. Zondagavond (nog 

net geen maandag): de toneelploeg heeft de finish gehaald en zoekt moe 

maar tevree zijn bed op. Morgen school; het begin van ’een gewone week’.

“er gebeurt toch nogal eens wat op onze school”, hoor ik van meer 

dan een collega. Het is uiterst zelden dat dit gezegd wordt met schou-

ders die naar beneden hangen en gevolgd wordt door een diepe 

zucht. Integendeel! 

De gedrevenheid  waarmee wordt gewerkt aan het leerproces – de al-

lereerste taak , kwaliteitsvolle lessen! - en het enorme engagement dat 

collega’s uitstralen bij tal van activiteiten die naast de lesuren plaats-

vinden zijn indrukwekkend. Dat al die extra inspanningen geleverd 

worden zonder een extra financiële vergoeding doet mensen die niet 

in het onderwijs werkzaam zijn soms de wenkbrauwen fronsen. er is 

echter een verklaring voor: roeping, bezieling en een héél groot hart 

voor de vele leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd.

Positieve feedback van leerlingen en hun ouders voeden  eveneens 

de batterij om er telkens opnieuw met veel goesting tegenaan te 

gaan: een diepgaand klasgesprek, een intellectueel hoogstandje bij 

een oefening, een inzicht dat merkbaar groeit in de mimiek van de 

leerlingen, knappe resultaten op een toets, en geput uit het arsenaal 

lofbetuigingen van leerkrachten over hun pupillen: ‘een zalige groep 

leerlingen om mee te werken’, ‘ fantastische klas’, ‘daar zit nogal eens 

talent samen’, ‘studeren is niet  steeds hun sterkste kant, maar echt, 

hele toffe jonge mensen’.

Naast de berichten  in College Info, op de website van de school en 

bij  schoolberichten op Smartschool geeft Ic Hou ons de kans om te 

getuigen van het engagement en van het vele talent van leerlingen 

en personeelsleden. een onuitputtelijke bron aan onderwerpen dient 

zich telkens aan. Het is  een bewijs dat onze school leeft, bruist van 

boeiende mensen. 

In de humaniora kunnen leerlingen met vallen en opstaan  intellec-

tueel en als jonge mens groeien; de ontmoeting met een brede waai-

er van persoonlijkheden en initiatieven biedt hen vele kansen. Deze Ic 

Hou illustreert dit als een caleidoscoop.  

Caleidoscoop: komt van het Grieks: kalos (mooi), eidos (vorm,gestalte), skopein (kijken); 
fig.betekenis: grote keuze aan aspecten, meningen, standpunten in een bepaald domein. 

DVR

EDITORIAAl
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nieuwjaarstoesPraak 2010

de belofte 
voor 
geweldloos 
leven
Beste collega’s en beste oud-collega’s

Op de laatste dag van het vorig jaar heb ik deze 

nieuwjaarstoespraak voorbereid. Dat leek mij 

een goed moment om even op 2009 terug te 

blikken en de wensen voor 2010 moet je wel 

formuleren vóór dat jaar van start gaat! Zo’n 

nieuwjaarstoespraak vind ik trouwens ook zeer 

belangrijk. Het moet meer zijn dan een paar 

goedbedoelde clichés. Het biedt mij de gele-

genheid om voor alle aanwezige collega’s onze 

gezamenlijke betrachtingen voor het volgende 

jaar expliciet te formuleren.

Toch wil ik beginnen met een huizenhoog cli-

ché door jullie voor het volgende jaar op de 

eerste plaats een goede gezondheid te wensen. 

De laatste dagen van 2009 hebben we binnen 

onze schoolgemeenschap weer op een schrij-

nende manier meegemaakt dat het verlies van 

een mama van 48 enorm veel pijn en verdriet 

bij haar man en haar drie opgroeiende kinderen 

veroorzaakt.

In 2009 hebben we ook binnen ons korps moe-

ten ervaren hoe broos gezondheid is. Het ene 

moment stond een stralende Patrick in topcon-

ditie met mij te lachen en te praten over het ko-

mende wereldkampioenschap. enkele uren later 

werd een hartstilstand het begin van een drama 

dat nog altijd voortduurt.

Maar er waren ook hoopgevende en vreugde-

volle momenten in 2009. Ik beperk mij tot die 

van de laatste weken: de terugkeer van een la-

chende en opgewekte Chris, een fiere papa Ste-

ven en een fiere papa Tom die allebei hun bij-

drage geleverd hebben tot de voorzetting van 

de geschiedenis.

In dat opzicht zal 2010 ook weer een produc-

tief jaar worden. We zijn al aan het heilige getal 

zeven en dat is de stand tot en met 1 juli. Mis-

schien halen we nog wel die magische dertien 

van enkele jaren geleden...

Dit onderwerp brengt mij bij de volgende vraag: 

“Mag ik op uw lijstje goede voornemens voor 

2010 een plekje voor de jeugd bepleiten? 2009 

was niet hun beste jaar. Steeds vaker komen 

jonge mensen in beeld omwille van fors pro-

bleemgedrag. Binnen enkele dagen zullen we 

ons het eerste drama van 2009 herinneren, de 

moord op baby’s en personeel in Dendermon-

de. en daar stopte het niet bij. Iedere keer vloog 

de gloeiende kool over en weer: ouders voeden 

niet meer op, onderwijs pakt het verkeerd aan, 

de politiek maakt geen helder beleid, er is geen 

geld. Daar zijn we zo sterk in geworden. Het vin-

gertje naar de andere. als die verandert, ja dan 

zal je wat zien. Oudjaar is het moment om even 

stil te staan bij de belangrijkste die in dit verhaal 

niet voorkomt: jij, ik, ieder van ons. Op niets of 

niemand heb je zoveel vat. Meer nog, de enige 

waar je in je leven echt wat aan veranderen kan, 

ben je zelf. Het kan ons helpen het verhaal in 

2010 positiever te maken.”

Dit zijn de woorden van Peter adriaenssens in De 

Standaard van 31 december! Hij gaat verder met:

“een kind jonger dan drie heeft een heel 

kwetsbaar lijf. een slag, een forse schudding, 

drugs toedienen of uren laten huilen, want 

ongewenst: de rekening voor de ontwikke-

ling loopt. Niet dat we aan dat cijfer conclusies 

kunnen knopen, daar moet je voorzichtig mee 

zijn. (...) We kennen allemaal het scenario van 

de publieke opinie, de dag dat we een dode 

tellen. Hadden we het niet gezien? Was het 

niet te vermijden? Is er een protocol voor dit 

en dat? Telkens dit land een maagstoot krijgt 

gebeurt dat. een kind dood door de onthaal-

moeder, een gezinsdrama, een drugskoppel 

dat hun baby voor dood achterlaat. Het echte 

leven, daar hebben we het steeds moeilijker 

mee. Terwijl er een remedie bestaat: mogen 

we u vragen mee te doen? Meedoen opdat de 

jeugdzorg in al zijn vormen het minder druk 

en zorgelijk krijgt. Door nu te beslissen dat je 

in 2010 aansluit bij de groeiende groep men-

sen die geweldloos willen leven. Het helpt ook 

voor dat verhaal van ontspoorde gedragsmoei-

lijke jongeren. Van de jongens die in everberg 

opgesloten zitten, heeft twee op drie een le-

vensverhaal met mishandelingen van allerlei 

soort achter de rug. De warme inzet van het 

personeel in zo’n instelling kan dat niet zomaar 

keren. en dat verhaal kan je doen voor iedere 
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plek die jeugd beschermt. We komen voor 

hen zo vaak te laat in hun leven binnen. 

Misschien kent u ook mensen die zeggen 

dat je die jongens harder moet aanpak-

ken. Maar ook daar hebben we intussen 

voldoende onderzoek over: harde strenge 

straffen voor zwaar probleemgedrag haalt 

even weinig uit als te slap reageren en al-

les door de vingers zien. De gulden mid-

denweg, u weet wel, komt steeds terug: 

duidelijk optreden met veel graag zien. en 

zonder agressie.” 

Ik citeer deze tekst uitvoerig omdat ik vind 

dat een en ander ook geldt voor onze 

school! Ik sluit me dan ook graag aan bij de 

oproep van Peter adriaenssens:

“Vrede begint bij ieder van ons. Laten we 

bij het jaaroverzicht eens een keer niet 

doen alsof we verrast zijn door de vele 

conflicten. Het kleine geweld van huis-

scènes, burenruzies, verkeersagressie, op-

lopende politieke scheldpartijen, conflict-

zoekende media, het is ons zeer nabij. Het 

tegengif zit in ons hoofd maar het moet 

iedere dag bevochten worden. Kruip mee 

op de schouders van dit sterke land en 

toon je keuze: de belofte voor geweldloos 

leven te gaan. Het is een verschil van een 

leven voor ieder kind.” 

Ik roep jullie dan ook op mekaar te steunen 

om deze belofte waar te maken hier op 

school en in ieder van onze gezinnen. Dan 

wordt 2010 een beter jaar!

Hierop wil ik graag met jullie het glas hef-

fen!

Walter Roggeman
directeur

Van 7 tot 18 december 2009 vond in Kopenha-

gen de vijftiende VN-klimaattop plaats. Deze 

conferentie leverde een (magere) opvolger voor 

het bekende klimaatverdrag van Kyoto met als 

doel de uitstoot van broeikasgassen terug te 

dringen. The Big ask again, de opvolger van de 

Big ask-clip van vorig jaar, wil de politici in de 

wereld wakker schudden en hen erop wijzen 

dat het vijf voor twaalf is, willen we de klimaat-

verandering kunnen beheersen. De actie van 

vorig jaar, The Big ask, is de hele wereld rondge-

gaan. Van australië, Singapore, tot argentinië en 

IJsland: tientallen miljoenen mensen hebben de 

clip gezien. eind vorig jaar werd geprobeerd om 

nog beter te doen. eind augustus deden 15.000 

mensen heupwiegend op muziek van U2 mee 

aan de opname van de nieuwe videoclip van 

Nic Balthazar, om de politici opnieuw op hun 

verantwoordelijkheid te wijzen. De voorbije we-

ken is deze clip, The Big ask again, al ruim in de 

media te zien geweest. 

Maak je eigen clip!
Op de website dancefortheclimate deed Nic Bal-

thazar een oproep om ook een eigen dansclip 

op te nemen en op deze site te posten.

http://www.dancefortheclimate.org/

als school wilden wij deze oproep niet naast 

ons neerleggen; het klimaat is te belangrijk voor 

ons en onze toekomst om aan de zijlijn te blij-

ven staan. actie is nodig! 

Begin november gingen de mensen van Skaïro 

en onKruid (= de nieuwe naam voor de werk-

groep Groene School), met de volle steun van 

de directie, rond de tafel zitten om één en ander 

uit te werken. 

Dit resulteerde in de opname van onze eigen ‘The 

Big ask again in SJKS’ op uiteindelijk donderdag 

26 november op de grote speelplaats tijdens de 

speeltijd van 10.10. De choreografie was in han-

den van de leden van Skaïro. Skairo en onKruid 

betrokken iedereen bij de clip: de leerlingen van 

de kleuter- en lagere school en de humaniora en 

de personeelsleden. Voor de opname en mon-

tage van de clip werd beroep gedaan op enkele 

leerlingen. Het resultaat werd gepost worden 

op hoger vermelde website, en op onze eigen 

schoolwebsite. 

onKruid
Ondertussen is de nieuwe milieugroep niet stil 

blijven zitten. Met de hulp van de leerkrachten 

plastische opvoeding ontworpen creatieve leer-

lingen een logo voor onKruid. eind januari en be-

gin februari bezochten de onKruid-leerkrachten 

alle klassen om de problematiek van ‘gescheiden 

en gesorteerd afval’ aan te kaarten én om en-

thousiaste leerlingen te zoeken om de nieuwe 

werkgroep op onze school te versterken. 

nieuwe milieugroeP: onkruid

the Big ask again 
Alle leerlingen en personeelsleden van het College zetten hun beste 
beentje voor voor een eigen SJKS-versie van The Big Ask Again!  
A beautiful day!
De forse plensbuien van maandag 23 en dinsdag 24 november maakten 
een massadans om 10.10 uur onmogelijk. Uitgesteld was niet afgesteld. 
Op donderdag 26 november bleef de regen achterwege. De initiatief-
nemers dansten om 10.10 uur met velen op U2’s Beautiful Day!  
Een eerste geslaagd initiatief van de nieuwe milieugroep.
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MISSIE: een unieke kans
Vorig schooljaar organiseerden we naast de klas-

siekers ‘Damiaanactie en BD’ een debat tussen 

de professoren eyskens (KUL) en Vanheeswijck 

(Ua) over vrije markteconomie en christendom: 

een beklijvend gebeuren voor de leerlingen van 

het 6de jaar. 

Dit jaar kregen we de kans om aan onze leer-

lingen van de 3de graad de theatervoorstelling 

Missie aan te bieden. In exclusiviteit voor onze 

school speelde Bruno Vanden Broecke Missie 

op maandagavond 25 januari 2010 in de stads-

schouwburg van Sint-Niklaas.

Missie is een productie van de KVS. De voorstel-

ling gooide in het voorbije theaterseizoen erg 

hoge ogen. SJKS-oud-leerling Bruno Vanden 

Broecke zet een indringende Witte Pater neer. 

David Van Reybroeck schreef deze pakkende 

monoloog op basis van tientallen interviews 

met missionarissen uit Congo. Missie is een mo-

noloog die met beide voeten in de werkelijkheid 

staat, die de confrontatie niet schuwt, maar die 

steeds respectvol en erg warm aanvoelt.

“Na een eerste tournee met Missie, lijkt het erop 

dat Vanden Broecke in de hoedanigheid van 

Witte Pater meer volk naar het theater lokt dan 

de priester naar zijn kerk. Met niets in de handen 

en niets in de mouwen, kruipt Vanden Broecke 

in de huid van een een oude maar nog steeds 

vitale missionaris die terugblikt op zijn leven. Hij 

praat over eucharistie en over God, maar ook 

over vastzitten in de modder, oorlogen, stinken-

de wondes en geweerlopen tegen uwe kop. ‘en 

dan opnieuw kiezen, uw keuze herbevestigen, 

gelijk ne vlucht met de vlieger, die moet ge ook 

herconfirmeren’. Geen dode letter, maar een ver-

haal des mensen.” (website KVS)

Pers en publiek schreven lyrisch over Missie: 

‘een godsgeschenk’ (Knack); ‘een verbluffende, 

ontroerend-harde voorstelling’ (De Morgen); ‘een 

fantastische tekst... een uitzondelijke interpre-

tatie’ (Le Soir); ‘theatervoorstelling van het jaar’ 

(Klara); ‘een groot acteur... écht theater’ (La libre); 

‘Bruno Vanden Broecke zet zijn misschien meest 

overrompelende vertolking ooit neer. applaus’ 

(De Standaard); ‘een bijna noodzakelijke avond 

van bezinning, verwondering en ontroering’ (De 

Volkskrant); ‘Meesterlijk smeedt Van Reybrouck 

geestige, ontroerende, woedende, schokkende 

en wanhopige momenten aaneen... en laat ons 

verpletterd achter’ (NRC Handelsblad).

Voorbereiding en verwerking
We bieden de voorstelling aan aan de leerlin-

gen van onze 3de graad omdat de voorstelling 

naadloos aansluit bij het thema ‘engagement’ in 

het 5de jaar en ‘keuze’ in het 6de jaar en bij de 

doelstellingen die geformuleerd zijn in ons op-

voedingsproject.

ZicH BeZinnen én de Handen uit de mouwen steken

kiezen voor engagement
In de laatste week van januari 2010 kreeg kiezen voor engagement een erg concreet gezicht op onze school.  
De Damiaanactie, Broederlijk Delen én de theaterproductie Missie belichtten elk vanuit een specifieke invals-
hoek ‘kiezen voor medemensen’. Oproepen om na te denken en een standpunt in te nemen én om de handen uit 
de mouwen te steken.

Ons opvoedingsproject getrouw
“Wij willen een christelijke school zijn. Op de eerste plaats willen wij met onze school fundamenteel men-

selijke waarden nastreven. Hierbij inspireren wij ons op de figuur van Jezus Christus en zijn evangelie. Bo-

vendien willen we als christelijke school onze leerlingen gevoelig maken voor de diepere dimensie van de 

werkelijkheid. We willen hen zo brengen tot innerlijkheid en openheid voor transcendentie. Dit gebeurt 

o.a. binnen het vak godsdienst. De jaarlijkse vastenactie en de religieus geïnspireerde vieringen bieden 

onze leerlingen de kans om zich daadwerkelijk te engageren.” 

“Wij willen onze leerlingen begeleiden. In hun groei van kind naar volwassene willen wij onze leerlingen 

op allerlei vlakken begeleiden: bij hun studies, bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid.“ 

“Wij willen onze leerlingen bewuste keuzes leren maken. Leerlingen moeten zich een eigen mening leren 

vormen en ook uiten. In een geest van openheid moeten ze die mening toetsen aan die van anderen.”

(uit het opvoedingsproject van SJKS)

© Saskia Vanderstichelen
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een werkgroep ad hoc met onder andere 

leerkrachten godsdienst en Nederlands be-

reidden de voorstelling voor. Voorstellingsa-

nalyse en de creatie en de opbouw van een 

theatertekst kwamen aan bod in de lessen 

Nederlands. een nabespreking en een ver-

werkingsopdracht worden geïntegreerd in 

het vak godsdienst. 

Damiaanactie
Op maandag 25 januari 2010 startte even-

eens de actieweek van de Damiaancatie. 

Op 25 januari presenteerden we aan alle 

leerlingen van het 1ste jaar de campagne-

film van de Damiaanactie. Dit jaar vormen 

projecten in Bangladesh de hefboom voor 

de jaarlijkse stiften actie. Zoals de voorbije 

jaren boden we aan alle leerlingen en per-

soneelsleden van de school één etui aan. 

Op zaterdag 30 januari was een uitgebreide 

schare vrijwilligers in de weer om etuis aan 

de man brengen aan de grote warenhuizen 

van de stad.

Broederlijk Delen
De vastenactie van Broederlijk Delen van dit 

schooljaar werd op gang gebracht op dins-

dag 26 januari. frank Lavens van BD en onze 

godsdienstleerkrachten Steven Van Peteg-

hem en Vincent De Meyer sloten aan bij 

de voorstelling Missie van maandagavond. 

Voor de leerlingen van de 3de graad werd 

de aanpak en filosofie van Broederlijk Delen 

toegelicht. Tegelijk werd er ingezoomd op 

het project van dit jaar. Bolivië: duurzame 

ontwikkeling door irrigatieprojecten op de 

altiplano.

De voorbije en de komende weken werd en 

wordt in tal van werkgroepen door leerlin-

gen gesleuteld aan de middagactiviteiten 

voor de BD-actieweek, aan de animatie en 

de praktische voorbereiding van de solida-

riteitstocht op woensdagmorgen 31 maart 

en aan de solidariteitsvieringen voor alle 

leerlingen op donderdag en vrijdag 1 en 

2 april 2010.

erg belangrijk in het totale proces zijn ook 

de infosessies door de leerlingen van de 

3de graad voor de leerlingen van de 1ste en 

de 2de graad.

Uit het juryrapport
Voor hetzelfde gebouw waren ze al laureaat van de ‘Vierjaarlijkse Prijs voor architectuur van de Pro-

vincie West-Vlaanderen 2007’

”Het Transithuis in Oostende is een huis voor mensen in ‘beweging’. Mensen die plots hun woning verloren 

zijn, omwille van brand, onbewoonbaarverklaring of welke reden ook, kunnen hier opgevangen worden. 

Voor een periode van ca. 3 maanden kunnen zij hier een moeilijke periode overbruggen, het leven weer in 

handen nemen en een volgende stap zetten.

Deze opdracht werd aan de twee jonge architecten gegund via de Meesterproef van de Vlaamse Bouw-

meester editie 2003. Het gebouw werd in november 2006 in gebruik genomen.

De jury benadrukt haar waardering voor de compactheid, de subtiliteit in de raamkeuze, de keurige detail-

lering ervan met interessante varianten en de aandacht voor de circulatie in het gebouw. Het is duidelijk dat 

de architecten zich de vraag gesteld hebben wat architectuur voor deze passanten (de tijdelijke bewoners) 

betekent. Dit resulteerde in een met zorg uitgewerkt gebouw dat zich goed inpast in de omgeving en alles-

behalve pretentieus te noemen is.”

Het transithuis won ook al in 2006 een award ‘Duurzaam Kustproject’ van het Stadsbestuur van Oostende.

Nieuwsgierig?
afbeeldingen te vinden op de site van het Vlaams architectuur Instituut: 

http://www.vai.be/admin/upload/okfiles/20080724150516_JaaR_08_208_BeCKeRS_MUSCH.pdf 

geleZen in Het BelgiscH tijdscHrift 
Voor arcHitectuur, oktoBer-noVemBer 2009

architectuurprijs voor  
oud-leerling jonas Beckers

“Het Transithuis in Oostende is het opmerkelijk resultaat van een  
uitzonderlijke opgave. Jonas Beckers (lWe ’95) en Matthias Verhulst  
ontwierpen in het dichtbebouwde Westerkwartier een tijdelijk onder-
komen voor mensen in een crisissituatie.
... De grootste kwaliteit van het Transithuis schuilt in het zorgvuldig  
uitgewerkte traject van gemeenschappelijke toegangsruimtes, die  
geleidelijk de overgang maken van publiek naar privaat.
... tekenend voor het ontwerptalent van de architecten, die met heden-
daagse architectuur en aandacht voor de context ook het sociale terug  
op de agenda plaatsen.”
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Beste mensen,

U reageert precies zoals ik zelf ook reageerde enkele weken geleden toen 

die collega’s van het zesde jaar met dit thema op de proppen kwamen. Onze 

school is toch geen circus! Onze zesdejaars waren geenszins gevaarlijke die-

ren die zo nodig – met de zweep in de hand – getemd moesten worden! In 

tegendeel, het is lang geleden dat we zo een fantastisch laatstejaar hebben 

gehad, tactvol, getuigend van zelfdiscipline, meewerkend, creatief...

en ben ik dan die leeuwentemmer? Die tirannieke dompteur die de leerlin-

gen onder de knoet wil houden. en ook met het gelijknamige verhaal van 

Willem elsschot over de kleinzoon van Laarmans voelde ik ook niet veel 

verwantschap. Ik vond het maar niks.

Symbool
Ik vond het maar niks omdat ik te vlug gereageerd had, impulsief, opper-

vlakkig, ongenuanceerd, zonder naar de diepte te gaan... een beetje zoals 

zo vaak in onze media. Beter eerst even nadenken en dan pas reageren.

De leeuwentemmer is een prachtig symbool. Terecht staat in Wikipedia: 

‘Het vak is niet te leren.’ Het vak van directeur is ook niet te leren! Het vak 

van vader en moeder, van opvoeder in het algemeen is niet te leren. Het is 

kunst. Het is een mengeling van discipline vragen en vriendschap, warmte 

geven. Het is een subtiel evenwicht zoeken tussen eisen stellen en vrijheid 

laten voor eigenheid en creativiteit, zodanig dat onze jonge mensen zich 

ontplooien tot rijke, meevoelende persoonlijkheden die hun rol in onze sa-

menleving willen en kunnen vervullen.

Precies veertig jaar geleden, in 1969, was ik zelf laatstejaars, hier op het Col-

lege. Dat is lang geleden en dat waren andere tijden, zal je zeggen. eigen-

lijk niet, ik zie veel gelijkenissen. Ook toen was de wereld een mengeling 

van bedreiging en hoop, oorlog in Vietnam, de Praagse lente, de eerste 

man op de maan, de basis van het huidige internet.

en op school, op deze school: een strenge superior – directeur zouden we nu 

zeggen – die zeer goed samenwerkte met de pas gestichte leerlingenraad. 

Kennis én verwondering
al vele jaren wordt op deze school doelbewust een beleid gevoerd om 

jonge mensen niet enkel een flinke dosis kennis en een heel stel vaardig-

heden mee te geven, maar ook de verwondering voor het niet van zelf-

sprekende, de droom van het ideaal, de bereidheid om de schoonheid 

te ontdekken, de hunkering naar de diepste levensvreugde, de openheid 

voor het wonder van het leven, voor het fundament van ons bestaan.

geen diplomafabriekje
Ik hoop dat ieder van deze tweehonderd eenentwintig jonge mensen hier 

op school in de voorbije jaren minstens één moment beleefd heeft waarbij 

decorum

werken en aankopen in sjks: 
juli-december 2009
< Nieuwe kleutertoiletten op de speelplaats van de kleuterschool

< Vernieuwen van het plafond in de Calfac

< 3 nieuwe rolluikkasten voor het audio-/visueel-/computermateriaal in klassen

< Nieuwe gordijnen in de lokalen B020, B168 en B165

< 2 roldeurkasten voor de lokalen f101 en f103

< Plaatsen van beamers, computers en geluidsinstallaties in 18 lokalen en Calfac

< Schilderen van de lokalen B165 en B168

< aankoop van 50 leerlingenkastjes

< 3 picknicktafels voor de kleine speelplaats

toesPraak Promotie juni 2009

leeuwentemmer aan het woord
hij of zij persoonlijk geraakt werd door iets moois, door iets liefs, door de 

warme woorden van een medemens. Want deze school wil veel meer zijn 

dan een diplomafabriekje of een kenniscentrum. Ik kan alleszins getuigen 

dat meer dan één leerling mij wat geleerd heeft, dat meer dan één leerling 

vreugde gebracht heeft in mijn werk en mijn leven. Zeker met deze zesde-

jaars was het zalig samenwerken, aangenaam samenleven.

Bij dit afscheid hoort een geschenk. en dat is niet zomaar toevallig een 

kunstwerk van Stefaan Van Biesen. Stefaan Van Biesen is een kunstenaar 

met internationale faam, maar met de eenvoud van de echte groten, én 

met de diepgang zoals wij die hier op school hebben nagestreefd.

‘gedachte-vanger’
Jullie krijgen als aandenken een exemplaar van zijn multiple ‘Gedachtevan-

ger’. Daarbij heeft hij zelf een tekst geschreven. Ik sluit mij graag aan bij 

zijn slotwoorden: “Dit afscheidsgeschenk voor de eindejaars wil een appel 

zijn, wil dit moment van creatief ervaren symboliseren. De kracht van de 

gedachte, verbeelding die leidt tot zelfontplooiing en levensvreugde. Het 

is allen toegewenst om dit laatste met ieder te delen.”

Beste leerlingen, doe vooral wat je goed kunt en doe het met liefde. Dan 

worden je studies én je leven een bron van vreugde en geluk! 

Het ga je goed.

Walter Roggeman 
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Wat voor vlees hebben we hier in de kuip? Oei, 

die heeft een bizarre vorm van humor! Wat een 

rare is dat hier? Heb je die zijn haar al eens goed 

bekeken? amai, dat is precies een strever! 

een eerste ergernis. een eerste aanrijding. een 

eerste verliefde blik ook misschien. 

Half september is dan ook het ideale ogenblik 

om eens dieper in eigen en andermans figuur-

lijke boezem te kijken.

Dat deden we dan ook met de derdejaars. Twee 

dagen lang was ‘De Karmel’, in de groene rand 

van Brugge, het decor van groepsvormende 

activiteiten. Het ommuurde park van 2.5 ha en 

het kasteel vormden de ideale locatie voor de 

leerlingen om zichzelf en elkaar beter te leren 

kennen. 

We doen hiervoor al een paar jaar beroep op de 

deskundige begeleiding van ‘Zin-d’erin(g)’, een 

dienst binnen Chirojeugd Vlaanderen. Zij zijn 

gespecialiseerd in bezinnende, groepsbevorde-

rende, confronterende en algemeen vormende 

activiteiten. Het programma waaraan we onze 

leerlingen sinds jaar en dag ‘onderwerpen’, 

heeft ook een naam: ego, ma non troppo. Ik dus, 

maar ook niet teveel. Dat is immers precies waar 

het tijdens onze tweedaagse op aankomt: er 

wordt heel wat aandacht besteed aan het indi-

vidu, zonder daarin te overdrijven. Het individu 

staat immers nooit op zich, het zit steeds in een 

klasgroep en daarin zijn de relaties met anderen 

minstens even belangrijk.

Zoektocht naar jezelf
Om organisatorische redenen verdeelden we 

onze klassen over twee bezinningstweedaagsen. 

Dat zorgde er dan voor dat we zowel tijdens de 

tweede als tijdens de derde week te gast waren 

in Brugge. 

Omstreeks een uur of tien werden onze leerlin-

gen voorgesteld aan hun begeleider – de ses-

sies gebeurden per klasgroep – waarna ze naar 

hun slaapplaats gebracht werden. Veel tijd was 

er daar echter niet te verliezen, want een zucht 

later begon het échte werk: de zoektocht naar 

jezelf en je plaats binnen de groep. De eerste 

sessies verliepen behoorlijk luchtig en via allerlei 

leuke spelletjes gebeurden de kennismaking. 

Na het middagmaal was het tijd voor het iets 

zwaardere werk en tal van vragen werden in de 

groep gegooid. De meeste klasgroepen trokken 

ook het Tillegembos in voor een wel erg speci-

ale wandeling: elke leerling voerde een indivi-

dueel gesprek met een klasgenoot waarbij geen 

enkel heikel thema uit de weg werd gegaan! 

Afblijven!
Van dergelijke lichamelijke en geestelijke inspan-

nende activiteiten krijgt een mens uiteraard 

honger. Het avondmaal was dan ook een aan-

gename afwisseling. Dan was het écht wel tijd 

om onze leerlingen een beetje ademruimte te 

geven, want rond een uur of negen werden ze 

verwacht voor nog een aspect van de weerbaar-

heid tijdens deze bezinningstweedaagse: nee 

durven en kunnen zeggen aan drugs. Niet meer 

praten, luisteren en doen deze keer, maar vooral 

kijken. De boodschap was immers verpakt in 

de film ‘afblijven’. Daarin komt leeftijdsgenote  

Melissa in aanraking met drugs. Onze leerlingen 

zagen hoe gemakkelijk jongeren in de drugsval 

terechtkomen, wat de desastreuze impact ervan 

is en hoe moeilijk het is om eraan te ontsnap-

pen. een film die aan de ribben bleef plakken. 

Na een verkwikkende nachtrust – enkele leer-

lingen mochten aan den lijve ondervinden dat 

het ras ‘leraar’ slechts zelden slaapt – en een uit-

gebreid ontbijt, werden de sessies verdergezet. 

Groepsvorming, respect voor jezelf en de ander, 

weerbaarheid,... kwamen ook nu weer in ver-

schillende vormen aan bod. Grenzen verleggen 

ook soms. Zoals die klas die erin slaagt om met 

de hele groep samen in een boom te klimmen. 

Vertrouwen ook op elkaar, steun bieden en dit 

figuurlijk én letterlijk!

Wanneer we in de namiddag weer richting Sint-

Niklaas rijden, zijn we een groep geworden die 

een beetje hechter, weerbaarder, toleranter is. 

en dat was zeer zeker de bedoeling. ego ma non 

troppo. 

RP

derdejaars naar karmel in Brugge

Zin-d’erin(g)
Begin september. De eerste schoolroutine zat er al aan te komen. 
Herinneringen aan een mooie zomervakantie werden langzaamaan 
verdrongen door de eerste tests. Nieuwe klasgroepen. Nieuwe leraars. 
Nieuwe vrienden.  langzaam aftasten dus. 
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Ze zijn zo betrokken: bij de lessen, de klas, de 

school, hun omgeving, de hele samenleving. 

Ze houden van brandend actuele discussies 

over maatschappelijke problemen en kunnen 

verontwaardigd uit hun bank veren bij onrecht 

of zinloos geweld. Dat de liefde voor wiskunde 

en exacte wetenschappen soms in een wel heel 

klein hoekje schuilt, wordt hen glimlachend ver-

geven. U raadt het al: humane wetenschappers!

De diversiteit binnen onze maatschappij biedt 

een meerwaarde. Misschien leidt verscheiden-

heid wel tot een conflict, maar de nadelen we-

gen lang niet op tegen de voordelen, aldus de 

doorsnee HW’ers Dat het derde jaar humane 

wetenschappen leergierig is en meer wil dan 

enkel een theoretisch debat over diversiteit, 

wordt reeds enkele jaren op rij bewezen met het 

rolstoelenproject.

Een lichamelijke handicap
als startende humane wetenschappers kun-

nen de leerlingen van 3HW aan den lijve on-

dervinden wat het is een lichamelijke handicap 

te hebben. De leerlingengroep wordt in duo’s 

verdeeld waarbij de ene de rol van persoon 

met een handicap en de andere de rol van zijn 

of haar begeleider krijgt toebedeeld. Na de eer-

ste kennismaking en het leren gebruiken van de 

rolstoel (wat niet zó evident is!), krijgen de leer-

lingen enkele opdrachten om in de stad uit te 

voeren. Geen zoekopdracht, geen invulblaadjes, 

geen nieuwe leerstof,... enkel de dagdagelijkse 

boodschappen staan op het programma. een 

winkelbezoek, in de bibliotheek een boek zoe-

ken, een broek passen, informatie vragen in het 

treinstation, naar het toilet gaan, een briefje naar 

de prefect brengen,... blijken plots geen vanzelf-

sprekende zaken meer te zijn. 

Reacties van de medemens
Toegankelijkheid van school en stad is één ding, 

maar mensen zijn bij uitstek sociale wezens. De 

reacties van medemensen in de stad zijn zeer 

verschillend. Voor leerlingen betekent het tel-

kens een nieuwe ervaring om als rolstoelgebrui-

ker met andere mensen in contact te komen. 

De ervaringen met anderen zijn vaak negatief 

gekleurd: teveel medelijden, te veel geroddel of 

gefluister, teveel genegeerd worden, maar ook: 

teveel hulp. Mensen willen niet betutteld wor-

den en gerespecteerd worden als persoon. Wat 

leerlingen ervaren als ze in de rolstoel zitten, 

staat vaak in schril contrast met deze diepmen-

selijke wensen. 

De andere kant van de medaille zien, is niet altijd 

eenvoudig. Misschien zijn enkele uurtjes onder-

gedompeld worden in een andere rol, een stap 

in de goede richting.

Voor leerlingen uit 3HW is het een begin van dé 

opdracht van hun studiekeuze: de mens leren 

begrijpen. We starten met onze eigen ervarin-

gen in onze eigen omgeving. 

Gaandeweg in het derde, vierde, vijfde of zesde 

jaar concluderen we: de boeiende diversiteit 

tussen mensen is steeds aanwezig; net zoals de 

kracht en eenvoud van gelijkwaardigheid bin-

nen onze mensenfamilie.

Marijke Van Vlierberghe

Humane wetenscHaPPers erVaren HandicaP aan den lijVe

rolstoelproject ook dit jaar schot in de roos
Vriendelijke leerlingen, sociale leerlingen, assertieve leerlingen, en sympathiek ook nog! Er wordt graag les aan 
gegeven. 
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Caesars verslag over de oorlog in Gallia leest 

bovendien als het verhaal van een politiek ma-

nipulator die met een nietsontziende oorlog z’n 

macht heeft weten te vestigen in grote delen 

van Noord-europa. Misschien is er, wat dat be-

treft, niet eens zo heel veel veranderd sindsdien.

Caesar-Bush
Terry Jones, bekend van het collectief Monty Py-

thon, schreef in The Observer in 2006 een artikel 

met als titel ‘Julius Caesar had Gaul; Bush just has 

gall’, waarin hij enkele linken tussen deze twee 

heerschappen in de verf zet. De eerste paragraaf 

van zijn artikel luidde destijds als volgt: 

In 59BC, Julius Caesar declared he was so shocked 

by the incursions of the dangerous Helvetii tribe into 

Gaul, and the suffering of the Gaulish peoples, that he 

had himself appointed ‘protector of the Gauls’. By the 

time he’d finished protecting them, a million Gauls 

were dead, another million enslaved and Julius Caesar 

owned most of Gaul. Now I’m not suggesting there is 

any similarity between George W. Bush’s protection of 

the Iraqi people and Caesar’s protection of the Gauls. 

For a start, Julius Caesar, as we all know, was bold, 

whereas George W Bush has a fine head of hair.

Het mag duidelijk zijn dat Terry Jones met het 

nodige vitriool en obligate cynische knipogen 

de politiek van George W. Bush op de korrel 

neemt. De vraag blijft echter: wat weten wij 

nu eigenlijk over de gewone soldaat in Caesars 

leger? Wat weten we over de mannen die hun 

hele hebben en houden, hun eigen leven op 

het spel zetten om de politieke ambities van 

een heerser te verwezenlijken? 

Dankzij de experimentele archeologie van Ber-

nard Van Daele kregen onze leerlingen van het 

vierde jaar Latijn een duidelijker beeld van de 

harde omstandigheden waarin deze soldaten 

leefden en moesten werken. Jonathan Peck en 

Thomas Buyse uit 4Lb schreven volgend verslag.

“Op dinsdag 17 november misten wij het derde 

en vierde lesuur om een echte Romeinse soldaat 

(zo Romeins bleek hij uiteindelijk toch niet te zijn 

– hij sprak immers geen Latijn...) te horen vertel-

len over het Romeinse leger. Het was een mo-

ment waarop we ons enigszins voorbereid had-

den: twee lesuren Latijn had onze leraar gewijd 

aan het reilen en zeilen in het Romeinse leger. 

Toen het belsignaal ging – verzamelen aan de 

betonnen muur – waren we er allemaal klaar...

De Romeinse soldaat  
in levende lijve
Bij het binnenkomen in de anton van Wilde-

rodezaal konden we onmiddellijk zien dat de 

tafel bezaaid was met allerlei spullen die een 

Romeinse soldaat nodig had: zwaarden, een 

maliënkolder, verscheidene speren, een enorm 

schild, een soort voorloper van de knapzak, 

etc... De soldaat, die dit duidelijk al heel vaak 

had gedaan, stelde zichzelf zonder enig aarze-

len of teken van zenuwachtigheid voor: Bernard 

van Daele en voor de vrienden ‘Quintus Spurius  

Ligustinus’, tot grote verbazing van sommigen 

geen legitieme soldaat uit de oudheid, en te-

vens voorzitter van Legio XI Claudia Pia fidelis, 

een vereniging die zich bezighoudt met het 

reconstrueren en uitbeelden van het leven van 

een Romeinse soldaat.

De voorstelling begon met een PowerPoint-

presentatie, waarmee hij o.a. de legeropstelling 

en -uitrusting besprak. Voor ieder kledingstuk 

dat hij vernoemde, liet Quintus ons ook even 

zien wat dat kledingstuk nu precies was en hoe 

het gedragen diende te worden. De intensieve 

voorbereiding tijdens de lessen Latijn bleek al-

lesbehalve overbodig te zijn: naarmate de tijd 

verstreek begon de Romein alsmaar sneller te 

praten en met Latijnse termen te goochelen. 

Dankzij onze kundige leerkracht Latijn hadden 

we geen enkele moeite om die onafgebroken 

stroom van woorden te verwerken. 

Asterix op de korrel
Quintus liet ook geen enkele gelegenheid aan zich 

voorbijgaan om de historische onnauwkeurighe-

den in de stripreeks asterix en Obelix aan te tonen. 

Zo droegen de Romeinse soldaten uit die tijd bij-

voorbeeld een maliënkolder, terwijl ze steevast 

afgebeeld worden met een platenharnas, dat toen 

nog niet bestond. Herhaaldelijk haalde hij naar hen 

uit. als Obelix aanwezig was geweest in de zaal, 

was onze Romein er waarschijnlijk uitgegooid on-

der het motto ‘Die rare Romeinen, toch!’. 

In feite was de voorstelling zeer handig als on-

dersteuning bij het instuderen van al die La-

tijnse termen (een paar schoenen, een helm...) 

voor de overhoring, dat begrijpt u wel. Het was 

aangenaam om de theorie eens in de praktijk te 

zien en om een concreter beeld te krijgen van 

die man die in onze cursus Latijn met pijltjes en 

begrippenlijsten versierd wordt.”

Forsan et haec olim meminisse iuvabit!*

Jonathan Peck, Thomas Buyse (4Lb)

* Misschien zal het ooit een genoegen zijn zich dit 

ook te herinneren. (Vergilius - Aeneis,1,203)

BeZoek Van een soldaat aan 4de jaar latijnse

“Quintus spurius ligustinus, aangenaam!”
Misschien vindt u, beste lezer, het een luguber idee om een Romeinse soldaat naar een school in Sint-Niklaas  
te laten afzakken. De televisiewereld druipt namelijk al te vaak van het bloedvergieten en de Romeinen stonden 
nu eenmaal ook niet bekend om hun zachtaardige karakter wanneer het om oorlogsvoering ging. En toch... 
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Dit jaar was Drieboomkensberg in Westmalle de 

locatie om drie dagen te genieten en intensief 

met de klassfeer bezig te zijn.

De schoolbanken werden vervangen door een 

knus lokaaltje met stoelen in een cirkel. Tijdens 

de eerste sessie bleek direct dat 4La nog steeds 

dezelfde luidruchtige, maar enorm enthousiaste 

klas gebleven was van het voorbije jaar. De ses-

sies met onze begeleidster waren erg nuttig. We 

zochten samen oplossingen voor kleine proble-

men in de klas, leerden nog beter samenwerken, 

onze eigen mening in de groep gooien... Niet al-

leen deze driedaagse, maar ook in de klas gaat 

het over drie woorden, begrepen we: respect, 

vertrouwen en inzet.

’Diepe gesprekken’
Seks was een thema dat uitgebreid aan bod 

kwam in een doorschuifsysteem. een filmfrag-

ment, een quiz en een opzoekrace maakten het 

nog leuker. Diepere gesprekken werden onder 

andere gevoerd over ‘abortus plegen’. Geluk-

kig konden we de serieuze dingen afwisselen 

met spelletjes. Het bleek al gauw dat we graag 

met elkaars voeten speelden, letterlijk dan. een 

luchtig spelletje waarbij we ons verstand even 

op nul konden zetten en ons gewoon amuseer-

den. De gedachte aan dit spel zal nog lang een 

glimlach op ons gezicht toveren. We hebben 

zoveel gedaan en ons enorm geamuseerd. Ik be-

schrijf maar een paar momenten die het vertellen 

waard zijn. De momenten die ikzelf het langst zal 

onthouden.

Samen in... de regen
Het is hondenweer, wordt gezegd. De doorsnee 

hond zou in dat weer niet buiten willen lopen. 

De regen viel met bakken uit de lucht. We wisten 

wat er op het programma stond: een bezoekje 

aan de abdij. We gingen naar de completen van 

de Cisterciënzers. Waar we ons meer zorgen 

over maakten, was de manier waarop we daar 

zouden geraken. “Kappen op”, riepen de leer-

krachten net voor we vertrokken. Het was koud 

en vooral heel nat. Het verschil tussen op straat 

lopen, in plassen lopen of door de modder ploe-

teren was niet langer duidelijk. Het was koud en 

we waren nat, maar ik herinner mij geen gezeur, 

ik herinner mij alleen een ongelooflijk toffe sfeer 

en een samenhorigheidsgevoel. We liepen daar 

samen, naast elkaar, iedereen was doorweekt en 

voelde zich toch ongelooflijk goed.

Meditatie wordt het genoemd. Ik lag al half te 

slapen. Rustige gedachten spookten door mijn 

hoofd zoals hoeveel geluk kan je hebben om 

in zo’n toffe klas terecht te komen. Tijdens het 

nachtspel hebben we ons enorm geamuseerd. 

Ons kamp, diep verscholen in de bosjes, leek 

bijna even onvindbaar voor ons als voor onze 

tegenstanders. De vlammetjes van de theelicht-

jes flakkerden en natte takjes knetterden terwijl 

we angstig afwachtten of we gevonden zouden 

worden. Ook tijdens de quiz kwam het competi-

tieve gevoel naar boven, maar er werd niet ge-

keken op een lachje meer of minder.

Vier op een rij!
We lagen met vier meisjes in een eenpersoons-

bed, natuurlijk niet omdat het zo moest. Niks 

is zo gezellig als fluisteren ’s avonds laat. We 

hoorden de leerkrachten heen en weer slof-

fen op de gang, af en toe verscheen een hoofd 

in de deuropening dat uiteraard ietwat boos 

bromde dat we moesten slapen. De lichtstraal 

van een zaklamp die meerdere keren door de 

kamer zijn weg zocht, was precies toch niet zo’n 

goede speurneus, tot ons amusement. Naar de 

wc moet je altijd op verkeerde momenten. Ook 

deze keer was het laatste glas water de spelbre-

ker. “Ik moet echt dringend”, werd er iets te luid 

gefluisterd. een zaklamp flitste aan: “Wie moet er 

naar de wc?” De leerkracht schrok waarschijnlijk 

erger van de overbevolking in bed dan wij van 

het licht dat recht in onze ogen scheen. Op-

nieuw in ons eigen bed sliepen we vredig op de 

harde kussens. De slaap bracht de rust die ik en 

waarschijnlijk iedereen meer nodig had dan ver-

moed. Het gevoel was er. Wat een mooie dag...

In het donkere bos verscholen zich herten, nog 

vroeg in de ochtend. De hertenjacht was ge-

opend. Hongerige zielen, wij dus, spitsten de 

oren op zoek naar hertengeluiden. Gefluit, ge-

Vierdejaars  
naar westmalle

dagen 
om niet te 
vergeten

Voor 4la geen nieuwe gezichten in 
de klas bij het begin van het nieuwe 
schooljaar. September vloog voorbij 
en na de vriendschapsdag, de twee-
daagse in Heywijck en Brugge de 
voorbije jaren, rees algauw de vraag 
en vooral de goesting op: wanneer 
trekken we er weer samen op uit? 
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In het kader van hun vormingsdagen gaven ze 

hun mening over politieke stellingen, maakten 

ze kennis met de politiek in hun lessen, genoten 

ze met volle teugen van een debat met echte 

politici en zochten ze de beslotenheid van het 

stemhokje op om hun stem uit te brengen. Re-

laas van een gesmaakte kennismaking met de 

wereld van de politiek.

Mogen nachtwinkels alcohol verkopen? Moet 

openbaar vervoer altijd gratis zijn? en moet je 

leerlingen uit het middelbaar onderwijs even 

hard straffen als volwassenen wanneer ze een 

strafbaar misdrijf plegen? Op 1 september kre-

gen onze kakelverse vijfdejaars deze en andere 

stellingen voorgelegd, meteen een voorsmaakje 

van hun vormingsdagen. 

Engagement
Die stonden in het teken van het thema enga-

gement. De leerlingen krijgen de gelegenheid 

om na te denken over engagement, te ontdek-

ken dat niet elk engagement bewonderens-

waardig is – denk aan mensen die zich opof-

feren voor hun ‘idealen’ -, maar worden ook 

uitgenodigd om de handen uit de mouwen te 

steken en een steentje bij te dragen aan de sa-

menleving. 

Nu zijn sommige engagementen niet echt po-

pulair. Met stip achteraan bengelt de politiek. als 

leraar geschiedenis ken ik de argumenten van 

de leerlingen: veel te moeilijk, wellicht daarom 

zo saai als een les – nu ja, hopelijk niet geschie-

denis –, en echt sexy kan je het taalgebruik van 

politici ook al niet noemen. Om over de politici 

zelf nog maar te zwijgen.

en dat terwijl onze leerlingen op enkele stap-

pen van de volwassenheid staan, waar onze 

samenleving verwacht dat ze in het stemhokje 

een bewuste en weloverwogen stem uitbren-

gen. Daarom wilden we onze vijfdejaars voor-

bereiden op hun democratische rol, en hen te-

roekoe, we gingen elk geluid achterna hoewel 

we niet zeker waren welk geluid een hert eigen-

lijk maakt. Op je oren kan je niet vertrouwen, 

het is Nicolas zijn herteninstinct dat ons tot bij 

de herten – die verdacht veel op leerkrachten 

leken – heeft gebracht. De zon baande zich on-

opvallend een weg naar de hemel, we merkten 

het niet eens. Het was als een lichtschakelaar die 

aangeknipt werd. Hé, het is licht, denk je dan. De 

beer in onze buik gromde erg en we waren blij 

wanneer we terug bij het gebouw aankwamen 

met de hertenhandtekeningen. Niks is beter dan 

een hertenjacht gevolgd door een lekker ontbijt 

om de dag te beginnnen.

We hadden er veel voor over
Haasje over rond het gebouw, 50 vlechtjes die 

gauw gevlochten worden in mijn haar. Spreek-

woorden maken met kranten. We hadden er veel 

voor over. We speelden één tegen allen en de 

inzet was groot. als we slaagden, zouden de leer-

krachten ons bedienen als echte obers. een boom 

uitlachen, een vis op het droge nadoen. We had-

den er echt heel veel voor over, maar door samen-

werking slaagden we erin alle opdrachten tot een 

goed einde te brengen.

In de bus richting thuis probeerden we onze ver-

moeidheid opzij te schuiven. Sommigen zucht-

ten: “Dit was het dan.” en keken naar de foto’s 

van de voorbije dagen. anderen mijmerden al 

over hun eigen bed en de dromen die ze zouden 

dromen. De meesten dachten nog niet na, niet 

over wat we meegemaakt hadden, niet over wat 

komen zou. Ze lachten, maakten nog wat sfeer. 

ergens diep vanbinnen, konden ze niet kiezen 

tussen herinnering en grote plannen. Terug thuis 

met mama, papa en een broer rond de tafel, zal ik 

niet als enige gedacht hebben: waar is iedereen 

toch gebleven? Het was een driedaagse waarvan 

de sfeer niet snel vergeten zal worden. een drie-

daagse met veel mooie momenten.

Ellen Hylebos (4La)

in Het kader Van de Vormingsdag

Vijfdejaars in de ban van de politiek
Haat u de politiek? Vindt u dat het allemaal zakkenvullers zijn, daar in Brussel? En dat alle discussies lege dozen 
zijn? Na het eerste semester denken de vijfdejaars daar wellicht anders over. 

gelijk overtuigen dat politiek, met al zijn kleine 

kantjes, te belangrijk is om zich er zo maar van 

af te keren. 

Je mening telt
Politiek draait om joúw mening: dat was het 

eerste inzicht dat we de leerlingen wilden mee-

geven. Daarom schotelden we hen een uitge-

breide vragenlijst voor, waarvan u hierboven al 

enkele stellingen kon proeven. Dertig vragen, 

verdeeld over tien thema’s, schreeuwden om 

een uiteraard te ongenuanceerde ja of nee. elke 

leerling rangschikte de voor haar of hem drie 

belangrijkste thema’s en beantwoordde de bij-

horende vragen. De twee meest gekozen the-

ma’s zouden later gebruikt worden in een poli-

tiek debat, zodat ze merkten dat hun mening 

belangrijk genoeg was om mee te tellen.

Daarna begon de inhoudelijke voorbereiding 

op het debat. In de lessen Nederlands ontrafel-

den de leerlingen het politieke taalgebruik, de 

<<<
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manieren van argumenteren in een debat en de rol van lichaamstaal. Het 

vak geschiedenis ging verder aan de slag met de mening van de leerlin-

gen: vaststellen dat opinies verschillen, maar ook kunnen samenvallen en 

opgaan in heuse politieke partijen. Meteen kregen ze een referentiekader 

mee voor hun verdere politieke leven, met termen als links, rechts, conser-

vatief en progressief.

In de praktijk
Die voorbereiding culmineerde in twee praktijkmomenten. Vlak voor de 

eigenlijke vormingsdag(en) nodigden we vertegenwoordigers uit van 

alle politieke partijen die in het Vlaamse en federale parlement vertegen-

woordigd zijn. Zij voerden in de Calfac twee lesuren lang een debat rond 

twee thema’s die de leerlingen via de vragenlijst gekozen hadden: justitie 

en criminaliteit en vervolgens ethiek, normen en waarden. Moderator van 

dienst was oud-leraar en journalist eddy allcock, die met al zijn ervaring 

de zeven politici in het gareel kon houden. Dankzij een opdracht van de 

leerkrachten Nederlands kreeg het debat een extra dimensie: de leerlingen 

moesten elk een partijvertegenwoordiger observeren om de theorie uit de 

lessen te toetsen aan de praktijk. 

Dat bleek helemaal geen probleem te zijn. Na een korte voorstellingsronde 

barstte het debat al snel los met onderwerpen als jongerenstraffen of het 

al dan niet bouwen van extra gevangenissen. De politici zorgden ervoor 

dat hun partijstandpunten duidelijk te herkennen waren, maar lieten niet 

na af en toe een stevige speldenprik uit te delen aan hun tegenstanders 

of andere partijen net het hof te maken. een politicus aarzelde zelfs niet 

om de microfoon die gedeeld moest worden met een tegenstander vak-

kundig weg te draaien om zo het woord te kunnen nemen. Leerlingen (en 

leerkrachten) gingen volop mee in de discussie en toonden regelmatig 

hun (on)genoegen bij sommige uitspraken. alleen de tijd wou niet mee: 

die ging veel te snel voorbij, zodat de ruimte voor vragen of een meer 

diepgaand debat beperkt bleef.

Rood potlood
Tijdens de eigenlijke vormingsdag kwam dan het slotakkoord: een heuse 

verkiezingsprocedure, volledig volgens het boekje. Dat betekende dat elke 

leerling een oproepingsbrief kreeg en dat in elke klas leerlingen aangeduid 

werden om stem- en telbureaus te bemannen. Zo konden de leerlingen 

kennismaken met de organisatorische kant van een democratie en tegelijk 

hun engagement omzetten in concrete actie.

Nadat de leden van de bureaus de eed van geheimhouding afgelegd had-

den in de handen van de bureauvoorzitters, kon iedereen drie stemmen 

uitbrengen: op de lijst van de europese verkiezingen en voor een klas- en 

sportverantwoordelijke. Zo kreeg het politiek project nog een klassikaal 

staartje. 

Oh ja, wat zijn nu de politieke voorkeuren van onze leerlingen? Dat ver-

schilt niet zo veel van de keuzes van de grote mensen. De politieke par-

tijen die ‘hot’ zijn, scoorden ook bij de leerlingen, met opmerkelijke scores 

voor N-Va en Lijst De Decker. De andere partijen lieten ongeveer dezelfde 

percentages optekenen als bij de meest recente verkiezingen.

De vijfdejaars konden dit project duidelijk smaken. Na afloop van het de-

bat loofden de politici hun aandacht, en ook de opmerkingen van de leer-

lingen achteraf getuigden van hun interesse. Het mocht wat langer en wat 

meer sensatie kan nooit kwaad, maar al bij al was hun inwijding in de poli-

tiek meer dan geslaagd. Pas dus op wanneer je over politiek begint tegen 

een vijfdejaars: ze zijn voorbereid.

Tom De Paepe
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een tijd van heroïsche zeeslagen met bulde-

rende kanonnen en wild krijgsgehuil. een tijd 

ook van muiten en kielhalen. aan dek van die 

galjoenen en karvelen krioelt de bemanning 

als mieren door elkaar. Na maanden niets dan 

water aan de gezichtseinder, somtijds met het 

schip meekreunend onder woest inbeukende 

windstoten en mokerslagen van golven, met te 

veel maats verloren aan scheurbuik, hopen ze 

vurig op het einde van de reis. Tot die verlos-

sende schreeuw komt vanuit het kraaiennest: 

“Land!” De kapitein glimlacht, met de sextant 

in de hand, terwijl hij wederom een witte plek 

op de wereldkaart inkleurt. (Dat diezelfde onver-

schrokken heren ter meerdere eer en glorie van 

koningshuizen en zichzelf hele bevolkingsgroe-

pen hebben afgeslacht en gedeporteerd, ver-

geten we er hier uit romantische overwegingen 

maar even bij te vermelden.)

De lesse
Marco Polo, Columbus, Livingstone, zelfs Scott 

en amundsen. Het lijkt allemaal al zo lang gele-

den, niet? Tegenwoordig heeft het ondermaan-

se maar heel weinig geheimen meer voor ons, 

vliegt iedereen op enkele luttele uren tijd naar 

waar ook ter wereld en zijn we zelfs vrolijk het 

heelal aan het exploreren. en toch... Toch heeft 

de mens nog steeds nood aan avontuur, aan 

uitdagingen, aan het exploreren van zijn wereld. 

Getuige daarvan een groep koene jongelingen 

die, kortgeleden nog maar, de strijd met de ele-

menten aanging – de atlantische Oceaan was 

weliswaar verworden tot een stukje Lesse en die 

imponerende schuit tot een blauwe kajak, maar 

u snapt wellicht het plaatje!

Met om en bij de tweehonderd moeten ze ge-

weest zijn. In een lange, blauwe sliert slingerden 

ze zich een weg door een ongerept landschap 

van wouden en velden, van hoog oprijzende 

rotsen die grillig afstaken tegen de vaalblauwe 

lucht, zo nu en dan bekroond met een middel-

eeuws kasteel. een heuse krachtmeting met het 

water, waarbij de mens zichzelf keer op keer, en 

met de moed der wanhoop, moest voorttrek-

ken door dat woeste kolken. Of toch niet: het 

waterpeil van de Lesse stond op een historisch 

dieptepunt wegens de droge en hete zomer, 

waardoor de kajaks nauwelijks vooruitkwamen. 

Dat hebben we begrijpelijkerwijze echter liever 

niet geweten en laten we uit verhaaltechnisch 

oogpunt dan maar achterwege. We maken er 

dus van: een waarlijke titanenstrijd met het wil-

de water!

Zeeschuimers voorwaar
en hoewel het hier niet de zeilen maar wel de 

peddels waren die klapperden, de maanden 

op het water herleid werden tot nauwelijks en-

kele uren en de golven best nog wel meevielen, 

hebben de jongelui zich stuk voor stuk zeker 

eventjes een onverschrokken zeerot of ontdek-

kingsreiziger gevoeld. Hun blik strak op de hori-

zon gericht, hun armen in een halve kramp van 

de geleverde inspanningen, hun weinige kledij 

doorweekt tot de laatste vezel. Want er waren 

wél heroïsche zeegevechten, mét het bijho-

rende krijgsgehuil. Het enteren, in hinderlagen 

liggen, zelfs kielhalen waren niet van de lucht. 

een zeereis wordt namelijk pas echt avontuurlijk 

in de confrontaties met zeeschuimers, hier in de 

persoon van piraten G.C. en K.V.H., die – hoewel 

vooraf flink de les gelezen door admiraal der 

vloot J.V.H. – toch menig schip de dieperik heb-

ben ingestuurd. 

er was gelukkig ook tijd om de voorbijglijdende 

landschappen te bewonderen: de ondoordring-

bare wildernis op beide oevers, de velden be-

spikkeld met een paar verloren gelopen dorp-

jes, de voorbijrazende wolken weerspiegeld 

in het kabbelende water. Want de mens wil als 

vanouds onderzoeken, ontdekken, ontrafelen. 

elke dag opnieuw. Ook al hebben we tegen-

woordig maar een knopje in te drukken om de 

wereld zich aan ons te doen openbaren, ook al 

zijn er duizenden mensen die die landschappen 

of bouwwerken voor jou aanschouwd hebben, 

onze groep jongelui heeft die dag op het water 

misschien een klein wit vlekje op hun wereld-

kaart ingekleurd. 

Vaste grond
en dan, na wreed afzien: “Land!” De eerste be-

manningsleden hijsen zich op de oever, wan-

kelend op de plots weer vaste grond onder hun 

voeten en knipperend tegen de vonken zonlicht 

die van het zonet overwonnen water spatten. 

“Mevrouw De Schryver, I presume?”

Pieter De Geest

Zesdejaars kajakken

‘de marie louise’ revisited
laat ik u even mee terugnemen naar het lang vervlogen verleden van  
de grote ontdekkingsreizen. Het was een tijd van statige driemasters  
die onverschrokken door de golven kliefden, de boeg gericht naar onbe-
kende horizonten, de zeilen klapperend in de zilte bries. 
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OKaN staat voor ‘onthaalklas voor anderstalige 

nieuwkomers’ en werd opgericht om andersta-

lige leerlingen te helpen zich in te passen in het 

Vlaamse secundair onderwijs. 

De onthaalklas wordt sinds 1999 georganiseerd in 

de stad Sint-Niklaas, en dit vanuit Technisch Ber-

kenboom-Instituut. Om de spreiding van OKaN-

leerlingen zoveel mogelijk te verzekeren zijn er 

binnen de scholengemeenschap Sint-Niklaas ver-

schillende scholen die een OKaN-klas huisvesten. 

Momenteel zijn er over heel de scholengemeen-

schap Sint-Niklaas 7 verschillende OKaN-klassen 

verspreid over verschillende scholen, goed  

om ongeveer 80 OKaN-leerlingen Nederlands te  

leren. 

Nederlands leren
De hoofddoelstelling van het onthaalonderwijs 

is dat leerlingen zo snel mogelijk de Neder-

landse taal leren die ze nodig hebben om op 

school te functioneren als sociaal individu en als 

leerling. Het is dus de bedoeling dat deze leer-

lingen zo snel mogelijk Nederlands leren en na 

maximaal één schooljaar doorstromen naar een 

studierichting binnen het reguliere onderwijs 

die aansluit bij hun mogelijkheden, interesse, 

vooropleiding en toegekende gelijkwaardigheid 

van diploma.

Het hoeft u niet te verbazen dat zo’n OKaN-klas 

vaak bevolkt wordt door een zeer heterogeen 

gezelschap: verschillende leeftijden, verschil-

lende nationaliteiten, godsdiensten en talen, 

verschillen in leervaardigheden. Sommigen zijn 

als analfabeet uit hun land gevlucht, anderen 

hebben enkele jaren Latijn in hun geboorteland 

achter de rug. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen na één 

jaar de ‘schooltaal’ begrijpen en kunnen hante-

ren. De meeste leerlingen volgen ook een ‘snuf-

felstage’ in één of meer vervolgklassen om zich 

een idee te vormen van de daar gestelde eisen.

gastleerkrachten gevraaagd
Om al wat in de sfeer van het reguliere onderwijs 

te komen, wordt de 1ste en 2de week na de kro-

kusvakantie ‘de week van de gastleerkracht’ ge-

organiseerd. In de week kunnen geïnteresseerde 

leerkrachten en directieleden uit onze school 

zich vrijwillig kandidaat stellen om gedurende 

1 lesuur een les te geven aan de OKaN-klas. een 

infovergadering met meer concrete info – in de 

week voor de krokusvakantie – zorgt ervoor dat 

alles vlotjes zal verlopen. Omdat ik  contactper-

soon voor OKaN ben, kan u zich altijd kandidaat 

bij mij stellen: Siska.vanliefferinge@gmail.com

Een warm welkom!
Nieuwkomers hebben allemaal de moeilijk erva-

ring achter de rug hun eigen land en vertrouwde 

omgeving te moeten achterlaten om plots in een 

vreemd milieu terecht te komen. Soms zijn ze op 

de vlucht geslagen of hebben ze vreselijke erva-

ringen meegemaakt. Hun verblijfssituatie is soms 

onzeker. Vaak hebben ook hun ouders het moei-

lijk. Sommige leerlingen zijn hier zelfs helemaal 

op hun eentje. De structuur van het schoolleven 

kan hen daarom een belangrijke houvast geven. 

Ze kunnen er weer gewoon kind of jongere zijn. 

een school waar ze welkom zijn, waar ze zichzelf 

mogen zijn, waar er begrip voor hen getoond 

wordt, waar fouten maken mag, is een belang-

rijke voorwaarde om zich thuis te voelen...

Daarom een oproep aan alle collega’s en leerlin-

gen: wees lief ten aanzien van onze OKaN-leer-

lingen, zodat ze zich thuis voelen. Heb je een 

ideetje om hen eens te betrekken bij je lessen 

of bij een buitenschoolse activiteit, laat het ons 

weten. 

In het kader van de lessen gedragswetenschap-

pen (Humane Wetenschappen) is er een ont-

moeting met de OKaN-klas gepland. Heb je 

zelf met je klas ook graag eens een uitwisseling? 

Geef gerust een seintje. 

ontHaalklas anderstalige nieuwkomers rekent oP u!

okan-leerlingen zijn hartelijk welkom
Sinds 26 november kregen een elftal jonge kinderen (uit de eerste graad) allemaal afkomstig uit verschillende 
landen (Brazilië, Afghanistan, Irak, Tjsetsjenië,...) een permanente stek op onze school om gedurende een school-
jaar lang een taalbad Nederlands te krijgen. Zij vormen samen de OKAN-klas. 
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groePswerk estHetica

tableau vivant
Het tableau vivant. Het had de titel kunnen zijn van het nieuwe boek van 
Dan Brown. Er volgde dan ongetwijfeld een hoogst onwaarschijnlijk plot 
waarin een geheime organisatie van snoodaards ontmaskerd zou worden 
als de verantwoordelijke voor allerhande wereldproblemen, niet in het 
minst voor de opwarming van de aarde. 

De clues voor het ontrafelen van dit mysterieuze gezelschap zouden dan stuk voor stuk verborgen 

zitten in een schilderij van één of andere obscure Vlaamse grootmeester. 

Dat er inderdaad hele verhalen verborgen kunnen gaan achter beelden – al dan niet geloofwaardige 

verhalen – bewees diezelfde Dan Brown al in zijn boek ‘De Da Vinci Code’. Wat je persoonlijke waar-

deoordeel over dit boek ook moge zijn, het illustreert alleszins mooi hoe één beeld vaak meer weet 

te vertellen dan 1000 woorden. 

Koning Beeld
Onder taalleerkrachten wordt wel eens gefoeterd dat de leerlingen niet langer bij machte zijn een 

tekst te lezen, laat staan een tekst te schrijven. De vaardigheden die daartoe vereist zijn, behoren 

voor de leerling definitief tot een ver verleden. Woorden lijken niet langer nodig in een maatschappij 

waarin Koning Beeld de plak zwaait. Koning Beeld houdt z’n scepter stevig in de handen en is niet 

van plan deze eerstdaags weer los te laten, wordt wel eens verzucht. 

Je zou je de vraag kunnen stellen of deze evolutie zich daadwerkelijk afspeelt en, zo ja, of dat dan een 

evolutie is die even recent blijkt als pakweg de telecommunicatie of die opwarming van de aarde. De 

kracht van het beeld wordt immers sinds jaar en dag onderkend. Uit het standaardwerk ‘The Story of 

art’ van mijn goede vriend e.H. Gombrich duikelde ik deze leuke vergelijking op, die de kracht van het 

beeld goed aantoont. Stel je – zo zegt hij – de persoon voor die je het liefst ter wereld ziet. Laat dat je 

moeder, je vader, je liefje, je broer of zus zijn, dat maakt in principe niets uit. Beeld je vervolgens ook in 

dat ondergetekende met een krant komt aanzetten waarin deze persoon met een prachtige foto staat 

afgebeeld. Stel je tenslotte ook voor dat ik je zou vragen om met een naald de ogen in deze foto te 

doorprikken. Je hoeft geen kernfysicus te zijn om je te realiseren dat je met grotere weerzin de naald 

in de ogen zou laten neerploffen, dan wanneer je enkel in de letters van het begeleidende artikel zou 

prikken. Rationeel besef je wel dat beide handelingen in principe identiek zijn – het is en blijft uiteraard 

slechts een krant! – maar emotioneel doet het er wel degelijk toe. De kracht van het beeld dus. 

leren kijken
Die kracht zorgt ervoor dat communicatie via beelden kan verlopen op een soms irrationele manier: 

de prehistorische mens maakte afbeeldingen van jachttaferelen, de barokke mens maakte beelden 

Op het programma
In het kader van het 10-jarig bestaan van 

de OKaN-klas zal in de loop van de maand 

maart 2010 een reizende fototentoonstelling 

onze school bezoeken. eén van de doelen 

van deze festiviteiten is om de leerlingen en 

leerkrachten uit het reguliere onderwijs op 

een positieve manier te laten kennismaken 

met OKaN. Naast deze fototentoonstelling 

worden er ook een reeks workshops aan-

geboden. Het is de bedoeling dat 4 klassen 

uit onze school kunnen intekenen om gedu-

rende 1 lesuur deel te nemen aan een work-

shop. afhankelijk van de talenten van de 

OKaN-groep uit onze school, kunnen leer-

lingen uit SJKS deelnemen aan zeer uiteen-

lopende activiteiten die door de leerlingen 

en leerkrachten van de OKaN-klas zelf ge-

organiseerd worden. Deze kunnen variëren 

van: les volgen in een vreemde taal, tot een 

kookles. Deze festiviteiten worden afgeslo-

ten met een feestweekend dat zal doorgaan 

in het weekend van 21 en 22 mei. Meer con-

crete info volgt later.

Huiswerkbegeleiders 
gevraagd aub
OKaN is nog steeds op zoek naar huiswerk-

begeleiders (na de lessen) en leesbegeleiders 

(tijdens de lessen) . Misschien is dit iets voor u 

als gepensioneerde of niet-gepensioneerde, 

leerkracht of oud-leerkracht, ouder of vrij-

williger? Ook zesdejaarsleerlingen kunnen 

zich opgeven! Deze huiswerkbegeleiding 

gaat door op maandag, dinsdag en donder-

dagavond in Sint-Carolus en op woensdag-

namiddag van 13-15uur in de C-blok (c14 en 

16) van Berkenboom. Geïnteresseerden kun-

nen zich opgeven door een mailtje te sturen 

naar: Karin.polfliet@berkenboom.be

OKaN is ook op zoek naar lesgevers die 

graag tijdens de maand augustus tegen be-

taling gedurende 1, 2, 3 weken (naar keuze) 

willen lesgeven aan de OKaN-klas. ‘s Voor-

middags is er les, ‘s namiddags worden er 

activiteiten voorzien. Lesmateriaal is voor-

handen, maar eigen inbreng is zeker meer 

dan welkom! 

Siska Van Liefferinge

Titel: De Anatomische Les van Dr. Nicolaes Tulp
Schilder: Rembrandt van Rijn Klas: 5 GL – GWib – WeWib 

<<<
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van christelijke taferelen, de postmoderne, he-

dendaagse medemens maakt maatschappij-

kritische beelden... Beelden hebben onze leef-

wereld steeds beheerst en zullen dat ook altijd 

blijven doen. Het is aan de leerkracht esthetica 

om leerlingen in contact te brengen met die 

beelden uit het heden en het verleden die we in 

onze onderbewuste pinacotheek meedragen. 

Het is dan wel van primordiaal belang om met 

kritische blik naar die beelden te kijken om op 

die manier de beoogde communicatie terdege 

te doorgronden. Dat is makkelijker gezegd dan 

gedaan, want hoe leer je iemand, die leeft in 

een ware beeldenmaatschappij, kijken naar 

beelden? Hoe leer je iemand grondig en kritisch 

een beeld te interpreteren, of het nu gaat om 

persfoto’s uit de 21ste eeuw of om fresco’s uit de 

Renaissance?

Een schilderij ‘spelen’
eén mogelijke oplossing voor dit heikele pro-

bleem is de leerlingen een ‘levend schilderij’ te 

laten maken. Met een tableau vivant van een be-

staand werk, kan je de leerling immers ‘dwingen’ 

om eender welk schilderij tot in detail te bestu-

deren. Van waar komt het licht en wie komt er 

zo in the spotlight te staan? Hoe verhouden de 

personages zich ten opzichte van elkaar? Wat 

leert ons hun houding en handgebaren van de 

afgebeelde figuren? Welke kleuren zijn er ge-

bruikt en hebben die kleuren ook betekenis? 

Kan de compositie ons iets vertellen en welk 

effect heeft dat op de algemene sfeer van het 

werk? De voorbeelden zijn werkelijk legio. 

Hoe langer, intensiever en kritischer je staart 

naar een schilderij, des te meer geven de details 

hun verhaal vrij.

al deze analyses moesten de leerlingen na-

tuurlijk eerst onder woorden trachten te bren-

gen, vooraleer ze zelf ook effectief aan de slag 

gingen om – vertrekkend vanuit hun rationele 

interpretatie van het werk – het schilderij tot le-

ven te brengen. De resultaten waren soms echt 

verbluffend. Hiernaast vind je alvast enkele frap-

pante voorbeelden. 

Matthias Verougstraete

Titel: Nighthawks / Schilder: Edward Hopper / Klas: 5 HWb

Titel: De Herberg ‘Mère Anthony’
Schilder: Pierre-Auguste Renoir
Klas: 5 WeWia2 – Mwia

Titel: De Bietenoogst in Vlaanderen
Schilder: Emile Claus

Klas: 5 LWib

Titel: De Sixtijnse Madonna
Schilder: Rafaël Santi

Klas: 5 LWia – WeWia1
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Titel: De Keisnijding
Schilder: Hiëronymus Bosch / Klas: 5 SPW

Titel: Les Repasseuses
Schilder: Edgar Degas / Klas: 5 LWe – LMt

Onze school bouwde de voorbije jaren een 

aantal contacten uit met scholen in het 

buitenland. Uitwisselingen met scholen in 

Litouwen, Polen en Duitsland resulteerden 

in erg boeiende en leerrijke ervaringen voor 

onze leerlingen van het 5de jaar. Met de 

jongere leerlingen van het 2de en het 3de 

jaar werden banden gesmeed met scholen 

in Nederland.

Maar ook in eigen land zijn er mogelijk-

heden. Zo neemt ook dit jaar een klas van 

het 4de jaar deel aan een project met een 

school uit het Waalse Ottignies.

Dit schooljaar willen we bij wijze van piloot-

project met één klasgroep uit het eerste 

jaar een uitwisseling van twee dagen orga-

niseren met het Collège Jean XXIII uit het 

Brusselse Woluwe.

(zie voor info: www.jean23.net)

Na een verkenningsbezoek aan de school in 

Woluwe en een tegenbezoek van de collega’s 

van Jean XXIII aan onze school werden de plan-

nen concreet.

Na de mail écht op bezoek
een klasgroep van het 1ste jaar van Jean XXIII komt 

op donderdag 1 april 2010 voor één schooldag op 

bezoek in onze school. Op dinsdag 4 mei gaan de 

leerlingen van 1ai voor een dag naar Woluwe.

Bij het begin van het 2de semester willen de 

leerkrachten de leerlingen van de betrokken 

klasgroepen laten kennismaken met elkaar door 

het schrijven van een email met in bijlage een 

kennismakingsblad. 

We zijn overtuigd dat dit project voor de leerlin-

gen kansen biedt: frans in de praktijk, kennisma-

ken met een andere schoolpraktijk, met andere 

lessenroosters,...

PilootProject met scHool in Brussel

eerstejaars maken kennis met 
collège jean XXiii in woluwe

Voor de leerlingen van 1Ai staat er in het 2de semester iets bijzonder op  
het programma. Hun klas neemt deel aan een pilootproject met een klas  
uit de Brusselse regio.
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Ik sta op met een gezicht als een donderwolk 

(zoals elke morgen wanneer ik naar school moet 

gaan) tot ik plots besef dat vandaag de leerlin-

gen uit ermelo naar SJKS komen. Het enthousi-

asme van de leerkrachten voor deze uitwisseling 

is groot, ik kijk alvast uit naar een week zonder 

echt veel les. (Xin)

‘Hoi’, is het eerste ‘echte Nederlandse’ woord dat 

we bij hun aankomst te horen krijgen. (Reinout)

Ze worden verwelkomd met een ‘Vlaams’ erw-

tensoepje, vooraleer we met het speeddaten 

beginnen; de gesprekken verlopen aanvankelijk 

nogal stroef en onwennig. (Bart) 

Logisch, want we wisten nog niet welke naam 

bij welke gezicht hoorde, want foto’s waren 

amper uitgewisseld in de periode voorafgaand 

aan onze ontmoeting. Ons beeld van de uitwis-

selingspartners was enkel gebaseerd op de mi-

nuscule prentjes die we te zien kregen wanneer 

we elkaar contacteerden d.m.v. msn en de kleine 

foto in een hoekje van het uitwisselingsblad dat 

we – helaas – véél te laat hadden gekregen, net 

als hun voorstellingsfilmpje! Maar al spoedig 

bleek de Nederlandse klasgroep een plezante 

bende te zijn, waarbij de afstand tussen de leer-

lingen en de leerkrachten bijna niet zichtbaar 

was. (Henri)

In de namiddag krijgen de leerlingen nog een 

deskundige rondleiding in onze school en in de 

stad. Het belooft meteen een geweldige week te 

worden! De sfeer zit er al goed in! De volgende 

dag na het ontbijt (Nederlanders eten blijkbaar 

toch niet elke dag pindakaas als ontbijt) rijden 

we allen naar Gent voor een leuke fotozoektocht 

en in de namiddag zetten we ons beste beentje 

voor op de schaatsbaan ‘De Kristallijn’. (Xin)

Woensdagochtend hebben we eerst 2 uur ‘ge-

wone’ les (dit had niet gehoefd, want mijn hoofd 

stond er niet naar). Vervolgens krijgen we 2 inte-

ressante workshops (wiskunde & Nederlands) in 

functie van onze opdracht: een origineel recla-

mefilmpje maken in het engels en een affiche in 

het frans om ons zelf uitgevonden product aan 

de vakjury voor te stellen tijdens een persconfe-

rentie. (Bart)

Woensdagnamiddag hebben we nogal wat af-

gelachen met de hilarische uitspraken van onze 

Hollandse vrienden. (Viktor)

De Nederlanders overklasten ons op ‘moeder-

taalgebied’, dit kwam onze creatieve opdracht 

ten goede. Wij konden hen de loef afsteken 

voor frans en engels. (Jonas) 

Donderdagnamiddag was zeer hectisch, want 

we moesten ons reclamefilmpje nog monteren. 

De kaas- en wijnavond met de gastouders erbij 

was zeer gezellig en Henri zorgde voor een vro-

lijke noot ;-) (Levi)

Vrijdagochtend mochten we gelukkig nog even 

verder werken aan onze reclamecampagne. De 

voorstelling van de eindproducten was zeer ge-

slaagd, asjemenou! (Bart)

Die middag kreeg ik bijna geen hap doorgeslikt, 

omdat ik weet dat sommigen hun tranen amper 

zullen kunnen bedwingen. (Xin)

Het einde van deze educatieve en leuke, maar 

ook vermoeiende week naderde... Vervolgens 

namen we met gemengde gevoelens afscheid 

van onze noorderburen. (Reinout)

een achtbaan vol emoties, zo voelde ik me vrij-

dagmiddag na de uitwisseling met 22 ‘super-

toffe gozers’... (Jonas) 

al bij al was het een zeer geslaagde uitwisseling, 

die zeker voor herhaling vatbaar is! Ik kijk alvast 

uit naar april 2010! (Bart)

let’s go to ermelo! (Lara)

3lB en Het groeVenBeekcollege uit ermelo (nl) 

Buren, maar een wereld van verschil
Binnenkort reist 3lb naar het Nederlandse Ermelo. In deze Ic Hou een eerste reeks reacties van het uitwisselings-
project na het bezoek van de Nederlanders aan onze school.
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en dit schooljaar doen we er met een nieuw uitwisselingsproject nog een 

schepje bovenop. 

Onze nieuwste ‘uitwisselingsaanwinst’ brengt ons naar emmerich am 

Rhein. emmerich is een Duitse stad van een kleine 30.000 inwoners, ge-

legen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen. De stad beschikt over een vrij 

uitgebreide en druk bevaren Rijnhaven. Deze haven was ook de reden 

voor het Britse bombardement dat in oktober ’44 de stad voor meer dan 

90 procent vernietigde. Hoewel de stad een bijna twaalfhonderdjarige ge-

schiedenis heeft, zijn er dus geen pittoreske of historische hoekjes meer 

te vinden. De gezellige, nieuw aangelegde Rijnpromenade maakt echter 

veel goed. 

Interesse voor Nederlands
Doordat emmerich vlak aan de Nederlandse grens ligt – arnhem is maar 

een dertigtal kilometer verwijderd – is er veel interesse voor de Neder-

landse taal. Dit is natuurlijk een grote wederzijdse troef voor ons project. 

Dat werd vrij snel duidelijk bij het leggen van de (digitale) contacten tus-

sen het emmerichse Willibrord Gymnasium en het SJKS. een eerste verken-

ningsbezoek volgde in oktober 2009, waarbij onze – overigens perfect Ne-

derlandse sprekende! – Duitse collega’s nogal onder de indruk waren van 

de omvang van onze school (en natuurlijk ook van de lekkere Belgische 

frietjes, in stijl opgediend in onze priesterrefter). 

De sfeer en de onderliggende verstandhouding tussen de Belgische en 

Duitse collega’s zaten meteen goed en het werd na die dag wel duidelijk 

dat we samen een mooi internationaal project op poten konden zetten. 

5mwe-mwia naar emmericH am rHein (d)

Hoge verwachtingen 
voor nieuw 
uitwisselingsproject

Na meerdere geslaagde voorgaande ervaringen  
– onder andere met Polen en litouwen – en enkele  
nog steeds lopende projecten – met Nederland en 
Wallonië – is het College ondertussen een echte  
‘internationale’ school geworden. 

Om nog wat praktische zaken persoonlijk 

te kunnen regelen en ook eens wat em-

mericher lucht op te snuiven, volgde er 

in november een tegenbezoek van ad-

junct-directeur Danny Van Royen en en-

kele collega’s aan onze oosterburen. Ook 

daar werden we door de Duitse directie 

en collega’s uiterst vriendelijk ontvangen 

(en konden we geniet van al even lekkere 

Duitse frietjes).

Resultaat van deze bezoeken is dat de 

SJKS-leerlingen van 5MWe-MWia op dit 

moment bezig zijn met een mailproject 

met Duitse scholieren uit het zesde jaar 

van het Willibrord-Gymnasium. 

gevuld programma
Maar uiteraard volgen er ook persoonlijke contacten: op woensdag drie 

februari rond de middag vertrekken collega Helga Huber en ikzelf samen 

met de eenentwintig leerlingen van 5MWe en 5MWia naar emmerich om 

vervolgens op zaterdag 6 februari terug te keren. Het voorgenomen pro-

gramma aldaar ziet er alleszins aantrekkelijk uit met een bezoek aan Bonn 

– de historische hoofdstad van Duitsland tijdens de Koude Oorlog – het 

meevolgen van lessen Duits, bowlen en het in groep bespreken van een 

recente Duitse film.

als alles verder volgens plan verloopt, mogen we dan van woensdag 5 tot 

en met zaterdag 8 mei een tegenbezoek uit Nordrhein-Westfalen ver-

wachten. Voor het echter zo ver is, verheugen we ons eerst nog op ons 

verblijf in emmerich am Rhein.

en hoe dit verblijf verlopen is, daar zult u in een volgende Ic Hou ongetwij-

feld meer over kunnen lezen. Bis dann und tschüss, 

Stijn Verhaeghe

De ligging van Emmerich am Rhein.

Stijn Verhaeghe en zijn Duitse collega’s.

Emmerich vanuit het oosten gezien.
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Ik heb net mijn eerste introductiedag aan de 

universiteit van Gent achter de rug, en heb nu 

nog mijn laatste rustige weekendje. Ik ben toch 

wel geschrokken van de omvang, het ritme en 

toch ook de onpersoonlijkheid van de universi-

teit. Ik vrees dat ik mezelf nog vaak ga betrap-

pen op het gemis aan het veilige, gemoedelijke 

collegeklasje. Mijn keuze is dus ‘taal-en letter-

kunde frans-Spaans’ geworden (waar veel men-

sen grote ogen bij trekken als ik het hen vertel). 

We zien wel.

Dat gezegd zijnde, tijd voor mijn Jura-verslagje.

Une fille?!
De heenrit met de trein verliep verdacht vlot 

voor iemand als mij, dus kwam ik aan met een 

fris en fier kopke. Daar wachtte estelle mij op (de 

recente, nieuwe eigenares) en we vlamden (echt 

vlammen, die rijen daar nie gewoon in die boch-

ten) naar ‘La Dalue’.

Ik maakte kennis met mijn nieuwe (verschrikke-

lijke) slaapplaats, waarover straks meer. Hierna 

kreeg ik een kort welkomswoordje van Ber-

nard, die me niet érg enthousiast leek over mijn 

komst.

De eerste paar dagen hield Bernard – volgens 

mij – een enorme afstand. Ikzelf nam altijd het 

initiatief om een gesprekje op te starten. Daar 

werd nauwelijks op ingegaan. 

achteraf bekeken, vermoed ik dat hij vooral zo 

deed omdat ik een meisje was. een meisje? Om 

te werken! Daar wou hij precies niet al te veel van 

weten. elke keer wanneer ik ook (lichtjes over-

moedig wel) voorstelde om te helpen met een 

mannendingetje zoals vuur maken, bomen om-

zagen, metselen,.. wimpelde hij me meteen af. 

estelle heeft me vooral opgevangen en ‘aan het 

werk gezet’. fransmannen zijn echte macho’s.

De eerste indruk: gezellige plek, lieve eigenares, 

maar ik voelde me niet erg gewenst.

Mijn optimisme werd op de proef gesteld wan-

neer ik mijn slaapplaats toegewezen kreeg: een 

hoe-ben-ik-hier-verdomme-in-beland-gevoel. Ik 

moest slapen in een uiteenvallende stacaravan, 

een 30-tal meter van het ouderlijke huis verwij-

derd en half verscholen in een bos.

De nacht van mijn leven
De eerste nacht was uiteraard de ergste. al-

leen in het donker. Daarenboven was Bernard 

vergeten de elektriciteitskabel aan te sluiten, 

waardoor ik geen licht had in mijn minihuisje. 

Letterlijk jammerend en bevend ben ik nukkig 

blijven proberen om een lichtje aan te krijgen, 

maar ben dan maar heel snel (en heel stokstijf) 

gaan liggen op een walgelijk slechte, oude ma-

tras met mijn ogen wagenwijd open. Dààr nog 

eens bovenop: geen gsm-bereik! Niemand om 

me wat te kalmeren (wat, van tijd tot tijd, zoals 

u allen weet, zeker nodig is...). en voor ik het ver-

geet: de temperatuurverschillen in de Jura zijn 

erg groot, het was net een donkere, regenach-

tige dag geweest en de temperatuur was daar 

een viertal graden. Mijn neus bevroor. 

Nu, dit alles was nog zéker te verdragen geweest 

– ik ben een flinke meid – als ik wat dichter bij 

het huis had mogen staan én als ik de caravan-

deur verdomme had kunnen sluiten! 

Ik moest maar een zacht tikje geven en ‘de deur’ 

vloog helemaal open. Bevroren in een bos en al-

leen... ge moet al een héééél groot knopke kun-

nen afzetten in u hoofd, he!

Wat een nacht, wat een nacht.

Gelukkig werd het dag, en leefde ik nog. Vanaf 

dan heeft alles eigenlijk een steeds positievere 

draai gekregen. Dankzij estelle haar ‘bemoede-

ringen’ heb ik van Bernard een oud chauffageke 

meegekregen en kreeg ik een zaklamp om mijn 

weg te vinden naar de caravan.

Na een aarzelende start kreeg ik stilaan wat haar 

op mijn tanden, en elke keer als Bernard een pla-

gende en/of spottende opmerking gaf, deed ik 

net hetzelfde terug. Hij kon dit beter waarderen 

dan mijn bravere, beleefdere gedrag. Sindsdien 

hebben we erg goed kunnen opschieten met 

elkaar, we hebben zelfs platgelegen van het la-

chen. Mijn tweede besluitje: de fransen houden 

van een meiske met een ‘frank blad’!

Met estelle is alles altijd goed gegaan, ze heeft 

erg goed voor me gezorgd, we kwamen erg 

goed overeen en deden alles samen: koken, met 

mensen praten, wijnproeverijen organiseren, 

winkelen, en ja, soms ook nog een beetje wer-

ken. 

oud-leerlinge  
Britt gogol (6emt ’09)

nieuws  
vanuit de jura

leraar frans Peter Stabel tracht 
al vele jaren leerlingen aan te 
zetten om zich voor twee weken 
onder te dompelen in de franse 
Jura. “goed voor alles: hun frans 
en al de rest.” Dit jaar raakte Britt 
gogol ‘verstrikt’ in de Jura-vraag. 
Ze bezorgde ons een verslag. 
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Het enige wat ik daar heb moeten doen is ‘s 

morgens een uurke (of twee) kamers poetsen 

(zelfs niet alleen, estelle was er altijd bij om te 

helpen) en voor de rest dessertjes en kleine hap-

jes maken voor de gasten. ‘s avonds, wanneer 

de gasten klaar waren met eten, ruimde ik af en 

wasten we alles samen af voor we aan ons eigen 

menuutje begonnen. 

Ik had het ‘werken in frankrijk’ in ieder geval 

zwaar overschat. 

Ze hebben me ook meermaals gevraagd wat ik 

graag zou doen en zien in de Jura. Ik heb geen 

kansen laten voorbijgaan en heb erg mooie 

plekken bezocht: ik ben naar Zwitserland ge-

wandeld met een toffe groep, en heb met 

Huski honden een rit gemaakt!

En wat hebben we geleerd?
Deze reis was een erg goede manier om mezelf 

te leren kennen. Ik durfde meer dan ik dacht 

en kon me goed aanpassen aan een compleet 

vreemde omgeving, een eigenschap die ik me 

hiervoor nooit had toegekend. Ik ben nooit een 

zelfstandig persoon geweest, droom altijd en 

overal op de meest ongepaste momenten en 

plaatsen. Ook dingen volledig alleen doen, heb 

ik nooit goed gekunnen. Bij dit ‘uitwisselingspro-

ject’ heb ik er toch voor gekozen om alleen te 

gaan, hoeveel moeilijker dit ook is. Ik had eerst 

gedacht om samen met Jesse te gaan, maar dan 

zouden we toch maar vooral tegen mekaar (in ‘t 

Nederlands) gepraat hebben, wat de uiteinde-

lijke bedoeling van het hele gedoe tenietdoet. 

Ik wou vooral mijn frans bijschaven, en zien in 

hoeverre ik al op mijn eigen benen kon staan: al-

leen in een vreemd land. en ik heb het er beter 

van af gebracht dan ik gedacht had!

Om eerlijk te zijn, zelf heb ik niets gemerkt van 

verbeteringen omtrent de vlotheid of juistheid 

van mijn frans. Wel kon ik na een week de tele-

visie (zonder franse ondertitels) volledig volgen, 

evenals dialectgesprekken tussen de fransen. 

Ik heb daar Jesse aan ‘t bestoefen geweest om 

zijn mooie uitspraak en goede kennis van frans. 

Maar achteraf heeft estelle me verteld dat ik 

vééél meer vocabulaire had dan hij. Hihi. Jesse 

overtreffen lukt me niet vaak, dus ik was erg 

trots en nu dus overtuigd dat het me echt wel 

iets heeft opgebracht.

Het is me erg sterk opgevallen dat – voor 

mij toch – humor het moeilijkste was om 

te begrijpen en zelf te gebruiken in een 

vreemde taal. Humor is vaak erg subtiel, en 

in ‘t begin had ik echt niet door of ze mij 

nu echt aan ‘t uitlachen waren, of iets aan ‘t 

wijsmaken waren. Ook verschilt franse hu-

mor veel van de onze.

‘le Passeur”
De Jura voor mij? een persoonlijke uitda-

ging. Ik was verdrietig wanneer ik aankwam, 

maar wanneer ik weer vertrok had ik een 

erg goed gevoel. Doorzetten werpt zijn 

vruchten af! Ik heb zelfs nog een centje ge-

kregen voor mijn ‘verricht werk’ (heel gene-

reus, hé).

Ik hoop in ieder geval dat er in de toekomst 

nog meisjes de stap zullen zetten om ook 

eens zoiets te proberen, want volgens Ber-

nard was ik een uitzondering. eens laten 

zien uit welk hout je gesneden bent, kan 

nooit geen kwaad, en het duurt tenslotte 

maar een kleine twee weken. Genoeg tijd 

om daarna nog ontspannender vakantiefor-

mules op te zoeken.

Ik kan de leraars frans trouwens een heel 

goed frans boek aanraden voor in de klas 

(als ik zo vrij mag zijn). Ik heb nog nooit zo 

makkelijk en graag iets in ‘t frans gelezen, 

zélfs niet als het ging om de zo ‘geprezen’ 

detectiveboekjes.

Volgens mij is dit er eentje dat echt ieder-

een oprecht kan boeien, en waarvan de le-

raars zeker kunnen zijn dat meer leerlingen 

het daadwerkelijk lezen: ‘Le Passeur’ van 

Lois Lowry.

Nog veel plezier in het College

‘t was toch ne schoonen tijd

Groetjes, 
Britt Gogol

Oud-leerling Jef Ongena (LWi ’76) is al vele jaren 

een erg gewaardeerd spreker voor leerlingen van 

onze school: vanuit de praktijk confronteert de (top)

wetenschapper de leerlingen met cijfermateriaal, in-

zichten en vragen over kernenergie. Hij slaagt er tel-

kens in om een erg moeilijke materie op een relatief 

eenvoudig wijze te vertalen naar jonge mensen én... 

hen aan het denken te zetten. 

Kiezen voor wetenschap
Voor meer dan één oud-leerling waren de uiteenzet-

tingen door Jef Ongena dé beslissende duw om la-

ter wetenschapper te worden. Jef Ongena gaf/geeft 

uiteenzettingen op onze school, maar het is ook niet 

de eerste keer dat hij de school uitnodigt om op be-

zoek te komen in abingdon, zijn werkplek en thuis-

haven van JeT (Joint european Torus): thuishaven van 

een kernfusiereactor. 

Cup of tea
Tijdens de herfstvakantie 2009 gingen ruim 40 leer-

lingen in op de uitnodiging. De trip naar Groot-Brit-

tanië beperkte zich niet tot een louter wetenschap-

pelijke excursie. De groep bezocht onder leiding van 

een stadsgids het schilderachtige Oxford en was te 

gast in een public school in abingdon. Dit laatste 

bezoek werd – hoe kan het ook anders – afgesloten 

met a cup of tea.

De laatste dag stond een blitsbezoek aan Londen 

en aan het Science Museum op het programma. Na 

een oefening creatief aan de slag met het Londense 

openbaar vervoer reisden de engelandvaarders te-

vreden huiswaarts.

alle reizigers waren het er over eens: het was een erg 

aangename reis en meer dan de moeite waard. De 

begeleiders waren bovendien erg tevreden over de 

enthousiaste en geïnteresseerde houding van de leer-

lingen: een pluim met graagte gegeven, zo luidt het. 

oP BeZoek Bij jef

oxford en 
wetenschap

Tijdens de herfstvakantie staken 
42 leerlingen van de 3de graad het 
Kanaal over: ze bezochten onder 
andere Oxford en londen. 
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Richard III geldt als de ultieme belichaming van het kwaad, Hitler, Stalin en 

Mao in één, de verpersoonlijking van de geperverteerde machtswellus-

teling die zijn tegenstand systematisch decimeert met als enige doel: de 

kroon op zijn eigen mismaakte hoofd zetten.

Richard III is straf spul waar theatermakers maar niet af kunnen blijven. Het 

doorgedreven machiavellisme van het hoofdpersonage blijft na meer dan 

420 jaar als een rattenvanger vele regisseurs betoveren. Het stond in de 

sterren geschreven dat dit stuk ooit het schooltoneelrepertoire zou vervol-

ledigen. 

Moet er nog Shakespeare zijn?
Het moet gezegd: we hebben er al een mooi Shakespeareparcours opzit-

ten. In de vroege jaren ’90, toen het overgrote deel van het huidige lera-

renkorps zelf nog de schoolbanken bevolkte, zette de legendarische Ga-

briël ‘Gabber’ Van Landeghem de toon met Midzomernachtsdroom, één 

van Shakespeares komedies. en, blijkens de verhalen die nog steeds de 

ronde doen, eentje om duimen en vingers van af te likken. amper twee 

jaar later was er lovestory par excellence Romeo en Julia, het schoolto-

neel aller schooltonelen. Over de kwaliteit van het stuk wordt door de 

protagonisten van die tijd in alle talen gezwegen; kwatongen beweren 

dat de pedagogische kwaliteiten van regisseuse Loes van den Heuvel 

dezelfde eenzaam hoge toppen scheerden als de grappen en verhaal-

lijnen van fC De Kampioenen. In 1998 werd hoog ingezet met Hamlet, 

in een tijd waarin de 17e-eeuwse sterauteur zowat de helft van de Holly-

woodscenario’s op zijn conto schreef en Vlaanderen plat ging voor Tom 

Lanoyes Ten Oorlog, een eigenzinnige bewerking van Shakespeares ko-

ningsdrama’s in marathonvorm. Onze Hamletpoging was verdienstelijk, 

maar wellicht iets te ambitieus. Toen werd het echter stil aan het Shake-

spearefront. 

De Griekse tragedie kende op school een heuse revival, terwijl der William 

zich een sabbatical van zomaar even negen jaar permitteerde. Om in 2007 

snoeihard terug te komen met de burleske, over-the-top uitvoering van 

zijn horrorstuk Titus andronicus. De enen kropen op hun stoel en riepen 

deze worp van Jan Geers uit tot beste schoolstuk van de laatste tien jaar. 

anderen kropen onder hun stoel met de woorden ‘een regelrechte draak, 

het schooltoneel onwaardig’.

Van zwijn tot koene krijgsheer
Zo komen we dus bij Richard uit. Na één komedie en drie tragedies voor 

het eerst een historisch stuk, een koningsdrama met een stamboom om 

u tegen te zeggen. Shakespeare liet het stuk omstreeks 1591 op de we-

reld los. Hij baseerde zich daarbij losjes op de geschiedenis van de echte 

Richard III, de laatste koning van het huis York die in 1485 in de slag bij Bos-

worth finaal de duimen moest leggen tegen Hendrik VII. Het trieste lot van 

Richard vormt het sluitstuk van de Rozenoorlogen, de bittere troonstrijd 

tussen het huis Lancaster en het huis York, die in het voordeel van de Lan-

casters beslecht werd. Geheel conform de toenmalige opvattingen zette 

Shakespeare Richard neer als een moordlustig, konkelend en kronkelend 

zwijn. een opvatting die ondertussen door geschiedkundigen naar het 

goedgevulde rijk der fabelen werd verwezen: Richard was een uiterst intel-

ligent man, een koene krijgsheer en een bekwaam staatsman bovendien.

Richard: the making of
Zoals steeds is het maakproces van een schoolproductie een erg span-

nend en broos procédé. Grote troef bij dit project is, naast de kruisbestui-

ving tussen de twee deelnemende scholen, het aantrekken van een pro-

fessioneel regisseur die zijn sporen in het circuit al verdiend heeft. Daarbij 

is het telkens in suspense afwachten hoe de regisseur het repetitieproces 

zal aanpakken, welke stempel zal hij/zijn drukken? Wordt er geïmprovi-

seerd dat het een aard heeft of staat er van meet af aan een glashelder 

concept? Gaat de pees erop of mag er al eens gelachen worden?

De jaarlijkse queeste van schooltoneelpitbull Peter Stabel, die ondertussen 

kan bogen op een wijd vertakt netwerk connecties in het Vlaamse thea-

terlandschap, leidde ons dit jaar naar Barbara Vandendriessche. Zij maakte 

naam als scenografe, naast regiewerk voor onder andere De Barre Weldaad 

en Het Gevolg. Bij de eerste lezing wist ze ons meteen bij het nekvel te 

grabbelen met imposante plannen voor het scènebeeld. Het speelvlak zou 

bijna letterlijk een strijdperk worden, terwijl gestileerde portretten van alle 

spelers het gebeuren flankeerden en observeerden. Barbara kwam meteen 

ook aanzetten met een uitgepuurde, gefileerde versie van het oorspronke-

lijke stuk. De barokke taal (prachtig om te lezen, maar zo goed als onspeel-

baar) en talloze nevenintriges werden rigoureus geweerd. Om het verhaal 

te doorgronden en de verhoudingen tussen de personages te begrijpen 

werd er uren getobd en gewrocht, elk personage werd gewikt en gewo-

gen. Hele stambomen werden ontvouwd en bijgeschaafd: geen overbo-

dige luxe als je de oorspronkelijke tekst leest. Rollen werden verdeeld en 

olVP-sjks wagen ZicH Voor juBileumstuk aan ricHard iii

a horse! a horse!  
my kingdom for a horse! 

Voor de twintigste keer al veroveren College en Presentatie stormenderhand de bühne van de stadsschouwburg. 
Een huzarenstukje dat geen enkel toneelgezelschap in Sint-Niklaas nog voor elkaar krijgt. Voor deze jubileum-
productie zetten we onze tanden in één van de meest duistere stukken die überbard Shakespeare uit zijn veer 
wrong. 
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weer gewisseld, ontdubbeld en geschrapt, 

terwijl we de tekst in ons hoofd ramden. 

Meer dan eens twijfelden we aan de haal-

baarheid van het hele opzet. Zou ons pu-

bliek hier ook maar iets van begrijpen? Hoe 

vind je de juiste toon om de gruweldaden 

van Richard geloofwaardig neer te zetten?

De klik
Tot je, ergens middenin de kerstvakantie, die 

je als rechtgeaard theaterbeest geheel in dit 

prachtproject investeert, de eerste echo’s 

van een voorstelling hoort. Het stuk begint 

te klikken. Je ervaart hoe de met liefde en 

vakmanschap gecomponeerde muziek van 

duivelskunstenaar annex turnleerkracht Bert 

De Gendt het stuk power en leven geeft en 

de laatste twijfels letterlijk wegblaast. Het 

doet je stiekem verlangen naar de ingehou-

den adem van het publiek, de confrontatie 

met het honderdkoppige beest, de adrena-

line van het moment.

Het onbetaalbare gevoel je doordeweekse 

leventje af te gooien en voor even groots en 

meeslepend te leven in het moment. De eer 

en het genoegen om je lichaam en geest tij-

delijk te lenen aan Richard Killermachine.

Waar is mijn paard?

Waar is mijn paard?

Ik geef u mijn kroon nu voor één paard

BN 

Reeds enige jaren wordt er, noodgedwongen, 

ook gerekruteerd buiten het College maar nu 

plukken we de vruchten van het zoeken naar 

talent in alle onderwijsnetten en de meeste 

scholen van Sint-Niklaas. Bij de vooropleiding 

kwamen wekelijks meer dan 35 jongens bijeen. 

In vergelijking met de vorige ja-

ren is dat een verdubbeling. 

De vooropleiding werd gegeven 

op 5 verschillende plaatsen. De 

jongens van het vrij onderwijs 

kwamen samen in het College 

na de schooluren. De anderen 

hadden, meestal over de mid-

dag, repetitie in hun eigen 

school.

Nieuwe zangers
Begin september konden we 

maar liefst 15 nieuwe zangers 

verwelkomen in het eigenlijke 

koor. Het koor bestaat nu uit 

45 knapenstemmen (tot 14 jaar) en 20 mannen-

stemmen (vanaf 15 jaar). Dat is het hoogste aan-

tal uit de koorgeschiedenis.

Bij de muzikale leiding is er naast de dirigent nu 

ook een assistent (Pieter Stas) en een stemvorm-

ster (Linda Van Handenhoven). Gezien het grote 

aantal zangers is dit noodzakelijk om de zangers 

ook nog individueel op te kunnen volgen.

Hoogtepunten uit 2009
Net voor of in de paasvakantie werkten de kna-

pen mee aan zes uitvoeringen van Bachs’ Mat-

theuspassie. Vier daarvan in Nederland.

In mei hebben we een cd opgenomen die on-

dertussen is uitgebracht (zie inzet links). Verder 

in dit artikel meer hierover.

De koorreis naar Duitsland en frankrijk in juli 

werd afgesloten met een zeer gesmaakt concert 

in Colmar. Uit de Dernières Nouvelles d’alsace: 

amBassadeur Van de stad

knapenkoor in dulci jubilo  
beleeft hoogdagen

Op 11 januari 2009 luisterde In Dulci Jubilo de nieuwjaarsreceptie op, 
aangeboden door het stadsbestuur van Sint-Niklaas aan haar inwoners. 
Dit eerste optreden van 2009 was symbolisch voor de vernieuwde  
werking van het koor dat meer dan ooit openstaat voor alle jongens  
uit de stad en omstreken.

<<<



26 IC HOU feBRUaRI 2010

PlANKENKOORTS

“Savoureuse et gracieuse a été la prestation 

du choeur de garçons ‘In Dulci Jubilo’, venu de 

Belgique et accompagné ce mercredi soir à la 

collégiale Saint-Martin à Colmar par l’ensemble 

baroque Holone de Belfort.”

22 november: wat een concert!
Hoogtepunt was het concert op zondag 22 no-

vember in de Collegekerk. In een concert met 

uitgebreid orkest en solisten bracht In Dulci Ju-

bilo werk van Haydn. Op het programma o.a. de 

Sint-Nicolaasmis. Gezien de thuishaven van het 

koor een voor de hand liggende keuze. 

Dit concert, in de periode van de intrede van de 

Sint, werd georganiseerd in samenwerking met 

het Sint-Nicolaasgenootschap n.a.v. hun 20-jarig 

bestaan. Bovendien was 2009 ook een herden-

kingsjaar van de componist Joseph Haydn, over-

leden in 1809.

Gesprokkeld uit een recensie van Klassiek Cen-

traal: “Waarom is dit koor niet beter bekend? Het 

is een van die knapenkoren waar er al te veel van 

verloren zijn gegaan. Dit koor bestaat en leeft. Het 

betere en het beste is er echt nog!

De onbekende psalmen door Haydn getoonzet, 

klinken ‘full English’. Je waant je tijdens het luiste-

ren naar dit koor zo in een of andere Engelse col-

legekerk. De sfeer is meteen in de juiste richting 

gezet.

Een perfect tempo, een begeleidende basso conti-

nuo die zich niet opdringt, geen gehakketak maar 

een gebonden lijn. Het start met de English Psalms 

en het eindigt zo met de laatste noot van de Missa. 

Het koor is een afgewerkt product.

Een extra bravo voor al de knapen van het koor die 

zo hun best doen om zo mooi te zingen en er vele 

vrije tijd aan opofferen”

Het volledige artikel vind je op: 

http://users.telenet.be/klassiekcentraal/rubriek/

recensie.htm

Verder had het koor ook nog 3 optredens met 

een kerstprogramma o.a. in Utrecht (NL).

Vooruitblik
enkele jongens uit het koor zingen de solopartij 

uit de Chichester Psalms van Leonard Bernstein. 

Samen met het Vlaams Radiokoor, jazzpianist Jef 

Neve en de finse dirigent Timo Nuoranne. Vanaf 

22 januari zijn zij te horen in onder meer Brussel, 

Gent, antwerpen en Brugge. 

Ook dit jaar staan er weer enkele uitvoeringen 

van de Mattheuspassie op het programma en in 

mei neemt In Dulci Jubilo voor het eerst sinds lan-

ge tijd deel aan het europees muziekfestival voor 

de jeugd in Neerpelt. Op 1 of 2 mei presenteert 

het koor zich voor de jury met een optreden.

De koorreis brengt ons in juli naar het Poolse 

Krakau en in november zingen we de Sint-

Nicolaascantate van Benjamin Britten. Dit in sa-

menwerking met de Capella Brabant (NL) en de 

tenor Guy de Mey

De cd
De nieuwe cd van het koor verenigt een recente 

opname van de Six english psalm settings met 

een opname uit 1982 van de Paukenmesse. al-

lemaal werk van de Oostenrijkse componist Jo-

seph Haydn.

Haydn kwam in dienst bij de esterhazy’s in 1761 

en bleef daar tot 1790. Niet alleen de specifieke 

eisen van zijn opdrachtgevers maar ook de be-

perkingen, die keizer Jozef II de katholieke kerk-

muziek oplegde en die pas in 1792 door keizer 

franz I ongedaan werden gemaakt, stimuleer-

den Haydn, toen hij reeds half op rust was, zijn 

laatste 6 missen, waaronder zijn Paukenmesse of 

Missa in tempore belli, te componeren.

De authentieke titel verwijst naar historische 

gebeurtenissen. In 1796 kregen de legers van 

Napoleon vaste voet in Italië en bedreigden ze 

de Habsburgse monarchie. Met deze mis drukt 

Haydn zijn nationale trots uit en zijn afkeer voor 

de franse generaal. Vooral in het ‘dona nobis 

pacem’ suggereren paukengeroffel en trompet-

geschal het nakende oorlogsgeweld.

De opname uit 1982, die ooit op een LP ver-

scheen, staat na al die jaren nog steeds over-

eind. Bovendien is het een eerbetoon aan de 

toenmalige dirigent (en oud-leraar van het Col-

lege) e.H. Marcel Van Daele, vorig jaar overleden.

Haydns reizen naar engeland, waar hij onder de 

indruk kwam van Händels oratoria, waren onge-

twijfeld de aanzet voor zijn beide oratoria, maar 

bezorgden hem ook de opdracht voor zijn 6 en-

gelse psalmen.

Tijdens Haydns tweede verblijf in engeland 

kreeg hij van de clericus William Dechair Tat-

tersall de vraag enkele psalmen op muziek te 

zetten. Het was Tattersalls bedoeling de samen-

zang in de engelse kerken te verbeteren. Hij 

kon voor zijn plan rekenen op de medewerking 

van engelse organisten en componisten. Maar 

Haydn, die al tijdens zijn eerste verblijf in enge-

land faam had verworven, werd aangekondigd 

als ‘the most celebrated composer of the pre-

sent day’. Die mocht dus zeker niet ontbreken.

Deze opname dateert van mei 2009.

Je kan de cd bestellen via de website  

van het koor (link op www.sjks.be).

De koor-site is trouwens volledig vernieuwd 

en zeker een bezoek waard:

www.in-dulci-jubilo.be

Dieter Van Handenhoven
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Kou en vocht maakten je nog verder kreupel en deden je longen ook geen 

deugd, en slechte eetgewoonten zorgden ervoor dat ook je andere in-

gewanden danig op de proef werden gesteld. Slechte hygiëne tenslotte 

zorgde voor de genadesteek. Het gevaar loerde om elke hoek. Choleraatje 

hier, Spaans griepje daar, pestje ginder. Je had een serieus lotje gewon-

nen als je pas op je 60 ‘mocht gaan’. De grote pot was weggelegd voor 

de zeventigers en als je de 80 haalde had je de euromillions op zak. en dan 

nog. Niet voor niets lag (en ligt nog steeds) de pensioenleeftijd op 65. De 

meesten waren dan toch al de pijp uit en de anderen kregen nooit de kans 

zoveel pensioengeld te verdienen als ze ooit in het pensioenfonds had-

den gestort. Ik heb 3 van mijn 4 grootouders gekend. Petere Schack was 

al lang voor mijn geboorte van het toneel verdwenen: een longontsteking 

had hem al in 1939 geveld (Tedju, die was dan maar 53, net als ik nu) Pitte 

Paulien hield het als krakende wagen uit tot haar 76. Pepé Verhille hield het 

door een hartinfarct ook al voor bekeken op zijn 68 en Pitte Madeleine gaf 

op haar 74 de geest na 3 maanden ellende tengevolge van een hersen-

bloeding. “een jaar of 10 te vroeg”, klonk het gesakker op de meeste begra-

fenissen. en dan zeggen we nog niets over al die ‘engeltjes’ die amper van 

het leven mochten proeven.

Ouder zullen we worden
Uiteraard zijn er nu nog mensen die veel te snel van het toneel verdwijnen 

en als de natuur het niet doet, helpen we die wel een handje: we racen als 

gek halfdronken op onze autowegen; waar we vroeger op kruistocht gin-

gen, gaan we nu oorlog voeren voor democratie, blazen we een auto op 

of gebruiken we een bommengordel als broeksriem. ’t Leven is een feest. 

Laat het maar knallen.

Maar hoezeer we ook ons best doen, ouder worden zullen we. Nu zou je 

denken dat de overheid tamelijk ingrijpende maatregelen zou nemen om 

die dreigende vergrijzing – zeg maar overbevolking – tegen te gaan. Voer 

de limiet op de snelwegen op tot 150 km/u, verlaag de prijs van rookwaren 

drastisch en moedig de jeugd aan om meer dan stevig te drinken. Men-

sen die dan nog niet willen luisteren en per se oud willen worden kan je 

best tot andere gedachten brengen door aan hun portemonnee te zitten: 

ze mogen van hun pensioen genieten, maar met mate en zeker niet te 

lang. Verminder bijvoorbeeld dat pensioen met dertig procent vanaf hun 

zeventig. Willen ze dan nog verder: geen jaarlijks reisje meer in het laagsei-

zoen naar de Dom Rep of een citytrip naar weet-ik-veel, neen, ’t zullen dan 

wel alle dagen boterhammen met confituur zijn of erger nog, zoals in ons 

plaatselijk dialect, boterhammen met ‘vantussen’. Maar zo zitten we niet 

in mekaar. al wat onze gezondheid ook maar enige vorm van schade zou 

kunnen toebrengen wordt verketterd. 

Waar is de rook gebleven?
Rokers zijn de paria’s van onze maatschappij geworden: in officiële gele-

genheden wordt hun weldra drank en spijs ontzegd. Waar is de tijd van 

“Het is geen man die niet roken kan”, van de zwartberookte plafonds in de 

Vlaamse livings, lekker meeroken met de voetbalsupporters op de staan-

tribune, een kaartje leggen op de trein in de rokerscoupé waar de blauwe 

mist soms te snijden was, de les nog maar net gedaan en al een sigaret 

sPorten is (ook en soms) geZond

doenwaddage-
kuntègeirendoet

De mensheid wordt steeds ouder. Een paar honderd 
jaar geleden mocht je je gelukkig achten wanneer je 
op je 35ste alle geleverde veldslagen tamelijk over-
leefd had. Was je de schedel maar half ingeslagen en 
was je maar een half been kwijt door een rake klap 
van de botte bijl van een bebaarde viking: dieu soit 
loué. Want vanaf je 35 kon de natuurlijke aftakeling 
pas goed beginnen. 

<<<
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opsteken in de gang van het eerstejaar om vervolgens de peuk onder de 

chauffage te sjotten voor je de klas terug binnenging? Mag niet meer! Te 

ongezond (Is uren in de file staan dan zoveel gezonder? Of als fietser staan 

wachten aan een rood licht naast de uitlaat van een lijnbus?). Nog even en 

we steken ze in een soort asielcentra, die rokers. Zoals de melaatsen vroe-

ger. Komen we misschien nog maar eens aan een heilige. alvast een paar 

kandidaten. Dré Van Gassen, Luc De Ryck (kon zelfs boterhammen kauwen 

en roken tegelijkertijd), Danny Baart (kan zelfs met zijn sigaret op bord 

schrijven denk ik) of ander jong aankomend talent zoals ‘rook en rollers’ 

Matthias Verougstraete en Pieter De Geest of, met roots in het land dat ons 

al de Heilige Nikolaas van Myra leverde, Hatice Bas. 

en met het verketteren van het roken houdt het niet op. 

Vet? Nee, een supplementje aub
eeuwenlang heeft de mensheid gezwoegd, gesleurd, geslaafd om amper 

het zout op zijn patatten te verdienen. Honger de beste saus? Moet je eens 

aan de generatie ‘van voor den oorlog’ vragen. eén keer vlees in de week 

en qua variatie in groenten en fruit was ’t ook al gene vetten. en dan moest 

den oorlog nog beginnen! Grijs brood dat na dagen nog zo wak was dat 

het aan het broodmes bleef plakken. Boter waar ’t water op stond te drij-

ven en malt in plaats van koffie. en wanneer je als stadsjongen bij de boe-

ren tegen woekerprijzen een klutske blauwe patatten wou kopen, mocht 

je al blij zijn dat ze de hond niet op je afstuurden. Dan zijn de tijden geluk-

kig veranderd. Kunnen we eindelijk – na millennia op ons kin kloppen – 

eten en drinken wat we willen. Dat zal wel! Ongezond is dat. alle vet en sui-

ker moet verbannen worden, want is oorzaak van hart- en vaatproblemen. 

Spek op de boterham? Hoe durft ge? Meer dan twee kopjes koffie per dag? 

Moet ge ’t aan uwen tikker krijgen misschien? Lekkere bruine suiker op de 

rijstpap? Ge zult nog zo vet als moor worden! Neen, we mogen nog net 

balanceren op de rand van de anorexia. Het enige wat we ten overvloede 

mogen eten zijn voedingssuplementen: fytodinges om kalm te blijven, os-

teodinges om ons botten niet te breken, prostadinges om goed te kunnen 

blijven plassen en transitdinges om onze aarsdrang op peil te houden. 

Oei, de zon!
eindelijk, eindelijk kunnen de mensen zich eens een paar weekjes (jaja, 

in ’t onderwijs wat meer, ik hoor het u al zeggen) ‘verlof’ permitteren. 

Uitblazen. Batterijen opladen. Bekomen van de geleverde inspanningen. 

eens in onze bijna-flikker met een schoon boeksken in onze handen 

van ’t zonneke gaan genieten aan een of ander binnen- of buitenlands 

strand. Mag niet! Uit die zon gij! Smeert u maar al in! Zet uw klak maar 

al op! De UV-stralen, weet je wel! als je dan toch in de zon wil liggen: 

zoveel mogelijk van je lichaam bedekken (maar op de antwerpse Meir 

in een boerka rondlopen mag niet. Moet toch precies gezond zijn in de 

zomer, niet?) Je weet dat die zon schadelijk is hé! Ga dan maar rap mee 

betogen tegen de opwarming van de aarde in Kopenhagen! Want als dat 

hier zo verdergaat met onze bol, zal niet alleen over vijftig jaar Nederland 

compleet overstroomd zijn door de afsmelting van de ijskappen (is dat 

geen droom?) maar zullen we hier in België een Middellandse Zeeklimaat 

hebben (gedaan met de files naar Zaventem richting zon, we zullen de 

appelsienen zo van de bomen kunnen plukken op De Ster) en de woes-

tijn zal ongelooflijk oprukken zodat we zullen te maken hebben met de 

eco-vluchtelingen (die kunnen er wel nog bij zeker, we zijn ondertussen 

toch al een en ander gewend, niet?)

Sporten moet!
en alsof ons dat nog niet allemaal genoeg in een gezondheidskeurslijf 

stopt, moeten we nog gaan sporten ook. Want sporten is gezond. Maar is 

dat wel zo? Want ze maken ons zo te zien toch wat wijs, hé? Ne mens be-

gint op de lange duur aan alles te twijfelen. Natuurlijk moet je de vraag of 

sporten gezond is niet stellen aan mensen die leven van de sport. Stel de 

vraag dat aan bijvoorbeeld Luc Pierssens en ge weet het antwoord al op 

voorhand. alhoewel. een echt antwoord zal er niet snel komen. Maar zijn 

lichaamstaal zal boekdelen spreken. Wat zeg ik? Heelder encyclopedieën! 

als je hem de vraag stelt, zal hij verbaasd een stap achteruit zetten (recu-

ler pour mieux sauter), de rechterwenkbrauw zal ongetwijfeld de hoogte 

ingaan en hij zal je bekijken met een blik van “ben jij wel dezelfde persoon 

als degene die ik daarnet nog wist te appreciëren? Wat is er met jou ge-

beurd?”

en dan is aandringen overbodig, ongehoord eigenlijk. Want eigenlijk 

weet je ’t allang: Pierssens is sport, Pierssens ademt sport, van voetbal 

over volleybal, basketbal tot zelfs dans. Luc Pierssens is gezond. Hooguit 

een paar ziektedagen per jaar. Ziektedagen? Ne collega weet dat niet zo, 

maar het kan goed zijn dat Luc op dat moment zijn wonden aan het lik-

ken is tengevolge van een beenharde tackle, meer nog, een doodschop 

van een ex-leerling ter gelegenheid van een partijtje zaalvoetbal bij 

nacht en ontij in de sporthal van Stekene. Ook onze andere turnmeesters 

ademen gezondheid uit. erwin De Smet gaat op zondagochtend roeien. 
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Geen dutje na de middag, want dan wacht de verbouwing van de bad-

kamer of de zorg voor de bijtjes. en schuif geen ijspiste onder zijn schaat-

sen of hij ziet zijn bed helemaal niet. (alhoewel, die keer dat hij door het 

ijs zakte en onderkoeld raakte...) Bert De Gendt ademt de gezondheid uit 

van een continue fitheid om jaloers op te zijn. Vorig schooljaar enkele 

maanden buiten strijd met een knieletsel. Dat was maar iets motorisch, 

dat heeft niets met gezondheid te maken. Bij hem is dat allang vergeten. 

Un accident de parcours.

Nieuwe knieën graag
en toch kan sporten voor een parcours accidenté zorgen. 

Ik had hem onmiddellijk herkend, op de startavond van het eerste jaar in 

augustus. Hij mij niet. Logisch, want hij was de vedette geweest. Ik slechts 

een kalend kopje in de zelfs toen al veel te kleine massa supporters van 

KSNS (de Koninklijke Sint-Niklaasse – let op de dubbele a en s, kwestie 

van dikke nek en overdrijven zijn we er altijd bij geweest, hé – Sportkring).  

franky De Daele. Kende ik al van in the early seventies. een paar jaar jonger 

dan mij. Kwam naar de humaniora van de Normaalschool in de Kasteel-

straat vooral om te sjotten. Onvermoeibaar. Stond al ‘op het veld’ om half 

acht ’s morgens. Matchkes spelen. Op ‘zeesletsen’ wat men overal elders 

tuinpantoffels noemt. Niks, geen blitse Nikes of adidassen, niks, geen sa-

cocheken van Louis Vuitton, niks, geen petje scheef op ’t koppeken, niks, 

geen broek met kruis tussen de knieën, zeg maar kakzak. Gewoon fran-

ky De Daele, ‘die jongen van de Kleibeke’ met de fiets naar school. en ’s 

avonds – lang na schooltijd, want eerst moesten nog een paar matchkes 

gespeeld worden ‘op de koer’ – met de fiets rechtstreeks naar de training. 

Later nog altijd met de fiets naar training en match, ook toen hij net bij 

het eerste elftal van de Koninklijke kampioen speelde in tweede nationa-

le. Parkeerde toen zijn fiets tussen de BMW van Georges Leekens (jaja, dé 

Mac The Knife) en de Mercedes van Jan Simoen (ook al ex-Club Brugge). 

De eenvoud zelve. Want op het terrein viel toch alle onderscheid weg. Je 

moest je steeds opnieuw bewijzen in dat wereldelftal met Danny Van Den 

Hende, fredje Truyens (met beide heb ik nog bij fC Gerda gespeeld, maar 

ik was het nog niet waard de veters van hun sjoes te binden), Marc Bevers, 

eric Lacroix,... Zwijg, stop ermee of de tranen komen weer in mijn ogen.

en wat deed fitte franky na de training? Decompresseren? Recupereren? 

Languit op de sofa genietend van de aanbidding van enkele supporteres-

sen? Bijlange niet, want franky was bezeten van het balletje. Na de training 

gaan squashen. en na de squash nog wat gaan zaalvoetballen in de Sport-

hal van ’t College. Nooit een match missen. Kerngezond. 

en toch. 

al aan zijn tweede paar knieën bezig! Te veel sporten lijkt dan toch niet zo 

gezond te zijn. Ook hier is trop teveel en teveel trop!

leraar bijt hond
Dat zegt mijn madam ook altijd als ik weer eens op de koersfiets kruip. 

Want verslavend is het wel, al dat gesport. enkele jaren geleden begon ik 

fanatiek te wandelen. Moest ik me van mijn madam nen hond aanschaffen. 

Want met al dat onveiligheidsgevoel, en zo ’s avonds laat gaan wandelen... 

Wie wil er nu een leraar van ’t College een klap of nog veel ergers verkopen 

om een uur of tien ’s avonds? Maar allez, voor de liefde doet ne mens zotte 

toeren, nietwaar? Dus me maar nen bobby aangeschaft. Goed merk, niet-

tegenstaande asielhond. Husky. Na twee jaar had ik die al doodgewandeld. 

Nummer twee van ’t zelfde merk. Ook asilier. Maar veel jonger, vinniger, die 

kreeg mij op mijn knieën. Onvermoeibaar. Tot ook hij het halvelings begaf 

in de grote vakantie. Weigert sindsdien nog om ’s avonds met mij de lange 

wandeling te maken. Staat dan stokstijf op zijn vier poten en wil van geen 

vin meer verroeren.’s Morgens wil hij wel. Maar niet ver. Het blijft raar en 

elke dag zonder lange wandeling “lijkt een verloren dag, met stil verlangen 

naar” (Kent ge hem nog? Reinhard Mey? De ouderen onder ons zeker nog, 

de jeugd moet maar eens gaan googlen) Idem dito met het veloken. Weer 

of geen weer, den bike op. alleen met sneeuwweer komt die Reinhard 

Mey-zin weer naar boven.

en voel ik me nu fitter? Ben ik gezonder met al dat gesport? Ik weet het 

nog zo niet. als je me ’s morgens uit mijn bed ziet vallen, zou je dat toch 

niet meteen zeggen. en ’s avonds moet ik voor elven in bed want anders 

krijg ik me daar na de middag ne klop van de hamer die ik voor de gong 

van vier uur niet meer te boven kom. en gezonder? al dat gewandel heeft 

de knietjes lelijk aangetast en door de positie op de fiets zijn rug en schou-

ders dringend aan revisie toe. Sporten gezond? Mijn madam zal ’t niet ge-

loven als hare sjoe weer eens uitgeteld op de zetel ligt, weer eens naar de 

kinesist moet om een en ander los te laten werken of ’s avonds al ligt te 

snurken nog voor hij zijn kousen uitgetrokken heeft, laat staan...

Krop in de keel
Maar toch moet sporten gezond zijn. alhoewel ik begon te twijfelen toen 

ik het ex-minister anciaux hoorde verkondigen. als een politieker de passie 

preekt, kiezer let op uw centen. Zeker als die politieker anciaux heet. Hij 

ging Vlaanderen meer laten bewegen, laten sporten, want dat was gezond. 

Maar voel je jezelf zo supergezond na een paar uren den Tom Boonen te 

hebben uitgehangen op een tweedehands koersmachien? en dan sla je de 

krant open en je ziet dat been van Wasil, je leest over de lange revalidatie 

van Kristof Goddaert (die vanaf nu wel met valhelm zal gaan trainen). en 

als de klap op de vuurpijl word je aan je stoel genageld half augustus door 

een mail van de directie over het noodlot dat een collega getroffen heeft 

(nvdr. Op 21 augustus 2009 werd leraar economie en wereldkampioen Moun-

tainbike bij de seniors Patrick Meersschaert door een hartstilstand getroffen).

Dagen niet goed van geweest. Toch maar weer die koersfiets op. Maar 

wat voorzichtiger toch. Lange tochten maken. Verzinken in gefilosofeer 

over de onrechtvaardigheid van het leven. elke rit minstens tien keer aan 

hem denken. Krop in de keel krijgen in Sint-Gillis. Hem voor je zien rijden in 

Haasdonk. Rijden maar. en weten dat het iemand anders is. Uiteraard. Want 

hem zou ik nooit ofte nimmer inhalen. (Is dit ook bidden?)

Ze passeren de revue
Is het dan wel gezond? Ook hier groeien mijn twijfels. Nochtans ligt het 

antwoord op de vraag voor de hand. Ga het eens vragen aan enkele kra-

nige oude Belgen. Niet van die tachtigers die alleen nog goed zijn om zich 

te laten dienen in hun serviceflat of om in de weg te lopen aan de kassa in 

het shoppingcenter, vooral wanneer het superdruk is. Nee, de echte krasse 

<<<
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ouwe pe’s. Die hebben ons misschien wel wat te vertellen. Hebben zij veel 

gesport? Moeten zij de sport dankbaar zijn? Waren zij medaillewinnaars in 

Berlijn? er liggen zo twee voorbeelden in de familie voor het grijpen. Ver 

moet ik niet zoeken. Maar ik zal toch voorzichtig moeten zijn, want familie-

ruzie en onterving liggen hier op de loer. Moeilijker dan oud-leerling Tom 

Lanoye in ‘Sprakeloos’. Hij schrijft over dode mensen, ik over de levenden, 

de misschien (hopelijk) nog lang levenden.

Pa Schack is de jongste van zes. erfelijk belast met de radde tong en het 

spiergestel van zijn moeder. Dat wil zeggen: geen. In zijn beste jaren ne 

meter zeventig voor een struise zestig kilo. Polsjes waarrond de hemds-

mouwen hingen te fladderen en die geen polshorloge verdroegen. De 

benen van fausto Coppi, maar dan in een veel lichtere tint. Op de fiets net 

nog niet fluiten in de wind. “Onzen antoine moet altijd twee keren bin-

nenkomen voordat ge hem gezien hebt”, sneerden zijn broers. In zijn jon-

ge jaren sporten? Sjotten op ’t pleintje aan Tereken-kerk. en wat fietsen. en 

aan een aanrijding mijn moeder overhouden. Dat wel. Maar echt sporten? 

Dat was weggelegd voor ‘onze Rik’. atletisch gebouwd. Beeldhouwmodel. 

atleet. Turner. Kon alles. al weg voor zijn zestig. MS. Of voor ‘onze Wies’. 

Voetballen bij fC Gerda. een halve eeuw in dienst van zijn club. Maar op 

zijn zeventig weg. Longkanker. (Geen chemo, geen operatie, geen bestra-

ling. Dokter hoe lang heb ik nog? Tien maand? Dan weet ik genoeg.) ‘Onze 

Miel’ had ook gesjot en was met zijn 83 de overall-oudste-Schack die de 

wereld ooit heeft gekend. alhoewel de laatste drie jaren wel erg lang duur-

den. ‘Onze Charel’ had heel wat meer spieren maar mocht het tijdelijke al 

met het eeuwige verwisselen op zijn 65. Longkanker. ‘Onze frans’ was de 

lange van het gezin. Mocht slechts 19 worden. Hartproblemen.

Te voet naar Halle
en ‘onzen antoine’? Nooit tot sportieve veldslagen te verleiden geweest. 

Zwaar werk? “Laat mij dat maar doen, manneken, opzij”, zeiden zijn broers 

wanneer hij een karwei moest opknappen. “Moeder, geef onze kleinen 

nog maar een snee brood, want hij bloost weer gelijk ’t sap van een raap”. 

Dus de kleine werd drukker. Niet meteen zwaar beroep. Toch acht uur per 

dag rechtstaan. Nooit geklaagd over zware benen. acht uur per dag of nog 

veel langer. Geen actief sporter, wel passief. Met veel passie. Tot hij op zijn 

zestig zijn eerste bedevaart naar Halle aanvat. 63 kilometer. Te voet. Trai-

ning? amper. Problemen onderweg? Geen. en elk jaar opnieuw paraat. een 

nachtje goed slapen en hij is weer ‘fris man’. Kan weer spelen met de klein-

kinderen en nu zelfs achterkleinkinderen.

De tand des tijds begint lelijk te bijten op zijn 80. Maar zie, nu is hij er weer 

door: dagelijkse wandelingen, onderkoster spelen in de OLV-kerk en weer 

commentaar op vanalles en nog wat. en met vooruitzichten. Waarom zou 

hij dit jaar – na een oponthoud van 4 jaar – niet nog eens de tocht naar 

Halle aanvatten? De straffe, de stoere, de snelle, de gespierde, de sportieve: 

ze liggen er allemaal al onder. Hij – onze smallen – rijdt nog op zijne Ra-

leigh naar zijn kerk en op familiebijeenkomsten kan hij nog gerust een mo-

noloog ‘à la fidel Castro’ afsteken. Sporten gezond? ”Doen waddagekunt, 

manneken, nooit overdrijven. en veel doen wat ge graag doet en waar ge 

van weet dat ge er goed in zijt”.

een andere oude Belg is bompa Christiaens. Mijn schoonvader. Nooit ge-

sport. Nooit interesse gehad voor “mannen die achter nen bal lopen om 

hem dan weg te sjotten” of “die steeds hetzelfde rondje rijden met de 

koersfiets met dat onnozel stuur. Hoe saai moet dat zijn!” Wat zeg ik? Niet 

sportief? a-sportief ja! Sporthater gewoonweg. Walter Roggeman zou ne 

zoon van hem kunnen zijn. In zijn 83 jaar slechts 2 keer passief gesport. De 

eerste keer toen hij naar de match België-West-Duitsland heeft gekeken tij-

dens de europabeker 1980. (Hij had er blijkbaar van genoten, maar die ene 

match was hem toch al ruim voldoende geweest) en een tweede keer vo-

rig jaar toen hij in volle journalistieke komkommertijd echt niets anders te 

lezen had in zijne Standaard dan de uitslagen van de Tour en Tom Boonen 

niet bij de eersten had gevonden. “Den Boonen is ook niet vet dit jaar hé, 

die zou er ook beter mee stoppen”. en dat tegen een Boonensupporter! 

Verder schudt hij meewarig het hoofd als hij zijn schoonzoon drijfnat van ’t 

zweet van zijn ‘koersmachien’ ziet stappen.

“en die kon dan op zijn gemak in ne zetel in zijnen hof een boek aan het 

lezen zijn” zie ik hem dan denken (en kan ik hem ongelijk geven?)

en toch. Nooit ziek geweest (hooguit elke winter een echte Sint-Niklase 

‘sneuvering’). eind januari al 84 jaar lang. een onvermoeibaar tentoonstel-

lingbezoeker! Van alle Belgische steden kan je niet de meest geheimge-

houden collectie vernoemen of hij heeft ze gezien. Idem dito voor kerken 

en abdijen. Hoei, Doornik, Nijvel, Lessines: overal naartoe. Met de trein en 

voor de rest van de dag te voet. Bij het krieken van de dag met gezwinde 

pas naar het station, uren rondslenteren langs schilderijen en weer thuis 

voor het journaal van zeven uur. Onvermoeibaar.

Doe wat je graag doet
Maar of een mens nu moet sporten om gezond te blijven of zelfs te wor-

den? Ik weet het niet meer. Het enige waarvan ik overtuigd ben geraakt in 

mijn queeste naar de ultieme gezondheidstip is dat je voor je gezondheid 

heel veel moet doen wat je graag doet. en laat dat dan sport zijn. Of boe-

ken lezen. Of tentoonstellingen bekijken. Of wat gaan wandelen. Of gaan 

werken. Geeft niet wat. als je ’t maar graag doet en van jezelf vindt dat je 

’t goed doet, vaart je gezondheid er wel bij. 

en alles met mate. alhoewel... Mogen we soms niet eens buitensporig ple-

zier hebben in ’t leven. Ook dat zal wel gezond zijn, zeker?

Herman Schack
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Wie & Wat?
amnesty International werd in 1961 in engeland 

opgericht door de advocaat Peter Benenson. In 

België in 1973, terwijl de Vlaamse tak van de ver-

eniging het daglicht zag in 1978. Wereldwijd zijn 

er meer dan twee miljoen leden. amnesty Inter-

national streeft de naleving van alle mensenrech-

ten na. De Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens is daarbij hun leidraad. In hun cam-

pagnes en acties, voorafgegaan door grondig on-

derzoek, staan steeds een thema of land centraal. 

Op school? 
We schreven in september 2009 voor de slop-

penwijken in Kenia, in de hoop dat de regering 

daar in actie schiet om het probleem van de ar-

moede aan te pakken. In het filmforum zat ook 

al een film over sloppenwijken, Slumdog Mil-

lionaire. De leerlingen waren er dus al mee ge-

confronteerd geweest en heel wat leerlingen en 

collega’s leefden van op afstand mee met deze 

mensen en toonden dat door hun engagement.

Resultaten?
amnesty International is ervan overtuigd dat in-

ternationale samenwerking tussen mensen echt 

kan leiden tot verandering. een groot aantal ac-

ties van amnesty is echt succesvol! Tijdens elke 

nieuwe schrijfactie op onze school laten we zien 

wat de vorige actie heeft opgeleverd. Zo zien de 

leerlingen dat het wel echt iets uithaalt, die tien 

minuten die ze met plezier een brief kwamen 

schrijven, want zo lang duurt het maar om een 

gevangene aan de andere kant van de wereld of 

dichtbij te helpen! In zeker één derde van alle ac-

ties is het resultaat direct te zien: een gewetens-

gevangene wordt vrijgelaten, een ‘verdwenen’ 

persoon komt terecht, een zieke gevangene krijgt 

medische verzorging, een geïsoleerde gevan-

gene krijgt bezoek van familie of een advocaat of 

een doodvonnis wordt omgezet of uitgesteld. 

Bij andere acties is zo’n verband niet direct zicht-

baar. Het is vaak moeilijk om precies het resul-

taat te meten van het werk van amnesty. De au-

toriteiten melden zelden dat een gevangene is 

vrijgelaten of dat zijn of haar situatie is verbeterd 

dankzij de inzet van amnesty. Wel hebben (ex-)

gevangenen gezegd dat zij hun leven of vrij-

heid aan amnesty te danken hebben. Uit brie-

ven van gevangenen blijkt dat het voor hen een 

grote morele steun is om te weten dat mensen 

uit verschillende werelddelen van hun lot op de 

hoogte zijn en daar verbetering in proberen te 

brengen. Onze internationale solidariteit helpt 

om hun hoop levend te houden!

Blijf niet aan de kant zitten!
amnesty is voor haar werk afhankelijk van tien-

duizenden vrijwilligers en sympathisanten die 

ieder op hun eigen wijze de organisatie actief 

ondersteunen. Je kan brieven schrijven, lid wor-

den, donateur worden, in een demonstratie 

meelopen, een petitie tekenen, een kaars of een 

kaart kopen, aan de slag in een amnesty groep 

of en nog veel meer...

Schrijfactie?
Wat doen we nu precies op zo’n schrijfactie? De 

briefschrijvers krijgen uitleg van twee leerlin-

gen uit de hogere jaren. elke twee jaar zoeken 

we enthousiaste leerlingen die we keer op keer 

terugzien op onze acties en vragen hen of ze 

willen instaan voor de organisatie van de actie. 

enveloppen halen, postzegels kopen en op de 

brieven kleven, affiches kopiëren en op school 

ophangen, alle klassen nog eens persoonlijk 

uitnodigen, zorgen voor voldoende brieven (we 

hebben telkens een 80-tal schrijvers!)... 

Hiernaast een voorbeeldbrief die leerlingen 

moeten overschrijven. Soms wordt er ook een 

kopie van elke brief naar de ambassade van dat 

land in België gestuurd.

Voor de huidige briefschrijfacties kan je altijd te-

recht op de website van amnesty (www.aivl.be) 

of bij de betrokken leerkrachten Sofie Hennebel 

en Karen Wymeersch .

Overtuigd?
We verwachten je op de volgende schrijf-ze-vrij-

actie

SH

scHrijf Ze Vrij!

amnesty international  
op onze school

Elk jaar maken we onze leerlingen een aantal keren warm voor een 
schrijf actie van Amnesty International. Voor zij die nog niet zouden  
weten wat en waarom...

Dr. Manmohan Singh
Prime Minister of India
Room No. 148 B – South Block
New Delhi 110 001
India

(plaats, datum)
Dear Prime Minister,
I am deeply shocked by the lack of decisive action taken 
by your government to address the ongoing suffering of the 
people of Bhopal, 25 years after a gas leak from Union 
Carbide’s pesticide plant devastated their lives. Nearly 
25,000 people have died since December 1984 and some 
100,000 continue to suffer from health problems. The site 
has still not been cleaned up and the full facts of the leak 
and its impact have never been properly investigated.
While I welcome the setting up of a Coordination Com-
mittee on Bhopal, I appeal to you to:
– Provide adequate medical, social and economic rehabi-

litation to survivors and their children, and ensure that 
the factory site is cleaned up through the establishment, 
as a matter of urgency, of the promised Empowered 
Commission on Bhopal;

– Take all appropriate measures to ensure that those res-
ponsible face justice in the ongoing legal proceedings;

– Release all official information on the toxicity of the gas 
leaked, its impact on the people and environment, and 
the impact of improper storage and disposal of waste at 
the abandoned factory site.

Yours sincerely,
(naam, adres en handtekening)
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Eind augustus
De godsdienstleerkrachten komen samen om-

dat zij een nieuwe wind willen laten waaien in 

wat voorheen de PaG noemde. De naam PaG 

slaat niet meer aan en het wordt steeds moei-

lijker om leerlingen te ‘ronselen’ die zich willen 

inzetten voor ‘de goede zaak’. 

er wordt ijverig gediscussieerd en gebrain-

stormd. Wij willen PaG omdopen in ICHTHUS 

(= visje in het Grieks, een oeroud christelijk sym-

bool), en als ondertitel willen we bij onze naam 

‘back to basics’ plaatsen. Plots voel ik iets onder 

mijn schoenen: een snoepje... in de vorm van 

een visje. Goddelijk teken of toeval? We kunnen 

er in ieder geval hartelijk om lachen. Het visje zit 

nog steeds in mijn boekentas als een soort talis-

man. Ik vind de discussie met niet-gelovige leer-

lingen zeer belangrijk! Ook met hen mogen we 

het contact nooit verliezen.

Begin september
We beleggen een eerste vergadering met leer-

lingen en directie om de naamswijziging te 

bespreken. In het koor van de kerk houden we 

een pittige discussie met een 15-tal leerlingen. 

Nooit gedacht dat er zoveel leerlingen zouden 

komen opdagen. De naam ICHTHUS slaat niet 

aan bij het jonge volkje. Te intellectueel! Ook de 

‘back to basics’ zorgt voor hoongelach: de pu-

bers vinden het een typisch zinnetje voor ‘oude 

mensen die proberen modern te zijn’. Wie zou 

hun ongelijk kunnen geven? eigenlijk willen een 

aantal leerlingen af van het ‘christelijk imago’ 

op school en in de PaG. We gaan de discussie 

aan en vinden dat we juist met onze christelijke 

identiteit meer naar buiten moeten komen. er 

komt een soort compromis: met de naam V.I.S. 

gaan wij proberen meer naar buiten te komen; 

maar de leerlingen spreken vooral van ‘ ’t viske’. 

Maandelijks willen we een stiltemoment hou-

den voor vrijwilligers.

Eind september
Met een aantal gerichte acties laten we de 

school langzaam kennismaken met ons nieuwe 

groepje. Op een morgen staat er een levens-

grote vis op de speelplaats getekend en zijn alle 

borden ‘bekrijt’ met visjes. De actie wekt grote 

hilariteit: sommige leerkrachten menen dat er 

een flauwe grappenmaker aan het werk is die 

heeft ingebroken en doen hun beklag bij de di-

rectie. Die weet waarover het gaat, maar houdt 

de kiezen op elkaar. een volgende morgen in 

die week ligt de speelplaats bezaaid met twee-

honderd visjes: wie het juiste visje wint, krijgt 

een filmticket. We delen na vier uur ook eens 

vissnoepjes uit! De leerlingen weten dat het ‘iets 

met de godsdienstleerkrachten te maken heeft’ 

Pag werd Vis

een semester ‘verse vis’ op het menu
Begin dit schooljaar werd de Pastorale Animatie groep (PAg) herdoopt in V.I.S., maar op het College is ’t Viske nu 
reeds een begrip geworden. Een terugblik op enkele bewogen maanden
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maar dat is ook alles. In ieder geval: het viske 

krijgt bekendheid.

Vrijdag 2 oktober
Met een plechtig inwijdingsritueel wordt de 

naam van ’t Viske onthuld. The Peace frogs zor-

gen op de speelplaats tijdens de middagpauze 

voor de nodige muzikale ambiance en nieuws-

gierige leerlingen komen kijken wat er gaande 

is. Ik hou een openingsspeech met wat bluf-

poker: ‘Jullie enthousiasme zal ons viske doen 

zwemmen!’ Maar ik houd mijn hart vast. Ik vraag 

de luisterende leerlingen een levensgrote vis op 

de speelplaats te vormen zodat we een leuke 

foto kunnen maken. als bij wonder gaan alle 

leerlingen gedwee een vis vormen. Oef, dank u 

(Heer?)

Maandag 5 oktober
Collega Patrick Meersschaert werd getroffen 

door een hartstilstand en ligt nog steeds in 

coma. Het leerkrachtenkorps voelt zich mach-

teloos. ’t Viske besluit onder de middag een 

stiltemoment te houden met bezinningsteksten 

voor collega Patrick. er komen zo’n dertigtal 

personeelsleden, en nog hoopvoller: ook drie 

leerlingen komen meebidden. De stilte spreekt... 

de woorden van Paulus zinderen na: ‘Ik denk dat 

niets ons van de liefde van Christus kan schei-

den: ons leven niet, ziekte niet en dood niet’.

Vrijdag 30 oktober
We houden opnieuw in de kerk een stiltemo-

ment: een rustige herfstbezinning. er komen 

zo’n 15 leerlingen en ook zo’n 8 collega’s. Leer-

lingen komen me zeggen dat ze de stilte soms 

bedreigend vinden, maar eigenlijk doet die stilte 

ook wel deugd. Is het mosterdzaadje aan het 

groeien?

Vrijdag 13 november
een ongeluksdag. ’t Viske wil best wat meer zijn 

dan puur bezinning. We willen ‘s avonds een 

‘christelijke thriller’ projecteren in een donkere 

collegekerk en de leerlingen van vijf en zes ‘The 

Name of the Rose’ laten zien. De directie voor-

spelde dat er op vrijdagavond misschien zo’n vijf 

leerlingen zullen komen. Het worden er elf keer 

zoveel. Begint ons viske dan toch te zwemmen? 

Na de film: soepmoment in de binnentuin die 

grenst aan de kerk. er heerst een sfeertje zoals 

op Zweinstein, de school van Harry Potter. Dat 

komt misschien omdat de lichten van de kerk 

branden; de brandglasramen verlichten op een 

bijzondere manier het tuintje. De leerlingen 

genieten van de soep en er heerst een gezellig 

vriendschappelijk sfeertje: dit wil het Viske pro-

beren zijn. Ik voel dat het goed zit. Ik ga vrij laat 

naar huis en val als een blok, moe en zeer vol-

daan, in slaap. Wat een geluksdag!

Zaterdag 21 november
eucharistieviering voor de overledenen. een oud 

ritueel. enkele weken op voorhand werd de vie-

ring voorbereid. De muziek zullen de leerlingen 

verzorgen. Ze komen me enkele dagen vooraf 

melden dat ze het doodse sfeertje van een mis 

voor overledenen eigenlijk toch niet zo goed 

zien zitten. Ze komen liever niet. Ik kan hen geen 

ongelijk geven, zeg alleen dat het zonder hen 

nog ‘doodser’ zal zijn. Ze besluiten om allemaal 

te komen. Dankjewel, beste leerlingen, wat zijn 

wij zonder jullie inzet?

Vrijdag 27 november
Opnieuw een stiltemoment tijdens de middag-

pauze. We zijn vlak voor de examens. We beslui-

ten om een ‘leerlingenzegening’ te organiseren. 

We vragen e.H. Patrick D’haenens om aanwezig 

te zijn en om de leerlingen met een fijne zegen 

de examentijd in te zenden. We gaan ‘kaarsjes 

branden’ tijdens het moment, net zoals de ma-

ma’s en oma’s doen voor zoon- of dochterlief. 

Voor iedere leerling die komt, één kaarsje. We 

kopen een zak van honderd kaarsjes. De over-

schot aan kaarsen zal nog wel gebruikt kunnen 

worden. er komen...162 leerlingen! Kaarsjes te 

weinig, dat wel! Maar het is voor ons genieten, 

genieten, genieten. Na het moment delen we 

spreekwoordelijke schouderkloppen uit, samen 

met alle collega’s die ook naar de zegening zijn 

geweest! De leerlingen waarderen dit enorm. 

Na de leegloop van de kerk: de stilte, honderd 

brandende kaarsjes aan een kruis. Iets doet me 

wat emotioneel worden en ik krijg een traantje 

in het oog. Waarom, ik weet het niet, maar het 

deed zo deugd,... al die leerlingen op de zege-

ning te zien en te ont-‘moeten’! 

Donderdag 10 december
We delen aan de ‘hevig lijdende leerlingen’ tij-

dens deze examentijd adventskaartjes uit, die 

aan een zakje met een Mariasnoepje zitten. Over 

het kaartje is enige dagen daarvoor een grote 

discussie ontstaan tussen de godsdienstleer-

krachten. er is onenigheid en we besluiten het 

oorspronkelijke plan te wijzigen. De mensen van 

het secretariaat ‘prepareren’ bijna alle kaartjes en 

zakjes. Ik ben wat beschaamd daarvoor! eigenlijk 

mist deze actie wat effect: de leerlingen komen 

zeggen dat ze vooral het schouderklopje waar-

deren dat ze er zouden moeten bij krijgen, net 

als vorig jaar! Hier hebben we geen aandacht 

voor gehad. Beide voetjes terug op de grond en 

op met ‘t Viske naar het 2de semester.

Frédéric Caulier 
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De studenten van de derde bachelor genees-

kunde aan de UHasselt krijgen de kans om als 

keuzevak vier weken lang vrijwilligerswerk te 

leveren in een lokaal project in Calcutta, India: 

het Institute for Indian Mother and Child (IIMC), 

opgericht door de Genkse dokter Jan Gysen. De 

overige twee weken trekken ze vrij rond door-

heen India om de Indische cultuur van nabij te 

kunnen ontdekken.

Een unieke kans
Koen: “een ervaring als deze is natuurlijk niet 

voor niets. We moesten een motivatiebrief 

schrijven en een selectie-interview ondergaan. 

Uiteindelijk werden er 8 studenten geselec-

teerd, waarvan ik er één ben. elke student moet 

een opgelegd thema uitwerken en voorstellen 

aan de tweede en derde bachelor geneeskun-

de. In groep moeten we een ‘India-week’ uit-

werken om medestudenten bewust te maken 

van onze exploratiestage en het doel ervan. 

elke student moet ook zelf instaan voor alle 

praktische zaken, zoals reispas, vliegtuig tickets, 

visum, vaccinaties,... “

en Koen vervolgt: ”Het zal een ervaring zijn om 

nooit te vergeten. Deze ervaring kan u online 

volgen op onze blog. Bij mijn terugkomst hoop 

ik sterker in het leven te staan en mij nog meer 

als voorheen bewust te zijn van de rijkdom van 

de Indische cultuur.”

Het IIMC
Het streefdoel van het IIMC is om de plaatselijke 

bevolking zelfredzaam te maken. Daarvoor is 

er niet alleen aandacht voor gezondheidszorg, 

maar ook voor educatie van zowel kinderen als 

volwassenen, microfinanciering en huisvesting. 

In deze projecten werken de studenten zij aan 

zij met plaatselijke werknemers en studenten 

van andere nationaliteiten. In de plaatselijke 

ziekenhuizen kunnen zij hun reeds verworven 

medische en verpleegkundige vaardigheden 

benutten en ontwikkelen. 

Promotiecampagne
Om het project op financieel gebied rond te 

krijgen, organiseren Koen en zijn medestuden-

ten een heuse fundraising (chocoladeverkoop, 

filmavond,...). al het ingezamelde geld gaat inte-

graal naar het project. De Indiabende van twee 

jaar geleden verzamelde voldoende geld voor 

een ambulance voor het project. Het geld van 

dit jaar gaat besteed worden aan de inrichting 

van een gynaecologische dienst. 

Interesse werd gewekt  
in het College?
Koen: “In mijn lagere school maakte ik kennis 

met ‘S.O.S. Jungle Kids Dhanwar’, het project 

van Geert Maes in India. Na de humaniora koos 

ik voor geneeskunde. Ik onderhield een ste-

vige band met mijn oude school omdat ik nog 

steeds zing in ‘In Dulci Jubilo’, het koor verbon-

den aan het SJKS.

Doorheen mijn volledig traject in het SJKS 

leerde ik veel bij over de Derde Wereld. Vak-

ken zoals godsdienst, Latijn (lessen filosofie) en 

aardrijkskunde droegen bij tot het vormen van 

een beeld van de Derde Wereld. De vastenactie 

van Broederlijk Delen sprak me steeds sterk aan.  

De Damiaanactie met getuigenissen over de  

Damiaanactie in Bangladesh eveneens.

Het IIMC tracht te helpen door te proberen de 

bevolking zelfredzaam te maken. Hiervoor voor-

ziet het IIMC in microkredieten en een onder-

steunend sociaal kader (gezondheidszorg, scho-

ling en huisvesting). Microkrediet houdt in dat 

de armen, die volgens de traditionele banken 

niet kredietwaardig zijn, kleine bedragen kun-

oud-leerling koen kaïret(lw’06) naar india

groeien in ontwikkelingswerk
Van maart tot mei 2010 zullen acht studenten geneeskunde van de 
Universiteit Hasselt naar India reizen voor een inleefstage van zes weken. 
Ter plekke zullen ze meewerken in een lokaal project: het Institute for 
Indian Mother and Child (IIMC). Bij deze acht studenten is ook een oud-
leerling van het SJKS: Koen Kaïret (lW ’06). 

nen lenen om te investeren in het oprichten van 

een eigen zaak. Deze microkredieten worden 

voornamelijk aan vrouwen verleend, hetgeen 

de emancipatie van de vrouw ten goede komt. 

Het ondersteunend sociaal kader is nodig om te 

voorkomen dat de geleidelijke ‘ontsnapping’ uit 

de armoede niet stagneert of afneemt. Ik ben 

dan ook blij dat ik mijn steentje kan bijdragen 

op het gebied van gezondheidszorg en educa-

tie/voorlichting.”

U kan meer info terugvinden op  

onderstaande websites:

http://indiaproject.blogspot.com

http://www.iimcbelgie.be/

http://www.iimcmissioncal.org/

een vrije gift is altijd welkom op het volgend 

rekeningnummer: 652-8112491-75

Vermelding: Indiaproject2010
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Hoewel het de tweede keer was dat we dit deden, was er toch weer een zekere twijfel. In de 

sneeuw stappen is immers veel vermoeiender dan op beton, en met temperaturen van om en 

bij het vriespunt is het toch steeds uitkijken. 

Op de spoorwegwegel wandelend tussen Sint-Niklaas en Lokeren door het langzaam ontwaken-

de Vlaamse land, werden we af en toe opgeschrikt door een trein die enkelingen die net naast 

vakantie gegrepen hadden, naar hun werk bracht. 

Uiteraard werden ze door ons uitgelaten getrakteerd op een salvo sneeuwballen, kwestie van 

‘de moral’ hoog te houden. In Lokeren aangekomen kregen we van een vriendin een heerlijk 

verwarmende tas soep. We vervolgden onze weg via Heieinde, waar we in een bui smeltende 

sneeuw terechtkwamen. Dit was de plaats waar we het voorgaande jaar onze middagstop ge-

houden hadden, we besloten echter door te stappen tot in Beervelde. 

fourage en steun van sympathieke ouders
een sympathieke vader kwam ons broodjes bezorgen in een plaatselijk café, uitgebaat door een 

immer vriendelijke man die ons een rondje trakteerde en er zelfs nog een sponsoring voor Music 

for Life bovenop deed. Na een uitgebreide middagpauze gingen we weer op pad. 

Vlak voor Destelbergen kregen we een tas soep van opgetrommelde ouders voor het laatste zware 

stuk aan te vatten: na ‘onder-de-ring-rond-Gent-door-te-steken’, ging het richting Sint-amandsberg. 

Het begon nu ook al langzaamaan donker te worden, wat als gevolg had dat de sneeuw die de 

hele dag aan het smelten was geweest, nu ijsplekken begon te vormen. 

De combinatie met vermoeidheid, schemering en de obligate discussie 

over het nummer dat we zouden aanvragen, dreigde de sfeer te kelderen. 

Na 10 uur: Het glazen Huis!
Ook begonnen hier en daar mensen serieus problemen met hun voe-

ten te krijgen. De laatste loodjes wogen het zwaarst, maar uiteindelijk 

kwamen we na 10 uur onderweg dan toch aan in Gent. Op het Wood-

row Wilsonplein aangekomen werden we opgewacht door een aantal 

ouders en leerkrachten die ons –nadat we symbolisch onze € 4450 over-

handigden aan het glazen huis – nog trakteerden in het Vooruitcafé. een 

geslaagde afsluiter voor een vermoeiend dagje samen onderweg.

alexander Lippeveld, anton De Boes, Charles Huyghe, fabrice Luyckx, 

frederik De Ridder, frederic Verlinden, Gayk agadzhanyan, Gilles Van 

Remoortel, Jill Willock Josien De Vleeschauwer, Laurens Cleyman, 

Lisa Lebbe, Lotte De Bock, Robert-Ian De Meyer, Thobias Lemmens, 

Thomas Geeroms en Tim Vanderbeke. 

Oudercontact  
18 december:  
leerlingen zamelen geld 
in voor Music for life

U kon er vrijdagmiddag op de oudercontacten 

waarschijnlijk niet naast kijken: een groep geën-

gageerde jongeren zamelde geld in ten voorde-

le van Music for Life. Ze wandelden net als vorig 

jaar op dinsdag 23 juni de 40 kilometer van Sint-

Niklaas naar Gent. Daar bezorgden ze hun spon-

sorgeld aan Het Glazen Huis waarin drie presen-

tatoren van de radiozender Studio Brussel zich 

een week lang opsloten om verzoeknummers te 

draaien tegen een bijdrage. 

Music for Life stond eind 2009 in het teken van 

malaria, een ziekte die jaarlijks direct en indirect 

twee miljoen doden maakt en daarmee de vijf-

de grootste doodsoorzaak in de wereld is. Met 

iedere vijf euro die ingezameld werd, koopt en 

verdeelt het Rode Kruis een muskietennet voor 

Burundi.

In totaal heeft de groep zesdejaars € 1956 op-

gehaald op de oudercontacten. De school zelf 

deed hier nog een mooi schepje bovenop.

Voor music for life: Van sint-niklaas naar gent

moedige stappers doen  
het opnieuw

Dinsdag 22 december was een verdomd koude ochtend, en dat heb-
ben we geweten. Omstreeks halfacht vertrokken we goedgemutst en 
met onze dikste sokken aan richting gent.
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Matthias Verougstraete – leraar
1. De vaststelling dat ook dit jaar de maanden in 

een rotvaart zijn voorbij gevlogen: januari leek nog 

maar gisteren en december bleek alweer gepas-

seerd. In alle eerlijkheid, één specifieke gebeurte-

nis vastpinnen voor 2009 is schier onmogelijk. In 

retrospect lijkt het voorbije jaar één langgerekte 

aaneenschakeling van drukke en chaotische mo-

menten, vol gelukkige en interessante mensen. Ik 

denk aan de lessen op beide scholen (nu verleden tijd!), de Italiëreis, de or-

ganisatie van Gent Jazz, recensies voor Vice, werken in de Vynilla, op Radio 

Modern, etc. Misschien is de prettigste ervaring van 2009 wel het opge-

wonden gevoel bij het lezen van deze SMS van m’n broer: “09-09-09 Just 

married. Groeten uit Vegas.”

2. film: Ik ben zeer weinig naar de cinema geweest dit jaar, maar van de 

geziene films stak Le Hérisson er met kop en schouders boven uit. Toneel: 

Met dank aan de D. Hennebel, P. Stabel en het toneel voor de vrijwilligers 

van de 3de graad: The broken circle breakdown featuring the cover-ups of 

alabama. Boek: erg genoten van aravind adiga (met The White Tiger), Bill 

Bryson (met Down Under) en – tot eigen scha en schande nu pas gele-

zen – John Irving (met The Cider House Rules). cd: Het was een waanzin-

nig jaar voor de Belgische muziek. Zeer goede, nieuwe platen van eigen 

bodem: Kapitan Korsakov (met Well Hunger), Believo! (met Radical Myths), 

De Portables (met John Terra), Benny Zen: The Recording artist featuring 

the Syphilis Madman (met UfO Conspiracy Believer), ansatz der Machine 

(met Painting Bad Weather on her Body) en nog zo veel andere... Optreden: 

de cd-release van Kapitan Korsakov, Wavves (met in het voorprogramma 

1982), aC/DC (al was het maar omdat het jeugdhelden zijn)

3. een standbeeld voor mijn kat flo, als epitoom van alle katten ter wereld. 

De wereld zou trouwens stukken aangenamer zijn, mocht ieder naar eigen 

goeddunken kopjes geven aan geliefden, zich nestelen voor een haardvuur 

terwijl het buiten regent en zou spinnen als het eten werd geserveerd. 

4. Maandag wordt ‘lasagnedag’ gedoopt en iedereen mag twee uur lan-

ger slapen op alle andere dagen.

5. Op 31 december en 1 januari! Cadeautjes. Kussen en handgeschud. Nog 

kussen. Beste wensen. Goede gezondheid. Nog meer kussen. en voorne-

mens? Goede voornemens? De horror. Voornemens zijn als zandkastelen, 

met veel liefde door een kinderhand opgebouwd, zandkastelen die in de 

verte een vloedgolf zien naderen. Voornemens zijn als sneeuwmannen, 

ook met veel liefde door een kinderhand geboetseerd, die door de mama’s 

eindejaarsvraagjes 2009 
De vragen
1. een bijzondere gebeurtenis of een ingrijpende ervaring in 2009? 

2. Je favoriete boek, film, cd,... in 2009?

3. Je mag een standbeeld oprichten voor iets of iemand. Wie plaats jij op een sokkel (en hoe en waar)?

4. Je droomt van een ideale wereld. Je mag één grote verandering aanbrengen. Wat zou jij doen, wensen?

5. eén persoonlijk voornemen voor 2010?

binnenshuis worden gebracht om ook ’s avonds voor het haardvuur te be-

wonderen. Kortom, voornemens zijn gedoemd om te mislukken. 

Conny Croes – diensthoofd secretariaat
1. Wat me bijgebleven is van 2009 is dat er vele 

‘kleine Belgen’ grootse prestaties geleverd heb-

ben. Ik herinner me de comeback van Kim Clijsters, 

waarbij we met het hele gezin voor de tv zaten 

(en normaal gezien zijn we niet zo’n tennisfans) en 

mee juichten alsof we zelf in New York zaten. een 

andere ‘kleine Belg’ zat 6 maanden in de ruimte en 

had voor een bepaalde periode zelfs de leiding van 

het hele internationale gezelschap daar. Toch geen kleine prestatie... Ver-

der was er de heiligverklaring van pater Damiaan, die voor mij persoonlijk 

een voorbeeld van naastenliefde en zelfopoffering is. Kim, frank en Jozef,... 

bekende namen, maar in mijn omgeving ken ik ook heel wat mensen die 

zich elke dag weer opnieuw inzetten voor hulpbehoevenden. Mensen die 

wat meer in de schaduw staan.. maar in mijn ogen leveren zij ook grootse 

prestaties, elk dag weer!

2. Boeken lezen, dat is een bezigheid voor de grote vakantie. Het boek dat 

me de afgelopen zomer het meeste is bijgebleven is ‘Het spel van de en-

gel’ van Zafon. Het mysterieuze in zijn boeken spreekt me enorm aan. Net 

zoals bij ‘Schaduw van de wind’ is niets wat het lijkt. alleen het einde viel 

wat tegen, maar dat neemt niet weg dat het een prachtig boek is. Naar de 

cinema gaan is al enige tijd geleden, maar sinds de komst van de digibox 

met het bijhorende Prime voor de films, komt de bioscoop naar ons thuis, 

weliswaar met enige vertraging. Zo hebben met het ganse gezin genoten 

van Stardust, een magische film over sterren en liefde en ook nog een paar 

slechteriken, maar ò zo mòoi! Omdat er bij ons thuis nogal veel muziek 

gemaakt wordt door kinderen, echtgenoot en mezelf blijft er niet veel tijd 

over om naar muziek te luisteren. Maar als ik toch een keuze moet maken, 

dan vind ik Mika wel één van de betere ‘nieuwelingen’. Vrolijke no-nonsens 

muziek die je altijd in een goed humeur brengt. een stressdag op school; 

Mika maakt het weer goed!

3. Ik bewonder wel verschillende mensen om verschillende redenen, maar 

iemand op een sokkel plaatsen... Ofwel moet deze groot genoeg zijn om 

veel volk te kunnen dragen, ofwel blijft iedereen maar op dezelfde hoogte 

staan. Iedereen heeft wel iets dat het bewonderen waard is en iedereen 

heeft ook zijn kleine kantjes. De kunst is van deze twee in balans te hou-

den en dan kom ik ineens bij de volgende vraag.
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4. Ik streef graag naar het ideale, naar de perfectie (soms tot grote ergernis 

van mijn medemens), maar ik zou het verschrikkelijk vinden mocht de per-

fectie bestaan. Wat zou dan nog de zin zijn van het leven? Goed en kwaad, 

positief en negatief, yin en yang en om het in boekhoudkundige termen te 

zeggen, debet en credit; het ene bestaat niet zonder het andere... (alhoe-

wel, in sommige boekhoudingen...) Iedere dag weer proberen er het beste 

van te maken, leren uit de fouten van gisteren en daar ook iets proberen 

mee te doen, dat maakt je als mens rijker en mooier. Neen, voor mij geen 

ideale wereld!

5. Mijn voornemen voor 2010 is: ‘spreken is zilver, zwijgen is goud’. Ik zeg 

graag mijn gedacht en heb ook graag dat anderen dit doen; maar soms is 

het al eens goed een paar seconden, minuten, of zelfs dagen te zwijgen 

en na te denken vooraleer een mening te uiten. Of dit gaat lukken weet ik 

niet, want dit voornemen staat hoog op mijn lijstje en komt met de regel-

maat van een klok terug,... tja, die perfectie, misschien moet ik de vorige 

vraag toch nog eens herbekijken... 

Sam Witte – leerling – 3lb
1. een ingrijpende verandering in 2009 is voor mij 

dat mijn zus sinds dit schooljaar op internaat zit, 

dat is wel wennen.

2. Mijn favoriete film uit 2009 is Inglorious Basterds, 

omdat het een spannende film is, met veel actie 

en soms grappig.

3. als ik een standbeeld zou mogen oprichten voor 

iemand, zou ik dat doen voor mijn moeder, op haar 

verjaardag, op het pleintje voor ons huis, omdat ze me altijd steunt.

4. als ik 1 verandering mocht aanbrengen, zou ik iedere rijke europeaan, 

amerikaan... laten betalen om een arme te helpen, op die manier zou ar-

moede al snel niet meer bestaan.

5. Mijn voornemen voor 2010 is om iets eerder te beginnen leren voor mijn 

examens, omdat ik er altijd te laat achterkom dat we toch meer moeten le-

ren dan ik dacht.

Michael Ringoir – leerling – 5HWb
1. De bijzonderste gebeurtenis uit 2009 was toch 

wel mijn 16de verjaardag. een nieuwe wereld 

opende zich; uitgaan, naar 16+ films kijken in de  

cinema en alle Sweet 16- feestjes van vrienden.

2. Mijn favoriete muziekalbum van 2009 is The 

e.N.D. van The Black eyed Peas. BeP maakt al sinds 

1995 leuke liedjes en ze blijven hip.

3. Ik zou een standbeeld oprichten voor onze 

prefect, meneer Heyninck. Meneer Heyninck verdient het écht. Doorheen 

mijn collegecarrière heeft hij mij (en andere leerlingen) steeds uit de nood 

geholpen door het verstrekken van rekenmachines, atlassen, handboeken 

geschiedenis en zoveel meer. Ik kan me echt geen College inbeelden zon-

der meneer Heyninck. We kunnen voor alles bij hem terecht, dat gaat van 

atlassen tot Zoetigheden! (a tot Z :D)! Ik zou de Madonna weghalen (dat 

enge beeld dat nu aan het bureau van de prefect staat) en het standbeeld 

van de prefect daar plaatsen. Hij gaat binnenkort met pensioen, en op 

deze manier vergeet niemand hem)!

4. Mijn droomwereld? een wereld waar alles (legaal!) gratis is. en ook extra 

katten! Ik zou ook dolgraag mijn zomervakantie van 2009 herbeleven, maar 

dan wel kerngezond. een hartontsteking heeft me 7 weken doen afzien en 

annuleerde al mijn vakantieplannen. Ik mag blij zijn dat ik nog leef, maar 

toch zou ik graag de vakantie van 2009 nogmaals meemaken.

5. Mijn persoonlijk voornemen: een studie doen naar de hoeveelheid 

goeie voornemens die effectief worden waargemaakt)!

Kasper leten – leerling – 2gl
1. Barack Obama werd de eerste zwarte president 

van amerika. Hieruit blijkt dat er toch al minder ra-

cisme in de wereld is, niet?

2. Boek: ik heb geen boeken gelezen, misschien 

een persoonlijk voornemen om wat meer te doen 

in het komende jaar; film: Inglorious Bastards een 

film over acht amerikaanse soldaten, bekend als 

The Bastards, die tijdens Wereldoorlog II de op-

dracht krijgen om in frankrijk terreur te zaaien in het Derde Rijk, een fan-

tastische film van Quentin Tarantino; cd: absynthe Minded van absynthe 

Minded

3. Barack Obama: Hij heeft de nobelprijs voor de vrede gewonnen.

4. als ik dat zou kunnen zou ik de honger ‘wegwensen’, want honger 

maakt nog heel veel doden in de wereld.

5. een beetje minder voor de computer zitten.

Amal El-Moussaoui – leerling – 2MWf
1. De vriendschapsdag van juni in het eerste jaar 

vond ik leuk. Het was anders dan in september 

omdat je beter met elkaar overeenkwam, en ieder-

een beter kende. Het was een leuke dag voor mij!

2. Het boek ‘eclips’ heb ik gelezen omdat het het 

vervolg is van de films ‘New Moon’ en ‘Twighlight’. 

Het is een verhaal over Bella, weerwolven, leven 

en dood. De boeken zijn beter dan de films. Het is 

leuk om te lezen omdat je het vervolg al weet. Het album ‘fantasy ride’ van 

Ciara, een afro-amerikaanse zangeres/acrice/ fotomodel; het is een heel 

leuk album met allemaal leuke liedjes. De film ‘ The proposal’ heb ik dit jaar 

gezien, het is wel een typische film, maar het is een leuke film met Sandra 

Bullock over een baas die zijn assistente ‘dwingt’ met hem te trouwen om 

niet teruggestuurd te worden naar Canada.

3. Ik zou een standbeeld geven aan Michael Jackson. Hij is dit jaar over-

leden, maar hij is en blijft de King of Pop. Ik zou het plaatsen op een plek 

waar zeer veel mensen komen.(bv. de markt)

4. alle mensen voedsel geven. Vooral in afrika is er hongersnood. Voed-

sel is levensbelangrijk. Vooral voor die kleine kindjes is het erg. Ze hebben 

misschien precies wel een opgezwollen buik, maar dat komt dan niet door 

een teveel aan voedsel maar door een tekort en te eenzijdige voeding!.

5. Van elke dag genieten, want je leeft maar 1 keer!

<<<
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lotte Van Dorsselaere – leerlinge – 2MWc
1. Mijn verjaardag. Ik werd 13 en je wordt maar één 

keer 13 in je leven dus dat was dé dag van 2009. Op 

die dag begonnen we ook met de examens. Dat 

was minder leuk. Maar toch bleef het een topdag.

2. Boek: Ik heb er zelf maar 2 gelezen in 2009. en 

van die 2 vond ik de beste ‘Briefgeheim’ van Jan 

Terlouw. Het boek gaat over eva, Jackie en Thomas 

die van alles meemaken... film: Ik heb veel films ge-

zien in 2009, maar ik heb niet echt een lievelingsfilm. cd: Ik koop geen cd’s, 

maar ik luister vaak naar muziek op het internet. er zijn veel mooie liedjes 

geweest in 2009, maar je raakt ze na een tijdje wat beu gehoord. Nu vind ik 

het liedje ‘Russian roulette’ van Rihanna heel mooi. Rihanna zelf heeft altijd 

mooie liedjes. Justin Bieber, een Canadese jonge pop/R&B-zanger, hoor ik 

ook graag zingen.

3. Van mijn 2 katten, omdat zij de liefste beestjes op aarde zijn. Ik zou het 

beeld midden in de tuin plaatsen. Het moet een groot beeld zijn, waarbij de 

katten dicht bij elkaar staan, ook al kunnen ze elkaar niet altijd verdragen.

4. De opwarming van de aarde tegengaan. Zorgen dat er terug veel ijs en 

sneeuw ligt op de Noordpool zodat de dieren kunnen overleven. er zou 

een machine moeten uitgevonden worden zodat alle CO2 wordt opgeno-

men en er niks meer van in de lucht hangt.

5. Minder computer. Het lijkt een onwaarschijnlijke opdracht, maar ik ga 

het proberen. Ik zit vooral in de vakantie enorm veel aan de computer.

An De Wilde – lerares
1. Dat was ongetwijfeld zondag 23 augustus 2009. 

Die dag heeft mijn vriend mij ten huwelijk ge-

vraagd. een dag om nooit meer te vergeten!

2. aangezien ik wekelijks een aantal uren doorbreng 

in het OLC, ben ik begonnen met het lezen van de 

jeugdboeken op school. Zo heb ik dit jaar de boe-

ken van Dirk Bracke gelezen, waarvan ik er verschil-

lende wist te appreciëren. De cd die ik dit jaar ‘grijs’ 

heb gedraaid? Dat zal waarschijnlijk ‘Shine’ van Sarah Bettens geweest zijn.

3. Voor de 3 mensen die zich dit jaar opnieuw lieten opsluiten in het gla-

zen huis in Gent. Het is ongelooflijk wat zij allemaal bewerkstelligen gedu-

rende 1 week. Ik zou een klein glazen huisje maken met Sofie, Sam en Siska 

erin. Dat zou ik natuurlijk op het Woodrow Wilsonplein in Gent plaatsen. 

4. Ik zou al het geld in 1 pot samenvoegen. Daarna zou ik al dat geld ver-

delen, iedereen evenveel. Dan zouden alle mensen op z’n minst een gelijke 

start krijgen.

5. elk jaar hebben we wel zo’n goed voornemen. en eigenlijk weet je vaak 

al op voorhand dat je er niet echt in slaagt. Maar toch... mijn goed voorne-

men? elke dag opstaan om 6.30, zodat ik rustig kan wakker worden, ontbij-

ten... en wie weet slaag ik er deze keer toch in?!

Nele Van Haeghenbergh – lerares
1. Mijn bijzonderste gebeurtenis van 2009 zal on-

getwijfeld de uitbreiding van mijn gezinnetje ge-

weest zijn. Je kan je daar blijkbaar toch niet echt 

op voorbereiden! Wij hadden namelijk van in het 

begin een hevig bazeken in huis, een mini-ventje 

op ontdekking! alles uitproberen, vastpakken, 

proeven, zien en betasten. Het kan voor Tuur alle-

maal niet snel genoeg gaan. Iedereen, poes incluis, 

moest er wel wat aan wennen. Binnenkort zal hij zelf op zijn beurt ook 

weer moeten wennen aan een ander spookje. Dat zal de volgende grote 

gebeurtenis worden! (nvdr: ondertussen is Stien geboren!)

2. Voor boeken was er heel weinig tijd maar gelukkig was er af en toe een 

ladies@themovies in de Siniscoop om eens een filmpje mee te pikken. 

Dossier K vond ik dan ook heel goed. 

3. Ik zou een standbeeld geven aan alle geduldige en begripvolle mensen. 

Zo van die mensen die bij jou de rust kunnen laten terugkeren als je even-

tjes in overdrive aan het gaan bent. Ze laten je razen, luisteren naar jou en 

geven je raad. Dit kunnen dus collega’s zijn, vrienden, ouders of andere, 

meer ervaren mensen. Ik vind het alleszins een gave en probeer er meer 

en meer aan te werken! 

4. Ik zou iedereen in de week één dag geven waarop hij of zij eventjes 

perfect gelukkig kan zijn, ‘de roze brillendag!’’ Niet zo’n dag waarop je alles 

vergeet maar een dag waarop je alles positief beziet of alles positief is! Je 

ziet je leven door een roze bril!

5. Ik ga proberen het wat rustiger aan te doen, met aandacht voor mijn 

gezin! Maar hierbij wil ik uiteraard ook regelmatig gastvrouw spelen voor 

mijn collega’s zodanig dat ik op de hoogte blijf van het reilen en zeilen op 

het College. en ik neem mij voor altijd mijn autogordel te dragen en het 

flikkerend lampje niet meer te negeren!

Eline Desaunois – leerlinge – 1Alc
1. Positief: de acties van Music for Life vind ik al-

tijd geweldig. De solidariteit die de mensen tonen 

voor het goede doel is onbeschrijfelijk. Negatief: 

Kim De Gelder moordt waanzinnig in een crèche 

in Dendermonde. Heel erg wat die daar allemaal 

heeft gedaan.

2. Oorlogswinter van Jan Terlouw. Op mijn verjaar-

dag ben ik er naar gaan kijken en ik vond het een 

hele mooie film.

De vragen
1. een bijzondere gebeurtenis of een ingrijpende ervaring in 2009? 

2. Je favoriete boek, film, cd,... in 2009?

3. Je mag een standbeeld oprichten voor iets of iemand. Wie plaats jij op een sokkel (en hoe en waar)?

4. Je droomt van een ideale wereld. Je mag één grote verandering aanbrengen. Wat zou jij doen, wensen?

5. eén persoonlijk voornemen voor 2010?
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3. Voor de sportman en sportvrouw van het jaar die binnenkort weer ver-

kozen worden in Oostende. Ik zou het dan ook in Oostende zetten. De top-

sporters die daar verkozen worden, verdienen eeuwige roem, vind ik.

4. De opwarming van de aarde zou ik graag willen stoppen. Omdat het 

toch een belangrijk punt is voor de hele wereld.

5. Gewoon mijn best doen in alles: op school, in de vriendschap en in de 

sport.

Riggy Van de Wiele – leraar
1. Ik vind de algemene vergadering van de fortis 

aandeelhouders in 2009 een bijzondere gebeurte-

nis. Du jamais vu. enorm choquerend. Het kapitalis-

me van zijn meest rauwe kant. een meute bijtende 

en vechtende honden, die tegen alle redelijkheid 

in, een beslissing ongedaan maken. Goed wetende 

dat niemand daar beter van wordt, maar dat het 

de belastingsbetaler enorm veel geld zou kunnen 

kosten. Pure frustratie en haat!

2. ”Ik buig mee met de wind” van Denise affonço. Dit is een indringende 

getuigenis van een vrouw die (door de hardnekkige houding van haar 

echtgenoot en zijn gebrek aan inzicht in de werkelijke bedoelingen van 

het regime) terecht kwam in de werkkampen van de Rode Khmer in Cam-

bodja. Gelukkig heeft ze het overleefd, maar helaas zijn er ontzettend veel 

mensen die niet dat geluk gehad hebben en het met hun leven bekocht 

hebben.

3. Ik hou niet zo van standbeelden. er zijn teveel mensen die een stand-

beeld gekregen hebben en het absoluut niet verdiend hebben. Dus wat 

mij betreft wordt er geen nieuw standbeeld opgericht.

4. Mocht ik een toverstokje hebben dan zou ik de opwarming van de aar-

de ongedaan maken. Voor een zeer groot aantal mensen op deze planeet 

wordt dit een regelrechte ramp, waarvan de gevolgen niet te overzien zul-

len zijn. Jammer dat de politieke leiders er niet in slagen de nodige maat-

regelen te nemen. Het is inderdaad 5 na twaalf!

5. In 2010 zal ik proberen mijn fysieke conditie zodanig op peil te brengen 

dat ik mee kan doen aan ‘dwars door Brugge’.

Stéphanie De Cuyper – lerares
1. Op 4 april 2009 is mijn broer, Chiel in het huwe-

lijk getreden. De plechtigheid en het bijhorende 

feest vonden plaats in fort Napoleon te Oostende, 

naar mijn mening een prachtige locatie voor deze 

belangrijke gebeurtenis. Het werd een zeer mooie, 

gedenkwaardige dag voor de hele familie en het 

blije koppel. 

2. Mijn favoriete film van 2009 is ongetwijfeld 

‘Slumdog Millionaire’. De film vertelt het levensverhaal van Jamal, een 

straatarme jongen, die deelneemt aan de Indiase versie van het ons alom 

bekende televisieprogramma ‘Wie wordt multimiljonair?’. Jamal slaagt erin 

alle vragen correct te beantwoorden en stevent lijnrecht af op de over-

winning. Dit wekt argwaan bij de presentator, die niet kan begrijpen dat 

een arm kind, zonder geld en enige opleiding over dergelijke kennis kan 

beschikken. Net voor Jamal kan zegevieren, wordt het spel stilgelegd en 

wordt hij gearresteerd voor fraude. Hij besluit zijn levensverhaal te vertel-

len aan de politie en zo komen we als kijker te weten hoe hij al deze kennis 

doorheen de jaren heeft vergaard. De film is, naar mijn mening, een echt 

pareltje. Het verhaal wordt zo overtuigend gebracht door de kindacteur-

tjes, Jamal en zijn broertje, dat je hart meteen wordt veroverd. Het schit-

terende verhaal wordt nog eens versterkt door de authentieke sfeer die 

wordt gecreëerd. Je maakt niet alleen kennis met het leven van die kinde-

ren, maar ook met de kleurrijke Indiase omgeving, cultuur en muziek. 

3. Naar mijn gevoel is er een persoon in het bijzonder, die overigens zwaar 

in de schijnwerpers stond het voorbije jaar, die het verdient om gehuldigd 

te worden met een standbeeld. Die persoon is de 44ste en huidige presi-

dent van de Verenigde Staten, Barack Obama. De negatieve sfeer van ge-

weld en voortdurende strijd die George W. Bush over de VS liet neerdalen 

werd opgeheven door deze democratische leider. Hij streeft naar vrede-

volle banden met de rest van de wereld en alle volkeren. Om deze reden 

werd hij al eerder beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. 

Hoewel zijn grote populariteit al begint af te nemen, is het naar mijn ge-

voel toch opmerkelijk dat de ‘macht-uitstraling’ van de VS en de wij-zijn-

de-beste-pretentie is afgenomen met de komst van Obama. alleen al 

daarvoor verdient hij een standbeeld. 

4. Wat me vaak stoort in onze huidige samenleving is het gebrek aan ver-

draagzaamheid. Dat zou ik graag veranderen, mocht ik die mogelijkheid 

hebben. Respect voor de medemens en wederzijdse verdraagzaamheid 

zijn twee belangrijke pijlers die in een ‘ideale’ samenleving niet mogen 

ontbreken. 

5. Wat actiever werken aan een goede gezondheid en conditie, vind ik een 

mooi voornemen voor 2010. Zorgen voor de dagelijkse portie verse groen-

tjes en fruit en hier en daar wat sporten tussendoor, lijkt mij een goed be-

gin. 

Jeff De Maeyer – leerling – 3la
1. Ingrijpende ervaring: 2009 was het jaar van het 

overlijden van vele beroemdheden. 

2. favoriete film: ‘Requiem for a Dream’; een van de 

beste films die ik ooit gezien heb en ongetwijfeld 

de beste anti-drugsfilm ooit, daar kan ‘afblijven’ 

nog een puntje aan zuigen. Je blijft ontzet ach-

ter na het zien van deze film en het acteerwerk is 

magnifiek.

3. Wie zet je op een sokkel: mensen die onzelfzuchtig zijn. De enige manier 

om deze mensen te belonen is gewoon door hen te helpen, of het nu geld 

geven is aan Music for Life of een marginaal ask again clipje opnemen. 

4. Dat iedereen op een dag wakker wordt en zegt: “Tiens, ik heb opeens 

zin om mij voor de mensheid te gaan inzetten.” 

5. Onder het motto ‘alles kan beter’ het vorige jaar overdoen en deze keer 

alles wat er mis ging in 2009 beter doen in 2010. 

<<<
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Delphine Camerier – leerlinge – 1AMj
1. De eerste schooldag vond ik spannend. Ik keek er 

al een tijdje naar uit. een nieuwe school, andere leer-

krachten, andere klasgenoten, hoe zou dat zijn in het 

grote SJKS? Maar ik voelde me al snel thuis. De school 

is leuk, er hangt een toffe sfeer en er is altijd wel iets 

te beleven. Ik ben blij dat ik deze keuze gemaakt heb!

2. Ik hou van dansen en muziek. Zelf dans ik in mijn 

vrije tijd bij Ritmica: jazz, street en modern. films 

waarin gedanst wordt, vind ik daarom altijd leuk. Onlangs kreeg ik nog een 

van mijn favoriete films, ‘Step Up 2’. Omwille van het ritme en de goede 

muziek ben ik ook wel fan van Michael Jackson. Zijn muziek is keigoed en 

de dansjes zijn altijd tot in de perfectie, gewoon om van te genieten.

3. alle mensen met goede bedoelingen verdienen wel eens een stand-

beeld. er zijn zoveel mensen die elke dag wel iets goeds doen voor een 

ander zonder dat het wordt opgemerkt. Zij verdienen voor mij een stand-

beeld op een belangrijke plaats zodat voorbijgangers dit kunnen merken 

en er een voorbeeld aan kunnen nemen voor een betere wereld.

4. als ik echt maar één verandering mag aanbrengen, kies ik absoluut voor 

‘geen oorlog meer’. Mensen hebben hierdoor zoveel verdriet en pijn. Men-

sen moeten inzien dat respect, verdraagzaamheid en vrede veel belangrij-

ker zijn. als oorlog zou stoppen, zouden we al heel wat verder staan.

5. In 2010 wil ik wat minder nonchalant zijn en meer verantwoordelijkheid 

opnemen. aan dit voornemen voor 2010 wil ik zeker nog werken! 

Walter Roggeman – directeur
1. Op persoonlijk vlak was dat de geboorte van 

ons zesde kleinkind Lies op 10 maart. (en voor 2010 

zal dat in dezelfde lijn liggen met nummer zeven!). 

Voor de school was dat de start van een nieuw 

schooljaar met historisch veel nieuwe leerlingen 

in het eerste jaar: niet minder dan 300!Op wereld-

vlak: de inauguratie van de eerste zwarte president 

in de VS bijna 46 jaar na de droom van M.L. King. 

Hoewel een mens door de vele ervaringen in het (politieke) leven met de 

leeftijd wat minder naïef wordt, blijf ik als lid van de generatie 68’ers toch 

nog altijd geloven in een (geleidelijke) groei naar een betere wereld.

2. Door mijn werk als directeur moet ik veel verslagen en documenten door-

nemen. In mijn vrije tijd wil ik dan liever wat anders doen, opa zijn b.v. Daar-

door is boeken lezen beperkt tot de jaarlijkse vakantie, want als ik aan een 

boek begin, wil ik het ongestoord uitlezen. Maar ook dan liefst non-fictie zo-

als ‘The fourth Way’ waarin professor andy Hargreaves op een enthousiaste 

wijze zijn visie op duurzaam leiderschap verwoord. Toch ligt nu ‘Sprakeloos’ 

van Tom Lanoye klaar. Misschien raakt die nog in 2009 gelezen.

3. Het is altijd gevaarlijk iemand te kiezen, want daardoor zie je anderen 

over het hoofd. een standbeeld is in principe voor iemand die er niet meer 

is en die wij niet mogen vergeten. Daarom kies ik voor Daniël evrard, mijn 

oud-leraar godsdienst en frans. een oud-collega dus. Maar op de eerste 

plaats was hij een priester die al in de jaren zestig doordrongen was van de 

noodzaak om ‘gastarbeiders’ (zo werden ze toen genoemd, nu moet het 

volgens de nieuwste sociologische tendens ‘vreemden’ zijn) te verwelko-

men, in onze maatschappij op te nemen. Daarnaast zette hij zich in voor 

de vierde wereld en voor de verdrukte gelovigen in Oost-europa en de 

ontwikkelingslanden. Dan maakte hij ook nog tijd – meestal ’s nachts – om 

veel te lezen en zo bij de tijd te blijven.

4. Bijna 59 en toch wil ik blijven dromen van een ideale wereld! Zeker wie 

in onderwijs aan de slag is moet zo’n streven blijven hebben én ook over-

brengen op jonge mensen. Niets is zo vernietigend als cynisme en pessi-

misme. elke dag ervaar ik hoeveel goede mensen er zijn. We moeten be-

seffen hoeveel geluk we hebben! We moeten blij zijn voor wat we allemaal 

zomaar gekregen hebben. Het is dan ook onze plicht dat te delen met de 

mensen rondom ons (in ons gezin, onze familie, onze vriendenkring, onze 

school...) en met al die mensen die door het lot minder goed bedeeld zijn 

overal ter wereld. als we dit met velen doen, wordt de wereld voor ieder-

een toffer, ook voor onszelf want een tevreden mens is een gelukkig mens!

5. De regel van Benedictus wat vaker proberen te realiseren met één dag 

tegelijk, elke dag opnieuw. (Lees meer in ‘een levensregel voor beginners. 

Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven’ door Wil Derkse)

Jeroen Hermans – leerling – 4gl
1. een bijzondere dag in 2009 was de trouwdag 

van mijn nicht. Het was namelijk het eerste huwe-

lijk in mijn familie dat ik kon meemaken. Het was 

een zeer leuke dag, die ik waarschijnlijk niet vlug 

zal vergeten.

2. Mijn favoriete boek van het afgelopen jaar was 

Raspoetin van Guy Didelez. Het is een jeugdboek 

dat verkozen werd tot spannendste boek, een prijs 

die normaal naar boeken voor volwassenen gaat. Het boek was inderdaad 

erg spannend, vooral ook door de goede beschrijving van de gebeurtenis-

sen. Ik vind het boek een aanrader. Ook voor volwassenen.

3. Ik vind het moeilijk om iemand te kiezen om een standbeeld van te ma-

ken. er zijn zoveel mensen die er een verdienen, en er zijn er veel die ik 

niet ken. Maar als ik dan toch iemand moet kiezen, dan kies ik mijn moeder, 

omdat ze altijd voor me klaarstaat. Het moet een gewoon standbeeld zijn, 

zonder al te veel franjes, dat past het beste bij haar.

4. als ik één ding zou mogen veranderen in de wereld, dan zou ik de men-

sen begrip schenken. Dikwijls denken we alleen aan onszelf wanneer we 

De vragen
1. een bijzondere gebeurtenis of een ingrijpende ervaring in 2009? 

2. Je favoriete boek, film, cd,... in 2009?

3. Je mag een standbeeld oprichten voor iets of iemand. Wie plaats jij op een sokkel (en hoe en waar)?

4. Je droomt van een ideale wereld. Je mag één grote verandering aanbrengen. Wat zou jij doen, wensen?

5. eén persoonlijk voornemen voor 2010?
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mensen of ideeën beoordelen. We kijken alleen naar de voordelen of de 

nadelen voor onze eigen persoon. We staan dan niet stil bij wat iets of ie-

mand voor anderen kan betekenen. als mensen wat meer begrip zouden 

hebben voor elkaar, zou er ook minder oorlog zijn. en misschien is het ook 

wel waardevol om anderen te proberen begrijpen, om er zelf uit bij te le-

ren.

5. Mijn voornemen voor 2010 is om meer begrip te hebben voor andere 

mensen. Ik probeer daar nu al aan te denken, maar soms vergeet ik het wel 

eens. Door dat voornemen draag ook ik mijn steentje bij aan een betere 

wereld.

Hanneloor Adams – leerlinge – 4gl
1. De bijzonderste dag voor mij is de dag waarop 

mijn klein ‘kozijntje’, Louke, geboren is. Ik ben ie-

mand die enorm gehecht is aan haar familie; dat is, 

denk ik, ook de reden waarom ik de geboorte van 

mijn neefje heb gekozen als leukste gebeurtenis. 

Ik vind het altijd speciaal als er een baby’tje wordt 

geboren. er zijn, nu ik zo terugdenk, heel veel leuke 

dagen geweest in 2009. Maar Lou zijn geboorte is 

me toch wel het meest bijgebleven.

2. er zijn in 2009 veel leuke films, boeken en cd’s uitgekomen. Maar als fan 

van de Twilightreeks moet ik wel zeggen dat de film New Moon die in no-

vember uitgekomen is, echt wel de beste film is van dit jaar. Mijn vriendin-

nen en ik hebben sinds de dag dat we Twilight gezien hebben, heel hard 

uitgekeken naar het moment waarop New Moon uitkwam. We konden dan 

ook niet wachten tot na de examens om New Moon te gaan bekijken in de 

Siniscoop. Ik vond de film echt de moeite om te zien. 

3. Dit vind ik eerlijk gezegd een verschrikkelijk moeilijke vraag. Ik heb hier 

nog nooit over nagedacht. en hoe meer ik er nu over denk, hoe minder ik 

het weet. Ik zou wel mensen kunnen opsommen die een standbeeld ver-

dienen, weldoeners, ‘grote’ mensen. Maar is dat dan echt mijn mening of 

heb ik van anderen gehoord dat die iets goeds hebben gedaan? Misschien 

weet ik een beetje te weinig van wat er in de wereld gebeurt. Volgens mij 

zijn er zelfs veel mensen die soms een standbeeld verdienen en op andere 

momenten dan weer niet. Maar als ik er één zou laten zetten, wordt het 

Shrek of zo, om de Grote Markt in Sint-Niklaas nog meer te versieren. 

4. Och, dat hangt er van af of het een haalbare wens moet zijn of niet. als 

het niet echt haalbaar moet zijn, zou ik wensen dat er van vandaag op 

morgen een oplossing is voor al de problemen die er op aarde heersen. 

Maar ik vrees dat dat niet zal lukken. een haalbaarder doel voor 2010 is mis-

schien dat iedereen wat verdraagzamer wordt en zijn eigen fouten ook 

ziet. Ik weet dat dit vaak gezegd wordt. Maar ik blijf erbij, ik denk dat dat al 

heel veel kan veranderen. 

5. Ik vind het persoonlijk leuker om van het afgelopen jaar herinneringen 

op te halen, dan om voornemens te maken voor het volgend jaar. eigenlijk 

gebeurt dat in mijn familie zelden. Maar als ik dan toch voornemens moet 

bedenken voor het volgend jaar is het best dat ik thuis iets meer help en 

misschien een beetje minder lui ben. Maar echt lui ben ik niet, hoor. 

Arjan Missinne – leerling – 5lWIb
1. een bijzondere gebeurtenis in 2009 voor mij was 

mijn canyoningvakantie. Ik heb toen een week in 

de Spaanse Pyreneeën gekampeerd en o.a. twee 

canyons en een via ferrata gedaan. Ik heb echt mijn 

grenzen verlegd op die vakantie. Op onze vrije dag 

daar heb ik met nog iemand de extreemste uitda-

ging aangegaan. We hebben een berg van 2200m 

met onze mountainbike opgereden. Het was toen 

snikheet en de beklimming was ongeloofelijk steil met losse ondergrond. 

Uiteindelijk kwamen we aan toen het al bijna zonsondergang was. Unieke 

beelden, met uitzicht op de hoge toppen van de Pyreneeën. een dag die 

ik niet snel zal vergeten.

2. een favoriet boek heb ik niet echt, want ik lees echt zelden. De beste 

film die ik in 2009 gezien heb, is ongetwijfeld avatar. De film sleept je zo 

mee en je krijgt spontaan kippenvel... een echte aanrader. Undisclosed De-

sires van Muse vind ik wel een goede cd. Ook all The Plans van Starsailor 

en No Line On The Horizon van U2 zijn niet mis.

3. Ik zou een standbeeld oprichten voor godsdienstleerkracht frédéric 

Caulier, omdat hij zo overtuigend en vol passie lesgeeft en een beetje le-

ven op ’t College brengt. 

4. De ideale wereld voor mij is een wereld waar alle mensen milieubewust 

en solidair denken. Men kan wel grote milieuconferenties houden en CO-

beperkingen opleggen, maar dat helpt allemaal niets zolang de mens zelf 

niet verandert. De opwarming van het klimaat bestrijden begint bij jezelf. 

De mensen zouden ook meer solidariteit voor elkaar mogen tonen, meer 

denken aan de ander en minder aan zichzelf.

5. Mijn voornemen is dat de muziekgroep waarin ik piano speel en muziek 

schrijf, verder uitgroeit en dat we beginnen optreden. We hebben wel nog 

geen goede naam voor onze band gevonden, want we willen liever ineens 

een strakke, veelzeggende naam hebben. Tegen ons eerste echt optreden 

zullen we er wel een hebben. en het voornaamste blijft toch dat we samen 

plezier hebben. 

Caroline De Backer – leerlinge – 5lWIb
1. De grote verandering in 2009 was voor mij deel 

worden van Cantatille. Cantatille is een vierstem-

mig kamerkoor bestaande uit mannen en vrou-

wen. In januari was het mijn eerste repetitie en ik 

had de smaak dadelijk te pakken. Ondertussen heb 

ik al een hechte band gevormd met verschillende 

mensen van het koor: het zijn wel volwassenen, 

want ik ben de tweede jongste van het Cantatille, 

maar ze geven mij toch het gevoel van erbij te horen. als ik op vrijdag-

avond naar de repetitie ga, kan ik zingen als een uitlaatklep gebruiken in 

gezelschap van een toffe bende, meer kon ik niet dromen!

2. Ik heb meerdere boeken gelezen dit jaar en eind augustus ben ik ‘Moor-

denaars en hun motieven’ door Jef Vermassen beginnen lezen, maar mijn 

slaap leed daar blijkbaar onder dus ben ik fictie beginnen lezen. Toch vind 

ik dit een goed boek, het geeft een duidelijk inzicht in de motieven van 

moordenaars en maakt duidelijk dat er in elke mens een potentiële moor-

denaar zit. Het boek zet wel een enorm denkproces in gang. Ik heb ook 
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vele uren in de cinema versleten, maar ‘Inglorious Bastards’ was wel een 

topper. Ik vond het een sterk script en er zat genoeg actie in. Mijn muziek-

smaak is vrij uiteenlopend en ik vind het moeilijk om echt een volledige 

cd super te vinden, al is ‘Songs for you, truths for me’ door James Morrison 

echt wel een geslaagd album.

3. Iemand/iets die/dat je op een sokkel plaatst moet iemand/iets zijn van 

wie/waarvan je zeker bent dat die/dat eeuwig iets zal betekenen voor jou, 

want een standbeeld is eeuwig. familie is normaal gezien ook eeuwig, dus 

ouders, zussen of broers kunnen allemaal op een sokkel gezet worden, maar 

dan zouden er wel veel gezet mogen worden. De persoon die eeuwig voor 

mij is, is ellen. Ik noem haar altijd mijn beste vriendin, maar iedereen heeft 

een beste vriend(in) en dat kan na een jaar anders zijn. Dus ik zou haar ei-

genlijk nu mijn eeuwige vriendin moeten noemen. Wij zijn spontaan vrien-

dinnen geworden en zo is die vriendschap gegroeid, we zijn niet even oud 

hebben enorm verschillende karakters en een andere denkwijze. Dat zijn de 

beste ingrediënten volgens mij. als je iemand die zo anders is onmogelijk 

kan wegdenken uit je leven, heeft het toch wel iets te betekenen. Daarom 

zou ik voor ellen zeker en vast een eeuwig standbeeld oprichten.

4. Dé ideale wereld is een wereld zonder pijn, zonder misdaad, zonder dit 

en zonder dat. een ideale wereld voor mij is de wereld hoe hij er nu uitziet 

denk ik. een wereld waar het misgaat, waardoor we beseffen dat we het 

beter moeten doen. Zolang het streven naar het betere aanwezig blijft, 

denk ik dat deze wereld perfect in orde is. 

5 een persoonlijk voornemen is om de negatieve kantjes aan mijn karakter 

een beetje bij te schaven, denk ik. De bedoeling van een nieuw jaar is ook 

altijd om er het beste jaar van te maken, dus bij deze hoop ik dat 2010 een 

superjaar wordt. 

Eline De Puydt – 3gl
1. Mijn ervaring is geen momentopname, maar 

een warmte die ik meer dan ooit gevoeld heb in 

2009. Voor het eerst heb ik echt gezien dat mijn 

vrienden altijd aan mijn zijde staan en me onvoor-

waardelijk willen steunen. Nu dat ik dit geluk beseft 

heb, ben ik er hen oprecht heel dankbaar voor!

2. Ongetwijfeld het boek dat iedere jongere dit 

jaar wel moest gelezen hebben: ‘Twilight’. Het 

boek is mijn favoriet omdat ik de personages in zekere zin kan terugvinden 

in mijn leven. 

3. Ik zou op elke drukke plek een groot gouden hart plaatsen. Dit hart 

moet de mensen eraan herinneren dat ze elkaar moeten liefhebben en 

vriendelijk moeten zijn voor iedereen. Wanneer iedereen dat zou doen, 

dan zou niemand zich nog alleen of verstoten voelen!

4. Ik wou dat ik de wereld een groot pak liefde kon geven omdat iéder-

een daar veel nood aan heeft. er zijn maar weinig (té weinig) mensen die je 

echte liefde willen geven! 

5. Zelf wil ik in 2010 zo veel mogelijk vriendschap en liefde geven zodat ik 

voor alle medemensen iets kan betekenen. Ik zou ook vreugde willen uit-

stralen zodat ik ieder een lach op zijn gezicht kan toveren! De mensen vin-

den met een lach vaak sneller een oplossing voor hun problemen!

Jasper Van Hoey – 3ECa
1. Het mooiste moment voor mij was zeker toen ik 

voor het eerst ging duiken. Ik had daar enorm naar 

toegeleefd.

2. Zeker ‘Transformers 2’ als beste film. er zit veel 

actie in en het is een goed verhaal.

3. als ik een standbeeld zou mogen oprichten, is 

dat een standbeeld voor mijn ouders omdat ze er 

altijd voor me zijn. Dit zou ik plaatsen op een plaats 

waar veel volk langskomt opdat iedereen het kan zien.

4. In een ideale wereld heeft iedereen zuiver drinkwater. 

5. Mijn beste beentje voorzetten zowel op school als thuis. Zo zou het voor 

mij en voor iedereen veel aangenamer zijn. 

Maarten Cerpentier – 3lc
1. De moord in het kinderdagverblijf ‘fabeltjes-

land’ door Kim De Gelder was voor mij de meest 

ingrijpende gebeurtenis in 2009. Ik vond het gru-

welijk dat een gestoorde man zoveel lef heeft om 

2 baby’s en een verzorgster dood te steken.

2. Beste film: ‘Harry Potter en de halfbloed prins’. 

3. Ik zou een standbeeld oprichten voor de gra-

tisman (Mr. Schack) omdat hij ons in de 1ste graad 

zoveel franse examenoefeningen heeft doorgestuurd! Ik zou het plaatsen 

op de speelplaats van onze school, zodat iedereen het goed kan bewon-

deren.

4. Om een ideale wereld te creëren, zou ik ervoor willen zorgen dat er 

geen grote ziektes meer zijn in de Derde Wereld, zoals malaria of aids, die 

eisen elk jaar honderdduizenden slachtoffers.

5. Véél minder chocolade eten!

De vragen
1. een bijzondere gebeurtenis of een ingrijpende ervaring in 2009? 

2. Je favoriete boek, film, cd,... in 2009?

3. Je mag een standbeeld oprichten voor iets of iemand. Wie plaats jij op een sokkel (en hoe en waar)?

4. Je droomt van een ideale wereld. Je mag één grote verandering aanbrengen. Wat zou jij doen, wensen?

5. eén persoonlijk voornemen voor 2010?
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Kaat Somers – 3lb
1. een speciale dag was een warme zomerdag aan 

de Schelde: met een vriendin tussen het riet in de 

zon liggen en samen babbelen en luisteren naar 

muziek, kijken naar de bootjes, naar het water dat 

zachtjes rimpelt door de wind. Zo’n dag is voor mij 

een bijzondere dag, want zo zijn er niet veel omdat 

mensen altijd druk in de weer zijn.

2. Mijn favoriete cd in 2009 was zonder twijfel ‘Sun-

ny Side Up’ van Paolo Nutini. Ik ben ondertussen ook al naar een concert van 

hem geweest en dat was ongelooflijk goed! Mijn favoriete film was ‘Micmacs 

a Tire-Larigot’, een komedie geregisseerd door Jean-Pierre Jeunet. Ook al is 

het een franse film, ik kreeg constant de slappe lach! Zeker een aanrader 

voor al wie ‘Le fabuleux Destin d’amélie Poulain’ goed vond.

3. als ik een standbeeld zou mogen oprichten voor iemand, dan zou het 

voor mijn lieve zusje zijn. Dat is wel iets wat ze soms verdient. Langs de 

andere kant zal er ongetwijfeld meer dan één keer een vogel iets op haar 

achterlaten. Dat is dan de compensatie voor wanneer ze niet zo lief was...

4. aangezien ik vegetariër ben, zou ik wensen dat iedereen vegetarisch at. 

anderzijds zou dan mijn wereld niet perfect zijn, want dan zou de tv-reeks 

‘Van Vlees en Bloed’ nooit hebben bestaan! Conclusie: ik kan mij geen  

ideale wereld voorstellen.

5. Ik neem mij voor om iets te doen voor ‘Music for Life’. Ik en een vriendin 

spelen met het idee om ons steentje bij te dragen door warme chocomelk 

met slagroom te verkopen.

Daan De Prins – leraar
1. De geboorte van onze zoon Noah in de maand 

mei – dat spreekt voor zich.

2. all the Roadrunning.

3. In onze tuin een standbeeld voor mijn vrouw.  

Ze is een fantastische vrouw en mama. 

4. Dat we altruïstischer zouden gaan denken.

5. Hopelijk niet elke vakantie wijden aan verbou-

wingswerken.

Steven Van Driessche – leraar
1. Het meest bijzondere moment van 2009 is uiter-

aard de geboorte van mijn zoontje Bas die geboren 

werd op 1 december 2009 (zie ook verder in Ic Hou). 

De dag van de geboorte is de climax van maanden 

‘in verwachting’ zijn. Die periode wordt echter niet al-

leen door de ‘moederkes’ gezien als een mooie tijd. 

Ik heb ondervonden dat dit voor de vaders eveneens 

een zalige tijd kan zijn. als toekomstige papa kon ik 

helemaal tot rust komen bij het luisteren naar de buik. Ook de eerste schopjes 

zijn me bijgebleven. Daarnaast ben ik als voorbeeldige echtgenoot natuurlijk 

ook erg solidair geweest met mijn vrouw: als zij zin had in de zoveelste pan-

nenkoek met suiker heb ik me steeds met heel veel ‘moeite’ opgeofferd om 

haar hierin bij te staan. Hetzelfde gold tijdens de drang naar ‘babi pangang’. 

Wat een vader in spe lijden kan... Bij deze, Li Dou, als je dit leest: we komen een 

tijdje niet, ben eventjes aan het afkicken. 

2. favoriete boek: Komt een vrouw bij de dokter (Kluun) en uiteraard ‘Uw 

zwangerschap, week na week’: een spannende triller die je negen maan-

den lang weet te beklijven. favoriete film: De laatste James Bondfilm 

‘Quantum of Solace’. favoriete tentoonstelling: ‘Dorestad. Wereldstad in de 

Middeleeuwen.’ in het Museum van Oudheden in Leiden. een echte aanra-

der, net als de permanente tentoonstelling. favoriete vakantiebestemming: 

Normandië en ook de historische themaparken archeon (alphen aan de 

Rijn) en Xanten. favoriete muziek: ‘Haus am See’ van Peter fox roept herin-

neringen op aan de fijne vakantie in het Harzgebergte. 

3. Voor één persoon in het bijzonder zou teveel eer betekenen. Ik doe niet 

echt aan idoolverering. Trouwens, de meest (maar ook minst) bijzondere 

(historische) figuren hebben wel ergens een standbeeld staan. Welnu, in 

plaats van er één persoon uit te pikken, opteer ik ervoor om een groep, 

met name al het verplegend en medisch personeel, in het zonnetje te 

plaatsen. In 2009 is me meer en meer duidelijk geworden dat deze groep 

mensen alle appreciatie verdienen. Op elk moment van de dag en de 

nacht staan zij steeds klaar om mensen bij te staan en te helpen bij grote 

en minder grote zorgen. Zij verdienen hiervoor alle respect.

4. als kersverse papa droom ik van een wereld met veel nachtrust.

5. Mijn persoonlijk voornemen voor het nieuwe jaar: de beste papa van 

hééééééél de wereld zijn. Het belooft alvast een fantastisch 2010 te wor-

den. 

lien Verniers – lerares
1. 16 februari 2009 was voor mij ongetwijfeld dé 

dag van dat jaar: de dag waarop ik in het college 

van Sint-Niklaas begon les te geven.

2. Ik heb in 2009 bijna het gehele oeuvre van 

Gabriel Garcia Marquez verslonden. ‘100 jaar een-

zaamheid’ is mijn favoriet.

3. Ik zou het niet weten.

4. Meer verdraagzaamheid zou voor iedereen een 

verademing zijn.

5. Het zou mij (en ook mijn medemens) deugd doen als ik wat meer ge-

duld had. Misschien is dat wel een mooi voornemen.

Rachide fahik – werkman
1. De geboorte van mijn dochtertje Noor op 22 ok-

tober 2009. Ik had al twee prachtdochtertjes en nu 

is mijn gezinnetje compleet met de komst van 

mijn derde dochtertje (zie verder in Ic Hou).

2. De cd ‘I love the 90s’ omdat deze muziek her-

inneringen oproept aan de tijd toen ik nog volop 

uitging.

3. Mijn vrouw zou ik een standbeeld geven omdat 

ze alles in één is: een goede moeder, een vriendin, een steunpilaar, kortom 

een supervrouw.

4. Dat racisme verdwijnt uit de wereld en dat er overal vrede is tussen alle 

rassen.

5. Mij inzetten voor mijn opleiding bij de brandweer.

<<<
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lieselot Verstraeten – leerlinge – 6WSP
1. een bijzondere gebeurtenis in 2009 was de 

‘jinleefweek’ (de inleefweek voor de jin, het over-

gangsjaar voor scouts en gidsen voor ze de leiding 

van een groep op zich nemen). een hele week trok-

ken we met de jin samen op. We reden ‘s morgens 

samen naar school, maakten samen ons huiswerk, 

kookten samen... Het was een erg vermoeiende 

maar heel toffe ervaring.

2. Mijn favoriete film van 2009 is Inglorious Bastards; deze fantastische film 

was trouwens het thema van onze jin dit jaar! een favoriete cd heb ik niet; 

ik luister een beetje naar van alles. 

3. Voor de 3 Stubru-presentatoren in het glazen huis in Gent. Ze hebben 

ook dit jaar heel hard hun best gedaan om zoveel mogelijk geld in te za-

melen. Hoewel dat natuurlijk alleen maar gelukt is dankzij de steun van al 

die luisteraars. eigenlijk zouden alle mensen die Music for Life gesteund 

hebben, een standbeeld moeten krijgen.

4. Ik zou een wereld zonder tijdsdruk wensen zodat het er veel rustiger aan 

toe zou gaan. alle druk en stress zou dan van de mensen hun schouders 

vallen en ik denk dat de wereld daar vanzelf rustiger en beter van zou wor-

den.

5. Ik maak voor 2010 geen voornemens zodat ik ze ook niet hoef na te ko-

men. 

Wesley Van Overmeiren – leerling – 6WeWib
1. Één van de hoogtepunten van 2009 was voor 

mij toch wel Pukkelpop. Naast de grote artiesten 

die ik zeker wilde zien (The Offspring, Placebo,...) 

was het vooral de sfeer op de camping die mij 

raakte. Ik vond het fijn om te zien dat mensen, 

naarmate ze minder hebben, steeds meer soli-

dair worden. Bovendien was ook iedereen in een 

goede stemming en vriendelijk tegenover onbe-

kenden.

2. favoriete Boek: Momenteel ben ik ‘Het Zijn en het Niet’ van Jean-Paul 

Sartre aan het lezen. Sartre stelt dat de mens gedoemd is om vrij te zijn; 

ik vind die stelling vrij sterk aangezien ze de mens veel vrijheid geeft. Ook 

zegt Sartre dat de mens zichzelf vormt door zijn keuzes en dat hij niet de 

keuzes maakt door zijn zichzelf-zijn. Sartres filosofie komt eigenlijk hierop 

neer: de combinatie van de vrijheid, het belang van de keuze en de verant-

woordelijkheid voor de ander zorgt ervoor dat de mens gedoemd is een 

vrij wezen te zijn; de mens kan alleen op zichzelf terugvallen (en niet op 

iets dat boven hem staat, zoals een god of sterke leiders,...) om deze com-

binatie uit te werken, en dus zijn leven vorm te geven. Daarom wil ik graag 

ontdekken hoe hij tot deze visie komt. Ik ben ook helemaal weg van de BB 

King-cd die ik heb gekregen met Kerst. BB King speelt en zingt met een 

hoeveelheid gevoel die ik nog niet ben tegengekomen. Bovendien is zijn 

gitaartechniek geweldig. en op zijn 84ste is hij nog steeds springlevend; 

hij trad vorig jaar trouwens nog op in België. Mijn favoriete film is wellicht 

‘Dead Poets Society’. In dat verhaal zie je wat voor een grote invloed een 

leerkracht kan hebben op zijn leerlingen. Daarnaast vind ik de levenswijs-

heid van Keating heel overtuigend: “Carpe Diem. We’re food for worms, 

boys, so make your life extraordinary.”

3. een standbeeld voor John Lennon, één van de Beatles. Omdat hij niet 

alleen fantastische muziek heeft gemaakt, maar zich ook inzette voor de 

anti-war movement. Hij schreef onder andere ‘Give Peace a Chance’, het 

lied dat de meeste vredesorganisaties zingen tijdens manifestaties.

4. Racisme lijkt mij een probleem. aangezien het op zich geen enkele rati-

onele basis heeft, kunnen we racisme zien als een irrationele angst voor de 

onbekende. Iemand rationeel beoordelen impliceert dat we naar de per-

soon zelf kijken (m.a.w. naar iedereen afzonderlijk) i.p.v. naar zijn afkomst. 

Racisten beoordelen een hele groep mensen tegelijk.

5. Ik zou graag mijn overtuigingen en idealen consequenter naleven.

Jorien De Maere – leerlinge – 4Wc
1. Hierover moet ik niet lang nadenken: 16 januari 

2009 is een datum die ik allicht nooit zal vergeten. 

Het was een vrijdagnamiddag en we kregen tij-

dens frans een onverwachte toets. Ik had wat pijn 

in mijn armen en kon mijn pen niet meer vastne-

men. Dus werd ik naar het secretariaat gestuurd. 

Daar zijn ze mij komen halen en thuis hebben we 

de huisarts opgebeld. Ik ben over het algemeen 

zeer optimistisch ingesteld en ik vermoedde dat het allemaal best zou 

meevallen. Maar de huisarts stuurde ons door naar de spoedafdeling; vol-

gens hem was er een neurologisch probleem. Op de spoed aangekomen 

kon ik zelfs niet meer lopen en niet meer bewegen. en hoewel ik bleef 

lachen moet ik toegeven dat ook ik wat schrik begon te krijgen. Ik kreeg 

een ruggenmergprik en moest onder de NMR. Die voor mij toen nog on-

bekende scan is nu al een routine geworden. een heel weekend heeft de 

dokter geen diagnose kunnen stellen, maar op maandag kregen we dan 

eindelijk te horen wat er met mij aan de hand was. Myelitis klonk het: een 

ontsteking van het ruggenmerg. Na een revalidatie van 5 maanden, kan ik 

weer even goed functioneren als vroeger. Hoewel ik mijn sport heb moe-

ten opgeven, ga ik nog steeds zeer positief door het leven.

2. Hou je van spanning en reality, dan is ‘Chatroom’ van Helen Vreeswijk 

een echte aanrader. Spreekt feestmuziek je wel aan, dan is ‘the 90’s cd’ 

zeker geen miskoop en wanneer je houdt van humor, moet je zeker eens 

De vragen
1. een bijzondere gebeurtenis of een ingrijpende ervaring in 2009? 

2. Je favoriete boek, film, cd,... in 2009?

3. Je mag een standbeeld oprichten voor iets of iemand. Wie plaats jij op een sokkel (en hoe en waar)?

4. Je droomt van een ideale wereld. Je mag één grote verandering aanbrengen. Wat zou jij doen, wensen?

5. eén persoonlijk voornemen voor 2010?
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kijken naar ‘The hangover’, een film die van begin tot einde je lachspieren 

doet werken.

3. Iedereen die zich inzet voor het goede doel, zoals Music for Life of art-

sen Zonder Grenzen,... verdient wel een standbeeld, maar zelf zou ik er 

eentje willen oprichten voor mijn kinesist en mijn ergotherapeut. Ze heb-

ben mij erg geholpen en het zou een orginele manier zijn om hen eens in 

de bloemetjes te zetten. Ze doen hun job met hart en ziel, al hebben ze 

vaak te maken met patiënten die er erg aan toe zijn. Het standbeeld zou 

gemaakt zijn van oude onderdelen van rolstoelen, krukken en andere me-

dische hulpmiddelen. Ik zou het plaatsen op de Korenmarkt in Gent, om-

dat daar heel veel volk komt en iedereen het dan kan bewonderen.

4. Dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft? Dat iedereen gezond is? 

Ik vind het persoonlijk een enorm moeilijke vraag. Ik zou zoveel willen ver-

anderen of toch weer niet? een vraag die bij mij veel verwarring opwekt.

5. Mijn best blijven doen voor school en zo optimistisch en gelukkig mo-

gelijk door het leven gaan.

Ivan finenko – leerling – 4Wa
1. In Oekraïne, waar mijn familie woont, brak de 

Mexicaanse griep uit. Mijn neef raakte besmet en 

kon daardoor 2 maanden niet meer naar school! 

We waren allemaal bezorgd om hem maar het is 

allemaal goed afgelopen.

2. Mijn favoriete film in 2009 was ‘Twilight’. Ik heb 

ook het boek gelezen voor Nederlands en ik vond 

zowel film als boek heel spannend en leuk. De eer-

ste roman maakte me nieuwsgierig naar wat er in ‘New Moon’ zou gebeu-

ren; die film heb ik dan ook in de cinema gezien.

3. Voor de prefect, omdat die al heel lang op deze school werkt en ervoor 

zorgt dat alles op rolletjes loopt.

4. Ik zou graag hebben dat mensen met iedereen op dezelfde manier zou-

den omgaan. Zonder te kijken of ze nu van Belgische afkomst zijn, of van 

China of afrika komen. Ik zie vaak dat vreemdelingen of mensen met een 

andere huidskleur anders worden behandeld. Dus gewoonweg racisme de 

wereld uit!

5. Meer studeren zodat ik geslaagd ben op het einde van het jaar, en min-

der lui zijn. en omdat ik op het internaat zit: beter naar de opvoeders luis-

teren.

Maarten Van looy – leraar
1. absoluut mijn trouwdag op 2 mei 2009.

2. Tom Lanoyes laatste boek, Sprakeloos.

3. Herman van Rompuy toch maar? ergens op een 

heel stil plekje en uiteraard met haiku op de sokkel.

4. als je die kans krijgt, kan je dan iets anders wen-

sen dan vrede op aarde? In mijn plaats zou ‘geen 

honger in de wereld meer’ misschien beter op zijn 

plaats zijn. Misschien moeten we beginnen met 

de wereld niet om zeep te helpen. Zelf de Lotto winnen zou een mooie 

troostprijs zijn als de rest niet kan.

5. Minder tijd verspillen aan nutteloze, maar verleidelijke tijdverdrijven om 

wat meer te profiteren van de dingen die er wel toe doen.

Hannah Van Bastelaere – leerlinge -5HWb
1. een redelijk rampzalige, maar tevens hilarische 

dropping in de ardennen, gevolgd door drie ge-

weldige bezinningsdagen met 5HWb. Ook deze 

editie van Pukkelpop en de weekendjes in Brugge 

met mijn vriendinnen zal ik niet gauw vergeten. 

2. Boek: De Zelfmoord Van De Meisjes verscheen 

dan wel in 1993, voor mij is het hèt boek van 2009. 

Het tragische verhaal en de geweldige schrijfstijl 

zullen mij nog lang bijblijven. film: Inglorious Basterds is Quentin Tarantino 

op zijn best! Daar waar Kill Bill en Death Proof teleurstelden, lost Inglorious 

Basterds de verwachten wel in. Hilarische dialogen, bloederige actiescènes, 

onvergetelijke figuren als Hugo Stiglitz en een buitengewone soundtrack. 

De film van 2009 dus! cd: Day & age van the Killers. Ook hun dvd/cd die in 

de Royal albert Hall in Londen opgenomen werd is super. Hopelijk krijg ik 

hen in de loop der jaren ook eens live te zien. 

3. Tim Burton, het creatieve brein achter films als The Nightmare Before 

Christmas en edward Scissorhands, verdient van mij een standbeeld. Vooral 

zijn maffe stop-motion films hebben mij al heel wat plezier bezorgd. Door 

figuurtjes als de Dwarf General, liedjes zoals ‘What’s this’ en gedichtjes met 

als titel ‘Roy the toxic boy’ verdient hij volgens mij een standbeeld. Ik zou 

zijn standbeeld op een mooi plekje in Londen (zijn huidige woonplaats) 

plaatsen en ik zou Burton in zijn eigen, typische stijl laten afbeelden. 

4. een oplossing daar waar de klimaattop in Kopenhagen dit jaar faalde. Ik 

vraag me af welke natuurrampen er nog allemaal zullen moeten gebeu-

ren vooraleer onze leiders inzien dat er drastische maatregelen genomen 

moeten worden in verband met luchtvervuiling, fossiele brandstoffen, 

vleesconsumptie... 

5. Voornemens zijn voor mij enkel loze beloften. Ik maak er eigenlijk nooit. 

‘Meer sporten’ zal ik in 2010 misschien wel ergens in mijn achterhoofd hou-

den. 

Bram Noens – leraar
1. Ik probeer sowieso van schoon moment naar 

schoon moment te leven en vol dankbaarheid mag 

ik vaststellen dat ik dit jaar een aantal mooie pa-

rels aan mijn collectie heb mogen toevoegen. De 

magie en de energie die vrijkomen bij het maak-

proces van het schooltoneel bijvoorbeeld: in 2009 

was het met De Keuken weer van dattem. Voor het 

eerst in mijn leven oog in oog staan met Picasso’s 

Guernica bezorgde me kippenvel. Maar ook in de vrije natuur speuren naar 

wild leven (een of andere vogel of zo) en het ook daadwerkelijk in het vi-

zier krijgen geeft me diezelfde boost. Het meest intense moment beleefde 

ik zonder enige twijfel tijdens mijn huwelijksviering: de oprechtheid van de 

getuigenissen, de liefde waarmee je omringd wordt en je emoties die je 

voor even ongegeneerd de vrije teugel laat. Daar kan ik nog wel even mee 

verder.

2. Dat de muziekindustrie al enkele jaren op apengapen ligt, zal absoluut 

niet aan mij gelegen hebben. Ook dit jaar heb ik thuis weer enkele cd-kas-

tjes weten te vullen met memorabele en iets minder memorabele platen. 

Ik doe een greep: The XX, Mumford & Sons, Johann Johannson, Ludovico 

<<<
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einaudi, antony & The Johnsons, fever Ray, Patrick Watson, eels en Isbells 

zorgden voor de soundtrack in de latere uurtjes; voor het vettigere werk 

kon ik dit jaar rekenen op Buraka Som Sistema (ook live een brok energie), 

The Bloody Beetroots, Crookers, Dizzee Rascal en aanverwanten. Zoals 

elk jaar heb ik weer meer boeken ingeslagen dan gelezen, tot groot jolijt 

van de plaatselijke middenstand. Stak er met kop en schouders bovenuit: 

Tom Lanoyes Sprakeloos. De oprechtheid waarmee hij de aftakeling van 

zijn moeder durft te penselen is buitengewoon straf. Ook stilistisch is het 

een rijk gevulde plat. Op theatervlak was ik behoorlijk van mijn melk na het 

zien van The broken circle breakdown van Cie Cecilia: theater met een ver-

haal dat aan de ribben plakt. Binnenkort ga ik zelfs nog eens kijken. Ook 

de moeite: Pubers bestaan niet (De Kopergieterij), geen evident theater 

maar eigenlijk best herkenbaar. filmografisch werd ik het meest door el-

kaar geschud door The Wrestler (Darren aronofsky met dank aan Mickey 

Rourke die een soort allegorie op zichzelf speelt). De Helaasheid der Din-

gen mocht er zeker ook zijn.

3. Doe mij maar een ode aan de Vrijwilliger. Gelukkig zijn er nog goede 

zielen te over die geheel onbaatzuchtig hun tijd en energie willen inves-

teren in iets waar ze op materieel en financieel vlak niet per se zelf beter 

van worden. Van leider/leidster in de jeugdbeweging over het trekken van 

lijnen op een voetbalveld tot onvoorwaardelijke zorg voor de zwakkeren in 

de maatschappij: eeuwig en diep respect!

4. aan iedereen een stevige portie oprechtheid. De porties zijn ongelimi-

teerd en je mag terugkomen zoveel je wil.

5. eruit halen wat erin zit. en dat mag je op heel veel verschillende manie-

ren interpreteren.

Helga Huber – lerares
1. als lerares Duits heb ik een zwak voor alles wat 

betrekking heeft op Duitsland en de Duitsspreken-

de landen. Voor mij was dan ook de herdenking van 

‘de muurval’ in Berlijn de meest opmerkelijke dag 

van 2009. Twintig jaar geleden werd de grens tus-

sen Oost en West geopend door toedoen van een 

naar democratie hunkerende mensenmassa. Door 

een administratief foutje kwam de reünie eerder 

tot stand dan gepland. Die avond en nacht betekende voor velen een heel 

emotioneel moment van ontlading, van bevestiging, van beloning voor het 

lange wachten en van hereniging met familieleden uit het Westen. In de af-

gelopen twintig jaar werden heel wat inspanningen geleverd om de Oost-

Duitse steden in eer te herstellen. Berlijn werd opnieuw de hoofdstad van 

het land en onderging een heuse metamorfose. Ook steden als Dresden, 

Leipzig, erfurt, Chemnitz en Halle zijn ondertussen zeker een bezoekje 

waard. 

2. een boek dat mijn aandacht getrokken heeft, is atemschaukel of de 

vertaalde versie, ademschommel van Herta Müller, Nobelprijswinnares 

2009. Deze Roemeens-Duitse schrijfster is opgegroeid in het dictatoriale 

Roemenië, maar leerde pas vanaf haar vijftiende Roemeens, omdat zij uit 

een minderheid van etnische Duitsers stamde. Voor ze naar Duitsland ver-

huisde, werd ze in haar schrijven door censuur en de voortdurende druk 

van geheime staatsdiensten geremd. Daardoor heeft zij een heel speci-

fieke schrijfstijl ontwikkeld, waarin ze de schrijnende en pijnlijke levens-

omstandigheden op heel eigen wijze tot uiting brengt. Haar werk spreekt 

mij vooral aan omdat de schrijfster gedurfde thema’s zoals politieke onder-

drukking opnieuw in het daglicht plaatst. 

3. Op wereldvlak krijgt Barack Obama door zijn oprechtheid, bescheiden-

heid en sociale bewogenheid van mij ongetwijfeld een ereplaats. In januari 

werd hij tot president benoemd en reeds in oktober heeft hij door zijn vre-

delievende politiek de Nobelprijs in ontvangst genomen. Kritisch bekeken 

was dat misschien een iets te voorbarig gebaar, een te vroege beloning 

voor zijn pril geleverde inspanningen. Spijtig genoeg geldt logischerwijze: 

hoe hoger de verwachtingen, des te groter de kans op ontgoocheling. 

Obama is vanuit een moeilijke positie vertrokken en heeft zowel met zijn 

buitenlandse, als met zijn binnenlandse politiek nog een lange weg te 

gaan. Hierbij denk ik aan de sociale hervormingen die hij hoopt waar te 

maken. Hopelijk lukt het hem zijn stemmen te behouden. 

4. Om een ideale wereld te creëren zal er meer dan één wonder verricht 

moeten worden, maar we moeten ergens beginnen en alle beetjes hel-

pen. Het milieu is daarbij een belangrijk aspect. Door het gebruik van al-

ternatieve energiebronnen als zonnepanelen, bio-energie en windmolens 

staan we al een heel eind. Daarnaast staat de technologie niet stil en zoe-

ken wetenschappers voortdurend naar nieuwe oplossingen, zoals elektri-

sche wagens. Bovendien hebben sensibilisatiecampagnes veel mensen er 

reeds toe aangezet om meer met de fiets of met het openbaar vervoer te 

rijden. De klimaattop in Kopenhagen leverde jammer genoeg weinig op, 

maar verandering vraagt veel tijd en energie. alles begint natuurlijk met de 

individuele verantwoordelijkheidszin.

5. Ik ben niet echt het type dat zich persoonlijke voornemens oplegt, om-

dat ik weet hoe moeilijk het is ze waar te maken. Regelmatig sporten en 

een goed boek lezen zijn wel dingen waar ik graag tijd voor vrij maak. 

De vragen
1. een bijzondere gebeurtenis of een ingrijpende ervaring in 2009? 

2. Je favoriete boek, film, cd,... in 2009?

3. Je mag een standbeeld oprichten voor iets of iemand. Wie plaats jij op een sokkel (en hoe en waar)?

4. Je droomt van een ideale wereld. Je mag één grote verandering aanbrengen. Wat zou jij doen, wensen?

5. eén persoonlijk voornemen voor 2010?
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Dennis geleyn – leerling – 5 EMTb
1. Begin juli zijn er natuurlijk de Gentse feesten. 

Op die Gentse feesten trad op 22 juli Gorki op, gra-

tis en voor niets op de Kouter. altijd een gezellige 

bedoening natuurlijk, de Gentse feesten, en dus 

besloten een vriendin en ik er een fijn dagje Gent 

van te maken. een hele dag scheen de zon, maar 

’s avonds, tijdens het concert van Gorki begon het 

lichtjes te regenen, ‘zeveren’, zoals men dat in het 

Waasland al eens zegt. Het werd weer droog, en het begon weer lichtjes 

te regenen, en zo tot een keer of drie toe, tot op het einde van het concert, 

toen begon de regen werkelijk met bakken uit de lucht te vallen. Druipnat 

waren we, en lichtelijk tevreden toen we in de tram zaten.

2. Het beste wat dit jaar heeft voortgebracht wat cd’s betreft is natuurlijk 

de helemaal geremasterde catalogus van The Beatles. een stuk muziekge-

schiedenis dat nu ook in perfecte kwaliteit beschikbaar is, al is vinyl nog 

altijd beter. Maar die muziek is natuurlijk al een goeie 40 jaar oud. Ook uit 

2009 zelf zijn er goeie cd’s gekomen, ‘Hombre Lobo’ van eels vond ik bij-

voorbeeld heel sterk, en ‘xx’, het debuut van The xx is meteen één van de 

beste cd’s van dit decennium. Op filmvlak heb ik dit jaar vooral genoten 

van ‘De Helaasheid der Dingen’, ‘Up’, en laatst nog ‘Moon’, een sciencefic-

tionfilm die veel weg heeft van 2001: a Space Odyssey. 

3. Dan ga ik toch voor dé held van het College: Patrick Meersschaert. een 

geweldig mens in de les en erbuiten, en ook nog eens een knap sportman, 

die dan in augustus geveld werd door een hartstilstand. Hopelijk komt het 

nog goed met hem. Dat standbeeld zou men dan toch het best kunnen 

neerpoten in de Wase polders, waar hij nogal eens ging mountainbiken.

4. Wat meer durf en lef voor de wereldleiders. Kijken we maar naar Kopen-

hagen, wat een gebrek aan durf kan doen. In die context kan ik de komiek 

Theo Maassen citeren: “Dat is nou net de ellende, de mensen die daadwer-

kelijk de macht hebben om dingen te veranderen, dat die er juist baat bij 

hebben dat alles precies zo blijft zoals het is.”

5. Ik maak nooit goede voornemens, zoals ieder goed mens hou ik me er 

toch nooit aan. als ik dan toch één voornemen zou moeten noemen, mis-

schien eens aan sport gaan doen.

fien Dehaen – leerlinge – 6 HWa
1. er zijn veel toffe dagen geweest in 2009. een 

speciale ervaring was mijn deelname aan de actie 

‘Music for life’ van Studio Brussel. Met een groep 

jongeren ben ik voor de tweede keer van Sint-

Niklaas naar Gent gestapt. Voordat we deze tocht 

ondernamen, zijn we een week lang op zoek ge-

gaan naar sponsors. Dit leverde ons 4500 euro op. 

Dit bedrag werd geschonken aan de actie die dit 

jaar geld inzamelde voor malariapatiënten.

2. er bestaan zoveel goede boeken, films en cd’s dat ik geen favorieten 

heb. Mijn favoriete tv-programma’s van dit jaar zijn ‘Van Vlees en Bloed’ 

en ‘De slimste mens ter wereld’. Ik hou van humoristische programma’s. Bij 

wie ‘Van Vlees en Bloed’ hebben gevolgd zullen de ‘twee koteletjes’ en de 

‘bospoeper’ bekend in de oren klinken.

3. Mijn beste vriendin verdient een standbeeld. We kunnen samen enorm 

veel plezier maken en als het eens wat moeilijker gaat, dan staat ze voor 

mij klaar. 

4. Ik zou in de eerste plaats ‘de mens’ veranderen. Zolang de mentaliteit 

van bepaalde mensen niet verandert, zal er van een ideale wereld weinig 

sprake zijn... “Be the change you want to see in the world”.

5. Ik heb mezelf voorgenomen om in 2010 wat meer van het leven te ge-

nieten en wil bepaalde dingen wat meer proberen te relativeren. Dit houdt 

ook in dat ik wat meer ga feesten met vrienden. Bij deze zijn mijn ouders 

gewaarschuwd. Maar ik ga ook mijn best doen voor school en werk maken 

van mijn studiekeuze.

lore Van den Broeck – leerlinge – 6gl
1. Ondertussen zullen we allemaal weer over-

spoeld zijn met jaaroverzichten, talkshowspecials, 

conferences van de betere en iets minder goede 

komieken en dergelijke meer, maar op dit moment 

moet ik het dichter bij huis zoeken. De 3 dagen die 

we met 15 zesdejaars begin oktober hebben kun-

nen doorbrengen in de abdij in Brecht hebben 

een enorme impact op mij gehad . De (opr)echt-

heid van deze zusters heeft bij mij als het ware een heuse cultuurshock tot 

gevolg gehad en blijft tot op heden nazinderen.

2. Uitgesproken favorieten heb ik niet, ik ben trouwens ook altijd als één 

van de laatsten op de hoogte van de nieuwste film-, boeken- en muziek-

hypes. Mijn meestgedraaide cd dit jaar kan ik u wel bekendmaken, dat 

moet de Broadwayversie van ‘Rent’ zijn, de musical waarmee wij, onder de 

muzikale leiding van Jeffrey De Block, met Bohemian Productions vzw op 

21 mei in première gaan.

3. Naar analogie met het vorige antwoord ben ik niet zo’n fan van het 

plaatsen van bepaalde mensen of zaken boven andere, aangezien je nooit 

voor iedereen goed kan doen en sommigen zich op die manier – mis-

schien niet onterecht – ‘gepasseerd’ zouden voelen. een standbeeld voor 

al degenen die zich onbaatzuchtig en vooral onvoorwaardelijk inzetten 

voor anderen in deze ‘voor wat hoort wat’-samenleving, vind ik daarom 

wel gepast. 

4. een ideale wereld is, zelfs met één grote verandering, onbereikbaar, zo 

ver ben ik ondertussen ook wel. Toch zou, volgens mij, meer respect voor 

andermans materiaal, tijd, werk en leven, maar ook voor onszelf, ons al een 

hele stap vooruit helpen. 

5. Voor goede voornemens is zelfreflectie nodig; altijd confronterend en 

nooit mijn sterkste punt geweest. Misschien moet ik daar dan maar een 

goed voornemen van maken. Bij deze beloof ik jullie dan ook plechtig, zo-

als dat hoort bij goede voornemens, dat ik mijzelf op de rooster zal probe-

ren leggen dit jaar, in de hoop de scherpe kantjes te kunnen bijschaven. 

<<<
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Nicolas Moreau – leerling – 4 lb
1. Persoonlijk vond ik de Cévennes-reis deze zomer 

echt fantastisch. Na een lang jaar op de schoolban-

ken, konden we eindelijk eens uitblazen. De reis 

was een combinatie van cultuur en ontspanning. 

Het was een unieke ervaring om nooit meer te ver-

geten!

2. Boeken lees ik niet vaak, dus een favoriet boek 

heb ik niet echt. In 2009 is wel veel goede muziek 

uitgebracht. als ik één artiest moet kiezen, dan ga ik voor Ne-yo. Ik vind 

zijn nummers écht goed. Ook de terugkeer van eminem is volgens mij een 

goede zaak. Qua films heb ik dit jaar het meest genoten van de tiendelige 

reeks ‘Band of Brothers’. Het is een reeks over amerikaanse paracomman-

do’s die gedurende de hele Tweede Wereldoorlog gevolgd worden. een 

echte aanrader!

3. Ik zou een standbeeld oprichten voor de presentatoren van Music for 

Life en voor alle andere mensen die zich inzetten voor het goede doel. We 

moeten er ons bewust van zijn dat wij het in België goed hebben, maar 

dat veel mensen op de wereld het met veel minder moeten stellen. acties 

als Music for Life zijn voor mij heel belangrijk!

4. Ik denk dat ik vooral zou proberen om oorlogen en conflicten te stop-

pen. Ik vind het namelijk echt erg dat onschuldige mensen gedood wor-

den. Vrede overal op aarde zullen we waarschijnlijk nooit bekomen, maar 

toch is het een ideaal dat we moeten nastreven. Het zou voor iedereen be-

ter zijn als er geen oorlogen zouden zijn.

5. Minder Nutella eten... 

Ellen Hylebos – leerlinge – 4 la
1. Op reis in La Palma heb ik momenten beleefd 

die ik niet snel zal vergeten. Mijn ouders, broer, 

evelyne en ik wilden de lijn van onze trektochten 

in Noorwegen en IJsland doortrekken naar La Pal-

ma. De tocht met zicht op enorme bananenplan-

tages, langs gevaarlijk prikkende cactussen was 

adembenemend. In totaal hadden we meer dan 

15 liter water mee, maar dit bleek nog te weinig. 

De hitte overdag was verschrikkelijk en ’s middags bijna ondraaglijk. Toen 

een wachter ons vertelde dat er verder op onze tocht geen enkele bron 

meer zou zijn, werden we gedwongen af te dalen. ’s Ochtends verdeelden 

we de laatste druppeltjes water en vertrokken we, in de hoop snel een 

huisje tegen te komen. Dit was voor mij dé dag van 2009. De dorst die je 

begint te voelen is onbeschrijflijk. De huisjes die we tegenkwamen waren 

vervallen en onbewoond. Uiteindelijk kwamen we bijna uitgedroogd aan 

een vakantiehuisje waar Duitse mensen ons vertelden dat de hele berg 

De vragen
1. een bijzondere gebeurtenis of een ingrijpende ervaring in 2009? 

2. Je favoriete boek, film, cd,... in 2009?

3. Je mag een standbeeld oprichten voor iets of iemand. Wie plaats jij op een sokkel (en hoe en waar)?

4. Je droomt van een ideale wereld. Je mag één grote verandering aanbrengen. Wat zou jij doen, wensen?

5. eén persoonlijk voornemen voor 2010?

zonder water zat. In La Palma gaat al het water naar de bananenplantages, 

waardoor sommige delen van het eiland een ernstig waterprobleem heb-

ben. We klopten aan bij veel huisjes. Nergens daagde de held op, die in 

films uit de lucht valt bij een sprankeltje tegenslag. De moed zakte bij elke 

teleurstelling dieper in onze schoenen. Uiteindelijk kwamen we bij een 

arm, klein vrouwtje aan. eva heette ze. Ze haaldde flessen water uit haar 

koelkast, bood ons zelfgemaakte wijn en geitenkaas aan. We kregen ook 

een zakje met heerlijke mandarijntjes. Ze was onze reddende engel. We 

konden geen woord Spaans, maar met behulp van ons woordenboekje 

hebben we haar uitgebreid bedankt. Door haar zijn we toch ongedeerd 

aangekomen in el Jesus waar we de bus konden nemen. Het spookte nog 

een hele tijd door mijn hoofd: de mensen die bijna niks hebben, geven het 

meeste. Dat is iets wat ik me zal blijven herinneren, dankzij eva.

2. Mijn favoriete boek in 2009 is zonder twijfel De Boekendief van Mar-

kus Zusak. De dood vertelt het verhaal van Liesel, een dertienjarig meisje 

in nazi-Duitsland. een bijzonder pakkend boek dat jong en oud gelezen 

moet hebben! Na Twilight was het in spanning uitkijken naar New Moon. 

De meelevende geluiden in de cinemazaal waren absoluut de bevestiging: 

de verfilming van New Moon was geslaagd. Ik ben helemaal in de ban van 

het album for Bitter Or Worse van anouk. anders dan haar vorige platen, 

maar daarom niet minder goed.

3. Iemand waar ik erg naar opkijk, is mijn opa. Hij is er altijd voor ons en dat 

vind ik fantastisch. een standbeeld oprichten is misschien wat overdreven, 

ik weet niet waar ik het zou zetten, maar een grote plaats in mijn hart heeft 

hij zeker!

4. als ik één verandering mocht aanbrengen, dan zou ik wensen dat ze 

in China geen honden meer eten. Niet dat er een vegetarisch kantje in 

me verscholen zit, maar als er zo’n exemplaar – in China ideaal voor in de 

stoofpot trouwens – je met fonkelende oogjes aankijkt en met zijn kop je 

voeten warm houdt, denk je wel twee keer na.

5. In 2010 wil ik extra genieten van alle dingen die gebeuren: zowel van de 

kleine als de grote gebeurtenissen. Zo staan er eind mei de opvoeringen 

van Rent, een rockmusical, op het programma. De repetities zijn nu in volle 

gang en ik kijk er erg naar uit om op de planken te staan. De sfeer kan al-

leszins niet meer stuk!
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Joris Rumes – leerling – 6MWE 
1. een zeer speciale gebeurtenis voor mij in 2009 

was mijn parapentesprong. Op vakantie in Oost-

frankrijk werd ik door enkele vrienden warmge-

maakt door deze – toch wel – gewaagde sport. 

Toen ze mij de eerste keer vroegen of ik mee wilde 

springen zei ik vastberaden neen, maar geleidelijk 

verminderde de angst en was ik klaar om deze uit-

daging aan te gaan! Ik stond met een klein hartje 

op de startbaan maar eens we in de lucht zweefden kon ik echt genieten 

van het prachtige uitzicht op de alpen en het meer van annecy. een aan-

rader voor elke avonturier!

2. In het begin van het jaar ben ik naar de musical Daens gaan kijken! Niet 

enkel de immense oppervlakte van het podium maar ook de theaterkun-

sten van de acteurs en de professionele uitrusting (o.a. het gebruik van 

projectie, knap décor, orkestbak..) hebben een zeer positieve indruk op mij 

achtergelaten

3. Ik wil van mijn zus een standbeeld maken (Sigrid, 6eCb’09). Mijn zus 

heeft heel wat medische tegenslagen gekend (ernstige knieproblemen) 

waardoor ze in totaal meer dan 10 operaties heeft moeten ondergaan en 

regelmatig niet naar school is kunnen gaan. Door de goede zorgen van de 

school en door haar enorm grote wilskracht heeft ze haar schoolloopbaan 

op het College succesvol kunnen beeïndigen en gaat ze er volop tegen-

aan op de universiteit (gelukkig zonder knieproblemen nu). Ik heb mijn zus 

ernstig zien lijden en heb vaak gedacht, dit schooljaar is verloren! Dat was 

echter wel buiten haar doorzetingsvermogen gerekend! Dit is voor mij ook 

een les naar volgend jaar toe, als je een bepaalde richting echt wilt, geraak 

je met een grote dosis wilskracht al een heel eind!

4. Ik ben nogal gericht op het milieu, daarom zou ik als ingrijpende veran-

dering de kaalslag van het amazonewoud laten stoppen. We beseffen niet 

welke schade we aanrichten door deze ‘groene long’ te vernietigen.

5. een voornemen dat waarschijnlijk niet lang zal duren vooraleer ik hierte-

gen zondig: minder snoepen.

Adam Khazhmuradov – leerling – 1Ad
1. Mijn leukste ervaringen van 2009 zijn: De laat-

ste 2 weken van juli, want dan kon ik mijn andere 

vrienden nog zien op het kamp. 

2. favoriete film: ‘avatar’ omdat er veel avontuur is 

en daar hou ik van; mijn favoriete boek: ‘Harry Pot-

ter en de relieken van de dood’, want er zit span-

ning in en avontuur, eigenlijk van alles;mijn favorie-

te liedje: ‘Low’, want het is een breakdansnummer 

en ik hou van dat soort muziek; mijn favoriete serie: ‘f.C. De Kampioenen’, 

want het is grappig; mijn favoriet spelconsole: ‘de WII’, want je moet er 

meestal zelf bewegen.

3. Ik zou een standbeeld laten maken voor mijn mama want ze doet echt 

alles voor mij. 

4. Ik zou wensen dat iedereen even rijk was en dat er geen oorlogen zou-

den komen. Met rijk bedoel ik dat alles bijna niets kost, want dan lijkt het of 

iedereen rijk is. 

5. Mijn persoonlijke voornemens: dat mijn rapporten goed zijn en dat ik ga 

proberen om meer vrienden te hebben.

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 •
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ONBEKENDE PlEKJES

 “Mijn grootvader zat ooit op uw school, en nu 

probeer ik zijn levensverhaal te reconstrueren...” 

In het kader van een opdracht voor de hoge-

school zou ik een schoolreglement van vroeger 

moeten onderzoeken.” “Hoe lang moeten we 

die afwezigheidsbriefjes bijhouden om in orde 

te zijn?”

al deze vragen komen terecht op het schoolar-

chief. Oude documenten hebben immers een 

historische, emotionele en juridische waarde. 

Nochtans is er decennialang slordig omge-

sprongen met het geheugen van deze en an-

dere scholen. In het onderwijs gaan en komen 

leerlingen, leerkrachten en directies vrij snel en 

produceren ze enorme bergen papier. Boven-

dien zijn de middelen voor administratieve om-

kadering steevast beperkt. Niet de ideale om-

standigheden dus om planmatig en doelgericht 

een archief te onderhouden.

Het begon met Koen
Toen ons dubbel eeuwfeest eraan kwam, vielen 

gelukkig enkele puzzelstukjes perfect samen. 

Oud-leerling en historicus Koen Verstraeten 

zocht een stageplaats voor zijn voortgezette op-

leiding archivistiek en hedendaags document-

beheer. Wij koesterden plannen om een boek 

en tentoonstelling uit te werken voor het jubile-

umjaar 2008, en ook de professoren van de op-

leiding toonden interesse voor de tot dan wat 

veronachtzaamde schoolarchieven. 

Dankzij de samenwerking kwam er een heuse 

kentering in het archief. Stapels papier verdwe-

nen in archiefdozen die nu ontroerend orde-

lijk gerangschikt staan op de rekken. Met een 

projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap 

kon Koen nog drie extra jaren het archief ver-

der ordenen. Tegelijk fungeerde ons archief als 

laboratorium voor andere scholen. Via studieda-

gen en de publicatie van een handleiding voor 

een kijk in Het arcHief Van sjks

Het geheugen van de school
Het College staat met beide voeten in de 21ste eeuw. Toch zijn we ook best fier op onze geschiedenis, die nu al 
meer dan tweehonderd jaar overspant. Daarom koesteren we het archief van de school, meer dan ooit.  
Een korte blik achter de schermen.

schoolarchieven konden wij onze ervaringen 

delen met een ruimer publiek. en dat wij voor 

ons dubbel eeuwfeest konden rekenen op de 

expertise van een eigen schoolarchivaris, was 

uiteraard een stevige extra troefkaart.

Na drie jaar zit het project van Koen erop. Nu 

proberen we zijn erfenis goed te beheren en 

nog enkele nieuwe projecten op te starten, on-

der meer door BPT-uren vrij te maken voor ar-

chieftaken. Het oude archief is nu immers goed 

geordend, maar de uitdagingen die het mo-

derne archief vraagt, zijn niet te onderschatten. 

een school produceert steeds meer informatie, 

nu vooral digitaal. Zorgen dat de juiste informa-

tie bewaard blijft en toegankelijk blijft, dat is nu 

meer dan ooit aan de orde.

Tom De Paepe
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PROMO: IC (ONT)HOU qUIZ

Vrijdag 26 feBruari 2010
20.00 uur

calfac

ic (ont)Hou
om meer te weten

QuiZ
Ploegen: max. 5 personen

Inschrijven voor 22 februari 2010
12 euro

nele.rotty@gmail.com
0498 52 85 48

Opbrengst voor ‘Ti SOley leve’:  
een educatief project van Jeaninne De Beleyr  

in het Haïtiaanse dorp Akil Samdi

Aparte prijzenpot voor de beste leerlingenploeg

calfac:  
Vrijdag 26 feBruari 2010

tweede editie 
ic (ont)Hou-
quiz

Op vrijdag 26 februari staat de 
tweede editie van de IC (ont)HOU- 
quiz op het programma. Wij 
kijken er net als vorig jaar naar 
uit om zo veel mogelijk ploegen 
van leerlingen, ouders, oud-
leerlingen en sypathisanten te 
verwelkomen in de Calfac. 

De quiz zal geheel in de aard van de vorig jaar 

gestichte traditie bestaan uit twaalf rondes die 

allemaal een schoolvak als titel meekrijgen. De 

ideale leidraad om eenvoudige weggevers te 

combineren met doordenkertjes en venijnige 

addertjes onder het gras.

Omdat ervaring vaak een belangrijke factor is 

bij het quizzen, geven we een duwtje in de rug 

aan de ploegen die uitsluitend uit leerlingen uit 

het secundair onderwijs bestaan. er is weliswaar 

voor iedereen een prijsje weggelegd, maar er 

worden twee aparte klassementen opgemaakt, 

zodat de jongeren sneller de kans krijgen om de 

prijzentafel op te zoeken.

Vorig jaar konden wij na onze quiz een op-

brengst van meer dan duizend euro overhandi-

gen aan ‘Broederlijk Delen’. Bij deze editie zul-

len wij de inkomsten integraal schenken aan ‘Ti  

Soley Leve’, een educatief centrum in Haïti waar-

voor een aantal Vlamingen uit onze streek zich 

al vele jaren inzet.

Het quizcomité
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Ik rep me naar de groene mat, dribbel galant  

de bal voorbij twee tegenstrevers, ontwijk een 

tackle langs achter, zet drie verdedigers op het 

verkeerde been en plaats de bal loeihard in de 

winkelhaak. Het publiek juicht, toeters schallen 

door het Daknamstadion. Ik maak een achter-

waartse salto, ontwijk zigzaggend medespelers 

en kijk triomfantelijk naar de uitzinnige menig-

te. Not! Ik wandel dus maar gewoon naar onze 

twee misschien voetbalgoden in spe en leg hen 

enkele vragen voor.

Sinds wanneer werden jullie gebeten door 
de voetbalmicrobe?
Ruben: Ik ben eigenlijk met een bal in mijn wieg 

groot geworden. Mijn papa keek veel naar voet-

bal en is een groot supporter van Lokeren. Ook 

mijn broer die 3 jaar ouder is, speelde zelf al 

voetbal en in de tuin speelden we altijd compe-

titie. Hij leerde mij dus de basis van het voetbal. 

Toen ging ik voetballen bij de White Boys, alleen 

maar om mijn energie kwijt te geraken. Natuur-

lijk was mijn droom toen al om een grote voet-

baller te worden, maar dat is waarschijnlijk de 

droom van elk jongetje van pakweg 3 jaar.

Cédric: Dat is heel ingewikkeld. Volgens mijn 

ouders liep ik al sinds ik klein was altijd met een 

klein balletje aan mijn voeten in huis en toen er 

voetbal op de televisie was, keek ik ook altijd 

met plezier. Maar voor ik ben beginnen voet-

ballen, heb ik nog een aantal andere sporten 

gedaan zoals turnen, zwemmen, atletiek en bas-

ketbal omdat mijn ouders me met alle sporten 

kennis wilden laten maken. De sporten spraken 

mij niet echt aan en dus was het allemaal van 

korte duur. Ik bleef aandringen om te voetbal-

lenen en heb me uiteindelijk ingeschreven in de 

club Red Star Waasland toen ik 6 jaar was. Na-

dien is het allemaal snel gegaan.

Sporting lokeren 

Waar speelden jullie vroeger? En nu?
Ruben: Ik speel nu bij de beloften van Sporting 

Lokeren, ook wel de B-kern genoemd. Soms 

speel ik matchen tegen mannen die misschien 

4 jaar ouder zijn. Bij de B-kern voetballen ook 

revaliderende spelers van het eerste elftal om 

wedstrijdritme op te doen of spelers van het 

eerste elftal die niet voldoen aan de eisen van 

de hoofdcoach. Deze zijn dus vaak een pak ou-

der, dus moet je wel je mannetje kunnen staan 

op het veld. er staan in de basiself van de B-kern 

maar een viertal echt jonge spelers bij de B-kern 

en gelukkig mag ik daar één van zijn. een voor 

mij nooit te vergeten moment was toen ik met 

de B-kern op Standard ging voetballen en ik 

oog in oog stond op het veld met de toen ge-

schorste axel Witsel. De trainingen gebeuren 

samen met de betere jeugdspelers van Lokeren 

om hun spelniveau omhoog te halen. 

Cédric: Ik speel nu ook bij Sporting Lokeren OLV. 

Ik train met de beloften of het tweede elftal. Dat 

is een groep van een dertigtal jongeren waarin 

de leeftijd varieert van 15 jaar tot 20 jaar of ou-

der: ht grote verschil in leeftijd is het gevolg 

van het nieuwe project dat sinds dit seizoen 

van start is gegaan. Voordien was de beloften 

een groep van ongeveer 10 tot 15 spelers van 

oudere leeftijd, maar de nieuwe jeugdcoördina-

tor wou ook de jongere spelers een kans geven 

om zich te bewijzen en heeft daarom een aan-

tal spelers van de -15-jarigen tot de -19-jarigen 

spelers uitgekozen om ook met de beloften 

te trainen. Normaal speel ik wedstrijd met de 

-16-jarigen maar omdat ik bij de beloftengroep 

zit, speel ik meestal bij de -19-jarigen. 

Hoe zijn jullie in contact gekomen met 
Sporting Lokeren?
Ruben: eerst speelde ik bij de White Boys; al snel 

mocht ik bij een leeftijd hoger spelen. Daarna 

kwam Beveren mij weghalen, waar ik een jaar 

gespeeld heb. Toen de hoofdscout van Lokeren 

echter aan de deur kwam kloppen, was mijn 

keuze snel gemaakt. Lokeren was tenslotte de 

voetbalploeg waar mijn familie supporter van is 

en ik was heel blij dat ik daar mocht gaan spe-

len. Nu ben ik al aan mijn 10de seizoen bezig in 

Lokeren.

VoetBaltalent in collegerangen

sjotten op niveau
Wat hebben Cédric Mingiedi M’Pembele (4Sc) en Ruben Ketels (6WEWIa2) 
gemeen? Voetbal! Ze laten zich immers beiden van hun beste kant zien 
op het veld van Sporting lokeren. 

Cédric Ruben
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Cédric: Toen ik nog jeugdwedstrijden bij Red 

Star Waasland speelde, is Sporting Lokeren een 

aantal keren komen scouten. Op het einde van 

het seizoen hebben ze mijn ouders en mij aan-

gesproken en ons uitgenodigd voor een gesprek 

op de club. Na overleg met mijn ouders heb ik 

besloten om naar de Lokeren te gaan en hebben 

we een overeenkomst met de club gemaakt.

Middenvelders

Wat is jullie plaats op het veld? Zijn jullie  
een doelpuntenkanonnen?
Ruben: Ik speel nu in het middenveld. In het 

typische systeem van de Belgische jeugdop-

leidingen speel je met een driehoek (dus drie 

spelers) op het middenveld met de punt naar 

voor gericht. Ik speel achteraan in die driehoek, 

een vrij centrale rol. Ik ben meer de ‘stofzuiger ‘, 

d.w.z. dat ik vooral veel moet lopen en de ballen 

moet recupereren en inleveren bij een ploeg-

maat. Naast mij of voor mij speelt dan meestal 

een meer aanvallende speler die voor de aan-

vallende impulsen zorgt. Ik scoor dus niet vaak, 

maar een assist is even belangrijk. 

Cédric: Mijn positie op het veld is middenvelder. 

Het liefst speel ik als een aanvallende midden-

velder achter de spitsen omdat ik dan meer een 

vrije rol heb en mijn eigen ding kan doen. Soms 

speel ik ook verdedigende middenvelder. een 

doelpuntenkanon ben ik eigenlijk helemaal niet, 

dat is een taak voor de spitsen. als middenvelder 

is het belangrijker dat je goede passen geeft en 

rust in de ploeg houdt. Ik ben wel altijd blij als ik 

een doelpunt maak in functie van de ploeg ook 

al gebeurt dat niet zo veel. Ik ben minstens even 

tevreden met een beslissende pas.

Blessures?
Ruben: Ik heb al het geluk gehad dat ik niet 

veel geblesseerd ben geraakt, behalve vorig 

jaar. Mijn ligamenten in mijn enkel waren toen 

gescheurd en ik mocht een 4-tal weken niet 

spelen of trainen. In Lokeren moet je dan vaak 

naar de kinesist die mij heel goed begeleid 

heeft en ervoor zorgde dat ik snel terug kon 

trainen. Ik ben ook niet dat soort speler dat 

bij de minste pijnscheut langs de kinesist pas-

seert. elke voetballer heeft wel eens pijn . Ook 

kunnen wij het ons niet echt permitteren om 

lang geblesseerd te geraken want de plaatsjes 

in de basiself van de B-kern zijn duur; er is veel 

concurrentie. 

Cédric: Tot nu toe heb ik eigenlijk nog nooit een 

ernstige blessure gehad en hopelijk blijft dat 

ook zo, want met een ernstige blessure kan het 

allemaal snel gedaan zijn in het voetbal. Mijn 

langste blessure was een periode van ongeveer 

drie weken toen ik mijn mediale banden in de 

knie verrekt had in een duel. 

Wie is de beste voetballer op dit ogenblik 
en waarom?
Ruben: Voor mij is de beste speler Xavi van fC 

Barcelona. Hij speelt ook op het middenveld en 

heeft geweldige voeten. Het is ook een werker 

en als hij de bal heeft, verstuurt hij altijd een 

perfecte bal naar een ploegmaat. Hij is mis-

schien een beetje een onderschatte voetballer, 

maar hij behoort tot de absolute wereldtop.

Cédric: Op dit moment zijn er heel veel goede 

voetballers in de wereld en dus is het moeilijk 

om een keuze te maken. als ik dan toch een spe-

ler moet uitkiezen, gaat de voorkeur naar andres 

Iniesta. Hij speelt op dit ogenblijk bij fC Barcelona 

als aanvallende middenvelder zoals ik. Hij maakt 

mooie dribbels met zijn schitterende techniek, 

geeft veel beslissende passen die tot een goal lei-

den en pikt zelf ook wel eens een goaltje mee.

Dromen mag

Voor welke club zouden jullie ooit willen 
spelen?
Ruben: Mijn favoriete competitie is de engelse, 

dus zeker en vast een engelse club. Ik ben ook 

altijd een fan geweest van Manchester United . 

Ik denk dat dit de grootste club uit engeland is 

en het zou een droom zijn om daar te kunnen 

spelen. Maar ik zal eerst beginnen om in de ba-

siself van de a-kern van Lokeren te geraken en 

dan zien we wel.

Cédric: Mijn droomclub is fC Barcelona. De be-

langrijkste reden is omdat ze het beste voetbal 

ter wereld brengen, ze laten de bal snel gaan en 

hebben bijna altijd het meeste balbezit. Van zo’n 

voetballende ploegen houd ik enorm, ze tikken 

de bal rond tot ze een gaatje hebben gevonden 

in de verdediging en proberen het dan zo mooi 

mogelijk af te maken.

Worden jullie ooit profvoetballer? Is dit  
een ultieme droom?
Ruben: Profvoetballer is natuurlijk een groot 

woord. als je als voetballer alleen van je voetbal 

kunt leven, dan moet je al een heel goede speler 

zijn en een goed contract hebben . Profvoetbal-

ler zijn is natuurlijk een droom of beter gezegd 

een ambitie, want als je van je hobby je beroep 

<<<
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kan maken dan is dat altijd heel leuk. Het is ook 

een heel mooi leven, dat heb ik al van dichtbij 

kunnen zien...

Cédric: Ik kan me daar niet over uitspreken, 

want je kan niet in de toekomst kijken. De weg 

naar de top is heel lang en hard. Het zijn er 

slechts enkelen die het halen en zelfs voor hen 

kan het snel gedaan zijn vanwege blessures of 

andere problemen. Ik blijf echter in mijn droom 

geloven en om deze werkelijkheid te laten wor-

den, geef ik mezelf altijd 100%, blijf ik altijd in 

mezelf geloven en probeer ik zo hard mogelijk 

te werken. 

Dagelijks trainen

Moeten jullie veel dingen opgeven voor 
het voetbal?
Ruben: Ik moet wel soms dingen opgeven maar 

meestal doe ik dat met plezier, want ik voetbal 

graag. Wij moeten bijna elke dag trainen. Vaak 

krijgen we ‘s zondags vrij, maar het gebeurt ook 

regelmatig dat we zondagochtend om 10 uur 

moeten komen trainen. ‘s Woensdags trainen 

we twee keer, in de middag en dan nog eens in 

de avond. Vrijdag na school, wanneer iedereen 

naar het apostelplein gaat, dan kan ik meestal 

niet gaan. Soms moet ik ook wel eens een feest-

je links laten liggen. Ik heb gelukkig veel vrien-

den die ook voetballen en dus ook alleen kun-

nen weggaan op de dagen dat ik ook kan, dus 

veel moet ik eigenlijk niet opgeven. 

Cédric: eigenlijk alleen een groot deel van mijn 

vrije tijd, want we trainen minstens 5 keer per 

week en dan nog een match op zaterdag. De 

vrije tijd – meest in het weekend! – besteed ik 

aan schoolwerk.

Combineren met schoolwerk

Is jullie voetbalpassie goed te combineren 
met de studies?
Ruben: Soms is dat wel lastig en moet ik vaak tot 

laat studeren, want ik kom thuis en ik moet mij 

direct klaarmaken om te gaan trainen. Om 20u 

ben ik dan terug en dan moet ik eerst nog eten. 

Tot nu toe haal ik echter goede punten, dus nie-

mand hoeft te klagen. Ik ben zeker van plan om 

een diploma in het hoger onderwijs te halen, 

ook al zou ik profvoetballer zijn. 

Cédric: Dat is moeilijker dan vorig jaar. Nu trai-

nen we bijna het dubbele, dus zijn het soms 

moeilijke periodes. Het is daarom heel belangrijk 

om alles goed te plannen, zodat je voldoende 

rust hebt en met alles afgewerkt is. Soms mis ik 

de nodige discipline daar nog voor. Tot nu toe 

gaat het echter nog goed en ik hoop dat het zo 

blijft verder gaan, want school is even belangrijk 

als voetbal.

Met de volle steun van het 
thuisfront

Wie is jullie grootste fan?
Ruben: Mijn ouders en stiefouders en broer sti-

muleren mij wel om het zo goed mogelijk te 

doen. Ze doen ook heel veel voor mijn voetbal 

en daar ben ik hen natuurlijk dankbaar voor. 

Vooral mijn papa staat enorm achter mij. Hij zou 

alles doen om naar elke wedstrijd, om het even 

waar, te kunnen komen kijken. Dat is natuurlijk 

een stimulans om altijd goed te presteren. Soms 

moet ik wel tot vervelens toe na de match ho-

ren wat ik fout en goed heb gedaan, maar dat 

hoort er bij . 

Cédric: Mijn familie! Mijn ouders hebben me al-

tijd al naar elke training gevoerd en komen elke 

match kijken. Ze hebben er altijd voor gezorgd 

dat ik zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden 

kon spelen. Ze steunen me ook altijd en helpen 

me als ik een mindere periode heb. Het is ook 

dankzij hen dat ik nu hier sta. 

Worden de Rode Duivels ooit nog wereld-
kampioen?
Ruben: Wereldkampioen zal heel moeilijk tot 

zelfs onmogelijk worden. Het kan natuurlijk al-

tijd, want in voetbal weet je nooit. Nu kennen 

we een echt dieptepunt bij de Rode Duivels. 

Toch is er veel hoop voor de toekomst. er komt 

een heel goede Belgische lichting aan met on-

der andere Hazard, Lukaku,... De Rode Duivels 

zullen op de volgende kampioenschappen ze-

ker hun mannetje staan en eventueel voor een 

stunt zorgen, maar kampioen is te hoog gegre-

pen, vrees ik.

Cédric: Je weet nooit. Het is als klein land natuur-

lijk moeilijker om wereldkampioen te worden, 

maar ik hoop voor België dat het nog gebeurt. 

Ze zijn nu goed op weg met de nieuwe trainer 

en ik hoop dat ze dit kunnen blijven volhouden 

en goede prestaties kunnen blijven neerzetten. 

Hopelijk doen ze mee aan het eK 2012, want het 

is al lang geleden dat ze nog eens aan een groot 

tornooi hebben deelgenomen. 

De juiste ‘spirit’

Vertel in een drietal lijnen waarom jullie 
droomclub geen seconde moet aarzelen 
om jullie op hun veld te zetten.
Ruben: Dat is niet gemakkelijk om dat over jezelf 

te zeggen... Ik denk dat mijn betere eigenschap-

pen inzet, werkkracht, discipline, inzicht en snel-

heid zijn. Dezer dagen vinden trainers menta-

liteit en discipline zeer belangrijk en bij mij zijn 

die heel goed. 

Cédric: Daar kan ik niet op antwoorden; dat is op 

dit moment nog moeilijk te zeggen. Dat zullen 

ze zelf moeten ontdekken. 

We maken een sprong in de tijd... 
 januari 2020. Op welk veld spelen jullie?
Ruben: In voetbal weet je natuurlijk nooit, het 

kan heel snel gaan. Plots kan er een grote club 

aan je deur kloppen omdat ze wat in je zien. Het 

zou best kunnen dat ik in de eerste ploeg van 

Lokeren speel of ergens anders. Ik zal zeker en 

vast wel ergens op een veld staan, maar op welk 

veld is heel moeilijk te zeggen. 

Cédric: Hopelijk een goede ploeg in het buiten-

land waar ik elke wedstrijd kan spelen en niet 

op de bank moet zitten. In die tien jaar tijd kan 

er nog van alles gebeuren, dus weet ik het echt 

niet. Het liefst zou ik ooit in Spanje of engeland 

spelen. 

en Cédric besluit
Wat je ook doet, blijf altijd in jezelf geloven. als 

je echt iets wil, moet je er voor gaan en je niet 

op andere gedachten laten brengen door ande-

ren. Kijk alleen naar jezelf. Luister naar het advies, 

maar vergeet niet dat je zelf je keuzes maakt. 

Waar een wil is, is een weg.

RP
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Jens kreeg in het eerste middelbaar les van mevrouw De Beleyr. Tijdens de 

lessen Nederlands zag ze dat Jens boordevol toneeltalent zat. Ze vertelde 

hem over een musicalcursus, en zo ging de bal aan het rollen. 

Jens werd aanvaard voor de cursus en al gauw speelde hij mee in alleen op 

de wereld, de amateurmusical van Jeugdtheater Ondersteboven. “Die rol be-

zorgde me onmiddellijk een nieuwe opdracht”, vertelt Jens. “een fotograaf 

die tijdens de opvoering foto’s maakte, vertelde me dat ze voor de musical 

elizabeth nog acteurs zochten. en zo geraakte ik aan m’n tweede rol.” 

Op zoek naar Maria
Hierdoor kreeg Jens de musicalmicrobe volledig te pakken en was hij klaar 

voor een grootschalig project. Hij waagde zijn kans op de audities voor de 

megaproductie The Sound of Music, dit voor een rol als een van de kinde-

ren van kapitein Von Trapp. 

“Het probleem was dat er ongeveer 500 jongeren hun kans waagden, en 

dat de kapitein slechts zeven kinderen had”, verduidelijkt Jens. “Tot mijn 

grote vreugde werd ik na zware audities met zang en dans verkozen tot 

Kurt Von Trapp.” 

De hype rond de musical werd nog groter toen VTM er zich achter schaarde. 

De Vlaamse Televisiemaatschappij ging in ‘Op zoek naar Maria’ immers op zoek 

naar een actrice voor de hoofdrol van The Sound of Music. Ook Jens bleek een 

grote fan van het programma: “Ik volgde aandachtig de wekelijkse uitzendin-

gen. Ik wilde immers weten wie mijn nanny en mama ging worden.”

Kinderarbeid
Door de wet op de kinderarbeid mag men als 14-jarige maximaal 35 voor-

stellingen spelen. De productie voorzag daarom meerdere kinderen voor 

de rol van Kurt Von Trapp. Maar dan nog werd het een drukke periode voor 

Jens.

“Soms moest ik vroeger uit school vertrekken om op tijd op de voorstel-

ling te komen. De combinatie van school en toneel was soms vermoei-

end maar het was echt geweldig om voor zo’n groot publiek te spelen. Ik 

nam het geloop er dan ook graag bij. Het was een drukke maar erg fijne 

periode!”

Uitdaging
Ondertussen is Jens is alweer klaar voor een volgende uitdaging in de to-

neelwereld. Wordt het nog een keer The Sound of Music (hernemingen 

zijn gepland in maart) of wordt het een rol in Peter Pan? “Ik zou graag een 

theateropleiding volgen in Tilburg. Musical blijft mijn favoriete bezigheid. 

Misschien kan ik in de voetsporen van Jan Schepens treden en ook pro-

fessioneel mijn weg hierin vinden”, droomt Jens even luidop. “Zolang mijn 

ouders mij blijven steunen, kan niemand me tegenhouden!” 

Bedankt Jens en nog veel succes met je musicalcarrière! 

SH

jens Hoskens (3wc): musicaltalent

met brio,  
kurt Von trapp!

De trouwe lezers van dit schoolmagazine hebben  
al eerder kennis kunnen maken met onze jonge  
musicalacteur Jens Hoskens. Dit jaar pakte hij het  
allemaal nog wat grootser aan. 
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Vertel eens, Nathalie. Ik zag je naam bij 
de aftiteling van De helaasheid der dingen. 
Wat heb je gestudeerd?
Ik ben begonnen aan de opleiding audiovisuele 

Kunsten in 2003 aan Sint-Lukas in Brussel. Die 

richting houdt alle aspecten van film in: scena-

rio, camera, geluid, montage en regie. De groot-

ste nadruk ligt uiteraard op regie. Hun visie is dat 

je geen goede regisseur kan worden zonder een 

overzicht te hebben van alle stappen die leiden 

tot een film. In het eerste jaar krijg je een heel 

brede waaier aan films, workshops en theorie 

voorgeschoteld en aan het einde van het jaar 

moet je kiezen tussen optie documentaire, fic-

tie, experimenteel of scenario. experimenteel is 

de meest open richting: je hoeft geen klassieke 

film te maken, je kan ook een installatie maken, 

of schilderen, of grafisch werken. 

Ik weet niet of het nu nog zo is; wij zijn het laat-

ste jaar dat afgestudeerd is in het systeem van 

2 kandidaturen en 2 meesterjaren. Dat heeft ook 

een mentaliteitsverandering met zich meege-

bracht, namelijk dat veel studenten nu na hun 

3 bachelorjaren, het 4de masterjaar meer als ‘ex-

tra optie’ zien. Toen wij afstudeerden waren we 

officieel ‘meester in de audiovisuele kunsten’.

Uitleggen met beelden

Wat wou je eigenlijk worden, toen je ervoor 
koos om film te gaan studeren? Ik herinner 
me dat je een heel vlotte pen had, en zeker 
iets te zeggen...
Ik wist niet wat ik wou worden, ik wist wel dat ik 

een kunstopleiding wou en dat ik dus op voor-

hand al aangewezen was op een hogeschool, 

niet op een universiteit.

Ik heb lang getwijfeld om een acteeropleiding 

te gaan volgen, of schrijven, tot ik op de open-

deurdag van Sint-Lukas een experimentele film 

zag. Ik vond het zo goed dat ik besefte: dit wil 

ik doen. Ik ontdekte echt een nieuwe uitdruk-

kingsvorm. Zoals die jongen erin geslaagd was 

beeld en geluid te combineren, zo heb ik nog 

nooit iets kunnen zeggen of schrijven. Ik voelde 

ook hoe direct de impact was. Het leek mij de 

perfecte manier om dromen, vooral nachtmer-

ries, weer te geven. Niet uitleggen, maar tonen. 

Het is veel moeilijker om onder een beeld uit te 

komen, dan onder een blad papier.

Expressie

Ja, dat is zo. En die uitdrukkingsvorm past 
bij jou?
Mijn droom – of is dat meer een behoefte – is 

nog altijd: mij uitdrukken. 

In alles blijf ik zoeken naar een soort ‘ultieme ex-

pressie’. Dat kan een boek zijn, of een tekening, 

of een film,... Bij het boek mis ik het geluid, bij de 

film mis ik het papier, bij theater de duurzaam-

heid... Het lijkt alsof ik altijd verder wil gaan.

Je ging volgens mij al heel ver in je eindwerk: 
geen gewoon filmpje. 
Veel mensen bleven, denk ik, met een groot 

vraagteken achter na mijn eindwerk. Ik denk dat 

ik nog verder had mogen gaan in het extreem 

uitzuiveren van beelden en geluid. Het is altijd 

moeilijk je eigen werk te beoordelen. Ik wou 

geen statement maken of een boodschap bren-

gen. Het verhaal was de film zelf, en de perfectie 

die ik altijd zoek, in alles, maar daar ben ik zelf 

pas later achtergekomen. Hoe obsessief ik de ca-

mera neerzette om tot de ideale kadrage te ko-

men... Hoe secuur ik frame per frame doornam 

om op het juiste moment te cutten. 

Daar zaten inderdaad perfecte beelden in, 
die nu nog op mijn netvlies staan:  
die zwemmer, die we gebruikt hebben voor 
Collegegedichten bij een tekst van Snoek,  

bij voorbeeld. Nog eens bedankt daarvoor, 
trouwens. Hoe werd je film beoordeeld? 
De film zat in competitie op een experimenteel 

filmfestival in Tampere, in finland, maar daar is 

het helaas bij gebleven. Op school had ik een 

12/20. Dat is zeker niet denderend, eerder mid-

delmatig. echt goed is een 14, en een 16 is weg-

gelegd voor een enkeling. Dus zo blij was ik niet.

Maar, staar je niet blind op de cijfers. een 16/20 

op school is geen enkele garantie op de fameu-

ze Wild Card (een jaarlijkse geldprijs van 60.000 

voor het beste eindwerk) en ook is een 10/20 

geen indicatie voor je toekomst. De jury is ten-

slotte ook maar een select stukje publiek, op die 

dag, in die zaal. 

Erg intens proces

Hoe ben je dan aan werk geraakt?
Na m’n derde jaar kreeg ik via Nico Leunen de 

kans om hem te assisteren bij Dagen zonder 

Lief . Dat hield in: alle beeld- en geluidsmateriaal 

inladen, het project aanmaken in final Cut, en 

synchroniseren. Vaak wordt er puur op tijdscode 

gesynct, door de computer zelf, maar als je ’t 

echt nauwkeurig wil, is het beter om dit hand-

matig te doen. Je hebt meer controle en je kan 

alles checken.

De regisseur kon dan elke avond per draaidag 

de tijdslijnen met de gesyncte rushes komen 

bekijken, en zich zo een beeld vormen van de 

film. Zo’n langspeelfim is vaak heel intens. Ook 

bij felix’ nieuwe film, De helaasheid der dingen, 

was ik montage-assistente en mocht ik een eer-

ste ‘rough cut’ maken.

Verder werk ik nu voor Nicolas Provost, een ex-

perimenteel kunstenaar; soms voor Lotte van 

den Berg, een Nederlandse theatermaakster. 

Meestal zit ik op losse projecten. Ik heb ook een 

documentaire gemonteerd ‘My future’, en een 

over Congolese kindheksen ‘enfants Sorciers’. De 

oud-leerlinge natHalie cools (gl ’03)

Verliefd op beelden
Nathalie Cools verdween hier op school in 2003, en kwam terug: om een 
spetterend promotiefilmpje te draaien voor 200 jaar college. Nu lezen we 
haar naam vaak bij de aftiteling van prestigieuze films of documentaires. 
Daar moeten we meer over weten. 
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laatste weken spring ik vaak bij voor Off World, 

een onafhankelijk productiehuis, die nu bezig 

zijn aan de reeks ‘arm Wallonië’ in opdracht van 

de VRT. 

Eigen-zinnig

Je werkt dus altijd in opdracht. Kun je jezelf 
daarin kwijt? 
Ha! Hier raak je een zeer heikel punt. Dat is zo-

wat de eeuwige discussie tussen filmstudenten: 

wie maakt na z’n studie nog iets, en wie niet? 

Bijna iedereen die afstudeert met ons diploma op 

zak, droomt natuurlijk van een carrière als regis-

seur of filmmaker. Zelf zie ik me niet meteen op 

een set staan, maar wel zou ik heel graag nog iets 

maken! Dat is heel moeilijk als je van school komt, 

geen opdrachten meer krijgt, en geen deadlines 

meer hebt. Je krijgt geen input meer.

De minsten slagen erin om op 25-jarige leeftijd 

een (langspeel)film te maken, maar er zijn er 

wél... Dat is altijd een combinatie van talent, lef 

en geluk.

Ik word heel graag warm gemaakt voor een 

project, liever dan anderen warm maken voor 

een idee van mezelf – ik werk graag alleen, in 

de beslotenheid van mijn kamer. een montage 

is – hoewel technisch een hoogstandje – toch 

ook veel meer dan computerwerk, want ik moet 

helemaal mee in iemands denkproces. De regis-

seur geeft mij de disk, and that’s it! Ik ga ermee 

naar huis en ik heb een week tijd om de beelden 

te monteren. en of ik er nu 5 minuten of 3 uur 

over doe om iets fantastisch te maken, zal hem 

worst wezen! als het maar goed is.

Dus in die zin voel ik mij heel vrij in mijn projec-

ten én ook heel betrokken. Ik zie elk project als 

een leerschool, een aanvulling op mijn oplei-

ding. 

als ik mag kiezen tussen een Vlaams spelpro-

gramma ‘regisseren’ of op de filmset van David 

Lynch koffie gaan zetten, is de keuze rap ge-

maakt! Laat mij dan maar die koffie zetten.

Dat is helemaal geen kwestie meer van creativi-

teit, maar wel wat voor jezelf het belangrijkste is: 

wie jij het interessants vindt, wie jij wil worden, 

welke contacten jij wil leggen en waarvan jij 

vindt dat je er het meeste aan hebt – wat alle 

anderen ook zeggen. Ik denk dat je uiteindelijk 

altijd op jezelf moet terugvallen. 

Ben ik tevreden met wat ik doe? 

Het fascinerende is, vind ik, dat er zoveel tech-

niek bij komt kijken, om toch iets ‘creatiefs’ te 

maken. Je hebt een idee voor een film, maar als 

je je programma’s niet kent, kom je nergens. Bij 

elke idee moet je de stap maken van iets heel 

abstracts in je hoofd – iets dat je ook nooit let-

terlijk kan ‘doorsturen’ naar iemand anders – 

naar iets heel concreets. 

als ik monteer, word ik altijd helemaal in mijn 

scherm meegezogen, kan uren en uren zitten 

knippen en plakken, om dan pas dagen later 

weer los te komen en te kijken naar wat ik nu ei-

genlijk gedaan hebt. Je moet voortdurend swit-

chen tussen het technische en het inhoudelijke, 

en dus altijd je perspectief bijstellen.

Wat is goed? Wat is ‘kunst’?

Dat snap ik. Je kunt dus eigenlijk eender wat 
je eigen stempel geven.
Je kan iets je eigen stempel geven, maar de vraag 

is: heeft iemand er iets aan als ik mijn stempel 

erop druk? Wat is de zin van jouw stempel?

Daarom werk ik graag in opdracht, omdat ik dan 

merk dat mensen tevreden zijn met wat ik doe. 

als je zélf, en dus ook voor jezelf, een film maakt, 

en jij vindt de film ongelooflijk goed – die film is 

nu echt exact wat jij wou -, maar niemand an-

ders vindt hem goed; is het dan goed? Oké, dan 

heb jij je stempel gedrukt,... en dan?

Is een kunstwerk geslaagd als de maker tevre-

den is? 

Of heeft kunst altijd de appreciatie van een pu-

bliek nodig?

Of wordt kunst al kunst als er überhaupt publiek 

is?

Omgekeerd net zo goed: iemand vindt z’n werk 

maar zozo, maar de hele wereld loopt er storm 

voor. als héél veel mensen naar een film gaan 

kijken, wil dat dan zeggen dat het een goeie film 

is? als iemand 2 miljoen neertelt voor een schil-

derij, is dat schilderij dan beter? Wie bepaalt dat? 

Dat brengt je uiteindelijk – weerom – bij de kern: 

namelijk jezelf.

altijd moet je zoeken naar wat jij wilt zeggen, en 

hoe je dat kan zeggen op een manier waarmee 

je ook een ander verder helpt, denk ik. en in dat 

opzicht heeft kunst voor mij wel een ‘functie’. 

Want wie zich zinvol kan uitdrukken (voor mij), 

gaat net een stapje verder dan iemand die zich 

‘gewoon goed’ uitdrukt. 

Voor mij is het belangrijkste dat ik aan inhoude-

lijk sterke dingen kan werken. Iets waar ik met 

hart en ziel achtersta. Om het even cru te zeg-

gen: liever assisteren voor een goede langspeel-

film, dan een goedkope TV-serie monteren, en 

jezelf ‘monteur’ noemen. financieel is dat niet 

makkelijk, want vaak leven kunstenaars van sub-

sidies, moeten projecten goedgekeurd worden, 

en moet er vaak al een heleboel werk afgeleverd 

worden voor je het geld effectief toegekend 

krijgt. 

Scherpe nachtuil

En jij krijgt werk in zulke projecten?
Mijn eerste opdracht was de stage voor Dagen 

zonder Lief, via Nico Leunen, die toen les gaf aan 

Sint-Lukas. Ik ben naar hem gegaan en ik zei “Ik 

wil monteren”. 

Via hem deed ik hier en daar kleine opdrachtjes, 

vaak voor weinig of geen geld. Maar je bouwt 

relaties op. en eens je in het circuit zit, gaat je 

naam rond. 

Ik kocht mijn eigen computer – een enorme 

troef. Maar, met andere woorden, je investeert 

wel voortdurend in eigen materiaal, zonder ga-

rantie op werk.

Het voordeel is: ik ben vrij. Ik werk wanneer ik 

wil, liefst ’s avonds en ’s nachts. Ik hoef nooit om 

8 uur ergens achter een bureautje te kruipen. Ik 

haat vroeg opstaan. 

Maar wat mij, ook nu nog altijd, zenuwachtig 

maakt, is dat elke opdracht weer een nieuw begin 

is, voor nieuwe werkgevers. Keer op keer moet 

ik mij bewijzen, want het is niet zo dat je ineens 

‘kan’ monteren. Creatief zijn gaat nooit op bevel. 

Ineens komt het! en ineens verdwijnt het! 

Soms ben ik bang dat ‘het’ op een dag voor al-

tijd weg is... 

Dat houdt me scherp. 

Scherp, zo herinner ik me jou. Veel succes 
in je carrière, Nathalie. En bedankt voor 
het gesprek.

KM
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Op een gure maandagavond begin december begeven we ons naar Vilvoorde. 

Iets voor half acht komen we aan bij het grote VTM-gebouw aan de Media-

laan 1. Op de parking kun je het nieuws meteen volgen op grote schermen. 

De eerste indruk zorgt voor een gezonde spanning: een mens komt dan ook 

niet elke dag in een televisiestudio. Een medewerkster aan het onthaal is op de 

hoogte van onze komst waarop een collega van Jelle ons komt halen. We lopen 

de lange Medialaan af en we bereiken de indrukwekkende redactieruimte. Het 

nieuws van 19u op VTM is op dat moment nog bezig. We lopen nietsvermoe-

dend door het beeld in de achtergrond van de opnamestudio waar Dany Ver-

straeten (WeA ’73 en nonkel van Jelle!) de uitzending vakkundig afrondt. Voor zij 

die dit gemist hebben: I-watch 7/12 omstreeks 19.28 uur. Voor Jelle aan het grote 

werk begint, hebben we nog de tijd voor een eerste vraag.

Dag Jelle, hoe komt het eigenlijk dat Kanaal-Z vanuit de VTM-studio’s 
uitzendt?
Sinds mei 2009 heeft Kanaal Z zijn intrek genomen in deze gebouwen. 

Zo kan het gebruik maken van de faciliteiten van VTM. Het past boven-

dien in de inhoudelijke verruiming van de zender. Kanaal Z wil meer zijn 

dan een nieuwszender: het wil verder evolueren tot een grotere, maat-

schappelijke zender. De focus blijft bij Kanaal Z liggen op het financi-

eel-economische nieuws, maar er komt ook meer plaats voor sociaal-

maatschappelijk en politiek nieuws. Zowel de nieuwsuitzendingen als 

de praatprogramma’s worden voortaan ook gepresenteerd vanuit een 

totaal nieuw multifunctioneel decor. Tevens kreeg de zender een nieuw 

en elegant logo.

Jelle maakt zich klaar om het nieuws van 19.45 uur te presenteren. Wij zitten in 

de regiekamer en kunnen volgen hoe Jelle vertelt over bedrijf X en onderneming 

Y. Dany Verstraeten geeft ons ondertussen een rondleiding. In het gebouw staan 

ontelbaar veel televisieschermen. Zelfs tijdens de uitzendingen staan er andere 

kanalen ‘op’ om toch maar geen enkel nieuwtje te missen. De technische ploeg 

zit achter een groot bord met honderden knopjes. Er is euforie wanneer het juiste 

beeld in het journaal wordt ingevoegd. Er heerst stress. De hoofdredacteur volgt 

geconcentreerd mee. De eindredacteur geeft nu en dan een teken. De regisseur 

fluistert het aantal seconden in het oortje van Jelle vooraleer hij weer in beeld 

verschijnt. Even de das rechttrekken en hup, we zijn weer vertrokken. Bijna alle 

interviews worden tijdens de uitzending, dus live, gedaan. 

Het nieuws is gedaan. Alles is goed verlopen. Oef! Nadat Jelle zijn deftige pak 

geruild heeft voor zijn alledaagse outfit, kunnen we verder met ons interview. 

Opleiding werpt vruchten af

We hebben je net bezig kunnen zien. Dat zag er allemaal erg 
professioneel uit. Hoe ben je eigenlijk nieuwsanker geworden?
Ik heb op het SJKS economie-wiskunde gestudeerd. Mijn eerste jaren in 

de Kasteelstraat en de laatste twee in de Collegestraat. Leerkrachten als de 

heer Smet en mevrouw van Lemmens brachten me de liefde voor econo-

mie en informatica/ wiskunde bij. De interesse in economie is er dus al een 

tijdje. Voor het economische aspect waarmee ik op deze zender dagelijks 

in contact kom, heeft deze vooropleiding zeker zijn nut gehad. Na mijn 

middelbaar heb ik een bachelor in de informatica gehaald en daarna heb 

ik voor een opleiding van vier jaar aan het Rits in Brussel gekozen. In mijn 

laatste jaar heb ik dan voor het eerst stage gelopen bij een televisiezen-

oud-leerling jelle frencken (ecwi ’01)

nieuwe presentator van  
het kanaal Z-nieuws

Sinds enkele maanden is Jelle frencken de nieuwe presentator van het nieuws op Kanaal Z. Tijdens deze nieuws-
uitzendingen praat Jelle de nieuwsberichten over de beurscrisis, faillissementen en stijgende benzineprijzen aan 
elkaar. Dit lijkt allemaal erg boeiend, en wij wilden hierover dan ook meer te weten komen. 



IC HOU feBRUaRI 2010 59

IN DE KIJKER

der, meer bepaald bij VTM. Ik vond het werk als journalist meteen enorm 

leuk en spannend tegelijk omwille van de zeer diverse onderwerpen 

waarmee je kunt werken. Na de stage heb ik gesolliciteerd bij erik Goens 

en Stef Wauters van de VTM-nieuwsdienst. Tot mijn grote vreugde werd 

ik aanvaard en mocht ik als journalist aan de slag. Met de veranderingen 

voor Kanaal Z kwam er echter snel een nieuwe uitdaging. Ze zochten een 

presentator voor het nieuws en ik waagde mijn kans op een screentest. Tij-

dens m’n opleiding aan het Rits werd heel veel belang gehecht aan logo-

pedie, en daar kon ik nu de vruchten van plukken: ik werd tweede anchor 

van het Kanaal Z-nieuws. Mijn laatste werkdag als journalist bij VTM zal ik 

nooit vergeten: ik heb die dag afgesloten met een death-ride. 

Hoe zou je een normale werkdag omschrijven?
Met een job als deze ben je elk uur van de dag bezig met nieuws. Kranten 

lezen, nieuwsuitzendingen volgen, radio luisteren, internetsites bekijken. 

Hieruit selecteer je alvast de belangrijke nieuwtjes die met de economi-

sche wereld te maken hebben. Belangrijk is wel dat we in onze keuze iets 

anders uit de hoek willen komen dan de andere nieuwsmedia. Iedereen 

beslist mee welke stukken worden gemaakt en in de nieuwsuitzending 

worden behandeld. Vanaf de middag wordt het echt druk: we volgen de 

binnenlopende berichten van het persagentschap Belga, krijgen last-mi-

nute berichten binnen van journalisten op het veld enz. Het kan dus zijn 

dat we vlak voor of zelfs tijdens de uitzending nieuwe berichten binnen 

krijgen die dan rechtstreeks worden doorgestuurd. Tijd om een tekst in te 

spreken of te monteren is er dan bijna niet meer. een kleine ploeg van me-

dewerkers zorgt ervoor dat dit alles toch nog in orde geraakt zonder dat 

iemand dit thuis opmerkt. Om kwart voor acht gaan we dan live op tv om 

de belangrijke nieuwtjes aan de kijker mee te geven. 

Journalist: keidruk, maar erg leuk

Er wordt vaak gezegd dat het leven van een journalist een aanslag 
betekent op je sociale leven. Terecht volgens jou? 
Misschien wel. actualiteit is iets dat leeft: 24 uur per dag ben je ermee be-

zig. Na het werk is er uiteraard wel eens tijd om met vrienden samen te 

zitten en gezellig te kletsen over koetjes en kalfjes, maar telkens weer komt 

het werk naar boven. Gelukkig woon ik vlakbij Vilvoorde waardoor ik niet 

veel tijd verlies aan woon-werkverkeer. Maar ik klaag niet, journalist is de 

leukste job ter wereld! 

Een brede algemene kennis is erg belangrijk

Het laatste jaar stond in het teken van de financiële crisis.  
Hebben jullie hiervan kunnen profiteren?
De kijkcijfers waren alvast erg goed het afgelopen jaar. Iedereen is uiter-

aard bezig met zijn geld, of het nu om investeringen of beleggingen gaat, 

of om een gewoon spaarboekje: mensen willen weten wat er met hun 

geld gebeurt. Het is nog niet zo ver gekomen dat mensen me aanspreken 

op straat en om raad vragen over één of andere investering, maar er blijkt 

in deze tijden van financiële crisis dus wel nood aan nieuws over geld. en 

daar zijn wij als Kanaal Z uniek in.

Tot slot, kan je onze leerlingen met journalistieke ambities enkele 
tips meegeven?
Praktijkervaring doe je op als je al aan het werk bent, maar ik zou kandi-

daat-journalisten aanraden om zoveel mogelijk het nieuws van de dag te 

volgen, ook het internationale nieuws. een brede, algemene kennis is on-

ontbeerlijk om het later als journalist te kunnen maken. Let bovendien op 

je taal en doe vooral veel met je interesse, daarin kun je jezelf dan later als 

journalist specialiseren. 

Zien we je nog terug in de Pappenheimers of De Slimste Mens nu  
je stilaan een BV wordt?
Haha, een BV ben ik niet hoor, de bekendheid als nieuwspresentator van 

Kanaal Z is erg relatief. Trouwens, die programma’s zijn van de concurren-

tie. als ze op onze zender zouden worden uitgezonden, zou ik er nog eens 

over nadenken (lacht). 

Hartelijk dank voor het gesprek en nog veel succes met je boeiende job!

SH

IH-redactrice 
geflankeerd door 
nieuwsankers.
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Klopt het dat je afzwaaide in 1996,  
in de richting GL?
Inderdaad, ik heb in totaal 12 jaar op ’t College 

gezeten, zes jaar lagere school en zes jaar secun-

dair. Na het eerste jaar heb ik voor Grieks-Latijn 

gekozen, en die richting beviel me vanaf het 

eerste moment. Ik denk met een grote glim-

lach terug aan leerkrachten die we tot soms 

negen uur in de week hadden, zoals de heren 

Hellin, Boel, Stockman, Van Wambeke en uiter-

aard Werner Stuyven. We zaten al die jaren met 

amper 11 leerlingen in een klas waardoor er een 

erg hechte band tussen ons ontstond die tot op 

de dag van vandaag standhoudt. 

Inspirerende stelopdrachten

Voor welke verdere studies koos je dan? 
Waar? Waarom daar?
Sinds ik een jaar of tien was, droomde ik ervan 

om journalist te worden. Ik zag mezelf interviews 

afnemen, artikels schrijven,... dit gevoel werd ver-

sterkt tijdens de schrijfopdrachten die we in het 

kader van verschillende vakken kregen. Ik leefde 

op als we creatief mochten schrijven. Zo herin-

ner ik me dat we voor Nederlands een in me-

moriam moesten schrijven en een column over 

het bestaansrecht van de hamburgertent Mc-

Donald’s. Geweldige opdrachten, en dat wou ik 

later dan ook professioneel gaan doen. een aca-

demische opleiding journalistiek bestond toen 

nog niet in Vlaanderen, dus mijn toenmalige 

leerkracht Nederlands raadde me aan om ofwel 

Germaanse talen ofwel Politieke en Sociale We-

tenschappen te gaan studeren. Ik koos voor het 

laatste, omdat deze richting politiek, economie, 

psychologie en communicatiewetenschappen 

oud-leerling micHaël oPgenHaffen (gl ’96) 

online news en dierbare 
collegeherinneringen

Michaël Opgenhaffen heeft collegebindingen. Hij liep er twaalf jaar school en zijn vriendin, Sofie Hennebel  
en haar pa, Dirk Hennebel, en de verloofde van zijn broer, leen Verhelst geven er les. Zijn oudste dochtertje zit 
in de SJKS-kleuterschool. Samen met Michaël beleefden zij en ander familieleden en vrienden enkele maanden 
geleden een topdag: Michaël verdedigde met succes zijn doctoraal proefschrift: Multimedia, interactiviteit en 
hypertext in online nieuws: effect op objectieve en subjectieve kennis. Reden te over voor een interview. 

combineerde. Ik ben in Leuven gaan studeren. 

een echte voorkeur voor die universiteit had ik 

niet, maar mijn broer zat daar ook en er gingen 

een paar heel goede vrienden van me naar Leu-

ven, dus was de keuze snel gemaakt. 

Docent in lessius

Je bent als docent werkzaam aan de Lessius 
Hogeschool in Antwerpen, waar je Online 
Journalistiek en Onderzoek doceert en 
uiteraard veel aandacht besteedt aan 
nieuwe media en online toepassingen.
Tijdens mijn opleiding kwam ik al gauw tot het 

besef dat het wetenschappelijk onderzoek naar 

media en journalistiek me erg interesseerde. 

Toen ik afstudeerde, twijfelde ik heel erg tussen 

een job in de praktijk als journalist, of een job 

als wetenschappelijk onderzoeker. Op aanraden 

van de promotor van mijn thesis ben ik dan als 

onderzoeker begonnen. Het feit dat ik zo snel 

toehapte, wil misschien zeggen dat ik diep in 

m’n binnenste het onderzoek verkoos boven 

een job als journalist. Het voordeel was dat ik in 

Leuven op kot kon blijven, en dat de overgang 

van het studentenleven naar het professionele 

leven niet zo abrupt verliep. Ik was die eerste 

twee jaren eigenlijk nog een beetje een student 

die toevallig ook al werkte aan het departement. 

Ik vond dat toen voor mij het ideale scenario. Tij-

dens het tweede werkjaar in Leuven kreeg ik te 

horen dat er een plaats vrijkwam aan de Lessius 

Hogeschool in antwerpen. Het toeval wil dat er 

aan Lessius gestart zou worden met een acade-

mische opleiding journalistiek. Daar kon ik mijn 

onderzoek verder zetten alsook mijn journalis-

tiek ei kwijt geraken. Bovendien was er ook een 

praktisch voordeel: ik was ondertussen met mijn 

vriendin gaan samenwonen in Sint-Niklaas zo-

dat ik elke dag drie uren in de trein naar Leuven 

zat. Door in antwerpen te gaan werken, zou dit 

slechts een uurtje zijn. Toen ik het bericht kreeg 

dat mijn sollicitatiegesprek goed verlopen was, 

heb ik geen seconde getwijfeld: sinds 2003 ben 

ik dus aan Lessius verbonden als onderzoeker-

lesgever. Ik heb er samen met mijn collega’s het 

curriculum van de masteropleiding journalistiek 

uitgebouwd, en geef er nu de colleges nieuwe 

media en journalistieke research. In de bachelo-

ropleiding Toegepaste Taalkunde van Lessius 

geef ik communicatiewetenschappen en weten-

schappelijke methodiek. Ook aan de K.U.Leuven 

ben ik nog actief: daar begeleid ik thesissen die 

gaan over journalistiek en nieuwe media. 

Waarom doctoreerde je?
een doctoraat is sowieso een must: als je als on-

derzoeker geen doctoraat behaalt, kan je van-

daag de dag niet meer blijven werken aan een 

academische onderzoeksinstelling. In 2005 ben 

ik daarom aan de K.U.Leuven begonnen aan een 

onderzoek naar het effect van het online nieuws 

op onze kennis. enkele maanden geleden, in 

september 2009, heb ik dit proefschrift met suc-

ces kunnen verdedigen. De volgende jaren zal 

ik dan ook verder onderzoek verrichten op het 

gebied van online nieuws en journalistiek.

Internet wordt dé nieuwsbron

Waarom werken journalisten nog altijd 
liever voor niet-online pers?
Tijdens mijn onderzoek kwam ik al gauw tot 

de vaststelling dat online nieuwssites allesbe-
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halve volwassen zijn. Digitale kranten bijvoor-

beeld hebben heel wat mogelijkheden om het 

nieuws op een innovatieve manier aan de lezer 

te presenteren, maar al te vaak verkiezen ze 

om artikelen van persbureau’s of de gedrukte 

kranten klakkeloos over te nemen. een van de 

redenen is dat er te weinig journalisten voor de 

online nieuwssites werken, en zij die er werken 

zijn vooral jonge, pas afgestudeerde journalis-

ten. Nog al te vaak kijken journalisten neer op 

het online medium, dit terwijl onderzoek aan-

toont dat het internet als nieuwsbron belang-

rijker is geworden dan de papieren krant en 

zelfs de concurrentie aangaat met televisie. Het 

heeft natuurlijk te maken met traditie: de over-

grote meerderheid van de journalisten zijn op-

gegroeid met de papieren krant aan de ontbijt-

tafel, en hebben bovendien doorheen de jaren 

technieken ontwikkeld die specifiek zijn voor 

papieren kranten of tijdschriften. Ik hoop dat er 

door de aandacht die we binnen onze opleiding 

aan online journalistiek besteden meer respect 

komt voor het online medium. 

Internet is een behoorlijke 
leraar; televisie een slechte

Internetnieuws: een gevaarlijke evolutie? De 
algemene kennis neemt zeker niet toe!
Verschillende onderzoeken tonen aan dat het 

internet een gemiddelde leraar is, als ik het in 

termen van een school mag omschrijven. De te-

levisie in een slechte leraar, daar waar gedrukte 

publicaties zoals kranten en tijdschriften de 

beste leraars zijn. Daarom ook dat veel mensen 

een uur na het televisienieuws niet eens meer in 

staat zijn om drie onderwerpen op te noemen 

die aan bod zijn gekomen. Bij gedrukte publica-

ties zijn mensen veel meer geconcentreerd, en 

lijkt het cognitieve geheugen actiever te zijn. 

Het online nieuws wordt veel beter onthouden 

dan televisienieuws, dus dat is al positief. een 

van de redenen hiervoor is dat mensen binnen 

de online nieuwssites zelf hun nieuwsonderwer-

pen kunnen selecteren. Je hoeft als sportlief-

hebber niet eerst 20 minuten naar het andere 

nieuws te kijken vooraleer eindelijk de sport ge-

toond wordt, nee, je kan direct kikken op de ar-

tikelen uit de sportrubriek. Dit zorgt er voor dat 

je aandacht veel groter is en dus dat het nieuws 

beter opgeslagen wordt. Hierin schuilt echter 

ook een groot gevaar, zeker voor jongeren: men 

wordt specialist in een bepaald domein, terwijl 

men niks meer weet over de andere onder-

werpen. De algemene kennis gaat met andere 

woorden achteruit. 

Journalisten hebben een 
modererende taak

Internetfora: iedereen journalist of toch 
liever ‘schoenmaker blijf bij je leest’?
Wat bv. te denken over de blogreacties 
op de ‘mestaffaire’ in onze school? 
Wie kan uiteindelijk oordelen over de 
aanvaardbaarheid en hoe zijn dergelijke 
dingen bij te sturen en/of te beteugelen?
een van de hoofdkenmerken van het online 

nieuws is de interactiviteit. aan de hand van 

discussiefora en reacties onderaan een arti-

kel kan het publiek zijn mening kwijt over het 

nieuwsitem. experimenteel onderzoek heeft 

aangetoond dat wanneer lezers geconfronteerd 

worden met interactieve mogelijkheden ze het 

nieuws ook beter onthouden. echter, het niveau 

van de meeste reacties is ondermaats. er wordt 

weinig of nooit echt ingegaan op het nieuwsi-

tem, waardoor de mogelijkheden van de inter-

actieve toepassingen amper benut worden. Ik 

zie hier een belangrijke rol voor de online jour-

nalisten weggelegd: zij moeten niet alleen de 

meest grove reacties verwijderen, maar vooral 

in discussie gaan met hun lezers. Ik heb het 

vermoeden dat de meeste journalisten amper 

kijken naar de reacties die hun artikel oplevert, 

waardoor interessante bijdragen van lezers ver-

loren gaan en de onruststokers vrij spel hebben. 

Ik heb dan ook met grote aandacht de reacties 

op het Nieuwsblad.be gelezen, naar aanleiding 

van het bewuste blogartikel over het College. 

Ontevreden (ex-)studenten zagen hierin een 

uitstekende gelegenheid om hun frustraties van 

zich af te schrijven, of om gewoon wat te pro-

voceren. Het ging zelfs zover dat bepaalde leer-

krachten met naam en toenaam vermeld wer-

den. Waarschijnlijk wreef de journalist zich in de 

handen bij al die sensatie, maar eigenlijk was het 

een voorbeeld van slechte journalistiek: er was 

geen plaats voor objectieve verslaggeving en er 

werd amper een mogelijkheid tot wederwoord 

aangeboden. Het moeilijke van de zaak is dat je 

er weinig tegen kan doen: zij die onrust willen 

stoken, zullen online altijd wel een forum vin-

den. Ik geloof dan ook erg in de modererende 

taak van de journalist (die in dit specifieke geval 

onbestaande was!), en die van de andere lezers. 

Ik was dan ook erg blij te zien dat er een sociale 

controle optrad: grove reacties werden tegen-

gesproken door andere lezers waardoor de on-

rustzoekers op den duur het gevoel hadden niet 

meer welkom te zijn. Ik vergelijk het altijd met 

een café: ook daar heb je af en toe iemand die 

verbaal over de schreef gaat. als cafébaas is het 

niet altijd makkelijk om zo iemand buiten te zet-

ten, maar de reacties van de andere cafébezoe-

kers zullen de persoon meestal kunnen overtui-

gen om af te druipen. 

<<<
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Hopen op mentaliteitswijziging

Je gelooft blijkbaar sterk in ‘Wisdom of the 
crowds’. Graag wat uitleg. Kan sociale druk 
niet verstikkend werken?
Mja, de wisdom of crowds gaat er vanuit dat 

iedereen expert is in een bepaald domein, niet 

alleen journalisten of wetenschappers, maar 

ook gewone mensen. een 12-jarige leerling van 

het College kan bijvoorbeeld veel meer kennis 

hebben over de sportinfrastructuur in Sint-Ni-

klaas of postzegelclubs in Oost-Vlaanderen dan 

een journalist die daar toevallig een artikel over 

moet schrijven. Precies door de interactieve 

mogelijkheden online zijn journalisten in staat 

om te rade te gaan bij hun publiek en op ba-

sis van de kennis van hun lezers een artikel in-

houdelijk veel sterker te maken. We zien echter 

dat journalisten het meestal vertikken om toe 

te geven dat ze binnen een bepaald domein 

geen expert zijn. Nogmaals: ik denk dat dit al-

lemaal in de toekomst gaat veranderen. Ver-

geet niet dat het online nieuws nog maar een 

goede tien jaar bestaat. eens de nieuwssites 

uit hun puberteit zijn, hoop en denk ik dat er 

een mentaliteitswijziging zal optreden die de 

journalistiek te goede zal komen. In de eerste 

plaats zullen journalisten naast hun eigenlijke 

taak als nieuwsmaker ook een rol als nieuws-

gids toebedeeld krijgen: zij moeten de lezer 

gidsen doorheen het overweldigende aanbod 

van informatie en nieuws, hierbij rekening hou-

dend met de betrouwbaarheid en volledigheid 

van de informatie. Voor particulieren is het im-

mers hoe langer hoe moeilijker om de kwa-

liteit van een website of artikel in te schatten. 

Journalisten hebben de expertise om bronnen 

te checken, dus laat hen dat maar doen. Maar 

ook voor het publiek zie ik een belangrijke rol 

weggelegd: zij zullen in de toekomst nog meer 

hun informatiebehoeften kunnen overbren-

gen en nog vaker samen met de journalist het 

nieuws kunnen maken. Kortom: ik geloof sterk 

in de mogelijkheden van het internet en online 

nieuws, alleen moeten alle betrokken partijen 

nog wat meer wennen aan de mogelijkheden 

van het medium en de gevolgen van hun han-

delingen. Ik ben blij dat ik als docent hier m’n 

steentje aan kan bijdragen. 

Een goede basisopleiding en 
vrienden voor het leven

Tenslotte: heb je nog leuke (of andere) 
herinneringen aan je collegetijd? Herken 
je nog het een en ander in de verhalen 
waarmee je vriendin vast en zeker naar huis 
komt? Of zie je grote verschillen?

Ik heb zonder overdrijven alleen maar goede 

herinneringen aan mijn collegetijd! Ik heb daar 

zaken beleefd die ik nooit zal vergeten en vrien-

den voor het leven gemaakt. Drie van m’n klas-

genoten uit de Grieks-Latijnse zie ik nog bijna 

wekelijks. Zo gaan we elke thuiswedstrijd naar 

voetbalclub Red Star Waasland kijken en drinken 

we nadien natuurlijk graag een pintje. Ook met 

de andere klasgenoten hebben we nog vaak 

contact. en we zijn het er allemaal over eens dat 

we een zeer goede basisopleiding op ’t College 

hebben gekregen. Precies daarom voelden we 

ons zo persoonlijk aangevallen door de nega-

tieve berichten op die blog van het Nieuwsblad, 

want die deden de waarheid geweld aan. 

Het leuke is dat ik eigenlijk nooit helemaal weg 

ben geweest op het College. Sinds een jaar of 

zeven geeft mijn vriendin les op het College. Op 

de personeelsfeesten ben ik dus altijd van de 

partij. Sinds vorig jaar gaat onze oudste dochter 

er ook naar de kleuterklasjes. Ik doe niets liever 

dan elena ’s ochtends naar school te brengen 

of ’s avonds af te halen, zodat ik nog eens door 

de lange gang kan wandelen en bekende ge-

zichten kan terugzien. Ik heb me als leerling op 

het College altijd thuisgevoeld en datzelfde ge-

voel heb ik ook als ouder van een schoolgaande 

kleuter. ’s avonds vertel ik dan enthousiast aan 

m’n vriendin dat ik Meneer x of y nog eens ge-

zien heb of dat ik even dacht dat ik mijn turn-

zak aan de kapstokken aan de leraarskamer zag 

hangen. Ook als we met onze vrienden afspre-

ken, weet ze dat het niet lang duurt vooraleer 

we herinneringen aan het College ophalen. en 

zij houdt ons dan op de hoogte van de nieuwe 

collega’s en de meest recente gebeurtenissen. 

er lijkt gelukkig allemaal niet veel veranderd: het 

College is een school waar je als jongeling gesti-

muleerd wordt om binnen een kader van regels 

zelfstandig te worden en om je eigen mogelijk-

heden te verkennen. en nog elke dag heb ik het 

gevoel dat ik hiervan profiteer!

Hartelijk bedankt voor dit interview, 
Michaël en... dikke proficiat met het behalen 
van je doctoraat.

JH
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Collegeverleden 

Je studeerde af in GL in 1962. Heb je 
herinneringen aan leraars, klasgenoten van 
toen?
eerlijk, nu moet ik diep nadenken. Mijn leven 

heeft een beslissende wending genomen tij-

dens en na de studentenrevoltes van 1966 

en 1968 aan de universiteit van Leuven. Ik 

was toen preses (voorzitter), eerst van de stu-

denten geneeskunde en vervolgens van de 

koepel van faculteitskringen. In die woelige 

tijden, met veel politieke gebeurtenissen en 

debatten, ben ik een marxistische koers gaan 

varen. Dat betekende een breuk met het ide-

ologische klimaat dat ik op het College had 

gekend. Ik heb dat ook doorgetrokken tot het 

achter mij laten van de meeste contacten uit 

die jeugdperiode. achteraf gezien had ik dat 

beter niet gedaan. Maar zo ging dat nu een-

maal als je een nieuwe wereld binnenduikelde. 

De soepelheid en openheid om naar andere 

meningen te luisteren waren in die tijd – van 

de twee kanten – helaas ook niet zo groot als 

nu. Bovendien slorpten de kringen van arbei-

ders en vakbondsmilitanten, waarin ik terecht 

gekomen was, mij volledig op. Het praktische 

resultaat was... dat ik nooit naar oud-leerlin-

genbijeenkomsten van het College ben ge-

gaan en ook geen abonnement op Ic Hou had. 

Daardoor heb ik dan ook zelden herinneringen 

uit die tijd opgehaald of namen van leraars of 

studiegenoten gememoriseerd. Ik ken nu, wat 

het Waasland betreft, wellicht nog meer na-

men van ex-scheepsbouwers van de Boelwerf 

uit Temse dan van ‘collegemensen’. Ik hoop dat 

deze laatsten het mij vergeven. (lacht) Nu, toen 

ik in 2008 op de Boekenbeurs mijn boek sig-

neerde, zijn enkele oud-medestudenten uit het 

College, daar alvast een hartelijke babbel met 

mij komen voeren.

oud-leerling dr. kris merckX (gl ’62)

dokteren aan mens en maatschappij
Kris Merckx: geneeskunde voor het volk, AMADA, PVDA, onvermoeibaar, radicaal. Het zou kunnen dat ‘De slim-
ste mens’ deze trefwoorden zou zoeken. Engagement, communist, Hoboken, Boelwerf,... het zou ook kunnen. 
Bijna 40 jaar nadat Kris de collegegebouwen verliet om geneeskunde te gaan studeren strikten we hem voor  
een interview. Op zijn 65 is dokter Merckx zijn strijdershart niet kwijt, de scherpe kanten zijn echter gerond,  
de warme gloed van menselijkheid komt daardoor ten volle tot zijn recht.

als jullie mij nu, op mijn 65, vragen mijn colle-

getijd terug tot leven te wekken, dan stel ik vast 

dat ik mij vooral de lagere jaren herinner. Met 

leraars zoals (de jong gestorven) heer aps van 

wiskunde, de heer Van Brussel (alias ‘de Lisa’) van 

Nederlands, priester Georges Buyck van Latijn 

en Grieks met zijn kleine, kwikke gestalte. Bij de 

hogere jaren denk ik spontaan aan mijnheer Van 

Ginneken (Nederlands). achteraf ben ik hem nog 

een paar keren tegengekomen als ik voor de 

Partij van de arbeid (PVDa) verkiezingscampag-

ne voerde op het Sint-Jansplein in antwerpen. 

Hij was toen al op pensioen en kwam daar verse 

vis kopen. een minzame, ruimdenkende man. Bij 

die ontmoetingen kreeg ik altijd wat wroeging 

dat we het hem, als belhamels, in de klas vaak 

lastig hadden gemaakt. Hij had beter verdiend. 

Vooral omdat hij een ruimere culturele belang-

stelling probeerde te wekken die het presta-

tiegerichte schoolse gebeuren van toen (‘de 

punten’!) oversteeg. Met dit interview in Ic Hou 

zullen misschien nog meer herinneringen aan 

mijn collegetijd gaan herleven. Hoe dan ook: dat 

Ic Hou me de kans geeft hier vrij mijn – uiteraard 

persoonlijke – visie toe te lichten, toont hoeveel 

opener het denken in de voorbije veertig jaar 

geworden is, ook in de colleges. Dat is, volgens 

mij, voor een belangrijk deel te danken aan ‘mei 

68’. Wat sommige anderen daar ook over mo-

gen beweren: die beweging heeft fel geholpen 

om de geesten te bevrijden. 

68: alles moest anders worden

Daar heb je het magische begrip: ‘Mei 68’. 
Kan je dat voor onze jonge lezers (en jonge 
collega’s) even verduidelijken?
1968 was dat wonderjaar waarin de jeugd in Pa-

rijs, in Berlijn en Berkeley-California (USa) en in 

zoveel andere steden de oude wereld contes-

teerde en de hemel bestormde. In mei ’68 barstte 

die beweging als een vulkaan uit in Parijs, met 

wekenlange stakingen van de cursussen, bezet-

tingen van de auditoria en grote betogingen, 

<<<
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waaronder de beruchte ‘nacht van de barricaden’. 

alles moest anders worden. De jeugd wilde het 

elitaire en autoritaire onderwijs vervangen door 

een democratische universiteit in dienst van het 

volk, met inspraak voor de studenten. Taboes op 

seksueel gebied moesten sneuvelen, zeker nu 

‘de pil’ haar intrede had gedaan. De VS moesten 

stoppen met hun oorlog ver van huis in Vietnam. 

Che Guevara en fidel Castro hadden met succes 

een revolutie doorgevoerd in Cuba en werden 

ook hier idolen. In België speelde de eis tot over-

heveling van de franstalige universiteit van Leu-

ven naar Wallonië een belangrijke rol. In Leuven 

was dat de concrete aanleiding voor de twee stu-

dentenrevoltes – een eerste in mei 1966 en een 

tweede in januari 1968. aan de universiteit van 

Gent zou om een totaal andere reden – het ver-

bod van een conferentie over ‘Zin en onzin van 

pornografie’ – een jaar later de Maartbeweging 

van 1969 losbarsten. Zowel in Leuven als Gent 

waren dat dagen en weken van verhitte volksver-

gaderingen in overvolle auditoria. In het algeme-

ne internationale klimaat van toen duwden al die 

discussies, betogingen en acties duizenden stu-

denten in de richting van een progressief, links en 

radicaal-democratisch gedachtengoed. Het kapi-

talisme werd in vraag gesteld, er werd concreet 

gewerkt aan solidariteit met de arbeidersklasse 

en met de Derde Wereld.

graag onder de mensen

Wie en/of wat deden je kiezen voor 
geneeskunde? 
Ik voel me goed als ik mensen kan helpen en bij 

de waardering die je in ruil daarvoor vaak krijgt. 

Ik ben graag onder de mensen en nogal empa-

thisch. echt kunnen meevoelen met alles wat je 

patiënten overkomt, niet alleen medisch maar 

ook op sociaal en familiaal vlak, is belangrijk als 

je een goede arts wil zijn. 

Toch heb ik pas in de ‘retorica’ (6de jaar) beslist 

geneeskunde te doen. Daarvoor speelde ik altijd 

met het idee om Romaanse talen te studeren. 

Mijn ouders hechtten veel belang aan de kennis 

van het frans. al op mijn twaalfde stuurden ze 

me naar een Vlaams familielid die een boerde-

rij begonnen was in Normandië (frankrijk) om 

er die taal te leren. De jaren erna deed ik in de 

vakanties mee aan ‘taaluitwisselingen’. Mijn zus 

en ik gingen enkele weken in een Waalse familie 

wonen en er frans spreken, hun zoon en doch-

ter kwamen daarna op hun beurt naar ons thuis 

in Stekene om Nederlands te leren. Ik heb dat al-

tijd heel fijn gevonden. 

Waarom ging je in Leuven studeren en niet 
in Gent? 
Dat kwam door de ideologische verzuiling die 

toen nog sterk was. De opsplitsing in gelovigen-

vrijzinnigen en in katholieken (christen-demo-

craten), socialisten en liberalen. Wie in een chris-

telijke familie opgroeide, werd geacht naar een 

katholieke middelbare school te gaan en, als hij 

of zij hogere studies aanvatte, naar de Katholie-

ke Universiteit van Leuven. een Rijksuniversiteit, 

zoals die in Gent, werd toen door heel wat ka-

tholieken nog als ‘goddeloos’, en dus als slecht 

ja zelfs ‘zondig’, aanzien. Ook dat is nu gelukkig 

grotendeels verleden tijd. 

In dienst van de werkende mens 
en de Derde Wereld

Wat dreef je naar huisartsgeneeskunde en 
niet naar een of andere specialisatie?
Het heeft nochtans weinig gescheeld of ik was 

specialist geworden. Toen ik in 1969 afstudeer-

de als dokter was ik links geworden. Zoals vele 

vrienden in die tijd nam ik me voor mijn leven in 

dienst te stellen van de werkende mensen hier 

bij ons en in de Derde Wereld. We wilden de 

daad bij het woord voegen: ‘salonsocialist’ wor-

den zou aan ons niet besteed zijn. 

Sommigen maakten radicale levenskeuzes door 

hun diploma van advocaat, psycholoog of in-

genieur aan de haak te hangen en als gewone 

arbeider te gaan werken in de mijnen, in de tex-

tiel- en staalfabrieken of op de scheepswerven. 

Zelf aarzelde ik nog en begon ik aan een carrière 

als stagiair bij het Nationaal fonds voor Weten-

schappelijk Onderzoek (NfWO) gekoppeld aan 

een eerste jaar opleiding tot specialist inwendi-

ge ziekten. Maar in dat jaar 1970 braken er grote 

stakingen uit. eerst, in januari, van de 20.000 

mijnwerkers in Limburg. aangezien zij geen sta-

kersvergoeding ontvingen, ging ik ’s avonds na 

mijn werk in het academisch ziekenhuis, gratis 

huisbezoeken bij hen doen. In april van hetzelf-

de jaar begonnen de scheepsbouwers van Coc-

kerill Yards in Hoboken (antwerpen-Zuid) aan 

een staking die zestien weken zou duren. Ook 

daar ging ik met andere (ex)-studenten onze 

hulp aanbieden. 

geneeskunde voor het volk
In mijn boek ‘Dokter voor het volk’ beschrijf ik 

hoe ik bij de mijnwerkers en scheepsbouwers 

beroepsziekten als stoflong, metaaldamp-

koorts, asbestaandoeningen van de longen... 

van dichtbij leerde kennen. en hoezeer mij dit 

aangreep. Ook de sociale en politieke kracht 

die van zo’n grote strijdbare arbeidersgroe-

pen kan uitgaan maakte indruk op mij. en dan 

was er het warme menselijke onthaal dat we 

kregen. Die arbeiders apprecieerden sterk dat 

wij hen als intellectuelen kwamen helpen. Dat 

wij ons niet boven het gewone volk verheven 

voelden en, in plaats van eigen carrière en ver-

rijking na te streven, de leuze Dien het volk 

echt waar wilden maken. als wij stelden dat 

wij, als echte socialisten, voorstanders waren 

van gratis gezondheidszorg, wekte dat hun 

enthousiasme. en zo ontstond dat idee om 

als huisartsen te beginnen met ‘Geneeskunde 

voor het Volk’. We zouden de mensen gratis 

verzorgen aan de terugbetalingstarieven van 

de mutualiteit. Zo realiseerden we, in het klein, 

een voorafspiegeling van de maatschappij die 

we nastreven: een waar niet alles draait om de 

poen, maar wel om de mensen. Dat wil zeggen: 

voor iedereen goede en toegankelijke gezond-

heidszorg verzekeren en ook onderwijs, huis-

vesting, vervoer, voeding, en natuurlijk werk. 

als huisartsen, dicht bij de mensen, zouden we 

hen ook kunnen bijstaan in hun strijd tegen de 

maatschappelijke oorzaken van ziektes zoals 

ongezonde arbeidsomstandigheden (het wer-

ken in stof en giftige dampen of met gevaar-

lijke producten) en milieuvervuiling. 

Het geloof in’ Het kan anders’

Vanwaar je doorgedreven, zeer consequent, 
politiek engagement. Of spreken we eerder 
van sociaal engagement? Of misschien zelfs 
van ‘roeping’? Waar werd je door de eerste 
vonk geraakt?
Mijn ouders waren allebei onderwijzers en ac-

tief in de christelijke arbeidersbeweging (aCV, 

mutualiteit, KWB). een deel van mijn sociaal en-

gagement voor de arbeiders en voor ‘de zwak-

ken’ is daardoor geïnspireerd. Maar het is toch 

vooral mijn deelname aan de studenten- en ar-

beidersstrijd, eind van de jaren 60 en begin van 

de jaren 70, die mijn leven in een beslissende 

plooi gelegd heeft. De confrontatie met de 
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miserie in de Derde Wereld heeft mij ook altijd 

gesterkt in mijn engagement voor een niet-ka-

pitalistische wereld. Dankzij Unicef, het kinder-

fonds van de Verenigde Naties, weet ik dat tot 

op vandaag elke dag 24.000 kinderen voor hun 

vijfde levensjaar sterven door honger of door 

ziektes die gemakkelijk te voorkomen of te ge-

nezen zijn (diaree, longontsteking, malaria, te-

tanus, mazelen...). Om de vijf dagen sterven er 

dus nutteloos evenveel kinderen onder de vijf 

als er slachtoffers vielen bij de atoombom van 

Hiroshima: 120.000! Zoiets doet je toch rebel-

leren. Zeker als je weet dat er een alternatief 

mogelijk is. Kijk naar Cuba. Ik zeg niet dat alles 

daar perfect is, verre van, maar de inspannin-

gen om de beperkte rijkdom eerlijk te verdelen 

hebben wel tot een fantastisch gezondheidsre-

sultaat geleid. De kindersterfte voor het vijfde 

levensjaar is er gedaald tot 6 kinderen op dui-

zend. Dat is hetzelfde uitstekende niveau als in 

het rijke België. In het buurland van Cuba, Haïti, 

sterven nog altijd 76 kinderen op duizend voor 

hun vijfde. Indien heel Latijns-amerika hetzelf-

de lage kindersterftecijfer zou halen als Cuba, 

zouden elk jaar 260.000 kinderen op dat conti-

nent gered worden. 

Klare afspraken met de familie

Hoe ging je om met de tegenstand die 
je wellicht ook in je eigen familiekring 
ondervond? 
Mijn ouders waren in de jaren dertig van vorige 

eeuw in de katholieke normaalscholen van toen 

sterk opgezet tegen alles wat naar marxisme en 

socialisme rook. Het was dus logisch dat het hen 

niet zinde toen ik die richting uitging. Dat heeft 

in het begin aanleiding gegeven tot onprettige 

discussies. Maar we zijn daar vrij vlug uitgeraakt 

met een paar klare afspraken. We zouden res-

pect opbrengen voor elkaars mening en voor 

het goede dat ieder, vanuit zijn inspiratie, deed. 

Zo kon het weerzien aangenaam blijven en kon-

den conflicten vermeden worden. Mijn vrouw, 

die mijn engagement deelt, en ikzelf hebben 

een goede band met de hele familie. Onze over-

tuiging en ons werk worden er gewaardeerd. 

Vorig jaar heeft mijn vader, op zijn 94 (!), eigen-

handig 120 exemplaren van mijn boek verkocht 

in ons geboortedorp Stekene. 

Dat de PVDa komaf gemaakt heeft met extreme 

trekjes die sommige van onze vroegere stand-

punten en optredens kenmerkten, heeft gehol-

pen voor de toenadering. en natuurlijk ook de 

toenemende steun die we in de loop van de 

jaren vanuit diverse kringen gekregen hebben. 

Onlangs heeft Het Laatste Nieuws mij bij haar 

long list van 300 ‘prominente Belgen’ geplaatst. 

3500 lezers kozen daaruit wie volgens hen bij de 

Top 100 van 2009 hoort. Ik eindigde daarbij, tot 

de verwondering van de krant en van mijzelf, 

op plaats 36. Ruim vóór de koning, Jean-Luc 

Dehaene, Louis Tobback, Justine Henin en zelfs 

free Souffriau, alias Mega Mindy. (lacht) Dat is 

toch wel een bewijs hoe ons initiatief voor gratis 

en goede geneeskunde, maar ook het op een 

eerlijke, consequente manier aan politiek doen, 

tot de harten en geesten kan spreken. Zeker in 

de huidige onzekere tijden. 

Pionierswerk

N.a.v. het verschijnen van je boek ‘Dokter 
van het volk’ schrijft prof. De Maeseneer, 
hoogleraar huisartsgeneeskunde en 
eerstelijnsgezondheidszorg, UGent “dat 
je een van die generatie artsen bent die 
de kans die de maatschappij hen gaf, 
doordat ze vaak als eerste in hun familie, 
door de democratisering van het onderwijs 
naar de universiteit konden gaan – met 
beide handen hebben gegrepen om een 
nieuw antwoord te geven op de vraag: 
welke artsen hebben we nodig in de 
samenleving?” Kan je het een en ander 
kaderen?
Ik was inderdaad de eerste in onze hele Steken-

se familie die in 1962 naar de universiteit kon 

gaan. Voor die tijd werden de meeste landbou-

wer, vlasser, bakker, priester of kloosterzuster 

en een enkeling onderwijzer(es) of regent(es). 

Door hun meer volkse achtergrond stoorden 

heel wat studenten van de nieuwe generatie 

van rond 1960 zich aan het nogal elitaire, vaak 

wereldvreemde en weinig praktische karakter, 

van het universitaire onderwijs. Zo vond ik het 

niet kunnen dat we de eerste drie jaren van ge-

neeskunde geen enkele zieke mens te zien kre-

gen. Het was alleen maar theorie: scheikunde, 

fysica, fysiologie, anatomie, weefselleer enzo-

voort. Daarom stapte ik in het derde jaar, toen 

ik preses van mijn jaar geworden was, naar de 

proffen met een voorstel dat we vrijwillig een 

verpleegstage van twee weken wilden doen. 

We wilden met zieken leren omgaan, injecties 

geven, verbanden aanleggen maar ook bed-

den opmaken en bedpannen wegdragen. een 

signaal dat we elke taak in een ziekenhuis even-

waardig vonden en, als toekomstige artsen, niet 

langer op een piëdestal wilden staan. Later is 

die verpleegstage een verplicht onderdeel ge-

worden van de bacheloropleiding tot arts, en 

dat aan alle universiteiten. Ja, nog vóór mei 68, 

lieten we al een beetje een nieuwe, democra-

tische wind in het artsenkorps waaien. Prof. De 

Maeseneer bestempelt dat als “de opkomst van 

artsen bij wie het opbouwen van status vervan-

gen werd door maatschappelijk engagement, 

met bijzondere aandacht voor de mensen in 

nood, hier en in de ontwikkelingslanden.”

Prof. De Maeseneer schreef ook dat we met Ge-

neeskunde voor het Volk (GVHV) ‘visionair’ zijn 

geweest op het vlak van eerstelijnsgezondheids-

zorg door de klemtoon te leggen op 3 punten: 

1) de noodzaak van een toegankelijke (gratis) en 

kwaliteitsvolle zorg, 2) het belang van sociale en 

economische determinanten (maatschappelijke 

factoren zoals inkomen, werkomstandigheden 

en leefmilieu) voor al dan niet gezond zijn en  

<<<
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3) het belang om patiënten en bevolking actief 

te betrekken. 

Dat is een mooie samenvatting van hoe wij 

geholpen hebben om bakens te verzetten in 

onze gezondheidszorg. Dat doet me veel ple-

zier vanwege een gezaghebbende professor 

geneeskunde. Dat ondertussen het systeem 

van de forfaitaire abonnementsgeneeskunde is 

aanvaard, werd wel geïllustreerd door de aan-

wezigheid bij de officiële opening van ons veel 

grotere gezondheidscentrum in Hoboken van 

de voorzitters van zowel de christelijke als de so-

cialistische ziekenfondsen die zo de waardering 

van hun 8 miljoen leden voor ons werk hebben 

uitgedrukt. Ondertussen zijn er 11 groepspraktij-

ken van GVHV met 30.000 patiënten. 

De fakkel doorgeven:  
zo vader, zo dochter

Waarom schreef je een boek? 
Om de rijke ervaring en de principes van Ge-

neeskunde voor het Volk door te geven aan 

de jonge generatie. Want zoals onze jongste 

dochter Sofie (35), ook arts van GVHV in Marci-

nelle (Charleroi) schrijft in haar nawoord op mijn 

boek: “Mijn pa is een van de eersten die met 

Geneeskunde voor het Volk begon. Het had 

een banaal feit kunnen zijn, maar het werd een 

hele strijd.” Om te staan waar we nu staan heb-

ben we een jarenlang gevecht moeten voeren, 

ondermeer tegen de conservatieve Orde van 

Geneesheren. Die zag, als verdediger van de 

rijke dokters, in ons een gevaar voor de privile-

ges van die groep. In de jaren 70 hebben ze mij 

zelfs een paar weken geschorst als arts. Maar dat 

hebben we, met de steun van het volk, naast 

ons kunnen neerleggen. Uiteindelijk heeft de 

Orde zowel onze gratis geneeskunde, als onze 

koppeling van dienstverlenend medisch werk 

aan sociale en politieke actie, moeten aanvaar-

den. Met de steun van een strijdbare bevolking 

kan je grote machten op de knieën krijgen en 

mooie overwinningen behalen. 

De nawoorden in mijn boek van negen jonge 

medewerkers – artsen, verplegers, beheersver-

antwoordelijken – vind ik zelf het meest ontroe-

rende deel. Die jongeren leggen daar concreet 

uit waarom zij het nu nog beter zien zitten om, 

op een gelijkaardige maar uiteraard eigentijdse 

manier, hun leven professioneel en sociaal zin te 

geven. Mijn boek is geen theoretisch boek. Heel 

wat lezers melden op mijn blog dat het ‘leest als 

een roman’. Niet dat het een stationsromannetje 

is over dokters en verpleegsters, hoor. Maar om-

dat het zoveel herkenbare verhalen bevat over 

het leven van patiënten en dokters. 

Verplichte lectuur voor 
toekomstige artsen

Waarom zou je boek volgens prof. Louckx 
van de VUB ‘verplichte literatuur’ moeten 
zijn ‘voor elke geneeskundestudent die 
straks op een zinvolle manier met patiënten 
wil omgaan’?
Zelf schrijft hij daarover: ‘Dit boek toont aan hoe 

vanuit een consequente visie op mens en sa-

menleving een andere geneeskunde mogelijk 

is. Niet in een verre toekomst, maar vandaag, 

hier en nu.’ Professor Louckx apprecieert twee 

zaken. Vooreerst dat we een goede dokter wil-

len zijn. Dat bereik je door je toewijding. In dat 

verband citeer ik zelf graag de befaamde Cana-

dese chirurg dr. Norman Bethune die zijn leven 

gaf toen hij gewonde soldaten van het Rode 

Leger in China verzorgde: ‘Behandel elke patiënt 

alsof het je eigen vader, moeder, broer of zuster 

zou zijn’. Naast toewijding vind ik belangrijk om 

goede medische kwaliteit te leveren: voldoende 

tijd maken (wij trekken gemiddeld 20 minuten 

uit voor een raadpleging), in groep werken (zo 

kan je van mekaars sterke punten leren en el-

kaars fouten verbeteren), een goed elektronisch 

dossier bijhouden, regelmatige bijscholing, en 

aandacht voor gezondheidsopvoeding en zelf-

hulp van de patiënten. 

Op de tweede plaats waardeert prof. Louckx dat 

we iets doen aan de maatschappelijke oorzaken 

van ziektes. Zo voerden we met succes strijd te-

gen de loodvergiftiging van arbeiders en kinde-

ren (in de nabijgelegen wijken) door het non-fer-

robedrijf Métallurgie Hoboken (nu Umicore). We 

pakken het probleem aan van de beroepskan-

kers. Meer dan 600.000 van de 7 miljoen mensen 

die elk jaar wereldwijd sterven van kanker liepen 

die kwaal op door contact met giftige producten 

(zoals asbest, benzeen,...) tijdens hun werk. On-

langs schreven twee van onze dokters een boek 

over stress op het werk, de ziekte van deze tijd: 

‘Dokter, ik ben op’. Mijn collega dokter Dirk Van 

Duppen uit Deurne werd bekend door zijn actie 

voor de invoering van het kiwi-model uit Nieuw-

Zeeland. Door, via openbare aanbesteding, de 

verkoop van een geneesmiddel toe te kennen 

aan de firma die de beste prijs en kwaliteit biedt, 

liggen de prijzen daar 50 tot 90% lager dan bij 

ons. Zo zouden de geneesmiddelen veel minder 

kosten voor de patiënten en de ziekteverzekering. 

en met het bespaarde geld zouden de zo nodige 

extra jobs voor zorg voor gehandicapten en be-

jaarden kunnen gefinancierd worden. 

Wetenschappelijk werk

De groepspraktijken van Geneeskunde 
voor het Volk worden ook wel eens de 5de 
universiteit in Vlaanderen genoemd.  
Kan je dat even verduidelijken?
Door in groep te werken hebben we ook tijd vrij 

kunnen maken voor wetenschappelijke projec-

Waardevolle 
getuigenis

Geduldig, moedig en met een oog voor 

wat zwak is; zo zou je Kris Merckx kunnen 

omschrijven. Met enkele krantenkoppen en 

oude foto’s laat hij op onze vormingsdag 

zien wat enkele jonge, bevlogen dokters vier 

decennia geleden teweegbrachten. Het ver-

dient mijn bewondering dat iemand, voor 

wie vele mooie, toegankelijke en door onze 

maatschappij hoog aangeschreven paden 

openlagen, bewust koos voor de smalle en 

moeilijke weg. 

als hij vertelt over de loodvergiftiging van 

de Hobokense arbeiders besef ik dat zijn 

standpunten gegroeid zijn uit de confron-

tatie met de realiteit waarin hij zich toen 

bevond. Wanneer hij het over de Orde van 

Geneesheren heeft die hem met de rug te-

gen de muur zette met aanklachten waar 

dwangsommen en een eventuele gevange-

nisstraf het gevolg van konden zijn, wordt hij 

nooit bitter. Hij blijft mild. 

Ik vond het dan ook erg waardevol dat onze 

leerlingen hem aan het woord mochten ho-

ren in de fase van hun leven waarin zij over 

hun studiekeuze nadenken, hopend dat er 

enkelen mogen zijn die zijn voorbeeld zul-

len volgen. 

Daan de Prins n.a.v. de vormingsdag in ver-

band met beroepskeuze van onze 6de jaars in 

Bornem
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ten ter verbetering van de huisartsengeneeskunde. Verschillende mede-

werkers van GVHV zijn gelauwerd voor De prijs van de huisarts of door het 

Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Bewijzen dat 

‘kwaliteit’ en ‘gratis’ kunnen samengaan is altijd een van onze doelstellin-

gen geweest.

Huisdokter met politiek surplus

Heel wat laatstejaarsleerlingen van het SJKS denken er aan 
geneeskundestudies te beginnen. Kan je hen goede, motiverende, 
raad geven? 
als ze daar zin voor hebben, hebben ze gelijk voor geneeskunde te kiezen. 

De numerus clausus, het beperken van het aantal studenten geneeskun-

de, vind ik in de huidige omstandigheden ernstig fout. Op vele plaatsen 

is huisarts al een knelpuntenberoep geworden. Nochtans zijn goede huis-

artsen heel belangrijk voor een goede gezondheidszorg. Overweeg die 

piste dus, maar doe het dan zeker in groep. Natuurlijk hebben we goede 

en toegewijde specialisten nodig. Maar vaak verwondert het mij hoe wei-

nig band die met hun patiënten kunnen opbouwen. Persoonlijk vind ik het 

belangrijk dat je dat mooie beroep van arts een sociaal en politiek surplus 

kan geven. Want wat brengt het op als jij je patiënt, die depressief is omdat 

hij ontslagen is, zo goed mogelijk helpt als het systeem dat maximale winst 

vooropstelt, ondertussen zoveel werklozen extra ‘produceert’? Is dat niet 

dweilen met de kraan open? Daarom is mijn devies: ‘Dokteren aan mens 

én maatschappij’. 

In mijn lerarenopleiding was er een docent die zei: “Wie in zijn 
jeugd geen communist is, heeft geen hart. Wie op zijn dertigste 
nog communist is, heeft geen verstand.” Een zeer provocerende 
uitspraak...
Die aardig klinkende boutade is mij maar al te goed bekend. Maar is ze 

juist? Ik denk dat de ernstige financiële en economische crisis die vorig jaar 

losbarstte de marxistische analyse gelijk gaf: een economie die gedreven 

wordt door de ijzeren wet van de winstmaximalisatie leidt altijd opnieuw 

tot crisissen van overproductie en grote werkloosheid. en tot vernietiging 

van het leefmilieu. 

Dit weekend hoorde ik ex-premier Guy Verhofstadt (Open VLD) ootmoedig 

zeggen: ‘Ik heb gedweept met de gedachte dat de markten zichzelf zou-

den reguleren dertig jaar geleden. Dat heeft dus anders uitgepakt. Zonder 

correctie door de overheid gaat het dus niet.’ Wie van ons beiden had er 

dus, op zijn dertigste, geen verstand? (lacht)

Beste dokter Merckx, ik bedank je heel hartelijk voor deze recht uit 
het hart komende woorden. Ik hoop je wel eens te ontmoeten op een 
of andere oud-leerlingendag in ons College. 

Het boek Dokter van het Volk, werd uitgegeven door Uitgeverij ePO, 

Berchem, 2008. 420 bladzijden, waarvan 64 bladzijden fotokaternen. 

Meer informatie op www.krismerckx.be 

JH

katrien romBaut en laure lanoo

op de catwalk
Met de vele leerlingen en personeelsleden die 
onze school rijk is, is het niet zo verwonderlijk dat 
er heel wat schoon volk bij loopt. Als die dan ook 
nog eens aan wedstrijden en verkiezingen deelne-
men, dan willen wij daar graag meer over weten! 

Katrien Rombaut (ondersteunend personeel) en Laure Lanoo (5HWa) 

werden gespot op een wedstrijd. 

Dag Katrien en Laure, hoe komen jullie bij een missverkiezing 
terecht? 
Laure: In het derde middelbaar kreeg ik een fotoshoot cadeau van 

mijn mama. Ik vond dit zo leuk dat ik daarna af en toe als model bij 

een modellenbureau begon te werken, dus ik had wel al wat ervaring. 

Vorig jaar kwam ik via m’n tante te weten dat ze nog kandidaten zoch-

ten voor de miss fashion-verkiezing en even later was ik dus een van 

de kandidaten. 

Katrien: Ongeveer vier jaar geleden nam ik in al mijn nonchalance in 

het Waasland Shoppingcenter een flyer aan waarop te lezen stond dat 

men op zoek was naar een ‘Model for One Day’. Mijn eerste reactie 

was dat dit niets voor mij was, maar toen ik enkele dagen later een 

telefoontje kreeg van de organisatie om nog wat gegevens door te 

spelen, begreep ik meteen dat mijn mama en zus me achter m’n rug 

hadden ingeschreven. 
<<<

Laure
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fotoshoots

Hebben jullie dan ook tal van selectieronden 
moeten doorlopen? 
Laure: Ja, de eerste selectie was via e-mail. Je 

moest een profiel invullen en enkele foto’s door-

sturen. Op basis daarvan ben ik aanvaard en 

mocht ik naar de volgende ronde in Gent. Daar 

moesten we defileren in bikini en casualkledij, 

precies zoals bij de professionele missverkiezin-

gen die je op televisie kan zien. We moesten tij-

dens die show ook antwoorden op tal van vragen 

en iets over onszelf vertellen, maar achteraf bleek 

dat het vooral de foto’s waren die de doorslag ga-

ven. In ieder geval, ik belandde in de halve finales 

waar we opnieuw moesten defileren voor een 

jury. en zo geraakte ik bij de laatste 17 meisjes. als 

gevolg hiervan mocht ik een aantal fotoshoots 

doen en liep ik heel wat modeshows. 

Katrien: Wij mochten eerst deelnemen aan een 

algemene repetitie waar we werden gescreend. 

We moesten een paar foto’s laten nemen en 

mochten onze eerste pasjes op de catwalk zet-

ten. enkele dagen later werden we daar weer 

verwacht en werd ons allemaal een deelne-

mende winkel toegewezen waar we onze kleren 

mochten uitkiezen. Na veel passen en acces-

soires zoeken, kon de verkiezing beginnen. er 

waren veel vrienden en familieleden aanwezig 

die post hadden gevat aan de centrale catwalk 

zodat ze me luidkeels konden aanmoedigen. Na 

lang wachten kwam de jury met de uitslag. als 

allerlaatste hoorde ik mijn naam: ik was dus de 

winnares. Onverwacht, maar wel super! Deze 

overwinning leverde me een mooi bedrag van 

500 euro op aan aankoopbonnen van het Shop-

ping Center. 

Hoe reageerden jullie familie en vrienden 
eigenlijk? 
Laure: Iedereen reageerde heel positief. Mijn fa-

milie steunde me enorm en mijn vrienden wil-

den altijd op de hoogte blijven van de wedstrijd. 

Ik heb erg veel steun van de supporters gehad. 

er zijn in totaal 17 mensen naar mijn show ko-

men kijken, ondanks het feit dat de kaartjes erg 

duur waren. Mijn vriendinnen en nichtjes zijn 

ook vaak komen kijken naar andere activiteiten. 

Katrien: Ook bij mij was iedereen enorm en-

thousiast. Velen zijn ook een aantal keren komen 

supporteren. Dat maakte het voor mij natuurlijk 

extra leuk.

Vooral voor de fun

Dit smaakt waarschijnlijk naar meer. 
Hebben jullie ambities in de modewereld?
Katrien: Ik heb niet echt verdere ambities. Deze 

fashion Days hebben me vooral een wonder-

mooie 3-daagse doen beleven, maar het voor-

naamste is dat er leuke vriendschapsbanden zijn 

gesmeed. Dat is voor mij wat echt telt.

Laure: Ik verwacht nooit tot in Parijs of Milaan 

te geraken, maar lokaal modellenwerk zie ik 

zeker wel zitten. De wedstrijd heeft er voor ge-

zorgd dat ik nu vast model ben bij een boetiek 

en in mei loop ik ook nog een modeshow voor 

de kapperschool van de Berkenboom in Sint-

Niklaas. Het is een ook een goede bijverdienste 

en ik doe het graag. Ik zou ook graag nog eens 

deelnemen aan zo’n missverkiezing, want ik heb 

er enorm veel van opgestoken. Maar nog niet 

onmiddellijk, want het is heel moeilijk om te 

combineren met schoolwerk.

SH

Laure Katrien

Katrien



Private en Openbare werken
Industriebouw, woningbouw
Scholen, Vernieuwbouw, ...
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ken je ze al? 

enkele weken vóór de examens ging ik naar een niet nader genoemde 

klas, maar reeds in de gang vond ik dat het daar verdacht stil was. Toen ik 

de klas binnenkwam, werd de reden algauw duidelijk: bijna alle leerlingen 

zaten flink op hun stoel... maar met het gezicht naar de achterste muur 

gericht! Niet van plan om hier een drama van te maken, vroeg ik hen ge-

woon om hun boek en werkboek te nemen. Zo gezegd, zo gedaan en de 

les begon vlot. Wat de leerlingen echter niet voorzien hadden, was dat we 

heel wat oefeningen te verbeteren hadden en ik dus veel transparanten 

zou projecteren op de muur vooraan. Gedurende die verbeteringen heb-

ben enkele sloebers zich toch bedacht en zich omgedraaid, maar ik veron-

derstel dat de meesten die avond toch last zullen gehad hebben van een 

stijve nek...

Toen ik de eerste weken werkte in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie dreigde ik 

verloren te lopen in de doolhof van gangen. De grootte van de school was 

overweldigend. Voortdurend moest ik collega’s aanspreken die me met 

hun instructies toch bij het juiste lokaal konden krijgen. 

Intussen lijkt de indeling zo logisch en wandel ik gezwind en zonder pro-

blemen keer op keer naar het juiste lokaal. af en toe denk ik toch eens 

terug aan het zoeken van toen. Vooral als ik andere nieuwe collega’s of 

stagiairs zie zoeken, word ik eraan herinnerd en dan moet ik altijd even 

glimlachen. 

Ook het leren kennen van de collega’s is een hele opgave. Het korps telt 

vele hoofden en het duurt toch wel even om alle collega’s bij naam te 

kunnen noemen. Zelfs tot op heden kan ik niet zeggen dat ik daarin al 

geslaagd ben. Dit vind ik wel jammer, maar ik hoop dat dat moment snel 

komt.

naam: eline franckaert

geboortedatum: 29 november 1985

geboorteplaats: Sint-Niklaas

burgerlijke staat: ongehuwd

hobby’s: helpen in de Wereldwinkel, kinderacti-

viteiten organiseren in het Rode Kruis opvang-

centrum, reisbegeleidster bij Joker, monitrice bij 

franse taalkampen (CLIP), in een ver verleden: 

toneel spelen 

diploma: bachelor taal-en letterkunde, master 

westerse literatuur, master radio- en tv-journa-

listiek

opdracht in sjks: frans in het 2de, 3de en 5de jaar

naam: Stéphanie De Cuyper

geboortedatum: 24 april 1985

burgerlijke staat: ongehuwd 

hobby’s: De vakken die ik gekozen heb om les in 

te geven, Nederlands en PO, zijn een logisch ge-

volg van mijn twee grootste interesses: literatuur 

en kunst. Ik hou dan ook van lezen, tekenen, schil-

deren en beeldhouwen. Verder kijk ik graag naar 

een film en kom ik graag samen met vrienden. 

diploma: bachelor in het secundair onderwijs: 

Nederlands en plastische opvoeding 

opdracht in sjks: Nederlands in de eerste 

graad 

Achterstevoren? Met alle Chinezen!

Doolhof
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Mijn eerste dag op school was al direct een bijzondere. Ik begon mijn 

opdracht in 2008 pas halverwege de maand september en dit net op de 

sportdag van de zesdejaars. Zij trekken elk jaar naar de ardennen voor een 

afvaart van de Lesse. Ik zat ‘s ochtends vroeg op de trein en zag iemand op 

de trein stappen met een nogal opvallende short aan. Ik dacht bij mezelf 

dat die waarschijnlijk ook op sportdag moest met zijn school. eenmaal in 

Sint-Niklaas aangekomen kwam de eerste uitdaging eraan: de Hofstraat 

vinden! Ik kende in Sint-Niklaas immers enkel de weg van het station naar 

de school. Om 6.20 uur ‘s ochtends iemand vinden om de weg aan te vra-

gen is moeilijker dan je denkt. Uiteindelijk ter plekke aangekomen was ik... 

de eerste. Gelukkig doken na enkele minuten de eerste (toekomstige) col-

lega’s op. eén van hen was... de man met de opvallende short! Daarna is 

het nog een schitterende dag geworden, met prachtig weer en een leuke 

sfeer.

Ik stel me voor als nieuwe leerkracht op school, maar zo nieuw is de school 

voor mij niet. Vorig jaar heb ik immers lesgegeven aan de leerlingen van 

het eerste en tweede jaar. Na drie maanden heb ik de rest van het school-

jaar ‘rondgezworven’ in Sint-Niklaas. eind juni eindigde mijn toenmalige in-

terimcontract, wat het begin inluidde van een spannende vakantie met als 

hoofdvragen: ‘werk of geen werk?’ en vooral ‘waar?’ 

Op 25 augustus was het dan zover, eindelijk dat langverwachte telefoontje: 

exact één jaar na mijn vorige sollicitatiegesprek kon ik opnieuw aan de slag 

in het College. 

Begin september gingen we met de derdes op tweedaagse. Toen we ’s 

avonds eindelijk alle leerlingen in bed gekregen hadden, gingen ook wij, 

de leerkrachten, slapen. Ik sliep als enige leerkracht in een gang, met naast 

mij een kamer waarin 19 meisjes sliepen. Toen ik ’s avonds ging slapen, wa-

ren ze allemaal in dromenland (of ze deden toch alsof ze in dromenland 

waren). Midden in de nacht werd ik gewekt door gebabbel. eerst dacht ik 

dat ze aan het praten waren in hun slaap, maar toen dat gebabbel luider 

en luider werd, ging ik toch eens kijken of het niet ging om één of andere 

enge nachtmerrie. Misschien hadden ze wel troost nodig? Op de kamer 

was er van dromenland en nachtmerries echter niks te bespeuren; de da-

mes waren gewoon een gezellig babbeltje aan het doen! Uiteindelijk heb-

ben ze me drie keer wakker gemaakt, maar met de hulp van een collega 

hebben we ze met veel moeite dan toch in slaap gekregen. Raad eens wie 

als laatste wakker was? 

naam: Tony Cannaerts

geboortedatum: 11 mei 1986

geboorteplaats: Mechelen

burgerlijke staat: verloofd

hobby’s: muziek, lezen,...

diploma: master in de geschiedenis

opdracht in sjks: momenteel: 4 uur geschie-

denis en 10 uur godsdienst in het derde jaar,  

6 uur godsdienst eerste jaar

naam: Katrien Van Poecke

geboortedatum: 13 maart 1987

geboorteplaats: Sint-Niklaas

burgerlijke staat: ongehuwd

hobby’s: Naar de cinema (laatste films: 2012 en  

dossier K), ik ben een grote sportfan; voor wiel-

rennen en tennis maak ik altijd tijd vrij. Op dit 

moment hoop ik op topresultaten voor Sven Nys.

diploma: lerares secundair onderwijs groep 1  

voor de vakken economie, geschiedenis en 

aardrijkskunde

opdracht in sjks: 4u SeI, 8u economie in het 

3de jaar en 8u economie in het 4de jaar.

Eerste werkdag: in een kajak!

Slechte nachtrust
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ontdek de leerkracht
kan je de leerkracHten terugVinden in Volgende anagrammen?

Hoewel het eigenlijk voorbestemd was om in het College van Sint-Niklaas 

les te geven, zette ik niet hier mijn eerste stappen in het onderwijs. Ik had 

immers een panische schrik om mijn roemrijke voorgangers niet te kunnen 

evenaren: mijn vader, leerkracht wiskunde in het College en mijn zus, leer-

kracht chemie en aardrijkskunde. Bovendien wou ik mijn vader zeker niet 

in verlegenheid brengen. In februari 2009, na enige ervaring opgedaan 

te hebben in Sint-Maarten in Beveren, durfde ik eindelijk de grote stap te 

zetten. Mijn zus had me immers op het hart gedrukt dat je al echt je best 

moet doen om ‘meneer Verniers’ tegen te komen in de grote schoolge-

bouwen van SJKS. Dit was volgens mij lichtelijk overdreven: toen ik mijn 

eerste dag doodzenuwachtig aan het wachten was voor mijn lokaal, stond 

ik al mooi te schilderen naast mijn vader die het lokaal naast mij bezette. 

Toch moet ik ook wel toegeven dat werken in familieverband mij enorm 

bevalt: buiten het feit dat iedereen mij ouder acht dan mijn oudere zus 

en de vele verhalen die ik van de leerlingen te horen krijg over Bompie, is 

werken op het College een fantastische bezigheid. en uiteraard zijn er ook 

genoeg ‘niet-Vernierzen’ in (en buiten) de leraarskamer aanwezig om fijne 

momenten mee te beleven!

naam: Lien Verniers

geboortedatum: 11 april 1986

geboorteplaats: Gent

burgerlijke staat: samenwonend

hobby’s: lezen, koken, op reis gaan

diploma: master in de taal-en letterkunde: 

Latijn-Nederlands, geaggregeerde voor het 

secundair onderwijs – groep 2

opdracht in sjks: Latijn in het eerste jaar, 

Nederlands in het derde en vierde jaar

Werken in familieverband

Wie ruikt ernstig onraad? 

Wie durft riskanter vrijen?

Wie laat de leerlingen bijeenstaan?

Wie zorgt voor setballen?

Wie circuleerde fair naar de kapel?

Wie heeft een naamstrikje?

Wie kan je glorieus rond noemen?

Wie is de ervaren tipmuts?

Wie is de getalkraaier bij de leerkrachten?

Wie maakt er spinnedraad?

KMoplossingen op de website: www.sjks.be bij ic Hou nr 89.
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Op school
De heren Hollander, engels, Schilder en Schrijver zijn alle vier docenten aan 

dezelfde middelbare school. elke leraar geeft les in twee verschillende vak-

ken. 

Drie docenten geven Nederlands. 

er is maar één docent wiskunde. 

er zijn twee docenten scheikunde. 

Twee docenten, Simon en de heer engels, geven geschiedenisl. 

Peter geeft geen Nederlandse les 

Stefan is leraar scheikunde 

De heer Hollander doceert geen enkel vak dat door Karel of de heer Schil-

der wordt gegeven.

Geef de volledige naam van elke docent en zeg welke vakken hij 
geeft.

Vreemde reeks?!
Hier is een reeks met getallen: 1 11 21 1211 111221
Dit lijkt een vreemde reeks, tot je het systeem erachter ontdekt.

Wat is het volgende getal in de reeks?

Zestien
Je hebt vijf lucifers. Hoe kun je ze zo neerleggen dat je het getal 
zestien vormt?

Relevante informatie?
een man komt bij de sociale dienst en een medewerker vraagt de man: 

“Meneer, hoeveel kinderen hebt u?” 

De man antwoordt: “Ik heb er drie.”

Medewerker: “Hoe oud zijn uw kinderen?” Man: “Het product van de leef-

tijden is 36.” 

Medewerker: “Dat is niet genoeg informatie, meneer.”

Man: “Oh ja, de som van de leeftijden is gelijk aan het aantal winkels voor 

dit kantoor.”

Medewerker: “Dat is nog steeds niet genoeg.”

Man: “Mijn oudste kind houdt van chocolade.”

Dan weet de man genoeg. 

Hoe oud zijn de drie kinderen?

Een twee drie vier, hoedje van....
een professor had drie studenten waarvan hij vermoedde dat er één ge-

niaal was. Om te bepalen wie dat was, verzon de professor een test. Hij zei 

tegen hen: “ik zet jullie alle drie een hoed op. Deze kan zwart of wit zijn. Je 

kunt de kleur van de hoed zien van de andere twee studenten, maar niet 

die van jezelf.” Vervolgens zette hij hen alle drie een witte hoed op. Toen 

zei de professor: “als je een of meer witte hoeden ziet, moet je je hand 

opsteken.” Natuurlijk staken alle drie de studenten hun hand op. Daarna 

vroeg de professor aan de studenten te bepalen welke kleur van hoed ze 

zelf op hadden. Het was enige tijd stil, toen zei een student: “ik weet het 

antwoord, ik heb een witte hoed op.” 

Hoe wist de geniale student dat hij een witte hoed op had?

Alle eendjes zwemmen in het water
aan de rand van een vijver, met in het midden een eilandje, stappen zeven 

eendjes een voor een in het water en zwemmen met zijn allen naar het 

eilandje. aan het eilandje aangekomen stappen de zeven eendjes een na 

een uit het water. 

Hoe lang hebben ze gezwommen?
oplossingen op de website: www.sjks.be bij ic Hou nr 89.

denkwerk Voor Pientere leZers

laat werken die grijze massa!

De vliegende vlieg
Twee fietsers, Dominique en 

Theodoor, bevinden zich der-

tig kilometer van elkaar. Tussen 

hen bevindt zich een kaars-

recht fietspad (geen kronkel-

pad, geen bergen en dalen). 

Tegelijkertijd beginnen ze naar 

elkaar toe te fietsen. Precies op 

datzelfde moment vliegt een 

bromvlieg van het stuur van Dominique naar het stuur van Theodoor, 

en blijft zo steeds heen en weer vliegen tussen Theodoor en Domini-

que. Naarmate deze langer fietsen, wordt de afstand tussen hen steeds 

kleiner. Tenslotte wordt de arme vlieg te pletter gereden als Domini-

que en Theodoor tegen elkaar botsen. Omdat de weg kaarsrecht is, 

hebben Dominique en Theodoor steeds met een snelheid van vijftien 

kilometer per uur gereden. De bromvlieg had een snelheid van veertig 

kilometer per uur. Tot slot vermelden we dat het een windstille dag is. 

Hoeveel kilometer heeft de bromvlieg gevlogen vanaf het 
moment dat ze vanaf het stuur vertrok totdat ze te pletter werd 
gereden? 
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Drie dochters!
noor, derde kindje van werkman rachide 
fahik en Vanessa goethals

Het was 9 maanden lang wachten vol ongeduld 

op onze kleine spruit, maar op 22 oktober 2009 

kwam ze eindelijk uit mama haar buik. Met haar 

49 cm en 3,240 kg was ons Noortje geboren en 

konden we haar stemmetje onmiddellijk horen. 

Zo een klein boeleken dat was wel even terug 

wennen, maar we zouden al niets anders meer 

willen kennen. Samen met de twee grote zus-

sen, Océane en anaïs, zijn we reuzeblij en fier. 

Noortje heeft haar plaatsje in ons hart. Nu is ons 

gezinnetje volmaakt.

Wacht maar als ik groot zal zijn
maya, dochtertje van leerkracht sandra 
ringoet en Pieter serverius, zusje van rune

Hallo allemaal!

Mijn naam is Maya en ik ben geboren op 17 juni 

2009. Ik woog 3,450 kg en ik was 49 cm groot. 

Ondertussen heb ik mijn eerste Kerst achter de 

rug en ik groei als kool! Ik ben nu iets ouder dan 

6 maanden en ik eet al groenten- en fruitpap. Ik 

kan al rollen van mijn rug naar mijn buik en ik 

probeer ook al alleen te zitten!

Mijn mama en papa zijn heel trots op mij! Ik eet 

goed, ben een goedlachse baby en ik begin in-

teresse te tonen in vanalles en nog wat. alleen 

het slapen wil nog niet altijd even goed lukken. 

Ik ben vaak verkouden en daardoor raakt mijn 

neusje verstopt. Dan spuw ik mijn tutje uit en 

daar word ik dan ’s nachts wakker van... en al zie 

ik er misschien uit als een lief poppemieke, soms 

kan ik echt wel mijn keel openzetten: als mijn 

papflesje er niet snel genoeg is of als mama of 

papa mijn neusje moeten reinigen!

Ik vind het heel leuk om mijn grote broer te ob-

serveren! Hij steekt allerlei kattenkwaad uit en ik 

kijk toe! Soms loopt hij wel eens over mij heen 

of gooit blokjes op mijn hoofdje! Wacht maar als 

ik groot ben, dan zet ik hem dat betaald!

Toch hoor ik heel vaak dat ik een echt schatje 

ben... Het zal wel waar zijn, zeker?

Babywekker
ward thielemans, zoon van leerkracht dirk 
thielemans en alison luyten is geboren op 
28 augustus, enkele dagen voor de aanvang 
van het nieuwe schooljaar. 

Bij mijn geboorte woog ik 3,800 kg en mat 53 cen-

timeter en het was al meteen duidelijk dat ik het 

slanke figuur van papa en de looks van mama in 

mijn bezit had!

Ondertussen weeg ik al 6,5 kilogram en meet ik 

65 centimeter... tja wat wil je, de melk van mama 

is buitengewoon lekker en het is mijn grootste 

passie op dit moment (met op de tweede plaats 

het naarstig rondkijken; gaat veel beter sinds 

mijn nekspiertjes steviger zijn.)

Om ervoor te zorgen dat papa zijn trein niet mist 

om naar het College te reizen, zorg ik dat hij op 

tijd wakker is. Timing is nog niet mijn sterkste 

kant, meestal zet ik mijn keeltje open rond een 

uur of drie ‘s nachts. Je zou zijn gezicht eens 

moeten zien!

Nog een trucje dat ik al kan: zelf mijn sokjes 

uitdoen. Tip voor alle baby’s ter lande: gewoon 

je twee voetjes tegen elkaar wrijven en klaar is 

Ward! Het nadeel is wel dat je er koude voetjes 

aan overhoudt.

Zijn geBoren

08.06.2009 jarno: kleinzoontje van  

Danny Backeljau (lerares),

28.08.2009 ward: zoontje van  

Dirk Thielemans (leraar) en alison Luyten

06.09.2009 Zita: kleindochtertje van Danny 

Van Royen (adjunct-directeur) en nichtje van 

Stijn Van Royen (leraar)

Babyboom houdt aan

17.09.2009 lucas: broertje van Yasmine 

Kamphuys (1ag) 

26.09.2009 leon: zoontje van Bruno Cogen 

(GL’95) en Tiny Coppens en kleinzoon van  

esther Scharpé (oud-lerares)

08.11.2009 simon: zoontje van Steven  

De Beleyr (opvoeder) en elise De Wilde

01.12.2009 Bas: zoontje van Steven  

Van Driessche (leraar) en Sandra De Saeger

5.12.2009 annaBel: dochtertje van Joris 

Kaïret (6WeWIb’98) en an Nijs

23.12.2009 Paulien: dochtertje van Tom  

De Paepe (leraar) en Katlijn Vanhee
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Een wondertje waar je alles  
voor doet 
simon, tweede zoontje van steven de 
Beleyr (ondersteunend personeel) en elise 
de wilde

Simon  is geboren op zondag 8 november 2009 

(zondagskind (o.), 1 (eig.) kind dat op zondag ge-

boren is; 2 (fig.) gelukskind). Hij woog 3,590 kg en 

mat 49 cm. Normaal was hij uitgerekend voor 31 

oktober, het begin van de herfstvakantie. Maar 

onze kleinste spruit wou zelf ook eerst nog wat 

genieten van de knusse warmte in moeders buik. 

Hij gunde ons op die manier een onvergetelijke 

laatste week met z’n drieën.

en dan de geboorte; een sterke, moedige 

vrouw... de eerste schreeuw... het ontdekken 

van elkaar... de liefde om je heen. De dagen 

erna deden me opnieuw beseffen dat zo’n klein 

wezentje zo’n grote verandering in je leven kan 

brengen. Korte nachten, maar niet door weg te 

gaan. Verversen van luiers die je nog maar pas 

hebt ververst. Dubbel zo lang over een uitstapje 

doen waar je voorheen normaal gezien maar 

5 minuten over deed. Koortsachtig uitzoeken 

waarom je kleintje huilt terwijl het antwoord 

soms zo voor de hand ligt: gewoon even vast-

nemen en daarmee zeggen dat hij er niet alleen 

voor staat.

Maar datzelfde kleine wonder dat voor het eerst 

ontdekt, geniet van een warm badje, lekker ligt 

na te soezen in moeders armen na het eten, 

naar je lacht en geluidjes maakt op een manier 

die hij alleen kan, je vinger vast kan houden en 

daarmee zegt; ik ben blij dat jij bij mij bent, doet 

je de minder leuke dingen zeer snel vergeten.

Zijn 3 jaar oudere broer, Lukas, is ook heel zorg-

zaam en lief voor hem. Wanneer die iets komt 

zeggen, knuffelen of iets toont is Simon steeds 

vrolijk en opgetogen. een echte flinke grote 

broer. Voorlopig geen jaloezie tussen die twee.

We zijn dus heel gelukkig en nieuwsgierig wat 

de toekomst ons nog zal brengen.

Eerste vraag: wat gebeurde er  
op 1 december 2009?
Bas, eerste zoontje van leraar steven  
Van driessche en sandra de saeger

Was ik even blij toen Bas op 1 december (8 da-

gen later dan voorzien) geboren werd! Kon ik 

eindelijk alle vragen beantwoorden met ‘Ja, mijn 

vrouw is bevallen van een zoon.’ Zoals je op de 

foto merkt, was Bas een ‘wolk van een baby’, zeg 

maar een flinke baby van 3,900 kg en 53,5 cm. 

De eerste babypakjes bleken meteen ook nogal 

aan de krappe kant. en de grammen komen er 

goed bij! Zijn flesjes drinkt hij met zichtbaar ge-

not tot de bodem leeg. 

Bas is nu volop bezig met de verwerking van zijn 

geboortetrauma en beetje bij beetje kan zijn 

wereldje hem meer en meer boeien: zo weet de 

muziekmobiel zijn volle aandacht te trekken, en 

met name zijn rood olifantknuffeltje is nu al een 

klassieker. We zoeken er wel nog een passende 

naam voor (alle ideeën zijn welkom). 

Bas is een echte genieter: een babymassage 

weet hij zeer te waarderen, een wandeling door 

het Waasland Shopping Center brengt hem 

eveneens tot rust. De bewonderende blikken 

van de voorbijgangers (waaronder vele leer-

lingen en collega’s) doen beide ouders steeds 

glunderen. De geboorte was dan ook een keer-

punt, mijlpaal in onze persoonlijke geschiedenis. 

Bij deze vraag ik dan ook vriendelijk aan al mijn 

leerlingen om hun tijdlijn van de wereldgeschie-

denis aan te passen. Voortaan is 1 december 

2009 een te kennen datum: de geboorte van 

Bas Van Driessche.

Tussen de sneeuwbuien door
Paulien, eerste kindje van leraar tom  
de Paepe en katlijn Vanhee

23 december. Moeder natuur had die datum uit-

gepikt om onze eerstgeborene ter wereld te laten 

komen. De laatste week was aangebroken. Nog 

even alles overlopen: de kinderkamer was op en-

kele details na afgewerkt, de koffer stond klaar en 

het eerste semester was bijna afgerond.

alles leek onder controle, tot de weergoden be-

slisten om effe uit de bol te gaan. Weervrouw 

Sabine – toch maar een andere voornaam geko-

zen – verkondigde doodleuk dat koning winter 

een versnelling hoger zou schakelen. Hoe verzot 

ik ook ben op besneeuwde landschappen, met 

een hoogzwangere vrouw krijgen die al snel 

een ijzig randje. We wonen immers in het lan-

delijke Balegem, aan de poort van de Vlaamse 

ardennen. Nauwe baantjes die zich normaal 

lieflijk omhoog en omlaag kronkelen richting 

moederhuis, waren veranderd in ijspistes. Terwijl 

de strooiwagen de hoofdstraten te lijf ging, pas-

seerde een bestelwagentje van de gemeente 

waaruit om de vijf meter een schep zout ge-

gooid werd. even lichte paniek: wat als nu alles 

op gang kwam? Ik zag me al stapvoets richting 

Zottegem rijden met een puffende echtgenote 

naast me.

Op dat moment wisten we dat het tijd was om 

de handschoen der ouderlijke verantwoordelijk-

heid op te nemen, in dit geval de schop en een 

bezem. In een mum van tijd was de oprit ge-

ruimd en hadden we, tot groot jolijt van de bu-

ren, doorheen de halve straat een dubbel ban-

denspoor vrijgemaakt. Geen sneeuw- of ijsplek 

zou ons nog kunnen tegenhouden.

Paulien, uiteindelijk kwam je perfect op tijd 

in ons leven: op 23 december, toen het strooi-

zout zijn werk al gedaan had maar de Vlaamse 

ardennen nog onder een mooi sneeuwtapijt 

bedekt lagen. Weet één ding: als je ooit onder-

gesneeuwd geraakt, staan papa en mama klaar 

om je te komen ontzetten
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Zijn gehuwd
01.07.09 Greet Valckx (lerares) en Tom Maes

31.07.2009 Veronique Zaman (kleuterleidster, 

zorgleerkracht) en Jan Van Riet (WeWIb 98)

18.07.09 Isabelle Cruyplandt (onderwijzeres, 

dochter van Jos, onderwijzer) en Olivier  

De Saegher

08.08.09 Katleen Rooms (onderwijzeres) en 

Stefan Dubourg

Zijn overleden
15.06.2009 de heer Cyriel Vergauwen (°1951)

(eC’69)

16.06.2009 mevrouw Philomene Lenjou 

(°1923), moeder van Maria Smet (oud-

secretariaatmedewerker) en grootmoeder  

van Joris Beck (GL’98)

10.07.2009 de heer Jan Verhulst (°1930), 

grootvader van Matthias Verhulst (3HW)

09.08.2009 de heer Theo Van Duyse (°1925), 

grootvader van alessandra De Mulder (4Lb)

20.08.2009 de heer Georges Kindermans 

(°1926), grootvader van Bart Van Landeghem 

(LWI-’06)

20.08.2009 de heer Jan De Coster (°1938), 

grootvader van Rutger (MeW-’05) en Giliam  

Van der auwera (3eCa)

22.08.2009 de heer Maurice De Maesschalck 

(°1923), vader van Christiane De Maesschalck 

(medewerkster keuken)

29.08.2009 de heer William Vereecken (1943), 

grootvader van Imke Pots (6HWb)

29.08.2009 e.H. Jos Verbeke (°1928) (ReT’47)

08.09.2009 mevrouw Martha Weyn (°1922), 

overgrootmoeder van Philippe van de Vreede 

(6eCMT) en ann Spaenhoven (3eCb)

08.09.2009 de heer Gilbert Van der Gucht 

(°1931), grootvader van Tijl Bogaert (2MWd)

03.09.2009 mevrouw annelies Decuypere 

(°1977), partner van Joris Vanlede (GWIb’98)

04.09.2009 de heer andré Van Moerkercke 

(°1933), grootvader van aurélie (6eCMT) en 

Sophie Van Moerkercke (4HW) 

08.09.2009 mevrouw Martha Weyn (°1922), 

overgrootmoeder van Philippe van de Vreede 

en ann Spaenhoven (3eCb)

08.09.2009 de heer Gilbert Van der Gucht 

(°1931), grootvader van Tijl Bogaert (2MWd)

15.09.2009 de heer eduardus freijzer (°1931), 

schoonvader van Willy Merckx (onderwijzer 

basisschool)

16.09.2009 mevrouw adrienne Van Mullem 

(°1927), grootmoeder van Marijke Van Vlier-

berghe (lerares)

18.09.2009 mevrouw Leona De Boeck (°1932), 

grootmoeder van Louis (4Wc), Laura (3La) en 

Ward (1ai) Goossens

21.09.2009 mevrouw Louisa Claus (°1921), 

overgrootmoeder van Yannick (5GL) en  

Cédric (1am) Smet

25.09.2009 mevrouw Maria Heirbaut 

(°1924), schoonmoeder van Marleen Baert 

(coördinerend directeur scholengemeenschap 

basisonderwijs), grootmoeder van Joris (LWI’97), 

Koenraad (LMT’98) en Maarten (LMT 2001) 

Seghers

25.09.2009 de heer albert De Wolf (°1941), 

grootvader van Sofie Van eyck (2MWa)

26.09.2009 de heer Joseph Van Boxel (°1916), 

grootvader van Pepijn Van Boxel (6eMT)

1.10.2009 mevrouw Marie-elise Craninx (°1932), 

grootmoeder van Mona (WeWIa2-‘09), Gita  

en Tara (6WeWIa2) Maes 

02.10.2009 mevrouw Madeleine Cools (°1931), 

grootmoeder van Pauline De Schepper (2MWb)

11.10.2009 de heer Luc Verbeke (LG’64)

13.10.2009 de heer Gustaaf Naegels (°1939), 

grootvader van Marthe Koek (5HWb)

16.10.2009 de heer armand Dierickx (°1926), 

grootvader van Carolien Hoof (5WeWIa2)

21.10.2009 mevrouw Maria audenaert (°1923), 

moeder van Benny Heyninck (prefect) en 

grootmoeder van Timothy Heyninck (GL’97)

27.10.2009 de heer Henri Backeljau (°1926), 

vader van Danny Backeljau (lerares)

02.11.2009 mevrouw Paula Reyns (°1922), 

schoonmoeder van Guy Lardenoit (LWeb78) 

en grootmoeder van Glenn (5LWe) en Glyniss 

Lardenoit (4GL)

06.11.2009 de heer Ward D’Haen (°1928), 

grootvader van Bastiaan (4Wc) en Kaat D’Haen 

(3Wc)

18.11.2009 mevrouw Denise Baert (°1928), 

grootmoeder van Jeroen Turzynski (3SPWe)

18.11.2009 de heer Paul Droessaert (°1921), 

grootvader van annelies Droessaert (lerares)

02.12.2009 de heer Roger Vermeulen (°1929), 

grootvader van Vadim De Jonghe (6WeWIa1)

02.12.2009 mevrouw Maria Pets (°1921), 

schoonmoeder van Myriam Van Goethem 

(lerares) en grootmoeder van els (GL’05) en  

eva Magerman (LMT’07)

02.12.2009 mevrouw Rachel Bogaert (°1920), 

overgrootmoeder van ashley Bickx (3GL)

13.12.2009 mevrouw Hermine Seminck (°1915), 

overgrootmoeder van Tim (LWIa’07), Marjolein 

(3HW’06) en Bram Wagemans (2MWc)

16.12.2009 mevrouw alice Van Mullem (°1926), 

grootmoeder van Selim Janssens (2MWe)

23.12.2009 mevrouw Geertje Smet (°1961), 

echtgenote van Jan Van Lemmens (LWI’81), 

mama van annelien, Nannet (5LWe)  

en Liesje (MWe’09) Van Lemmens

23.12.2009 de heer andré De Coster (°1941), 

vader van Olivier De Coster (LWe’89) en 

grootvader van elise Burm (4La)

24.12.2009 de heer Raoul Van Steerteghem 

(°1941), grootvader van Jef De Block (2GL)

28.12.2009 de heer Wilfried Verbraeken (°1932) 

(ReT ’51)



Agro– en biotechnologie 

Leraar secundair onderwijs 

6 bachelors in Sint-Niklaas 

Meer info? 
 
03 776 43 48 
info.waas@kahosl.be 
www.kaho.be 
ook opleidingen in Aalst en Gent! 
 

Infomomenten 
 

Woensdag 17 maart 2010 - 14.30 u stipt 
Zaterdag 24 april 2010 - 10-17 u: open dag 

Zaterdag 26 juni 2010 - 10-13 u 
Zaterdag 4 september 2010 - 10-16 u 

Facilitair management 

Verpleegkunde 

Nu ook alle opleidingen in Hoger afstandsonderwijs 
haal een (bijkomend) diploma hoger onderwijs, in combinatie met je werk en gezin 

Leraar lager onderwijs 

Vroedkunde 



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.

Kwaliteit 
voor de 
toekomst

www.sjks.be – info@sjks.be

ZORg VOOR IEDERE lEERlINg
AllE RICHTINgEN ASO

WElKOM OP

Donderdag 25 februari om 19.30 uur:
info voor basisscholen door SGSN

Vrijdag 7 mei om 19.30 uur:
Infoavond en inschijving:  
werking in het eerste jaar

Zondag 9 mei:  
Openschooldag van 14 tot 18 uur (inschrijving)
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Metaalkunde? Voedingsleer? 
Alzheimer?

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.
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Reizen ’t Soete Waeslant
‘Een autocar voor elke gelegenheid’

Reizen in binnen- en buitenland
Met autocars tot 82 plaatsen

14 daagse reis 24/7-6/8
Dresden-Berlijn- Polen

Voor meer info: 03/776 22 47
info@soetewaeslant.be

www.tsoetewaeslant.be

Comforttechnieken
Energiebesparende Technieken

airconditioning - ventilatie -  klimatisatie – 
verwarming – comfortkoeling – luchtbehandeling  

sanitair
warmtepompen, zonneboilers, fotovoltaïsche 

zonnepanelen

studie – plaatsing – onderhoud – herstelling
door eigen diensten

A.T.S. De Vogel n.v.
europark-noord 40    9100 sint-niklaas

tel: 03 760 03 70     fax: 03 766 09 81
www.atsdevogel.com
info@atsdevogel.be

New 308cc
Sta open voor elk seizoen

 

New 3008
Nieuwe technologie – Nieuw weggedrag

 

gar. & Carr. VANHOECKE nv

Prins Boudewijnlaan 117
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 03 03

http://vanhoecke.verdeler.peugeot.be



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
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Ingelijst Op de vooravond van zijn vertrek naar het wereldkampioenschap voor mountain-
bike senioren werd leraar economie Patrick Meersschaert getroffen door een hart-
stilstand. Familie en vrienden werden met verstomming geslagen. De meervoudige 
wereldkampioen was op en top in vorm, getraind en klaar om een superprestatie 
neer te zetten en dan zoiets!

Na enkele weken ontwaakte Patrick uit een diepe coma in het Universitair Zieken-
huis van Gent; in een gespecialiseerd ziekenhuis in Brasschaat wordt ondertussen 
getracht om de revalidatie op gang te brengen. Een uiterst geduldig proces waarvan 
de uitkomst onzeker is.

Patricks afwezigheid wordt op onze school sterk aangevoeld; het hangt als een sluier 
over het collegeleven. Oud-leerlingen en ouders informeren naar Patricks toestand 
en talrijk zijn de collega’s die ieder op hun manier een teken van steun of medeleven 
aan Patrick, zijn vrouw en dochter uitdrukken.

In deze context past de fiets-en wandeltocht die zaterdag 9 januari van start ging op 
enkele meters van de woonplaats van Patrick: het kerkje van ‘t Calf in Sint-Gillis. Een 
teken van solidariteit, van verbondenheid, samen hopen.

Familieleden van Patrick plannen op zaterdag 17 april een samenkomst in de Calfac 
van het College waarop een concrete steun aan het revalidatieproces centraal zal 
staan. Meer info hierover volgt later.


