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Is onze school bedreigd? E Snoekwandeling E Leartje toch! E BD ontvangt Fausto E Zuiddag E
De crisis onder de loep E Leerkrachten: striptekenaar, stikjuffrouw, basketscheids, danslerares
en stadsgids E Een Amerikaans student in SJKS E Familienieuws

knippen en plakken
“De werkdag begon om 8.30 uur. De burgemeester legde me toen alle
praktische afspraken uit en ze zei wat we allemaal zouden doen. 9 uur:
een overleg over het onderwijs in Sint-Niklaas. 10.30 uur : overleg tussen
de burgemeester en het hoofd van de brandweer – ik kreeg ondertussen een
rondleiding bij de brandweer omdat die contacten ‘onder vier ogen’ moesten
gebeuren. 11 uur: politieoverleg tussen de burgemeester en het hoofd van de
politie en ook hier kreeg ik om dezelfde reden een rondleiding bij de politie.”
Jonas Van Gassen – 5LWE over zijn Zuiddag-ervaring:
een dag mee met de burgemeester – pag. 42

“Het financieel systeem is ziek tot in het bot. De huidige ellende is begonnen
toen de USA het akkoord van Bretton-Woods ( goud als standaardwaarde
anno 1944) niet langer wilden toepassen: ze drukten papieren geld om
de oorlog in Vietnam te blijven betalen. Ze zijn dat blijven doen: oorlog
voeren met waardeloos geld.”
Marcel Van Buynder, voorzitter schoolbestuur, over ‘de crisis’ – pag. 50

“We leven in een postmoderne tijd: de tijd van de echte helden is voorbij.
De interessantste helden zijn steeds dubbelzinnig. Zo is kapitein Haddock
veel interessanter dan Kuifje; ook Bobbie heeft dat dubbel kantje: hij
wordt steeds gekweld door zijn engel en zijn duivel. Schrijvend raak je
steeds meer geboeid door je personage. Een eenzijdig goede held vind
ik niet interessant. Als je eendimensionale helden wil, dan moet je maar
naar Hollywoodfilms kijken.”
Stijn Verhaeghe over (strip)helden – pag. 62

“Louis J. Nau overleed op 2 oktober 1935 op 66-jarige leeftijd in het
Good Samaritan Hospital in Cincinnati. Zijn verdiensten lagen vooral op
het vlak van de priesteropleiding en de organisatie van het middelbaar
onderwijs. Met uitzondering van een vierjarig verblijf in België, o.a. in
Sint-Niklaas, en een korte reis naar Jeruzalem, had hij zijn ganse leven
doorgebracht in zijn geboortestad.”
Eric Balthau over Louis Nau, een Amerikaan die eind 19de eeuw
even op onze schoolbanken zat – pag. 71
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Nieuwjaarstoespraak 2012 door directeur walter roggemaN

een goede gezondheid, de rest hebben we al...
beste collega’s en oud-collega’s ,
het is een aloude traditie dat mensen elkaar ter
gelegenheid van een nieuw jaar het beste toewensen. Goede tradities moeten we in ere houden!

en als we elkaar het beste
wensen, dan zeggen we er vaak
bij: “Op de eerste plaats een
goede gezondheid, dat is het
voornaamste”. Het is een cliché,
maar clichés bevatten vaak veel
waarheid. Het voorbije jaar zijn
we binnen onze schoolgemeenschap meer dan eens met die
harde waarheid geconfronteerd:
de leerling van onze basisschool Maud van esbroeck, onze
oud-collega’s Marcel Hellinckx,
robert De geest en Bernard
Hellin en onze dierbare collega
Jo Hermans. Hen hadden wij ook
een goede gezondheid gewenst,
maar het heeft niet mogen zijn...

en wat met de volgende generaties? Onze kin-

ben ervan overtuigd dat de sa-

deren? Onze jonge collega’s? Wat bieden wij
hen aan? Wij, de generatie die de wereld ging

menwerking met het parlement
goed zal zijn. Wij werken voort.

veranderen! Wij die in de jaren zestig op straat
kwamen tegen de misbruiken van het kapita-

Tegen februari of maart zal de conceptnota er zijn. Iedereen kan dan

lisme... tegen het onrecht in de wereld...
De rest hebben wij allemaal al... Zit het niet fout

zijn mening uiten. Tegen het einde
van het jaar zullen wij dan knopen
doorhakken.”

met dat ‘hebben’? Moeten we ons niet meer focussen op het ‘zijn’?

Het probleem is dat het ka-

als we wensen uitspreken, dan hopen we dat

tholiek onderwijs wel 75% van het middenveld
omvat, maar in het Vlaams parlement is onze

die uitkomen... Hopen alsof iets of iemand anders ervoor moet zorgen... Ik zou graag een paar
wensen uitspreken waarvan ik geloof dat wij ze

visie ondervertegenwoordigd.

hier samen kunnen realiseren. als we er samen
sterk in geloven, dan kunnen wij hier op onze

vak godsdienst, hoewel dat op zichzelf al een
strijd waard is. Het gaat op de eerste plaats om

school een paar wensen werkelijkheid laten
worden, op de eerste plaats door wat we zijn en

een visie op mens en maatschappij. Meer en
meer domineert het economische nut van on-

niet zozeer door wat we allemaal hebben.

derwijs. Levensovertuigingen, dat is voor velen
iets voor thuis. Daar moet de school zich niet

Onze school is bedreigd!

mee bezig houden.

beste collega’s, het gaat hier over meer dan het

Onze school is fundamenteel in gevaar! beste
collega’s, dit zijn loze kreten. alsjeblief wuif ze

Heel de hervorming van het secundair onder-

niet weg met uitspraken als “daar komt toch
niets van”, “het zal mijn tijd wel duren”, “zo erg

wijs wordt gedicteerd vanuit de arbeidsmarkt
en vanuit het hoger onderwijs, met het europa

als wij elkaar een goede gezondheid wensen,
voegen we er vaak aan toe: “De rest hebben we

zal het allemaal toch niet zijn”...

van de economische dominantie op de achtergrond.

allemaal al!”

beseffen wij wel ten volle in welke uitgelezen
omstandigheden wij hier mogen werken? Gaan

De rest hebben we allemaal al... In feite is dat
een merkwaardige uitspraak. Mag ik hierbij een

Ik durf hier de wens uitspreken dat wij hier op

we onze fundamentele beleidskeuzes zo maar
in het gedrang laten brengen?

onze school gedurende het jaar 2012 de verdediging zullen opnemen van een onderwijssysteem dat de mens centraal stelt, en niet al-

Niets minder dan de vrijheid van onderwijs staat
op de helling. er worden vragen gesteld bij het

leen als economisch wezen, maar als een zeer
veelzijdige persoonlijkheid. Ons opvoedings-

schoolpact van 1958. Volgens sommigen is de
grondwet zelfs voor interpretatie vatbaar... Mis-

systeem moet ook in 2012 aandacht blijven besteden aan alle aspecten van de jonge mensen:

schien liggen de mindergelovige collega’s hier
allemaal niet zo van wakker. Ik wil hen toch wijzen op de grote vrijheid die wij nu hebben in

niet enkel hun kennis, maar ook hun levenswaarden, en hun fundamentele visie op leven.
We moeten dat blijven doen met onze gekende

van de opwarming van de aarde?

ons katholiek onderwijs en die dreigt verloren
te gaan als de staat (de Vlaamse gemeenschap)

liefde en toewijding.

en wat met onze medeburgers die door geboorte hier in een vierdewereldgezin terechtkomen? Dat is niet hun vrije keuze! Zij zullen

nog meer invloed krijgt op de inhoud van ons
onderwijs. In die context is de uitspraak van mi-

Ik geloof erin dat we die wens ook in 2012 samen kunnen realiseren, als één groot korps van

achterstand oplopen in het onderwijs. Zij eten
ongezonder. Zij zijn vaker ziek en leven minder

nister Pascal Smet in het Vlaams parlement op
16 november jongstleden erg verontrustend.
Hij zei toen: “Uiteraard moeten wij luisteren naar

kleuterleidsters, leraars, onderhoudspersoneel,
onderwijzers, opvoeders, studiemeesters, beheerders en directie. Daarom hef ik samen met

lang...

het middenveld, en het parlement beslist. Ik

jullie het glas op ons College in 2012!

paar kritische bedenkingen maken?

van hebben naar... zijn
De rest hebben wij al... maar wat met de anderen, onze medemensen in het Zuiden? Zijn zij
niet de echte slachtoffers van de wankele wereldeconomie? Zijn zij niet de echte slachtoffers

oNgerust over de toekomst vaN het secuNdair oNderwijs

dreigt onze school te verdwijnen?!
in het vorig nummer van ons schoolblad ic Hou heb ik je als ‘vakantielectuur’ een artikel bezorgd met informatie over en bedenkingen bij de hervorming van het secundair onderwijs zoals minister Pascal Smet die plant.
Daarover ga ik nu niets vertellen... gewoon omdat er sinds juni 2011 daarover niets meer te vertellen is, officieel
althans, want ondertussen gonst het van onheilspellende berichten.
In het Vlaams Parlement zei de minister op
16 november: “Wij werken voort. Tegen februari of maart zal de conceptnota er zijn. Iedereen
kan dan zijn mening uiten. Tegen het einde van
het jaar zullen wij dan knopen doorhakken.”
De centrale diensten van het Vlaams katholiek
secundair onderwijs (nvdr. ‘de Guimardstraat’)
hebben hierop niet gewacht. Zij zijn maanden
geleden met de uitwerking van een eigen concept begonnen.
en daarover wil ik het in deze bijdrage wel hebben. Ik wil je vooraf waarschuwen: het wordt
geen gezellige lectuur voor op een lange winteravond!

vijf studiedomeinen

BInnEn
RUBRIEKEn ovER dE gREnzEn

Ik begin mijn verhaal in maart 2011, meer bepaald op 15 maart: de Iden van maart! (Caesar
werd er ook al voor gewaarschuwd...) Dan kregen wij een stand van zaken over de toekomst

BInnEn En ovER dE gREnzEn
RUBRIEK

De voorbereiDing uit De Doeken geDaan

van het secundair onderwijs op de vergadering
van CODIS, het comité directies secundair, een

telkens twee jaar bestaan, maar zij hadden een

wit en rechts, aan de kant van de gerichte kwa-

inspraakorgaan voor directies binnen de schoot
van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. er was binnen onze koepel

alternatief voor de scherpe tweedeling van de
minister in doorstroming en arbeidsmarktgericht: ‘het continuüm’. In plaats van een systeem

lificatie, een duidelijk uitgesproken kleur heeft,
verschillend per studiedomein.

al kritisch gereageerd op de oriëntatienota van
de minister ‘Mensen doen schitteren’. Daarnaast

met beschotten tussen aso, tso, kso, bso te vervangen door de doorstroming en de arbeids-

Men plande volgende werkwijze: eerst een beschrijving van het studiedomein met een voor-

waren zij ook al begonnen met na te denken
over een alternatief. Voorlopig kregen we enkel

marktgerichtheid van de minister willen zij alle
studierichtingen plaatsen op een continuüm,

lopige toewijzing van bestaande studierichtingen binnen dat studiedomein. Meteen ook een

een opsomming van de onderdelen: de basisvorming, de eerste graad en de bovenbouw.

symbolisch voorgesteld door een gekleurde
strook die links aan de kant van de brede door-

analyse van het bestaande studierichtingen aan
de hand van de criteria i.v.m. het continuüm en

Die bovenbouw zou ook uit twee graden van

stroming begint met een zeer lichte kleur, bijna

een synthese van de toekomstige verwachtingen
naar doorstroming en arbeidsmarkt in relatie tot
het bestaande aanbod. Ten slotte kwam er dan

Brede doorstroming

gerichte kwalificatie
taal en cultuur
kunst en creatie
welzijn en maatschappij
wetenschappen en techniek
economie

het vastleggen van nieuwe types van studierichtingen binnen het continuüm dat transparant en

italië: be prepared
Ik vermoed dat het beeld dat ik heb als wij met onze grote groep leerlingen in Charleroi staan te wachten tot we
onze bagage kunnen laten wegen veel weg heeft van een aanmelding voor een of andere missverkiezing want
het enige wat ik dan langs alle kanten hoor is: “En... hoeveel kilo heb jij?”.
Het enige verschil is dat het bij ons te maken
heeft met het gewicht van de bagage en niet

eens we weten met hoeveel we zijn begint het
steeds weerkerend verhaal: trachten zo snel

van onze jonge dames en heren die staan te popelen om te kunnen vertrekken.

mogelijk te reserveren wat kan en hopen dat je

het in orde is van zodra je van die vriendelijke

niet te laat bent. Prijzen voor vervoer aanvragen

dame aan de telefoon een reservatienummer

Ikzelf heb van die kilo’s (het gaat hier nog steeds

doen wij per definitie bij verschillende maatschappijen maar de laatste 8 jaren is ryanair ver-

gekregen hebt, dan ben je hopeloos naïef
want reeds twee maal hebben wij het mee-

uit de goedkoopste maatschappij om ons snel

gemaakt dat men, als je dan lijfelijk aan de re-

en veilig naar rome te brengen.

servatiebalie staat, jouw nummer niet meer

Ryanair

eenvoudig is, waar alle talenten van alle leerlingen maximaal tot hun recht komen en waar de

over de bagage; laat dat duidelijk zijn!) ook behoorlijk veel last, want naast de gewone spullen

eisen van doorstroming en arbeidsmarkt optimaal gerealiseerd kunnen worden.
<<<

met een karrenvracht aan papieren die nood-
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die elke toerist nodig heeft loop ik ook elk jaar

niet kan, vragen ze om hoe laat en met hoeveel je wil reserveren. als je dan denkt dat

terugvindt. Op dat ogenblik moet je gewoon

zakelijk zijn om de hele organisatie tot op het

Velen hebben net zoals ikzelf al eens een reis

wat blijven staan en lastig kijken en na zo’n tien
minuten komt er toch een oplossing zodat je

einde in goede banen te leiden.

geboekt bij ryanair en weten dat dit eigenlijk

met je groep naar binnen kan.

eén van die documenten (maar het aandeel

toch allemaal wel meevalt maar wat weinigen
weten is dat, wanneer je voor een grote groep

hiervan in het geheel van het gewicht is ver-

moet boeken, dit moet gebeuren met contin-

er zijn nog andere verrassingen te verwachten
maar natuurlijk hebben wij uit al die voorval-

waarloosbaar) is mijn voorstel voor de reis van

genten van 25 en op het ogenblik dat je begint

len geleerd dat je moet proberen voor alles

het volgende jaar want steevast vraagt men
mij in de hotels of ik de data voor volgend jaar

met namen in te tikken op je laptop heb je geen
zekerheid of er wel voldoende plaats is op het

bevestigen op papier te hebben. Ik herinner

reis leidde: hij (maar eigenlijk bedoel ik hier zijn
lieve echtgenote anita) zorgde toen voor een

mij dat wij tijdens een van onze eerste rei-

heerlijke maaltijd ten huize roggeman zodat
de voorbereidende vergaderingen helemaal

zorgen dat alle vlot verloopt: dat dit niet altijd zo

geen belasting waren maar juist iets om naar

eenvoudig is zal u allicht niet verbazen wanneer
u weet dat wij toch zo’n tien dagen met meer

Om dit goed te laten lukken heb ik mij van bij

al heb vastgelegd. en hier wordt het een beetje

vliegtuig voor alle deelnemers. Gelukkig is dit

lastig want ik heb toch wel mijn twijfels over de

nog nooit een probleem geweest maar veel

zen gereserveerd hadden in een restaurant in
rome (buurt van Piazza barberini) en omdat ik

organisatie voor het volgende schooljaar en de
reden waarom leg ik u uit op het einde van mijn

vervelender is dat je ook niet weet hoeveel

die bewuste voormiddag in de buurt was wou

verhaal: mijn bijdrage gaat deze keer namelijk
over de voorbereiding van zo’n reis en wat daar
allemaal bij komt kijken.

meer je zal moeten betalen voor de tweede
groep van 25 die je inschrijft: de enige zeker-

Kort samengevat: spanning en af en toe een behoorlijke dosis stress.

heid die je hebt is dat dit telkens duurder wordt.
Tot vorig jaar viel dit al bij al nog wel mee maar
– en dat zal wel door de crisis komen zeker – dit
jaar waren de prijzen behoorlijk duurder dan wij
konden voorzien.

Inschrijvingen

Pronto?

als wij begin september aan alle leerlingen
van het eindjaar onze verschillende reizen hebben voorgesteld begint de rally: enerzijds van
leerlingen die hun groen inschrijvingspapier
binnenbrengen maar eveneens van collega’s
die elke dag opnieuw vragen hoeveel er al zijn
voor Spanje, Griekenland of Italië. Dit jaar was
zoals bekend de verdeling ook voor mij heel
erg onverwacht: geen Griekenlandreis deze
keer (vorig jaar nog meer dan 70 deelnemers!)
en een erg kleine groep die naar Madrid en
barcelona trekt.

een andere leuke bezigheid is: elke maandag
in de voormiddag telefoneren naar firenze en
vragen of ik al kan boeken voor het Uffizi. begin oktober zegt men mij steeds dat dit allicht
pas zal kunnen vanaf eind november maar als
je dat gelooft, dan mag je ervan overtuigd zijn
dat je niet binnen kan in dit prachtig museum
(en ik spreek hier van ondervinding). Dus bel
ik toch maar elke maandag opnieuw naar het
nummer dat ik ondertussen al uit mijn hoofd
ken en inderdaad, op het ogenblik dat je verwacht dat ze weer gaan zeggen dat het nog

ik toch nog vlug even nagaan of alles in orde
was voor onze groep. De brave man in de keuken wist nergens van en terwijl ik zenuwachtig
heen en weer keek zag ik plots, juist boven zijn
telefoontoestel,een verfrommeld blaadje met
mijn naam met de volledig correcte reservatie
voor die dag. Hoe die man die heeft klaargespeeld weet ik nog niet, maar feit is dat er (weliswaar een half uurtje na het afgesproken uur)
bij iedereen gebraden kip op z’n bord lag. Maar
voor alle duidelijkheid: wij zijn toch niet meer terug geweest naar dat restaurant.

Welke leerkrachten gaan er
dit jaar mee?
Naast al deze praktische regelingen waarvoor
ik gelukkig ook een beroep kan doen op mijn
echtgenote die niet nalaat om te vragen of dit
of dat al in orde is, is er een veel belangrijker luik
bij de voorbereiden: het bespreken van het programma met de begeleidersgroep.

en hun ouders aanwezig zijn. Het doel van die

maal niet gerust in de evolutie van de prijzen

de start geïnspireerd op de techniek die onze

avond is dubbel: enerzijds willen wij ervoor zor-

van het vliegtuig: die hebben ons dit jaar stevig

directeur gebruikte toen hij nog de engeland-

gen dat alle deelnemers alle informatie hebben
maar anderzijds willen wij ook dat alle ouders

verrast en ik vermoed dat dit er niet beter op zal
worden in toekomst...

uit te kijken. Dat proberen wij dus ook en blijkbaar lukt dit nog altijd: onze voorbereidende

goed op de hoogte zijn van de afspraken die
wij maken met de groep en die ervoor moeten

dan tachtig jongens en meisjes van 17-18 jaar

avond ergens in november in de Slagmolen-

op reis zijn. Misschien moet ik het hierover wel

straat is steeds bijzonder zinvol want tijdens die
werklunch zorgen wij ervoor dat alle afspraken
doorgepraat worden (en doorgespoeld indien
nodig). bij het naar huis gaan weet iedereen van
de ploeg wat en wanneer hij of zij moet gidsen;
ook alle andere taken worden die avond verdeeld zodat iedereen op eigen tempo kan starten met z’n voorbereidingen.

eens hebben in een volgende bijdrage voor ons
schooltijdschrift want ik zou mij nu beperken tot
de voorbereiding!

Over het opvolgen van alle betalingen en het
goed bijhouden van alle reservatie ga ik jullie verder niet onderhouden: dit is eigenlijk vooral een
kwestie van nauwgezet opvolgen en tijdig aan
de alarmbel trekken indien nodig (en dat kan bij
‘die Italianen’ wel eens wat energie kosten).

Kostprijs
Ik heb het lastigste tot het einde bewaard: hoe
evolueert de prijs van zo’n reis? Wie even nadenkt kent het antwoord: het wordt elk jaar
wel een beetje duurder! als ik de evolutie over
de voorbije twaalf jaar bekijk dan zie ik een logische stijging elk jaar maar toch ben ik niet zo
gerust in de toekomst want vanaf dit jaar hebben wij in Italië niet alleen af te rekenen met
extra verblijftaksen voor alle toeristen, maar ook
verschillende musea die wij vroeger gratis konden bezoeken vragen nu entreegeld.

eigenlijk denk ik zelfs dat we – maar dat durf ik
niet te luid zeggen – de laatste jaren verwend
werden door (te) goedkope vluchten en dat we
nu stilaan naar realistischer prijzen aan het evolueren zijn...

Waarom weegt mijn valies
zoveel?
en nu ben ik terug bij mijn zware valies van het
begin van het verhaal: ik weet nog niet goed
wat ik als voorstel voor volgend jaar zal doen:
een dag minder in rome? Niet meer met het
vliegtuig vertrekken? Geen hotels meer in het
centrum van de stad? Het blijft voorlopig nog
koffiedik kijken, maar van één zaak moet u overtuigd blijven: wij zullen blijven trachten om, in
eer een geweten, een zo knap mogelijke reis tegen een zo goed mogelijke prijs te organiseren.

Zo’n zes weken voor we vertrekken is er een
infoavond op school waarop alle deelnemers

en mocht het zich tot die factoren beperken,
dan zou het nog meevallen maar ik ben hele-
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schackboek
mensen die met gehandicapten dag in dag uit op pad gaan. als ik dan
de verhalen uit het Dagcentrum hoor: dikke chapeau. Van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat vriendelijk en blijgezind. Het is in een humaniora wel eens anders...

’t is maar voetbal, alhoewel...
Na het avondeten wacht mij de match Wb-Heist. Wat een begin van
twee overwinningen op rij zou moeten worden, ontaardt tot een drama: een droge 0-3 nederlaag. en och, er valt veel te zeggen over de arbitrage en Heist is zo’n typische counterploeg die een hele tijd de kat
uit de boom kan kijken en dan plots kan toeslaan op een moment dat
je denkt “nu hebben we ze in de tang, nu vallen de goals”, maar eigenlijk moeten we toegeven dat de score wel wat overdreven is, maar dat
de overwinning zeker niet gestolen is. Mijn vaste sms-contactpersoon
op de staantribune (waar de èchte staan, niet de softies zoals ik) Stefaan Van Hove is het weerom roerend met me eens: geen karakter en
met de blessure van Sébastien Didier ziet het er voor de terugronde
alles behalve rooskleurig uit. en het meest ergerlijke komt nog: blijkbaar hebben veel mensen dit één van de beter partijen van Wb gevonden. Hoe nauw zijn toch de linken met ons schoolleven: sommige
leerlingen zijn al tevreden met een 4 op 10 op een grote overhoring,
want “ze hadden er nu goed voor geleerd” en de vorige keer was het
zelfs maar 3 op 10. bullshit, zeggen de amerikanen dan. Jezelf geen
rad voor de ogen draaien. Geef toe dat het slecht is geweest en stroop
de mouwen op om aan de slag te gaan, maar maak jezelf geen blaasjes wijs. We kunnen nog altijd kampioen spelen, maar dat zal dan alleen zijn als alle andere ploegen failliet zijn. Maar kom, we blijven erin
geloven en als supporter gaan we er meer voor dan sommige spelers.
Gaan we er als coach ook vaak niet meer voor dan onze leerlingen??
We zagen nog wel een beetje, maar voor mijn kompanen is het tijd
om naar de verjaardagsfuif van Sander De bock te vertrekken. en ik
denk niet dat daar nog lang droefenis zal heersen om de opgelopen
nederlaag. alles in het juiste perspectief plaatsen, het is de jeugd blijkbaar makkelijker gegeven dan vijftigers. een verjaardag is zoveel belangrijker dan een voetbalmatch. en of ze gelijk hebben!
en ik? rap naar huis, want het was koud. Het beddeken in, en dat mijn
madam maar niet teveel vraagt over de match, want vrouwen en
voetbal? Het is steeds gemeende interesse, maar zo ondeskundig.
Gelukkig neemt ze vanavond het initiatief haar ventje te troosten,
zonder woorden.
Herman Schack

verbondenheid

verbondenheid

Geen Gewone solidariteit

alles klaar om die donderdag in oktober voor
minimum 40 euro te gaan werken.

Zuiddag

Ondertussen organiseren wij nog een kennismakingsronde met jongeren die heel
rechtstreeks bij het project in het themaland
betrokken zijn. Zo kwamen voor ons twee Tanzaniaanse jongeren vertellen over hun project
en hun land en hoe voor duizenden Tanzaniaanse jongeren in 2012 een groot avontuur begint. Samen met mensen van Trias Tanzania en
de jonge boerenbeweging Mviwamo Youth beginnen ze met de bouw van een jeugdcentrum.
Daar zullen ze trainingen en vormingen krijgen,
waardoor ze nieuwe manieren ontdekken om
aan een inkomen te geraken. De bouw van dat
jeugdcentrum wordt gefinancierd met de opbrengst van Zuiddag 2011.

noorwegen 1964. op een jaarvergadering van de
school student Union of norway, een studentenrechtenorganisatie, beklimt een student het spreekgestoelte en verkondigt dat het hoog tijd is dat noorse
jongelui de wereld anders gaan inschatten.
Hij vindt namelijk dat het verkeerd is te ijveren voor betere omstandigheden op de eigen school als op hetzelfde moment jongeren in andere landen niet eens de kans krijgen om naar school te gaan.
De studenten besluiten op de laatste donderdag van oktober een dagje
vrij te nemen om in een of ander bedrijf te gaan werken en het verdiende
geld te investeren in opvoedingsprojecten in het Zuiden. Ze verdienden
toen samen 103.000 Noorse kronen (€ 13.400) voor de heropbouw van
schoolgebouwen in algerije.
Wat wij nu kennen als ‘Zuiddag – Work for Change’ is geboren.

vlaanderen 2006
bart Vetsuypens uit Halle en zijn vrouw Carine Haesen werkten van 2002
tot 2009 in de sloppenwijken van recife als coöperant voor de NGO Diaconia, een lokale partnerorganisatie van de belgische NGO Volens.
Wanneer Diaconia in 2005 de Noorse Studentenprijs wint, zien ze meteen
het potentieel van deze actie. Ze leggen contacten met ewoud Monbaliu
en ellen Dereymaeker om samen een gelijkaardig initiatief op te starten in
Halle. Zo gaat de bal aan het rollen.
exact een jaar later, in oktober 2006 lanceert de vzw Zuiddag in de regio
Halle haar initiatief ‘Klop eens een dagje voor het Zuiden’ in 8 scholen.
100% van de leerkrachten vond het Zuiddagmodel ‘een zeer goed concept’, 92% van de leerlingen apprecieerde het contact met hun braziliaanse leeftijdsgenoten, 94% van de leerlingen ervoer de werkdag als positief
en 100% van de bedrijven vond het dagje werken een zeer goed concept

vlaanderen 2010
Meer dan 80 scholen verspreid over alle Vlaamse provincies stappen in
het Zuiddagproject van dat jaar, waaronder 4 scholen uit Sint-Niklaas: SintCarolus, Heilige familie, Koninklijk atheneum en Sint-Jozef-Klein-Seminarie.

Met de werkdag van 2010 wordt geld ingezameld voor het jongerenproject ‘Healthy food,
Healthy Living’ van Vredeseilanden Indonesië.
Doelstelling is om de boeren en consumenten
van Java en bali bewust te maken van de gevaren van het produceren en eten van niet-biologische voeding: voeding geproduceerd met
gebruik van pesticiden, chemische meststoffen
en kleurstoffen en niet-biologische bewaarmiddelen.

sint-Jozef-klein-seminarie 2011
Startten wij vorig jaren een beetje voorzichtig
met slechts een paar klassen uit het vijfde jaar,
dit jaar vonden we ons voldoende gemotiveerd
om met niet minder dan 6 klassen, ongeveer
120 leerlingen, de uitdaging aan te gaan. Die uitdaging is er in hoofdzaak een voor de leerlingen
want het project staat of valt met het concreet
individueel engagement. engagement van
welke soort ook kan in principe niet opgelegd
worden, daar zijn we ons terdege van bewust.
Het is dan ook hartverwarmend te zien dat de
overgrote meerderheid van de leerlingen in de
deelnemende klassen bereid is een lesdag op
te offeren (dat alvast niet met tegenzin) om zich
belangeloos een werkdag lang in te zetten voor
leeftijdsgenoten die het veel minder comfortabel hebben dan zij.

hoe werkt Zuiddag?
Zuiddag wil jongeren de kans geven het verschil
maken in de wereld door lokaal scholen, bedrijven, jongeren van Noord en Zuid bij elkaar te
brengen. Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen (TSO-bSO-aSOKSO) zijn de belangrijkste doelgroep.
Zij moeten bij lokale bedrijven en social-profit
die een werkplaats aanbieden een job proberen te vinden en ervoor solliciteren alsof het
een echte job betrof. De samenwerking komt
partners in het Zuiden die via NGO’s een project
indienen ten goede. Stadsbesturen, ouders van
deelnemende leerlingen, particulieren die een
werkplaats vrijmaken, gastgezinnen leveren elk
op hun manier een bijdrage.
bij ons proberen we de leerlingen te sensibiliseren door een informatiesessie, verzorgd door
Zuiddag zelf, waarin de werking wordt uiteengezet: de leerlingen krijgen er onder andere te
horen hoe ze volledig zelfstandig op zoek moeten gaan naar een job. Zuiddag stelt wel een
jobbank ter beschikking met een overzicht van
aangeboden werkplaatsen, maar het is de verantwoordelijkheid van de leerling om een keuze
te maken en zich te melden. Zodra zowel leerling als werkgever officieel geregistreerd zijn, is

een willekeurige greep: Giovanni werkte voor
een depannagebedrijf, Jonas vond een job bij
Patisserie royale, Nicolas was voor een dag huisfotograaf van de Dienst Toerisme antwerpen,
freek vond een job in de Stedelijke bibiliotheek,
Tom was voor een dag personeelslid van Waasland-beveren. Lien, reinout en Matthias werkten
in aZ Nikolaas, Maxim kweekte voor een dag
bloemen en vaste planten, Karel vond een job
bij de VrT, dienst communicatie, eline werkte
een dag voor Karel De Gucht, Ingrid bestelde
vis in ‘Tom’s Vishandel’, Michaël zette zich in
voor rustoord De reiger, birgit zorgde voor de
kindjes in de Kinderopvang van de Stad Gent en
Nicola maakte zich nuttig in het Sint-Jozef-KleinSeminarie.
Laura vond het interessant te zien hoe een
winkel ook aan de andere kant van de toonbank werkt, Wim vond rekken aanvullen toch
vermoeiend, Laurens haalde onkruid tussen
voegen vandaan en vond dat vrij eentonig,
auto’s takelen en wassen was voor Liam een
leuke ervaring maar enorm leuk was het voor
Dries om de kinderen in het eerste leerjaar van
de lagere school in de Klinge te leren schrijven,
lezen en knutselen. Levi vond de job van logistiek medewerker in het ziekenhuis zeer gevarieerd en Lore houdt aan haar job in Colruyt een
aanbod over voor een studentenjob tijdens de
zomer.
<<<
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in de kijker: leerkrachten
Tips voor de jeugdige
basketter
Werk zeer hard aan je fundamentals – Investeer in je carrière – Defense is minstens even
belangrijk als offense – elke training vat je
aan zoals een wedstrijd, ga steeds tot het uiterste en verleg je grenzen – luister naar je
coach
K. fels

teammanager van
de min-20-jarigen
Ondertussen ben je ook met de kruim van
de Belgische basketjeugd aan het werk.
Hoe zit dat in elkaar?
Gedurende tien jaar ben ik ook sportief manager bij de basketbalploeg van Sint-Niklaas.
De eerste 4 jaar deed ik dat aan de zijde van
iemand, maar de laatste 6 jaar ben ik eindverantwoordelijke. Op tien jaar tijd zijn we van 2de
provinciale naar 2de nationale gestegen (dit is
zes reeksen verschil). We staan op dit moment
4de en dit als promovendus in 2de nationale. eigenlijk heb ik in de schoot van de club deze stiel
kunnen leren.
De laatste 2 seizoenen ben ik benaderd door
andere ploegen om daar een functie op te nemen. Toen ik evenwel vorig jaar de vraag heb
gekregen om teammanager te worden van de
belgische nationale mannenploeg U20 heb ik
niet geaarzeld. Deze ploeg omvat eigenlijk alle
belgische talenten tussen 18 en 20 jaar. Vaak liggen deze spelers al onder contract bij verschillende eerste nationale teams en hebben ze dus
een profcontract. er is zelfs een speler bij, die nu
reeds gevolgd wordt door de Nba.
Gedurende de maanden april, mei en juni hadden we heel wat groepstrainingen. Dan ben
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in memoriam
In MeMorIaM MarCel HellInCkx (°1933 †2011)

leraar die zijn taak als roeping beschouwde

28 oktober 2011, onze uitgerekende datum. Twee weken ervoor stopte
ik met werken om me helemaal voor te bereiden op de komst van onze

marcel werkte op onze school van 13 september 1959 tot 31 augustus 1995. Hij was jarenlang klassenleraar
in het eindjaar en een gewaardeerd leraar nederlands, engels en Duits. Zijn zonen zijn oud-leerling.

eerste baby. Die vond het echter heel leuk in mama’s buik, waardoor ons
geduld wat langer op de proef werd gesteld. Op 4 november werden we
dan eindelijk verrast met een eerste vreugdekreet... Wat een flinke meid!

Zijn overlijden kwam onverwacht. De ingreep
aan zijn hart leek geslaagd tot het plots definitief fout ging.

uitzien naar de dag van morgen... die niet meer
komt. Het kloppend hart dat plots begeeft.
een onuitwisbaar litteken voor wie achterblijft,

De kerk van belsele was tot de laatste stoel be-

een wonde voor het leven.
...

zet. Heel veel oud-collega’s waren op de afspraak. Marcels oud-collega, oud-leraar Stefaan
Van der Kelen ging voor in de uitvaartdienst en

Geachte familie, beste mensen allemaal, laat toe
dat ik hier verwijs naar het evangelie dat we zonet hoorden.

sprak een beklijvende homilie uit.

...

hadden gedacht.
We hopen dat ons kleine meisje nog niet té snel een grote meid wordt,

Uit de homilie:

zodat we nog wat kunnen genieten van al deze mooie momenten. en elke
dag zullen we haar een beetje meer los laten, tot ze het ooit alleen kan.
Maar dat... stellen we graag nog even uit!

“Innemend, bescheiden, zo leerde ik – lang ge-

Wanneer ik dit verhaal – het stillen van de storm
op het meer van Galilea – beluister dan moet ik
erkennen dat dit wonder nog steeds gebeurt.

leden – Marcel kennen als collega-leraar van de
zesdes in Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Nooit ge-

Ik herken mij in de angstige apostelen telkenmale ik aan ’t wegzinken ben, wanneer de le-

neigd om de eerste viool te spelen of het hoge
woord te voeren, integer, inlevend, bekommerd-om, en mild-voor de jongeren voor wie

venssituatie me zozeer in nesten brengt dat het
is alsof ook voor mij de avond valt, ...
Maar dan mag ik ook vertellen hoe ’t vaag ge-

ons geloof zo gegroeid dat we ook dán durven

hij leraar of klastitularis was. Hoe zachtaardig hij
ook was, soms kon hij vinnig uitschieten vanuit

loof ook mij dan redding brengt. Nee, in zo’n
situatie ervaar je God niet als dichtbij, maar als

‘over water gaan’, Hem tegemoet.
Ik wil biddenderwijze besluiten.

een diepe gedrevenheid, wanneer hij oordeelde
dat iets onrechtvaardig, iets onwaar was. Soms
was hij ook grappig – in de klas weet ik niet –

een vage herinnering (misschien van toen je geloof nog sterker was). Dan is Jezus maar als ‘een
schim’. Maar Hij is er – midden in de storm – en

Toen we met de titularissen van de zesdes ooit
aan het zoeken waren hoe we de klassieke retraites konden aanpassen, groeide o.a. de tra-

Ze kreeg de naam fien, kort en krachtig.
fien is een vrolijke meisje dat voortdurend lacht. en dat maakt mama en
papa natuurlijk heel blij. Ze vindt het leuk om voortdurend rond te kijken
en wil alles gezien hebben.
elke dag ontdekt ze wel iets nieuws en daar genieten we met z’n allen van.
De tijd gaat zo snel met fien erbij. eten geven, in bad, spelen, een beetje
slapen en voor ik het besef is de dag voorbij. Gelukkig slaapt fien heel
goed ’s nachts.
en zo passeerden haar eerste weken en maanden veel sneller dan we ooit

Stevig baasje met schare fans
Hannes maes,
Zoontje Van leraar Wim maes
Tijdens de zwangerschap was het voor onze kinderen niet altijd even eenvoudig,
althans voor de oudste twee. Joren (6 jaar) en Lander (4 jaar) vonden het allemaal
veel te lang duren. en dat ze niet wisten of het een jongen of meisje ging worden, was een echte marteling. Ze redeneerden en besloten wat het best zou zijn
voor hen. Ze dachten ook als een eenheid. Ze hadden al een zusje (ellin, 1 jaar),
dus mocht het nu een broertje zijn. Dat ze elkaars broer al waren, schenen ze vergeten te zijn.
Toch werden hun wensen verhoord: het werd een jongen. Ik, fiere papa, ging
de ochtend na de geboorte van Hannes het mooie nieuws melden aan de
broers, die op dat moment bij oma en opa waren. en bij het aanhoren van het
nieuws begon Joren opnieuw te redeneren: ‘Dan zijn we met 4 jongens en
2 meisjes; dat is wel spijtig voor ellin’. Gelukkig kunnen vaders ook geruststellen: ‘maar onze twee honden zijn ook meisjes, dus 4 jongens en 4 meisjes’. Oef!
en Lander zag het ook wel zitten: ‘3 jongens en 1 meisje is niet erg, want meisjes kunnen toch ook voetballen, hé papa’. en gelijk had hij. Ons dorp, Sinaai, is
onder meer bekend door de vrouwenvoetbalploeg, de Sinaai Girls.
Hannes is de enige van onze kinderen die de voorziene 40 zwangerschapsweken
heeft uitgedaan. We gingen zelf al uit van 37 à 38 weken, zoals bij onze andere kinderen. Niet alleen in zwangerschapsweken, verschilde Hannes van broers en zus. Met
zijn gewicht (4,510 kg) zagen we het verschil ook. en hij schijnt de smaak te pakken te
hebben. Op 4 maand woog Hannes 8,300 kg. en nu maar hopen dat hij snel stapt,
want onze armen voelen ook wel het verschil tussen broers/zus en Hannes.
Hannes is een heel vrolijk kereltje, met een schare fans hier in huis. Hij wordt over-
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stelpt met liefkozingen van broers en zus en verveelt zich geen moment. en voor
mama en papa is dat natuurlijk een heel mooi tafereel. Ook wij zijn fans.
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maar in ons groepje leraars ongetwijfeld...

komt naar mij toe. Ik zal misschien sakkeren en

ditie van de abdijdagen. Ook Marcel heeft toen

Zo leerde ik hem kennen: de leraar, de titularis
die zijn taak als een roeping beschouwde, want
gelovig was hij, diep gelovig; dat voelde je.

schreeuwen omdat ik zo van streek ben, omdat
ik zo angstig ben en ’t geloof in Jezus misschien
heb afgewezen (“ach, ’t is maar een spook!”).

meermaals een groepje leerlingen daarbij begeleid. bij een van mijn eerste bezoeken aan de
trappistinnenabdij te brecht, hoorde ik tijdens

...
Marcel: de lieve man, de innige echtgenoot, de

Maar midden in mijn storm is Hij er, eerst onduidelijk, maar naderhand steeds nadrukkelijker,

het officie een prachtig gebedslied, het ‘Kleine
danklied’ van ad van besten. Subliem, mooi,

dierbare vader, de onvermoeibare opa.
...
Hoe treffend vond ik in de lezing de liefdes-

steeds klaarder..., tot ik Hem hoor zeggen: “Wees
gerust, Ik ben het, vrees niet!”... Dat wekt in mij
opnieuw ’t geloof, ’t vertrouwen in die wondere

eenvoudig, ongekunsteld. een bede voor elk
van ons, maar in het bijzonder voor Marcel. Wil
in de stilte van je hart meebidden.

woorden door Paulus geformuleerd aan de Korinthiërs die dachten te weten wat liefde is, maar

kracht... Vreugde komt weer over mij en voor
’t eerst sinds lang misschien, durf ik opnieuw

Gij hebt God dit broze bestaan gewild,

amper begrepen dat het ging om God, dat God
liefde is en dat elke mens in het leven kan groei-

te bidden: “Heer, als Gij er zijt, zeg mij dan dat ik
door de storm, over het water naar U toekom.”

hebt boven ´t nameloze mij uitgetild.
Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd,

en naar die liefde, het leven als leerschool voor
die liefde: want zij is geduldig en vriendelijk, niet

Geachte familie, ik bid dat dit geloof u mag
steunen en sterken. Geloven is immers: de Heer

geborgen in de bevende zekerheid
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand

afgunstig en praalt niet; ze verbeeldt zich niets,
zoekt zichzelf niet, rekent het kwade niet aan en
vindt vreugde in de waarheid; alles verdraagt zij,

vertrouwen, ‘over water naar Hem toe’, ook als
het stormt in het leven... en ooit, ooit zal ook
voor ons de kaap van de dood moeten worden

van mijn bestaan, zal vallen dan in Uw hand”

alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.
...

genomen, want ons aller leven is uiteindelijk
gericht ‘naar die overkant’. en hoezeer ook om-

sen we echtgenote Mieke, zijn zonen (Peter,
Herwig en Johan), schoonkinderen en klein-

en dan plots de zorgen met het hart, een geslaagde ingreep (zoals bij duizenden) en reeds

ringd, die laatste stap is steeds alleen te gaan.
Moge ons vertrouwen dan zo zijn gerijpt zijn,

kinderen veel sterkte.

In naam van de Collegegemeenschap wen-

DVR
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Wat brengt de toekomst? Plannen?
De focus blijft gericht op mijn eigen
scheidsrechterscarrière. In 1ste nationale
geraken is een opgave, er blijven is nog veel
moeilijker. Dit vraagt een degelijke voorbereiding en dat zal toch het belangrijkste
blijven.
Wellicht zal ik spoedig de fakkel als sportief
manager bij Sint-Niklaas doorgeven. Het is
mooi geweest, maar ik heb nood aan een
nieuwe uitdaging.
Ik hoop ook in de toekomst iets te kunnen gaan doen voor de belgische basketbalfederatie. Ik ben nu teammanager van
een jeugdteam, maar misschien wil ik nog
wel een stapje hoger.
We zien wel welke mogelijkheden er ko-

DVR

Kampioenschap in Sarajevo (2 weken). We mo-

baby’s

We hebben in december een positieve
evaluatie gekregen van de federatie. Ze
hebben mij gevraagd om opnieuw mee
te gaan naar het eC in Sofia (bulgarije) Dus
na de rapportbespreking in juni, zal ik snel
mijn koffers moeten maken, want de dag
erna vertrekken wij op stage.

chingstaff...) eigenlijk ben je de eindverantwoor-

In juli zijn we dan met de ploeg op stage ver-
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ongeveer 35 personen. Door het succes moeten we nu zelfs al met een wachtlijst werken. af
en toe kan er iemand niet komen, en dan is er
altijd wel iemand die de vrijgekomen plaats wil
opvullen.”

Dit was een schitterende tijd en een unieke
ervaring voor mij. Ik heb ook heel wat contacten kunnen leggen met buitenlandse internationale scheidsrechters.

men. Ik ben bezig met een aantal opties,
maar niets is al echt concreet.

trokken (3 dagen brussel en 4 dagen engeland)
Daarna volgde vrijwel onmiddellijk het europees

Fien Van De VelDe,
DocHtertje Van lerares an De WilDe

in de kijker: leerkrachten
maand komen ze samen. en het werd onmiddellijk een groot succes.
Joke De Lille: “De belangstelling is inderdaad
groot. We hebben niet alleen deelnemers uit
Sint-Niklaas zelf, maar ook uit beveren, Sint-GillisWaas tot zelfs Stekene. We hebben hier in het
College een mooie locatie die plaats geeft aan

gen daar wel van een succes spreken, we
eindigden op een 4de plaats. Maar eigenlijk
zat er meer in: de halve finale verloren we
met 1 punt, na een score van de tegenstander in de laatste seconde en de kleine finale
verloren we met 2 punten. achteraf was ik
wel ontgoocheld omdat we net naast een
medaille grepen...

je verantwoordelijk voor tal van formaliteiten.
(plannen van stages, contacten met belgische
federatie, regelen kledij, contacten met coadelijke voor alle niet-sportieve zaken.

een lachebekje
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Wie deed wat en wat vonden zij
ervan?

noorwegen 2011
12000 Noorse studenten storten samen 30.000.000 Noorse kronen of
€3.905.000 op de rekening van educatieve projecten in het Zuiden. Vόόr
de nationale werkdag organiseren ze al jaren in Noorwegen de ‘International Week’, een educatief project met lezingen over globale onderwerpen
als solidariteit, gelijkheid, mensenrechten en opvoeding inclusief ‘live’ kennismaking met jongeren uit het land of de landen voor wie dat bepaalde
jaar gewerkt wordt.

Marc Buytaert

Info voor deelnemers en ouders

Meer dan stikken en naaien
in ons naaicafé

Joke De LiLLe
op De zoLDer van SJkS

STik-niklaas:
koffie-kletsen naaiclub
Of het alleen met de economische crisis te maken heeft,
durven we te betwijfelen, maar
feit is dat meer en meer mensen
hun eigen kleren maken. Ook
in het Waasland gaan vrouwen
aan de slag met naald, draad en
stikmachine.
Sinds enkele maanden is er STIK-Niklaas, de naaiclub die door lerares Joke De Lille in het leven
werd geroepen.

liel en Stik-niklaas
Dat Joke gebeten is door het bekende en beruchte naai- en stikvirus mag duidelijk zijn. Naast
haar job als lerares op onze school heeft ze met
Liel (merk de gelijkenis met haar achternaam op)
een eigen merk voor kinderkleding. Omdat het
haar opviel dat heel wat van haar vriendinnen
en kennissen met dezelfde hobby bezig waren,
besloot ze in navolging van andere Vlaamse regio’s een Wase naaiclub op te richten. Samen
met haar mama en zus startte ze afgelopen zomer met STIK-Niklaas. Plaats van afspraak is de
zolder van onze school. Ongeveer één keer per

Vergeet vooral het idee dat er tijdens de bijeenkomsten alleen maar genaaid en gestikt wordt.
STIK-Niklaas is meer dan dat.
“Het allerbelangrijkste is dat mensen hier met
hun creativiteit aan de slag kunnen, en dit in een
ongedwongen sfeer. We noemen ons heel bewust een koffie-, klets- en naaiclub. Gezelligheid
staat dus centraal. Tijdens het stikken kunnen
de deelnemers met elkaar praten, een kop koffie drinken en een lekker taartje eten. We geven
hier trouwens ook geen echte opleiding, dus
een bepaald niveau is wel vereist.
Tijdens de workshops werken we ieder aan een
ontwerp van een bepaalde rok of schoudertas.
Iedereen kan dan in zijn eigen tempo het voorbeeld namaken waarbij men zelf de kleuren of
details kan kiezen. Tijdens de naaicafé’s doet iedereen dan weer wat hij zelf wil. Sommige deelnemers maken dan hun rokje voor hun dochter
terwijl anderen een handtas voor zichzelf stikken. Zo zorgen we voor afwisseling en nemen
we voor een stuk de druk weg om elke keer verplicht op de afspraak te zijn.”
Wie zich ook eens helemaal wil laten gaan met
de stikmachine en vooral met andere vrouwen
wat wil kletsen, kan meer informatie vinden op
www.stikniklaas.be
SH

V.l.n.r. Sofie, Ilse, Annelies, Nele, Erika, Marijke en Joke

naaiSterS aan het WOOrd
Nele Van Haegenbergh: “Mijn leukste ervaringen met STIK-Niklaas tot nu toe was toen ik
de eerste keer toekwam. Ik had nog nooit gestikt, had geen stikmachine en kon alleen een
draad in mijn naald steken omdat ik dat de avond ervoor aan mijn buurvrouw had gevraagd.
De eerste les maakte ik van een lapje stof een sleuteltasje, en dan nog wel helemaal alleen. Ik
vond dit echt fantastisch en was meteen verkocht. Dit ging ik blijven doen! bovendien vind
ik dat er een heel leuke sfeer hangt. Stikken kan zeer snel gaan maar zoals het spreekwoord
zegt: haast en spoed is zelden goed. Ik zal dus nog veel moeten oefenen, maar met deze
bende is dat geen probleem. Ik ben superblij dat ik al een klein beetje van de wondere stikwereld gezien heb.”
Sofie Hennebel: “Weer tijd kunnen maken om aan de naaimachine te gaan zitten: heerlijk!
eerlijk? Thuis komt dat er niet van en nu wel. Het is leuk om ideeën met anderen delen, elkaar te helpen en te pronken met onze werkjes. akkoord, het is een hype, maar wat mij betreft mag het lang blijven duren. Zoveel enthousiastelingen samen rond de tafel met koffie
en lekkere taart en uiteraard veel geklets. Ik kijk er elke keer weer naar uit!”
Ilse Van Caekenberghe: “Voor mij is Stik-Niklaas een leuk avondje uit: bezig zijn met wat je
leuk vindt en dit in gezelschap van mensen die je graag hebt. elke keer ben ik benieuwd of
het zal lukken die avond, want ik geef toe, eigenlijk weet/kan ik er niet heel veel van. Ik heb
immers nooit leren stikken. Ik ben ook iemand die meer op het gevoel stikt dan dat ik een
plan volg. Maar het is leuk en ik leerde al heel wat bij. Thuis komt het er spijtig genoeg allemaal wat minder van, met de drukte van het gezin en het schoolwerk. Voor de rest amuseer
ik me met op zoek te gaan naar leuke stofjes, kleuren te combineren, ideeën op te doen bij
hippe merkjes, enz. Mijn drie dochters (bijna 6, 8 en 10) zijn echte girlies en vinden het voorlopig allemaal nog fantastisch. Zij delen dan ook in de buit.”
annelies Droessaert: “Mijn meest enthousiaste ervaring vind ik heel moeilijk om te kiezen. Ik
had al jaren een stikmachine, die ik enkel gebruikte om bijvoorbeeld broeken in te korten.
Je kan je dus wel voorstellen hoe ik me voelde toen ik die eerste workshop een sleuteltasje
gemaakt had. Zo fier als een gieter! In de workshops en naaicafés leerde ik heel veel door
gewoon rond te kijken bij de meer ervaren stiksters en vooral Joke, elke en annemie hebben
me echt al ontzettend veel bijgebracht. Telkens weer leer ik iets nieuws waarmee ik verder
aan de slag kan. Zo maakte ik intussen een zakje voor mijn iPod, een badjas, wanten en een
sjaal voor mijn zoontje en een handtasje, enkele rokjes en kleedjes voor mezelf. Het is echt
leuk: eerst verliefd worden op het stofje en daarna nog eens opnieuw op het kledingstuk als
het klaar is! Ik vind het nog leuker dan gewoon te shoppen!”
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Geluk: lief en leed delen
De economische en financiële crisis die de Europese landen dwingt om
fundamenteel na te denken over hun politiek en strategieën zorgt voor
‘onrust’, ‘onzekerheid’. Iets dichterbij. De nieuwjaarstoespraak van onze
directeur riep op tot een alerte houding. De vrijheid van ons katholiek
onderwijs wordt meer en meer door de overheid geviseerd én de hervormingsplannen van het secundair onderwijs bedreigen onze school
en haar aanbod en aanpak. Nog dichterbij. Onze school werd de voorbije
maanden geraakt. Maud, een tiener uit onze lagere school, twee oudleerkrachten en leraar Frans en Ic Hou-redacteur Jo Hermans zijn overleden. Harde noten voor de familie, de leerlingen, de collega’s-personeelsleden, de vele vrienden. In deze Ic Hou komt wat hierboven staat aan
bod. Nummer 93 heeft een donkere rand.
*
Herman Van Rompuy gaf aan een rist wereldleiders The World Book
of Happiness (www.theworldbookofhappiness.com; www.lannoo.com)
cadeau. De Standaard deed dat ook en trakteerde zijn lezers half
januari op dit merkwaardige boek. Meer dan 100 ‘geluksprofessoren’
– de honderd knapste onderzoekers – uit de hele wereld vatten hun
boodschap samen in maximaal duizend woorden. Vanuit uiteenlopende culturen en invalshoeken worden de wegwijzers naar menselijk
geluk geformuleerd. De verrassing zit niet in dé gouden tip, veeleer in
het herhalen – in vele varianten – van universele ‘sleutels’ tot menselijk
geluk. Uitgebreid onderzoek, jarenlang nadenken... de conclusies zijn
niet complex en verdwalen niet in hooggeleerde academische formuleringen. Een voorproefje? Enkele geconcentreerde ‘geluksrecepten’.
“Eens de basisbehoeften bevredigd, is meer geld geen katalysator van
geluk. Geloof in je eigen mogelijkheden en zie de toekomst optimistisch tegemoet.” (Prof. Garduno – Mexico). “Zingeving en een doel in
het leven zorgen voor geluk, niet andersom. Geluk is een gevolg, het
vloeit voort uit verbondenheid (vrienden!) en engagement.” (Prof. Reker – Canada). “Zelfaanvaarding, interpersoonlijke relaties, een familiale
sfeer en vertrouwen in de maatschappij bevorderen geluk.” (Prof Zhanjun
– China). “Hoofdzaak is dat wij ons bewust zijn van de mooie dingen
in het leven of die nu particulier dan wel openbaar zijn.” (Prof. Glatzer
– Duitsland). “Openstaan voor nieuwigheden en betrokkenheid is een
belangrijke bron van geluk; groei (onderwijs!) en ontwikkeling stimuleren is geluk ‘vergemakkelijken’.” (Prof Freire – Portugal). “Onderwijs
heeft te maken met de toekomst. Leerlingen moeten drie pijlers voor
ogen houden: op zoek gaan naar een goed, zinvol en toegewijd leven;
onderwijs mag zich niet richten op angst of conformisme.” (Dr. White
– Australië).
*
Beste lezer, in wat ik zie en ervaar rondom mij op onze school, denk ik
dat we allen samen, personeelsleden, leerlingen en ouders werk maken op SJKS om de sleutels naar geluk te ontdekken en te exploiteren.
Een vertrouwvolle leer- en leefsfeer die kansen biedt, een leeromgeving die uitdagend en nieuw durft te zijn én een plek waar menselijke
relaties naar waarde worden geschat is voor allen een hefboom naar
meer geluk. Dat beseffen, af en toe duidelijk formuleren én koesteren
leidt eveneens tot meer geluk! Deze Ic Hou is daar een illustratie van.
Samen school maken, lief en leed met elkaar delen.
DVR
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Nieuwjaarstoespraak 2012 door directeur Walter Roggeman

Een goede gezondheid, de rest hebben we al...
Beste collega’s en oud-collega’s ,
het is een aloude traditie dat mensen elkaar ter
gelegenheid van een nieuw jaar het beste toewensen. Goede tradities moeten we in ere houden!

En als we elkaar het beste
wensen, dan zeggen we er vaak
bij: “Op de eerste plaats een
goede gezondheid, dat is het
voornaamste”. Het is een cliché,
maar clichés bevatten vaak veel
waarheid. Het voorbije jaar zijn
we binnen onze schoolgemeenschap meer dan eens met die
harde waarheid geconfronteerd:
de leerling van onze basisschool Maud Van Esbroeck, onze
oud-collega’s Marcel Hellinckx,
Robert De Geest en Bernard
Hellin en onze dierbare collega
Jo Hermans. Hen hadden wij ook
een goede gezondheid gewenst,
maar het heeft niet mogen zijn...
Als wij elkaar een goede gezondheid wensen,
voegen we er vaak aan toe: “De rest hebben we
allemaal al!”
De rest hebben we allemaal al... In feite is dat
een merkwaardige uitspraak. Mag ik hierbij een
paar kritische bedenkingen maken?

Van hebben naar... zijn
De rest hebben wij al... maar wat met de anderen, onze medemensen in het Zuiden? Zijn zij
niet de echte slachtoffers van de wankele wereldeconomie? Zijn zij niet de echte slachtoffers
van de opwarming van de aarde?
En wat met onze medeburgers die door geboorte hier in een vierdewereldgezin terechtkomen? Dat is niet hun vrije keuze! Zij zullen
achterstand oplopen in het onderwijs. Zij eten
ongezonder. Zij zijn vaker ziek en leven minder
lang...
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En wat met de volgende generaties? Onze kinderen? Onze jonge collega’s? Wat bieden wij
hen aan? Wij, de generatie die de wereld ging
veranderen! Wij die in de jaren zestig op straat
kwamen tegen de misbruiken van het kapitalisme... tegen het onrecht in de wereld...
De rest hebben wij allemaal al... Zit het niet fout
met dat ‘hebben’? Moeten we ons niet meer focussen op het ‘zijn’?
Als we wensen uitspreken, dan hopen we dat
die uitkomen... Hopen alsof iets of iemand anders ervoor moet zorgen... Ik zou graag een paar
wensen uitspreken waarvan ik geloof dat wij ze
hier samen kunnen realiseren. Als we er samen
sterk in geloven, dan kunnen wij hier op onze
school een paar wensen werkelijkheid laten
worden, op de eerste plaats door wat we zijn en
niet zozeer door wat we allemaal hebben.

Onze school is bedreigd!
Onze school is fundamenteel in gevaar! Beste
collega’s, dit zijn loze kreten. Alsjeblief wuif ze
niet weg met uitspraken als “daar komt toch
niets van”, “het zal mijn tijd wel duren”, “zo erg
zal het allemaal toch niet zijn”...
Beseffen wij wel ten volle in welke uitgelezen
omstandigheden wij hier mogen werken? Gaan
we onze fundamentele beleidskeuzes zo maar
in het gedrang laten brengen?
Niets minder dan de vrijheid van onderwijs staat
op de helling. Er worden vragen gesteld bij het
schoolpact van 1958. Volgens sommigen is de
grondwet zelfs voor interpretatie vatbaar... Misschien liggen de mindergelovige collega’s hier
allemaal niet zo van wakker. Ik wil hen toch wijzen op de grote vrijheid die wij nu hebben in
ons katholiek onderwijs en die dreigt verloren
te gaan als de staat (de Vlaamse gemeenschap)
nog meer invloed krijgt op de inhoud van ons
onderwijs. In die context is de uitspraak van minister Pascal Smet in het Vlaams parlement op
16 november jongstleden erg verontrustend.
Hij zei toen: “Uiteraard moeten wij luisteren naar
het middenveld, en het parlement beslist. Ik

ben ervan overtuigd dat de samenwerking met het parlement
goed zal zijn. Wij werken voort.
Tegen februari of maart zal de conceptnota er zijn. Iedereen kan dan
zijn mening uiten. Tegen het einde
van het jaar zullen wij dan knopen
doorhakken.”
Het probleem is dat het katholiek onderwijs wel 75% van het middenveld
omvat, maar in het Vlaams parlement is onze
visie ondervertegenwoordigd.
Beste collega’s, het gaat hier over meer dan het
vak godsdienst, hoewel dat op zichzelf al een
strijd waard is. Het gaat op de eerste plaats om
een visie op mens en maatschappij. Meer en
meer domineert het economische nut van onderwijs. Levensovertuigingen, dat is voor velen
iets voor thuis. Daar moet de school zich niet
mee bezig houden.
Heel de hervorming van het secundair onderwijs wordt gedicteerd vanuit de arbeidsmarkt
en vanuit het hoger onderwijs, met het Europa
van de economische dominantie op de achtergrond.
Ik durf hier de wens uitspreken dat wij hier op
onze school gedurende het jaar 2012 de verdediging zullen opnemen van een onderwijssysteem dat de mens centraal stelt, en niet alleen als economisch wezen, maar als een zeer
veelzijdige persoonlijkheid. Ons opvoedingssysteem moet ook in 2012 aandacht blijven besteden aan alle aspecten van de jonge mensen:
niet enkel hun kennis, maar ook hun levenswaarden, en hun fundamentele visie op leven.
We moeten dat blijven doen met onze gekende
liefde en toewijding.
Ik geloof erin dat we die wens ook in 2012 samen kunnen realiseren, als één groot korps van
kleuterleidsters, leraars, onderhoudspersoneel,
onderwijzers, opvoeders, studiemeesters, beheerders en directie. Daarom hef ik samen met
jullie het glas op ons College in 2012!

Blikvanger
Ongerust over de toekomst van het secundair onderwijs

Dreigt onze school te verdwijnen?!
In het vorig nummer van ons schoolblad Ic Hou heb ik je als ‘vakantielectuur’ een artikel bezorgd met informatie over en bedenkingen bij de hervorming van het secundair onderwijs zoals minister Pascal Smet die plant.
Daarover ga ik nu niets vertellen... gewoon omdat er sinds juni 2011 daarover niets meer te vertellen is, officieel
althans, want ondertussen gonst het van onheilspellende berichten.
In het Vlaams Parlement zei de minister op
16 november: “Wij werken voort. Tegen februari of maart zal de conceptnota er zijn. Iedereen
kan dan zijn mening uiten. Tegen het einde van
het jaar zullen wij dan knopen doorhakken.”
De centrale diensten van het Vlaams katholiek
secundair onderwijs (nvdr. ‘de Guimardstraat’)
hebben hierop niet gewacht. Zij zijn maanden
geleden met de uitwerking van een eigen concept begonnen.
En daarover wil ik het in deze bijdrage wel hebben. Ik wil je vooraf waarschuwen: het wordt
geen gezellige lectuur voor op een lange winteravond!

Vijf studiedomeinen
Ik begin mijn verhaal in maart 2011, meer bepaald op 15 maart: de Iden van maart! (Caesar
werd er ook al voor gewaarschuwd...) Dan kregen wij een stand van zaken over de toekomst
van het secundair onderwijs op de vergadering
van CODIS, het comité directies secundair, een
inspraakorgaan voor directies binnen de schoot
van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. Er was binnen onze koepel
al kritisch gereageerd op de oriëntatienota van
de minister ‘Mensen doen schitteren’. Daarnaast
waren zij ook al begonnen met na te denken
over een alternatief. Voorlopig kregen we enkel
een opsomming van de onderdelen: de basisvorming, de eerste graad en de bovenbouw.
Die bovenbouw zou ook uit twee graden van

telkens twee jaar bestaan, maar zij hadden een
alternatief voor de scherpe tweedeling van de
minister in doorstroming en arbeidsmarktgericht: ‘het continuüm’. In plaats van een systeem
met beschotten tussen aso, tso, kso, bso te vervangen door de doorstroming en de arbeidsmarktgerichtheid van de minister willen zij alle
studierichtingen plaatsen op een continuüm,
symbolisch voorgesteld door een gekleurde
strook die links aan de kant van de brede doorstroming begint met een zeer lichte kleur, bijna

Brede doorstroming	Gerichte kwalificatie
taal en cultuur
kunst en creatie
welzijn en maatschappij
wetenschappen en techniek
economie

wit en rechts, aan de kant van de gerichte kwalificatie, een duidelijk uitgesproken kleur heeft,
verschillend per studiedomein.
Men plande volgende werkwijze: eerst een beschrijving van het studiedomein met een voorlopige toewijzing van bestaande studierichtingen binnen dat studiedomein. Meteen ook een
analyse van het bestaande studierichtingen aan
de hand van de criteria i.v.m. het continuüm en
een synthese van de toekomstige verwachtingen
naar doorstroming en arbeidsmarkt in relatie tot
het bestaande aanbod. Ten slotte kwam er dan
het vastleggen van nieuwe types van studierichtingen binnen het continuüm dat transparant en
eenvoudig is, waar alle talenten van alle leerlingen maximaal tot hun recht komen en waar de
eisen van doorstroming en arbeidsmarkt optimaal gerealiseerd kunnen worden.
<<<
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Dat leek ons geen slechte werkwijze. Een na een kregen wij in de loop van
de volgende maanden een uitvoerig document per studiedomein. Op de
CODIS-vergadering in juni kwam bij wijze van voorbeeld ‘Welzijn en maatschappij’ aan bod. Pas in oktober kregen we het document over ‘Economie en maatschappij’ en in november ‘Wetenschappen en techniek’.

doorstroom nog garanderen? M.a.w. is een één op één relatie van een bepaald studiedomein in het secundair voor een bepaald studiedomein in
het hoger onderwijs voor alle leerlingen de beste oplossing? Moeten alle
leerlingen na de eerste graad een keuze maken voor een bepaald studiedomein?”

Meer en meer werd het mij (én anderen) duidelijk dat het huidige secundair onderwijs op de eerste plaats ingedeeld werd in functie van de studiedomeinen van het hoger onderwijs en van de arbeidsmarkt!

Het document over het studiedomein ‘Taal en cultuur’ bevat heel wat interessante gegevens over de doorstroming naar hoger onderwijs en de
slaagpercentages van iedere asorichting met een klassieke of een moderne taal. Hier wordt door een studie van de academiejaren 2005-2008
aangetoond wat wij hier op onze school al vele jaren constateren: de leerlingen van Grieks-wiskunde, Latijn-wetenschappen en Latijn-wiskunde
stromen door naar heel verschillende studierichtingen in het hoger onderwijs (zowel rechten, psychologie als geneeskunde, ingenieurswetenschappen...) en telkens met uitmuntende slaagcijfers (respectievelijk 85.8%,
75.7% en 80.5%!) Ook Grieks-Latijn haalt een prachtig slaagcijfer, namelijk
80.7%, maar hier is de doorstroming minder breed door het ontbreken van
een sterk wiskundig-wetenschappelijke basis.

Ook binnen de diensten van ‘de Guimardstraat’ (minder officiële naam
voor het VVKSO, naar de straat waar ze gehuisvest zijn) waren er medewerkers die zich ongerust begonnen te maken over de ‘linkerkant van het continuüm’. Daarom werd hierover voor de CODIS-vergadering van november
ook een document klaargemaakt.

Zullen onze leerlingen bij de opdeling
in studiegebieden uit de boot vallen?
Onze studierichting Humane wetenschappen werd in het studiegebied
‘Welzijn en maatschappij’ aan de linkerkant van het continuüm geplaatst.
Economie-wiskunde en Economie – moderne talen kwamen we in het
studiegebied ‘Economie en maatschappij’ tegen. In het document over
het studiedomein ‘Wetenschappen en techniek’ komen onze studierichtingen Grieks-wiskunde, Latijn-wiskunde, Latijn-wetenschappen, Moderne
talen – wetenschappen, Sportwetenschappen en Wetenschappen-wiskunde allemaal ter sprake, maar in de nieuwe structuur van dit studiedomein komt aan de linkerkant in de derde graad enkel de studierichting
‘Wetenschap en engineering’.
De tekst over het studiedomein ‘Taal en cultuur’ kwam begin december
op CODIS. In de huidige reële situatie worden daar bij brede doorstroming
Latijn-wiskunde, Grieks-wiskunde, Latijn-wetenschappen en Grieks-Latijn
vermeld en bij gerichte doorstroming Moderne talen –wetenschappen,
Moderne talen – wetenschappen, Latijn – moderne talen en Economie –
moderne talen. In de nieuwe structuur lezen we enkel ‘Moderne talen’ en
‘Klassieke talen’.

In de tekst ‘Leerlingenprofielen – linkerkant van het continuüm’ onderkent
men zelf dat er een hele groep leerlingen zijn “die abstract-geïnteresseerd
zijn en die pas in het hoger onderwijs kiezen voor een geprofileerde richting. Zij baseren hun loopbaan secundair op het algemeen-vormende en
het wiskundige of klassiek-taalkundig-culturele van een richting die hen
uitdaagt.”
Die leerlingen, onze leerlingen, dreigen in een structuur met vijf studiedomeinen niet aan hun trekken te komen! Daarom pleiten wij voor een alternatief!

Pleidooi voor een alternatief

Het document over het studiedomein ‘Kunst en creatie’ is op dit ogenblik nog niet klaar, maar ondertussen zijn zo wat al onze studierichtingen
overgeheveld naar die studiedomeinen. Dat doet toch wel vragen rijzen!
Hoewel het hele plaatje nog niet klaar is, wordt het ons al duidelijk dat de
leerlingen met een brede belangstelling voor de verschillende aspecten
van algemene vorming, met een sterke aanleg voor abstractie door deze
opdeling in studiedomeinen in de kou blijven staan.

Uit de overigens zeer grondige en in elk geval zeer nuttige analyses van de
huidige studierichtingen moeten wij concluderen dat voor een groot aantal leerlingen met een zeer brede belangstelling en een zeer veelzijdige
aanleg een echte behoefte bestaat aan een ‘niet-studiegebied gebonden’
aanbod: een ruime basisvorming, al dan niet met één (of twee) klassieke
ta(a)l(en) en met uitgesproken accenten in de derde graad. Met die accenten bedoelen we een uitdieping van een of twee vakken van de basisvorming zonder de andere in het gedrang te brengen. Een grote groep
leerlingen moeten toch – zoals nu – een zeer grondige talenopleiding,
een intensieve wetenschapsopleiding en een diepgaande wiskundestudie
kunnen blijven combineren met een sterke, abstracte algemene vorming.
In het schema van het continuüm mogen de horizontale lijnen van de studiedomeinen pas na een drietal centimeter van de linkerkant beginnen!

Trouwens in het document over het studiedomein ‘Wetenschap en techniek’ formuleren de auteurs zelf volgende kritische conclusie: “GrieksWiskunde, Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen: de leerlingen stromen
door naar verschillende studierichtingen in het niversitair onderwijs zoals
ingenieurswetenschappen, geneeskunde, rechten, handelsingenieur, psychologie, geschiedenis, biomedische wetenschappen. Zal een keuze voor
een bepaald studiedomein bv. ‘Wetenschap en techniek’ de breedte aan

Voor een grote groep leerlingen moet zo’n Breed Secundair Onderwijs
niet louter gericht zijn op de studierichtingen van het Hoger Onderwijs of
op de behoeften van de arbeidsmarkt! Breed Secundair Onderwijs moet
buiten de spontane interesse van jonge mensen treden. Bij een onderwijshervorming moet de discussie starten met een studie van de kennis- en
ervaringscanon die wij aan de toekomstige generaties willen doorgeven.
Ons denken mag niet louter gericht zijn op de vraag waartoe wij onze
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jonge mensen willen opleiden, maar vooral waarmee wij hen willen verrijken! Het vrij onderwijs moet daarbij vertrekken vanuit haar eigen mensbeeld en vanuit haar specifieke kijk op de maatschappij, de wereld, de
schepping. Dat mensbeeld en die visie op de wereld moet ruimer zijn dan
de eng utilitaire en economische visie die de overheid belijdt, impliciet
of expliciet zoals in volgend citaat uit het ministerieel document: ‘Discussietekst: leraren zijn excellent opgeleid’: “Onze maatschappij evolueert
steeds meer en meer naar een zuivere kenniseconomie en kennis wordt
daarbij een van de belangrijkste grondstoffen van de toekomst. Het onderwijs vormt mensen en bereidt ze voor op een plaats in die maatschappij.
Onderwijs brengt daartoe de noodzakelijke kennis bij, evenals de competenties om met die kennis om te gaan en om continu nieuwe kennis te
vergaren en te blijven hanteren. Dat maakt van het onderwijs de allerbelangrijkste instelling van ons modern economisch systeem.”

Eigen finaliteit van secundair onderwijs
In de discussies binnen CODIS, CODI-aso en het Bureau VVKSO valt het mij
op dat de studierichtingen enkel gedefinieerd worden in functie van de
voorbereiding op het hoger onderwijs. Ook in ‘Breedbeeld, onderwijstijdschrift van het VVKSO’ – jaargang 4 nr. 2 lees ik op blz. 6 in een overigens
zeer goed en duidelijk artikel van secretaris-generaal Chris Smits: “Op basis
van een aantal criteria onderscheidt het VVKSO een viertal types van studierichtingen:
< studierichtingen die voorbereiden op een brede, academische doorstroming;
< studierichtingen die voorbereiden op een gerichte doorstroming, in
hoofdzaak professionele bachelors;
< studierichtingen die voorbereiden op een beperkt aantal studierichtingen hoger onderwijs, hoger beroepsonderwijs of Se-n-Se en ook
voorbereiden op de arbeidsmarkt (dus een of meer beroepskwalificaties omvatten);
< studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt, ook weer
gekoppeld aan een of meer beroepskwalificaties.”
Op het bureau VVKSO van 24 november 2011 wordt onder meer de opmerking gemaakt: “De analyse wordt teveel gevoerd vanuit één enkele
invalshoek: onderwijsstructuren en de loopbaan van de leerlingen. Het
leerlingenprofiel moet ook worden bekeken vanuit leerinhouden, leerstijlen en beheersingsniveaus.” Daarop wordt geantwoord dat die opmerking
terecht is, maar dat we bij die aspecten automatisch terecht zullen komen
bij de behandeling van de algemene vorming. “De verschillende aspecten
worden nu afzonderlijk onderzocht, maar moeten uiteindelijk in elkaar passen.”
In het document ‘Leerlingenprofielen – linkerkant van het continuüm’
(CODIS/DOC/11/36) lezen we wel: “Leerlingen aan de linkerkant van het
continuüm realiseren die succesvolle doorstroming in hoofdzaak door
hun persoonskenmerken: aanleg, motivering, attitude, in zekere mate ook
door de sociale en culturele context waarin zij leven. Daarnaast geven ook
de genoemde vormingselementen hun onderwijsloopbaan blijkbaar met
succes mee vorm.”

Die vormingselementen zijn hoger in de tekst genoemd: “De linkse positie op
het continuüm (met de breedste succesrijke doorstroming, zowel binnen hun
asotraject als richting hoger onderwijs) wordt blijkbaar bereikt door leerlingen
die de vormingselementen ‘klassieke talen’ en/of ‘wiskunde’ in hun curriculum
een belangrijke plaats geven.”
Verder in datzelfde document worden de leerlingen die nu in het aso zitten (40% van de huidige leerlingenpopulatie so) verdeeld over drie leerlingenprofielen:
< De abstract-geïnteresseerde leerlingen die pas laat – in het hoger
onderwijs – voor een vanuit een studiedomein geprofileerde richting
kiezen.
<	Een andere groep leerlingen heeft een even sterke hang naar het
abstraherende, maar kiest al voor een context die hen verder zal blijven
boeien.
<	Een derde groep kiest evenzeer voor een context (...) en wil die inhouden (...) ontwikkelen op een meer concrete, contextgebonden basis.
(...) Zij bevinden zich meer naar rechts op het continuüm en bereiden
zich in principe voor op een succesvol traject in een professionele
bacheloropleiding.
Ook hier wordt dus duidelijk enkel geredeneerd in functie van het hoger
onderwijs. De eerste twee leerlingenprofielen leiden naar de academische
bachelor en master en het derde naar de professionele. Bovendien worden
die drie leerlingenprofielen automatisch gelinkt aan huidige asorichtingen.
Ik hoor tussen de regels dat het derde leerlingenprofiel eigenlijk niet in het
aso thuishoort, dat die leerlingen daar ten onrechte zitten.
<<<
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gemoedigd om die keuze te maken om hen te dwingen hun grenzen te
verleggen, wel binnen hun realistische mogelijkheden. Tijdens hun zes
jaar secundair onderwijs hebben zij met succes en groot welbevinden
kennis gemaakt van een abstracte, diepgaande algemene vorming! Zij
zaten dus terecht in die studierichting en ze zullen daarvan in hun latere
leven de vruchten plukken.
Toegegeven, er zijn natuurlijk ook wel leerlingen die we dat precies afgeraden hebben omdat wij van oordeel waren dat ze zichzelf – vaak om sociale motieven – overschatten.

En nog erger in de kou:
aan de rechterkant van het continuüm!

Het secundair onderwijs heeft voor alle leerlingen een eigen finaliteit:
aan alle jonge mensen een vorming en een opvoeding meegeven vanuit
een eigen specifiek opvoedingsproject zodat zij zich in onze maatschappij kunnen handhaven en tegelijk kritisch meewerken aan de verdere uitbouw van die maatschappij, zodat zij gelukkige mensen zijn en worden en
anderen ook gelukkig maken. Voor alle leerlingen trachten we dat in het
secundair onderwijs te realiseren via de algemene vorming, de vakoverschrijdende eindtermen en het christelijk opvoedingsproject. Wij bieden
leerlingen domeinen aan die ze uit zichzelf of uit hun eigen omgeving
(nog) niet kenden, omdat wij ze belangrijk vinden voor hun ontplooiing.
We laten ze kennis maken met zaken waarvoor ze uit eigen beweging
nooit zouden kiezen. Vaak gaat dat over ‘vakken’ die tijdens hun studies in
het hoger onderwijs niet meer aan bod zullen komen, maar die belangrijk
zijn voor hun welbevinden, voor hun functioneren in onze maatschappij
en voor hun eigen geluk en dat van anderen.

Tot nog toe hebben wij vooral aandacht gevraagd voor die leerlingen die
zich helemaal aan de linkerkant van het continuüm bevinden. Onlangs
merkte een collega, coördinator van een Centrum Leren en Werken, op:
“Wat mij opvalt is dat in de toekomstplannen binnen de studiedomeinen
nergens sprake is van het DBSO (het deeltijds beroepsonderwijs). Nochtans zorgt ook het DBSO voor een ‘gekwalificeerde uitstroom’.”
Die opmerking is meer dan terecht, maar helaas in geen enkele van de
analyses van de vier studiedomeinen werd er enig gewag gemaakt van
het DBSO. Nergens werd er toegelicht met welke maatregelen men de
almaar toenemende niet-kwalificeerde uitval wil tegengaan. En meent
men nu werkelijk dat de groei van de sociale kloof door deze opdeling in
studiedomeinen een halt toegeroepen zal worden? En hoe zal men het
dalend aantal leerlingen in de scholen voor wetenschap en techniek tegengaan? Internationaal onderzoek toont aan dat – onafhankelijk van het
onderwijssysteem! – de keuze voor wetenschap en techniek vermindert
als het ontwikkelingspeil van een land toeneemt!

In welke vorm, met welke intensiteit en met welke diepgang we de verschillende aspecten van die algemene vorming zullen aanbieden, moet
erg verschillend zijn. Ook dat kunnen we uitzetten op een continuüm!
Naargelang van hun aanleg, hun motivering, hun groeiende belangstelling, hun persoonlijkheid, hun talenten (die veel leerlingen pas gaandeweg
ontdekken!)... zal dat aanbod verschillen.

Blijkbaar worden door de voorgestelde hervorming van het secundair onderwijs een aantal prangende maatschappelijke problemen helemaal niet
opgelost en ondertussen worden er voor duizenden leerlingen nieuwe
problemen bijgemaakt!

Professionele bachelor als beste keuze na
linkerkant van het continuüm

Vorig schooljaar heb ik een medewerker de opdracht gegeven om voor de
leerlingengroep die in 2010-11 in het zesde jaar zat hun loopbaan in het
secundair onderwijs in kaart te brengen. In de regel begonnen zij in 200506 aan hun secundair onderwijs. Van alle leerlingen die in dat schooljaar in
ons eerste jaar zaten hebben wij de loopbaan binnen onze school gereconstrueerd. Jaar na jaar hebben wij voor elke leerling het behaalde attest
en het advies van de klassenraad genoteerd. De instromers werden telkens
toegevoegd. De uitstromers hebben wij in hun volgende school echter
niet opgevolgd.

Jarenlange ervaring met de studiekeuzebegeleiding van onze leerlingen
leert mij dat wij alle moeite van de wereld moeten doen om bepaalde
leerlingen tot het inzicht te laten komen dat een academische bachelor voor hen persoonlijk geen goede keuze is, hoewel ze nu afstuderen
in ‘meest abstracte’ studierichting, uiterst links van het continuüm. Zij
studeren in die studierichting met succes af, maar zij beschikken onvoldoende over de vereiste persoonlijkheidskenmerken (doorzettingsvermogen, zelfdiscipline) om met succes een academische bachelor te volgen. Samen met de medewerkers van het CLB promoten we de veilige
weg via een schakeljaar. Hadden die leerlingen dan niet in die ‘meest
abstracte’ studierichting mogen zitten? Vaak hebben wij hen aan het
einde van de eerste en ook aan het einde van de tweede graad zelf aan-
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Eigen onderzoek bevestigt dat we op onze school
goed bezig zijn

Uit die gegevens kunnen we veel leren. Zo merken wij dat 80% van de
132 leerlingen in de eerste Latijnse 2005-06 zonder overzitten in 2010-11 in
ons zesde jaar afstudeerden. Voor de 136 leerlingen van de eerste moderne ligt dat percentage een stuk lager (45%), maar iedereen weet dat veel
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leerlingen de eerste graad in een aso-school zien als een stevige basis om
een uitgestelde keuze te maken. Wellicht hebben velen van hen vorig jaar
met succes het tso beëindigd.
In feite begint het aso pas in het derde jaar. Daarom is het misschien beter
na te gaan wat er van de leerlingen van het derde jaar vier jaar later geworden is. De negentien leerlingen van de derde Grieks-Latijnse studeerden
vorig jaar allemaal af in ons zesde jaar! Dat was ook zo voor 92% van onze
63 leerlingen uit 3 Latijn. De 17 leerlingen van 3ECb deden het met 76%
ook lang niet slecht. En van de 62 uit 3 Wetenschappen behaalden er 45
(73%) hun diploma op onze school. Dan volgt 3HW (27 leerl.) met 70% succesvolle leerlingen en van de 20 leerlingen van 3ECa kregen er 12 (60%)
hun diploma in juni 2011. De SPW was met 14 geslaagden van de 31 (45%)
duidelijk het minst succesvol.
Voor we hieraan verdere conclusies verbinden zouden we zeker ook moeten nagaan hoe het de leerlingen vergaan is die op basis van een B-attest
of een advies van de klassenraad naar het tso overgestapt zijn. Als zij met
enthousiasme en zonder frustaties hun studies tijdig afgewerkt hebben,
kunnen we ook hier van ‘succesvol’ spreken.
Het begrip ‘watervalsysteem’ wordt in heel wat situaties ten onrechte gebruikt! Wat het vaak fout is, is de perceptie, de mentaliteit van hoger vs.
lager. “Je kunt altijd nog zakken!” Het maatschappelijk hoger waarderen
van abstracte studierichtingen kan enkel via een mentaliteitswijziging ongedaan gemaakt worden. Geen enkele structuurwijziging zal in staat zijn
dit om te buigen!
Uit bovenstaande cijfers blijkt ondertussen wel duidelijk dat voor velen
van onze leerlingen een hervorming van het secundair onderwijs absoluut
geen noodzaak is. Omwille van dit soort leerlingen vind ik het mijn plicht
kritisch-waakzaam te blijven bij elk voorstel tot hervorming van het secundair onderwijs. Als we de tekortkomingen van het huidige onderwijs niet
ongedaan maken noch verminderen, en als het bovendien voor anderen
veel minder goed zal worden, dan heeft zo’n hervorming geen enkele zin.
Dat wil helemaal niet zeggen dat ik per definitie tegen elke hervorming
gekant ben. Dat heb ik in het vorig nummer van Ic Hou trouwens uitvoerig
toegelicht.
Soms zou je denken dat een aantal beleidsmensen willen hervormen om
te hervormen. Als onlangs uit de PISA-resultaten bleek dat de allochtonen
hun achterstand een deel ingehaald hebben, was dat voor de minister en
een aantal wetenschappers geen goed nieuws. Zij herhaalden dat de hervorming van het secundair onderwijs toch meer dan nodig was.

Onderwijs zal nooit alle sociale problemen
oplossen
Als school moeten wij zeker al het mogelijke doen om leerlingen die het
niet breed hebben, maximaal te ondersteunen. Het is onze verdomde
plicht op school alle faciliteiten zoals pc en internet ter beschikking te stellen van leerlingen die daarvan thuis geen gebruik kunnen maken. Extra
uren investeren voor een specifieke begeleiding van die leerlingen willen

wij zonder probleem doen. Maar alleen kunnen wij de sociale kloof niet
dichten. De woonomstandigheden van die leerlingen, de ondersteuning
voor hun studies van thuis uit, de arbeidsvoorwaarden van hun ouders, de
financiële situatie, het eetpatroon, de gezondheid... allemaal stuk voor stuk
problematieken die een ingrijpende invloed hebben op die leerlingen,
maar ze vallen volledig buiten het bereik van de school. Andere organisaties binnen onze gemeenschap zullen elk op hun terrein hun taak moeten
opnemen!
Dat zijn de werkelijke problemen voor een deel van onze jonge mensen!
Ik vrees dat een hervorming van het secundair onderwijs weinig soelaas
biedt aan die echte problemen. Ik ben bang dat we bovendien zullen verliezen wat nu prima loopt!

De concrete uitwerking van de hervorming
in Sint-Niklaas?
Op vergaderingen over die hervorming van het secundair onderwijs in
vijf studiedomeinen hebben verscheidene directeurs al dikwijls vragen
gesteld over de gevolgen voor de scholen zelf: Moet een school van een
bepaald studiedomein alle studierichtingen aanbieden? Hoe kunnen voormalige aso-scholen over de noodzakelijke accommodatie voor praktijkvakken beschikken? Moet een scholengemeenschap alle studiedomeinen
aanbieden? Mag een bepaald studiedomein op meer dan een school binnen de scholengemeenschap aangeboden worden? Mag een school enkel de studierichtingen van de linkerkant van het continuüm aanbieden?...
Telkens krijgen wij als antwoord dat we nu nog maar in de theoretische
fase zitten en dat zulke praktische vragen pas in een van de volgende fases
aan bod zullen komen...
En wat met de school als leef- en werkgemeenschap?? Onderwijs staat of
valt met de enthousiaste inzet van een personeelsploeg! In vele scholen,
en zeker ook in de onze, heerst al vele jaren een sfeer van goede samenwerking en onbaatzuchtig engagement voor de leerlingen. Dat ondervinden leerlingen en ouders bij vele gelegenheden! Het lijkt mij toch ondenkbaar én onduldbaar dat zulke belangrijke factoren voor goed onderwijs ten
dienste van onze jonge mensen op de helling gezet worden omwille van
een theoretisch model dat op geen manier overtuigt dat het beter is dan
wat nu bestaat.
De PISA-resultaten van Vlaanderen, en van onze school in het bijzonder,
hebben in de voorbije jaren wetenschappelijk aangetoond dat ons onderwijs voor heel wat leerlingen tot de wereldtop behoort. Dat willen wij
zo houden! Daarop hebben ook de komende generaties leerlingen recht!
Vandaar onze kritische waakzaamheid tegenover een hervorming van het
secundair onderwijs die de echte problemen niet zal oplossen en dreigt
voor heel wat leerlingen een onverantwoorde stap achteruit te zullen worden.
Walter Roggeman
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Vanaf 1 september 2011

Okan heeft thuishaven in SJKS
En daar stonden ze dan op één september 2011, onwennig te wachten op de speelplaats van het SJKS, leerlingen
uit China, Turkije, Polen, Afghanistan, Spanje, Venezuela... wachten wat de nieuwe school in het nieuwe land voor
hen in petto heeft.
Het zal je maar overkomen. Van de ene op de
andere dag zit je in een totaal ander land, met
een andere taal, andere gewoonten en regels,
zit je op een school waar je niemand kent en
ook niemand begrijpt. Misschien woonde je in
een afgelegen dorp op het platteland of in de
bergen en kom je plots in een drukke stad terecht. Misschien ben je nog nooit naar school
geweest, omdat er geen school was in de verre
omtrek en je thuis hard moest meewerken of
omdat er oorlog woedde in je land. Misschien
heb je zelfs vreselijke ervaringen meegemaakt
zoals het overlijden van je vader of moeder, of is
je huis verwoest. Maar ook als het niet zo erg is,
mag je de overstap niet onderschatten.

kinderen vanaf twaalf jaar die als gezamenlijk doel hebben zo snel mogelijk Nederlands te leren in een taalbad van minstens
28 uren per week om dan na ongeveer één
schooljaar door te kunnen stromen naar het
regulier onderwijs. De onthaalklas Sint-Niklaas
wordt sinds 1999-2000 georganiseerd door
Technisch Berkenboom Instituut.

Onthaalonderwijs

De OKAN-werking van de twee organiserende
scholen is op elkaar afgestemd. Zo blijft de
eenheid bewaard. Andere instellingen van de
scholengemeenschap Sint-Nicolaas fungeren
als gastschool om de leerlingen te huisvesten.
(Technisch Instituut Sint-Carolus, Vrije handelsschool Broeders, O.L.V.-Presentatie Handelsschool en Humaniora, H.Familie). Op die manier
kunnen deze leerlingen zich sneller integreren
en wordt de kennismaking met het regulier onderwijs verruimd. In alle scholen is een contactpersoon aangeduid die mee zorg draagt voor
de OKAN-klas.

“In België heeft elke minderjarige niet alleen
recht op onderwijs maar is er ook leerplicht.
Daarom is een aangepast onthaal voor de minderjarige anderstalige nieuwkomers in het gewone dagonderwijs een absolute noodzaak. Zo
kunnen in het secundair onderwijs onthaalklassen ingericht worden.”
OKAN Sint-Niklaas staat voor ‘onthaalklas anderstalige nieuwkomers’, allemaal leergierige

Vanaf september 2011 is ook het Sint-JozefKlein-Seminarie organiserende school. De
school kon hiervoor rekenen op goede ondersteuning en de uitgebreide ervaring vanuit het
Technisch Berkenboom Instituut. Het leerlingenaantal nam hierdoor met 110 leerlingen toe.

De eerste maanden in het SJKS
Het SJKS draagt de OKAN-leerlingen een warm
hart toe. De school wil dat ze zich goed en welkom voelen, en het SJKS is intussen ook echt
hun school geworden. De eerste dagen op
school was het voor de leerlingen vooral kijken,
zich aanpassen aan de nieuwe schoolomgeving
en de afspraken. En dat begint aardig te lukken,
dankzij de grote inspanning van de directie en
heel het lerarenteam. De school heeft woordenboeken, atlassen en werkboeken aangekocht
voor de leerlingen en om ze tijdig te lamine-
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ren zijn verschillende personeelsleden van de
school ter hulp gesneld.
De leerlingen voelen er zich intussen helemaal
thuis en ze komen elke dag met plezier naar
school. OKAN-leerlingen willen niets liever dan
zoals de andere leerlingen op school behandeld
te worden.
Dit betekent ook dat ze zich aan alle schoolregels moeten houden. En dit betekent ook voor
hen respectvol omgaan met leerkrachten en
medeleerlingen, op tijd naar school komen, ...
– misschien niet evident voor iemand die nog
nooit naar school is geweest. Maar samen komen we er wel.
Nauwe samenwerking met het TBI, goede opvolging van de leerlingen, teammomenten met
alle OKAN-leerkrachten, overleg met de directie
en het ondersteunend personeel hebben hun
vruchten al afgeworpen. We kunnen zeggen
dat OKAN in het SJKS een vlotte start heeft gemaakt.

Wie zijn deze leerlingen en wat is
er specifiek aan de aanpak?
Onze klassen ogen heel internationaal, in een
klas zitten een twaalftal leerlingen, gemiddeld
zes of zeven verschillende nationaliteiten per
klas. Ze zijn om allerlei redenen naar België gekomen, bijvoorbeeld omdat hun ouders hier
werk hebben gevonden, maar evenzeer zijn er
kinderen bij die alleen, zonder familie, de oorlog
in hun land ontvlucht zijn.
Geen sinecure om je dan als leerling van zestien
jaar in een vreemd land te moeten beredderen.
Het lokale opvangcentrum levert echter prachtig werk. Een OKAN-leerling heeft vaak een hele
rugzak bij zich (verleden, nieuwe taal, nieuwe
omgeving, onzekere toekomst...). De school is
niet elke dag even belangrijk voor hem/haar.
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van het onderwijs uit de doeken gedaan. Er
worden ‘snuffelinitiatieven’ in de reguliere klassen georganiseerd, gaande van één keer per
week een halve dag tot langere stageperiodes
van twee tot vier weken in het regulier onderwijs.
Ook tijdens de lessen worden lessenpakketten
over beroepen, studierichtingen, structuur en
mogelijkheden binnen het onderwijs behandeld. Ex-Okanleerlingen komen vertellen over
hun ervaringen na OKAN. Er wordt o.a. ook samengewerkt met het Huis van het Nederlands,
de Inburgering en de VDAB voor de leerlingen
die doorstromen naar het volwassenenonderwijs of naar tewerkstelling.

Positieve aandacht en aanmoediging zijn belangrijk. Doordat de beginsituatie voor alle leerlingen verschillend is, is differentiatie in onze
heterogene groepen absoluut noodzakelijk. Er
is ruimte voor individuele leerbegeleiding waar
o.a. gewerkt wordt aan alfabetisering, taalvaardigheid, specifieke leerproblemen en bijwerken
van vaardigheden. Maar ook taalsterke leerlingen krijgen extra uitdagingen. De leerlingen
worden uit de klasgroep gehaald om bijgestuurd te worden, of worden tijdens of na de les
meer individueel begeleid.
Er wordt veel aan de sociale vaardigheden gewerkt: hoe werk ik samen met mijn medeleerlingen, hoe gedraag ik me t.o.v. de medeleerlingen, de leerlingen uit de reguliere klassen,
de leerkrachten, de directie en andere volwassenen.
In de groepen wordt ook een goede leerhouding voorbereid. Er is vaak geen traditie in huiswerk maken, lessen leren en stiptheid bij het indienen van taken,
Regelmatige aanwezigheid, op tijd naar school
komen is absoluut niet evident. Het standpunt
van de school is hierin duidelijk. Dezelfde regels
als voor de andere leerlingen. Natuurlijk kunnen mits grondige redenen uitzonderingen gemaakt worden.
In de loop van het schooljaar worden verschillende klasoverstijgende projecten georgani-

seerd, kunnen we rekenen op hulp van enthousiaste vrijwilligers, worden meerdere keren per
jaar contactmomenten, al dan niet met tolken,
gepland met de ouders, begeleiders of voogden van de leerlingen.

Opvolging en voorbereiding
regulier onderwijs
De (moeilijke) leerlingen kunnen wekelijks besproken worden tijdens de OKAN-cel leerlingenbegeleiding i.s.m. het CLB. Problemen worden
gesignaleerd, er wordt gezocht naar oplossingen, soms kan dat een doorverwijzing naar een
vorm van gespecialiseerde hulpverlening zijn.
Vijf maal per schooljaar is er een individueel trajectgesprek tussen leerling, coördinator en klassenleraar. Tijdens deze trajectgesprekken wordt
o.a. gepeild naar het welbevinden, de integratie
binnen de school, de klas, de studie-interesse en
de overstap naar het regulier onderwijs.

Ook na het OKAN-jaar worden de leerlingen
niet in de steek gelaten. Zo volgen de opvolgcoaches deze leerlingen gedurende hun
schoolloopbaan in het secundair onderwijs. De
leerlingen worden geholpen in de huiswerkklas, krijgen bijlessen Frans en kunnen zich in de
zomer drie weken lang uitleven in de zomerklas,
waar het opfrissen van de taal centraal staat. En
zo kunnen we nog tal van initiatieven opnoemen.

De leerlingen zelf aan het woord
Een OKAN-leerling van het SJKS vertelt: “Ik ben
17 jaar en kom uit Somalië. Ik ben de oorlog in
mijn land ontvlucht. Die oorlog heeft ook het
leven gekost aan mijn vader, een cameraman.
Ik ben helemaal alleen naar België gekomen.
Mijn mama is met drie kinderen in Somalië gebleven. De weg naar België was zwaar, ik ben
een maand onderweg geweest: auto, boot en
vliegtuig. Via Kenia, Turkije en Griekenland ben
<<<

De jongeren uit de onthaalklas stromen nadien
door naar alle mogelijke studierichtingen, naar
een beroepsopleiding of naar de arbeidsmarkt.
Hen expliciet voorbereiden op een bepaalde
studierichting is onmogelijk.
Ter voorbereiding op de overstap naar het regulier onderwijs worden verschillende activiteiten
gepland: naast de grondige individuele trajectgesprekken, wordt door het CBL de structuur
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ik uiteindelijk in België beland. De reis heeft mijn
mama 6000 dollar gekost, alles wat we hadden.
Ik ben nu 5 maanden in België. Ik verblijf in het
Rode-Kruiscentrum in Sint-Niklaas . Ik moet me
sterk houden, ook als het moeilijk gaat. Ik mis
mijn familie verschrikkelijk. Vooral de nachten
zijn moeilijk, dan ben ik met mijn gedachten
daar, in Somalië, bij mijn mama. Sinds september ga ik naar de OKAN-klas. Het SJKS is een
heel fijne school. Alles hier is zo rustig. Ik heb al
enkele vrienden gemaakt. Nederlands is moeilijk, maar ik werk hard. Als ik klaar ben met OKAN
wil ik een beroepsopleiding volgen, ik zou graag
in de bouw beginnen. Een minpuntje? Het weer,
natuurlijk. Maar de Belgische chocolade maakt
veel goed.”
Een andere OKAN-leerling in het SJKS komt uit
Polen, hij is pas 12 jaar en volgt intussen enkele
maanden les in het SJKS: “Mijn ouders hebben
beiden werk gevonden in een voedingsfirma en
zo ben ik in Sint-Niklaas terechtgekomen. Ook
mijn broer van 15 jaar is meegekomen, ook hij
leert Nederlands, maar we zitten niet in dezelfde
klas. Ik heb nog een oudere zus, maar die is in

Polen gebleven, ze studeert daar voor burgerlijk ingenieur. “De school is super,” zegt de jonge
OKAN- leerling enthousiast, “ik heb veel nieuwe
vrienden, en leuke pauzes waarin ik lang kan
voetballen.”
Maar zijn ware passie is handbal. Hij traint bij
een lokale club. “Zo leer ik ook Nederlands,”
glundert hij, “alleen heb ik soms wat te weinig
tijd om mijn huiswerk te maken. Na OKAN wil ik
zeker iets met sport doen.”
En verder... TV kijken, computeren, het is een
jongen zoals een andere, zeker. Toch enkele
minpuntjes in België? De leerling moet lang
nadenken. “Ja , soms praten de mensen zo snel
Nederlands tegen mij dat ik niets versta, maar ik
durf dat niet te zeggen. En ja, (een diepe zucht)
sneeuw, ik mis sneeuw. En natuurlijk mijn beste
vriend uit Polen, maar ik heb hier intussen ook
nieuwe vrienden gemaakt.”
De andere leerlingen beamen zijn laatste opmerking. Nederlands leren is moeilijk, maar o, zo belangrijk. Er ontstaat een ware competitie over het
mooiste woord in het Nederlands, gaande van
‘beschikbaar’,‘alstublieft’, ‘jawel’ tot ‘liefde’. En ja,
het weer is verschrikkelijk, en bijna niemand staat

zijn plaats in de bus af aan de oudere mensen,
klagen ze. Maar het is zo fijn dat de leerkrachten
hier zo vriendelijk zijn, open staan voor iedereen
en ons echt een welkom gevoel geven.
En weg zijn ze naar de speelplaats van het SJKS
om te voetballen met hun nieuwe vrienden uit
OKAN, maar evenzeer met de leerlingen uit ‘de
reguliere klassen’.
Bij deze dank aan iedereen die dit verhaal mee
mogelijk heeft gemaakt.
“Hvala, spasibo, merci, obrigada...”
en zo kunnen we nog even doorgaan in minstens 20 talen.
Majda Pieters
Coördinator OKAN-SJKS
Bronnen:
• http://www.ond.vlaanderen.be/
onthaalonderwijs
• Brochure onthaalklas anderstalige nieuw
komers scholengemeenschap Sint-Nicolaas,
2010-2011
• Brochure studieaanbod scholengemeenschap
Sint-Nicolaas, 2011-2012

5 oktober 2011

Politiek debat voor 5de jaars
Begin september werd bij de vijfdejaars gepeild naar de meest markante onderwerpen en vragen die ze wilden
voorleggen aan een panel van politici. Justitie en integratie eisten een voorname plaats op. Vragen over de
(levenslange) benoeming van rechters, de capaciteit van onze gevangenissen, de hoofddoek: een religieus en/of
politiek symbool, ...
Aan de hand van duidelijk geformuleerde
stellingen werd aan de politici gevraagd een
standpunt in te nemen en te argumenteren.
Het debat was o.a. in de les Nederlands en geschiedenis voorbereid; de leerlingen luisterden
aandachtig en noteerden de argumenten pro
en contra en observeerden de lichaamstaal van
de politici.
Oud-leraar Eddy Allcock modereerde vaardig en
deskundig het debat. Om 5 voor twaalf werden
de debatten afgebroken door... een belsignaal!
Het College nam deel aan de sensibiliseringsactie Saved by the Bell: een bewustmakingsactie
i.v.m. het realiseren van de millenniumdoelstel12 IC HOU februari 2012

lingen. ‘Voor alle kinderen op de wereld algemeen basisonderwijs tegen 2015’ werd in de
kijker geplaatst.
Aansluitend werd het debat afgesloten en werden de leerlingen en de politici voor hun aandacht en inbreng bedankt.

Namen deel aan het debat: Tanguy Veys voor
Vlaams Belang, Bart Van Malderen voor SPa,
Elisabeth Meuleman voor Groen!, Lieve Van
Daele voor CD&V, Lieven Dehandschutter voor
NVA en Ine Somers voor Open VLD.
DVR

blikvanger
Concrete initiatieven en goede afspraken

Media-e-thiek in de kijker
We willen nadenken – in overleg met leerkrachten, ouders en leerlingen – over het gebruik van de nieuwe media,
de mogelijkheden en de kansen.
Ons uitgangspunt: nieuwe media zijn een positief verhaal! Welke mogelijkheden bieden ons
de nieuwe media; hoe gaan we zo optimaal
mogelijk om met gsm-gebruik, internet, sociale
media enz. Tegelijk trachten we ook te komen
tot goede afspraken binnen de school, willen
we waar het nodig is mogelijkheden geven
voor bijscholing en gebruikers handvaten bieden om valkuilen te vermijden.

privé’ gemaakt worden ter sprake te brengen in
de discussie.
Gaandeweg kwamen we met de werkgroep tot
een concreet plan. De inbreng van enkele vijfdejaars was erg belangrijk.
Het concrete voorstel willen we in de volgende
weken bespreken op de pedagogische raad
(inspraak-en overlegorgaan van leerkrachten) en
op de leerlingenraad 3de graad.

Werkgroep ad hoc

Een blauwdruk van concrete
plannen

We startten in september 2011 met de werkgroep media (e) thiek. Directie, leerkrachten, ouders en leerlingen maken deel uit van de werkgroep ad hoc.
De werkgroep startte bij het gezamenlijk
doornemen van de tekst van het VVKSO (verbond van katholiek secundair onderwijs – de
‘Guimardstraat’) ‘Scholen en nieuwe media’ van
31 januari 2011 om te komen tot:
< het onderschrijven van krachtlijnen bij een
proactief schoolbeleid rond nieuwe media;
< het organiseren van een info-avond voor
ouders;
< goede afspraken formuleren rond het
gebruik van deze media;
< concrete initiatieven voor te stellen om
nieuwe media aan bod te brengen in de
klas-schoolpraktijk.
Tijdens de eerste vergaderingen werd de tekst
van onze koepel (’De Guimardstraat’) aandachtig gelezen en becommentarieerd.
Bij deze tekst werden in de werkgroep rond het
gebruik van diverse media bedenkingen geformuleerd over o.a. taalgebruik, respect voor
privacy van de andere/jezelf, pro’s en contra’s,
het vertrouwelijk karakter en de betrouwbaarheid van informatie, kritisch leren omgaan met
mediakanalen (bijv. gebruik van gsm, foto’s op
het net, blogs, facebook, bronnen, wetgeving,
...), Ouders die werkzaam zijn in de privésector
verruimden de horizon door afspraken die in ‘de

Infovergadering Nieuwe media
SJKS – 17 april 2012 (19.30 tot 22 uur)
Voor wie?
Ouders van leerlingen van de 3de graad lagere
school en van de humaniora (lln. zijn ook welkom, maar geen actieve promotie naar deze
groep) en leerkrachten
Programma?
Drie delen.
< Deel 1: ‘Input’: situering project, ‘helikopterzicht’ over landschap en jargon ‘nieuwe
media’; voor-en nadelen van nieuwe media;
handvaten voor leerkrachten, ouders en
leerlingen; voorstellen concrete initiatieven
op SJKS.
< Deel 2. Vragen aan een panel.
< Deel 3. Informele babbel en receptie.
Voor het ‘input’-gedeelte kunnen we rekenen
op de deskundigheid van oud-leerling Michaël
Opgenhaffen. Hij doctoreerde op het onderwerp ‘sociale media’.
Nog meer concrete voorstellen:
< info ‘Nieuwe media’ voor alle leerlingen
5de jaar op 17 april (voorbereiding samen
met leerlingen – input door Michaël
Opgenhaffen);
< interne bijscholing voor leerkrachten i.v.m.
sociale netwerken

< aanbod voor ouders: praktijklessen ‘nieuwe
media’;
< voor leerlingen eerste graad: Vlinderspel
– cyberpesten en gebruik nieuwe media
komen in een spelvorm aan bod in de klas;
< voor leerlingen van eerste tot zesde jaar:
aandacht voor beveiliging, aanmaken profiel, wachtwoorden, hoe iets verwijderen, ...;
< voor leerlingen derde graad: ‘rekruteren’
via nieuwe media, economische aspecten
nieuwe media;
< ‘peterschap’ zesdejaars voor eerstejaars:
geven van info over gebruik nieuwe media.

Positief verhaal
De werkgroep wil gebruik maken van de nieuwe
media bij de promotie voor de infovergadering,
wil zeker nauw samenwerken met de leerlingen
en benadrukt nogmaals dat het een positief verhaal moet worden.
Een ‘positief’ voorbeeld. De mogelijkheden van
Bed-Net (de leerling is verbonden vanuit thuis
of de ziekenkamer met de klas – wordt voor
twee leerlingen gebruikt op onze school) bewijzen in de praktijk voor ouders en leerlingen en
leerkrachten de troeven die nieuwe media ons
bieden.
Wordt zeker vervolgd.
DVR
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blikvanger
Eten op school: een nieuwe aanpak!

Eet-leer-leef
Vanaf 1 september 2011 wijzigde het aanbod en de aanpak van catering en ‘eten op school’ grondig: vanaf die
dag werkt onze school samen met het cateringbedrijf Scolarest.
De krachtlijnen van de samenwerking met de nieuwe firma in een notendop:
< Iedere schooldag kunnen leerlingen en personeelsleden – zonder
vooraf in te schrijven! – kiezen uit een breed aanbod van broodjes met
beleg, gezonde slaatjes, een warme schotel, fruit of een ander dessert
en niet-alcoholische dranken.
< De afrekening gebeurt aan de kassa in de refter. Alle leerlingen en personeelsleden krijgen een individuele restaurantkaart-badge waarmee
hun naam wordt ingescand. De kassier verbindt aan die gegevens wat
er aangekocht is.
Deze krachtlijnen beogen vooral:
< een uitgebreid en gevarieerd aanbod waaruit op het moment zelf gekozen kan worden;
< een correcte, transparante afrekening.

Stap voor stap
De implementatie van de nieuwe catering gebeurde gestaag. Een overzichtje van de stappen die gezet werden en de aanpak gedurende het
tweede semester.
< In College Info van juni 2011 werd het nieuwe cateringverhaal aangekaart.
< Gedurende de laatste week van augustus 2011 kregen alle ouders
van onze school (kleuter-lager-secundair) met de post een folder van
Scolarest, een brief van de directie en een prijslijst; tegelijk een brief
met daarin het rekeningnummer en de gestructureerde mededelingscode om de schoolrestaurantrekening aan te vullen.
< Op de personeelsvergadering van 31 augustus werd de concrete
werkwijze (wie, wanneer, waar, ...) toegelicht aan alle personeelsleden.
< Op de eerste schooldag lichtten de klassenleraars de afspraken i.v.m.
de nieuwe catering toe en delen ze de restaurantbadges uit aan hun
leerlingen.
< Op 1 en 2 september gingen alle klassenleraars met hun klas naar de
Calfac . De leerlingen kregen in de Calfac uitleg over de aanpak en het
praktisch verloop van de nieuwe catering.
< We wilden de start van de nieuwe catering absoluut goed begeleiden.
Om dit te realiseren en om alle taken van het middagtoezicht ingevuld
te krijgen moesten we beroep doen op meer leerkrachten dan vorig
jaar. Na overleg in het lokaal onderhandelingscomité (LOC) en de
pedagogische raad (PER) werd besloten om een beroep te doen op
de personeelsleden om op vrijwillige basis te helpen bij de start. De
respons was groot en zorgde ervoor dat we met voldoende begeleiding konden starten. Op de LOC-vergadering van 15 september werd
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de start van de nieuwe catering geëvalueerd en werd er bijgestuurd.
< Op de oudervergaderingen in september lichtte de directie in het
algemeen gedeelte de nieuwe catering toe.
< Leden van de leerlingenraad van de 3de graad van vorig jaar werden
gevraagd om half september te vergaderen teneinde de nieuwe catering te bespreken en opmerkingen en voorstellen te formuleren.
< Op de eerste vergadering van het oudercomité agenderen we de
nieuwe catering (nvdr. erg positieve reacties!)
< Gedurende het eerste semester werd de nieuwe catering op alle leerlingenraden aangekaart. De vragen en opmerkingen kwamen steeds
aan bod op de wekelijkse overlegvergaderingen van de directie en het
management van de cateringfirma. Er werd maximaal bijgestuurd.
< In College Info nummer 2 werden bijsturingen gepubliceerd en werden heikele punten aangekaart.
< Tijdens de examenperiode werd het aanbod aangepast.
< In het tweede semester willen we samen met leerlingen en personeelsleden (en met opmerkingen, suggesties of tips van ouders) op
de ingeslagen weg verdergaan en trachten om de catering op school
te optimaliseren.

Reacties op de nieuwe catering
na het eerste semester
Half november 2011 inventariseerden we plus en min. Een overzichtje.
Plus
< de school blijft aan de leerlingen warme maaltijden aanbieden
< uitgebreide keuze; leren (gezond) kiezen
< groenten in de kijker en onbeperkt bijvullen
< lekker eten!
< leerlingen mogen kiezen waar en bij wie ze zitten
< omstreeks 12.50 uur is drukte voorbij
< correcte rekening voor de leerling-ouders
< correcte rekening voor de school t.o.v. Scolarest
< einde van ‘keuken als structurele verliespost’
< samenwerking met Scolarest verloopt constructief en professioneel
Min
< geen expliciete gezonde dag meer
< meer afval
< consumptiebevorderend?
< fileprobleem (nvdr. vooral op dagen met slecht weer)
< (beperkte) inzet van eigen personeel (kassa’s)
< ouders en leerlingen schatten kosten nog niet goed in

blikvanger

< aanbod in automaten: hoeveelheid en prijs zorgt voor discussie
(nvdr. ondertussen werden prijzen aangepast)

Bovendien worden die aan een vrij toegankelijke bar aangeboden, zodat
leerlingen zich meer dan eens mogen bedienen. Ook het aanbod desserts
en dranken is zeer gevarieerd. Elke dag is er een ruime keuze aan vers fruit.

Een gezond beleid!?
De introductie van een nieuw cateringbedrijf op onze school bracht de
discussie over gezond eten en drinken opnieuw in de actualiteit. Dat heeft
onder meer te maken met de andere aanpak van deze cateringfirma. Vooral voor de leerlingen van de humaniora is er heel wat veranderd.
Voortaan hoeven zij niet meer vooraf te melden of zij al dan niet warm blijven eten. Op het moment zelf kunnen ze beslissen of ze aanschuiven aan
de warme lijn ofwel of ze aan de koude lijn een broodje met beleg naar
keuze nemen. De dessertjes staan ‘verleidelijk’ aan het begin van iedere
lijn uitgestald (spanningsveld tussen commerciële belangen van de cateringfirma en pedagogische aanpak).
De leerlingen kunnen zich ook beperken tot een drankje of ze kunnen helemaal niets nemen en hun boterhammetjes opeten met een drankje dat
ze zelf meebrachten.

Je betaalt wat je neemt
Dankzij een elektronisch betalingssysteem betalen de leerlingen enkel wat
ze verbruiken. De producten staan geprijsd (een van de aanpassingen op
suggestie van de leerlingenraden) en aan de kassa wordt het totaalbedrag
vermeld. Wie dat vraagt, kan een gedetailleerd overzicht van het verbruik
via e-mail ontvangen.

Kritische vragen
Is dat ruime aanbod niet té aantrekkelijk? Zetten wij hierdoor onze leerlingen niet te veel aan tot extra consumptiegedrag? Is het niet de taak van de
school om leerlingen op te voeden tot een gezonde levensstijl met gezonde
voeding, meer bewegen en minder consumptie? Wat is de beste aanpak?
Dat zijn terechte vragen en we moeten daarover grondig nadenken.

Ruime keuze aan
koude en warme groenten

De directie van de school engageert zich om samen met leerlingenraden
en leerkrachten gedurende het tweede semester na te denken en te kijken
waar er bijgestuurd kan worden.

Het aanbod is nu ook veel ruimer! Naast de twee warme hoofdschotels
wordt er ook een koude schotel aangeboden. Er is elke dag een ruime
keuze koude en warme groenten én een variëteit aan zetmeelproducten
(pasta, aardappelen, rijst...)

Eerlijke, haalbare oplossingen, gedragen door een grote groep, dat zijn criteria waaraan de praktische en concrete regelingen moeten voldoen.
DVR
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blikvanger
Actieplan voor de volledige school

Verkeersveiligheid is een prioriteit
Vorig schooljaar werd met een werkgroepje een plan uitgedokterd om de verkeersveiligheid en mobiliteit (meer
dan in het verleden) op een gestructureerde wijze aan bod te laten komen op school. Tijdens het eerste semester
van dit schooljaar werd dit plan reeds grotendeels gerealiseerd.

Een beknopt overzicht van
de initiatieven
De 240 leerlingen van het eerste jaar van de
humaniora werden op vrijdag 7 oktober getrakteerd op een sport-en spelinstuif: een estafette van sport, spel, behendigheid en... de
gelegenheid om te ervaren hoe groot de dode
hoek wel is.
De brandweer van Sint-Niklaas plaatste een
grote tankwagen op de speelplaats van de
school. Alle leerlingen kregen de kans om op
de bestuurdersplaats te zitten zodat ze konden
zien wat er maar te zien is! Omheen de vrachtwagen werd een dodehoek-zeil uitgespreid. De
fietsersbond zorgde voor deze visualisatie van
de dode hoek. Vriendelijke brandweerlui gaven
een woordje uitleg.
In de voormiddag stond de vrachtwagen op de
speelplaats van de lagere school zodat ook die
leerlingen aangespoord konden worden tot
grote voorzichtigheid in het verkeer wanneer ze
in de buurt van een wegreus stappen of fietsen.

En plots...
De 4de en 6de jaars luisterden en keken op
9 november naar de documentaire ‘En plots is
alles anders...’, een aangrijpende getuigenis van
de impact van een verkeersongeluk. Een aanzet om na te denken over veiligheid en hopelijk
een opkrikken van de attitude om zich steeds
verantwoord en voorzichtig te gedragen in het
verkeer.
Oud-leraar Eddy Allcock leidde zijn documentaire in en modereerde het gesprek met onder
andere pakkende getuigenissen van slachtoffers
en familieleden van slachtoffers van verkeersongelukken.
De vierdejaars bespraken na afloop de film onder leiding van hun klassenleraar; de zesdejaars
krijgen aansluitend getuigenissen van Sabine
Cocquyt en Lennert Motmans.
Mevr. Cocquyt verloor haar ouders bij een verkeersongeval waarbij ook haar zoon zwaar gewond werd. Lennert is zelf slachtoffer van een
levensverwoestend ongeluk.
De laatstejaars hadden een origineel geschenk
voor Lennert. Ze bedankten hem heel persoonlijk én ze beloofden om met een delegatie zesdejaars in het tweede semester hem uit te nodigen om samen met hem naar een concert te
gaan (nvdr. wordt vervolgd in juninummer van
Ic Hou).

Zorg dat je gezien wordt!
Meer dan 250 leerlingen van het 2de en 3de jaar
gingen vrijwillig in op de vraag om zich aan te
bieden voor een fietscontrole. Op het moment
dat het stilaan donkerder werd bij het begin van
de schooldag leek een controle-en sensibiliseringsactie in verband met veiligheid en zichtbaarheid op de fiets een zinvolle actie voor deze
leeftijdsgroep.
Een werkgroepje zorgde voor een fietscontrolekaart die eerst door de ouders ondertekend
moest worden en waarop op de dag van de controle al dan niet een ‘groen licht’ werd ingekleurd.
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De respons op de vraag om deel te nemen aan
de fietscontrole was erg groot. Uit de reacties
van de leerlingen bleek ook dat er met de hulp
van het thuisfront hier en daar nog gesleuteld
was aan het stalen ros!
De politie van Sint-Niklaas verleende zijn medewerking aan de fietscontrole. Dankjewel! Agent
Rob: “Er waren erg veel fietsen in orde. Bij 1 op
5 was er een opmerking; meestal betrof het een
haperende rem, een bel die het niet meer doet
en bij sommige mountainbikes die omgevormd
zijn tot citybikes ontbraken de nodige reflectoren.”
Aan de meer dan 200 leerlingen die ‘groen licht’
kregen, werd een fluo-rugzakbeschermer of een
fluo-veiligheidshesje aangeboden. Bijna alle
leerlingen aanvaardden de attentie en beloofden de ‘blikvanger’ te gebruiken.
De leerlingen met een ‘rood licht’ kregen een
brief met de opmerkingen over hun fiets; ze
werden uitgenodigd voor een tweede controlekans.

Verkeersveiligheid in de vakken
Het werkgroepje verkeer evalueerde voor de
kerstvakantie de initiatieven en maakte plannen
voor het tweede semester.
Tijdens het tweede semester willen we meewerken aan de realisatie van een fietskaart
met veilige schoolfietsroutes (een initiatief van
de provincie dat aanvullende info kan geven bij
de reeds bestaande fietsroutebrochure van de
scholengemeenschap Sint-Nicolaas).
Aan de hand van een checklist met mogelijke
invalshoeken en met ‘verkeers-elementen’ uit
de concrete leerplannen per vak (een werkstuk
van de pedagogische begeleiders verkeer) gaan
we langs bij de vakgroepen om na te gaan waar
er kansen zijn om verkeersveiligheid en mobiliteit meer te integreren in de lessen.
We willen ook werk maken van een verkeers
veiligheid-infobord in de lange gang.
DVR
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RUBRIEK
extra
muros
Zesdejaars geconfronteerd met WO II

Adres Onbekend
In oktober maakten onze zesdejaars nader kennis met de oorlog ’40-’45.
Naast het immer aangrijpende bezoek aan het Fort van Breendonk werd
de ervaring ietwat opgefleurd door ‘Adres Onbekend’.
Nicolas Moreau (6LMT) schreef zijn impressies
neer.

met een korte uitleg en hier en daar grappige
anekdotes: een absolute meerwaarde!

“‘Morgen (voormiddag): Adres Onbekend’. Zo
staat het in mijn agenda neergeschreven. Enkele gedachten flitsen door mijn hoofd. Ten
eerste betekent dit dat er morgenvoormiddag
geen les gevolgd zal moeten worden. Dit vooruitzicht verblijdt me al enigszins. Toch nog snel
een klasgenoot vragen welke vakken we dan
missen! Wiskunde...? Neen. Spijtig, het feest zou
compleet geweest zijn. Na deze eerste gedachtengolf komt de vraag naar Adres Onbekend
op. Wat is Adres Onbekend en waar kan ik me
aan verwachten? Al snel hoor ik dat het om een
voorstelling over Wereldoorlog II blijkt te gaan,
maar de omschrijving is en blijft vaag en meer
kom ik er niet over te weten.

Zelf ben ik veel nieuwe zaken te weten gekomen, en heb me vooral goed geamuseerd.
Daarnaast had ik het voorrecht deel uit te maken van de winnende ploeg, al gebiedt de eerlijkheid me te zeggen dat mijn aandeel in de
overwinning slechts beperkt was.
Kortom, ik denk dat iedereen kon spreken van
een geslaagde quiz!

Een quiz als opstap
De volgende ochtend worden we vriendelijk
verzocht ons naar de mediaklas te begeven.
Daar staan twee mannen te popelen om te beginnen. Het gaat om de acteurs Erik Burke (Witte
kerke, Sara...) en Wim Stevens (Windkracht 10,
Thuis...). Samen trekken ze nu al bijna 8 jaar rond
met de theatervoorstelling Adres Onbekend.
Naast de gebruikelijke voorstellingen in diverse
schouwburgen en culturele centra brengen ze
het stuk ook voor middelbare scholieren van de
derde graad. Om die scholieren in de juiste sfeer
te brengen, en als het kan ook iets bij te leren,
hebben ze speciaal een quiz in elkaar gestoken.
Na het vormen van ploegen kunnen we van
start gaan voor twintig vragen, opgedeeld in
vier reeksen van vijf vragen.
De quiz is goed uitgebalanceerd en niet bepaald makkelijk. Naast enkele bekende oorlogsfeiten komen in de vragen ook kleinere en vaak
minder gekende randverschijnselen van de oorlog aan bod. Bovendien worden de antwoorden
na elke vragenreeks gecorrigeerd en aangevuld
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Duits zakenman
en Amerikaanse Jood
Tijdens de speeltijd van 10.10 uur een ware
metamorfose: bij terugkomst is de mediaklas
omgevormd tot een mini-schouwburg en zijn
de quizmasters van een kwartiertje geleden nu
piekfijn uitgedost in een elegant maatpak. Burke
en Stevens zijn namelijk getransformeerd in respectievelijk Martin Schulze, een Duitse zakenman, en Max Eisenstein, een Amerikaanse Jood.
Schulze en Eisenstein koesteren beiden een
enorme liefde voor kunst en runden voor WO II
een kunstgalerij in San Francisco.
Bij het losbreken van WO II heeft Martin zijn
vriend Max echter verlaten en is terugkeerd
naar Duitsland. Tijdens die afwezigheid hielden
de boezemvrienden contact via briefwisseling.
Het zijn die brieven die in Adres Onbekend niet
alleen voorgedragen, maar echt tot leven gebracht worden.
Aanvankelijk blijft het contact amicaal, maar
al snel raakt Martin Schulze in het Hitleriaans
Duitsland gecharmeerd door de nationaalsocialistische ideologie. Martin wordt aanhanger van het nazisme en verdedigt na verloop
van tijd ook openlijk dit gedachtegoed. Bij zijn
Joodse vriend Max stuit dit natuurlijk op veel
onbegrip, en in eerste instantie ook op woede

en frustratie.
Als Martin dan ook nog weigert de zus van Max
te helpen, die in Duitsland in moeilijkheden verkeert en dit met het leven zal bekopen, is voor
Max de maat vol. Vanop afstand zal hij met de
kracht van zijn pen wraak nemen en Martin in
het ongeluk storten. Max zal namelijk een hele
reeks, zogezegde, gecodeerde brieven met gegevens en afmetingen van kunstwerken naar
Duitsland sturen. Deze brieven worden natuurlijk door het nazi-regime gecontroleerd en al
snel wordt Martin ervan verdacht illegale wapens voor het verzet te laten aanvoeren vanuit
Amerika. Martin wordt gearresteerd en voor
hem betekent dit het einde.

Enkel verliezers
Adres Onbekend is een sterke voorstelling met
een grote symboliek die ook de nevenaspecten
van de oorlog belicht. Na afloop van WO I en II
zijn vele gevallen gekend van overlevende soldaten die grote moeilijkheden hebben ondervonden bij de reïntegratie in de maatschappij.
Adres Onbekend maakt ons op zijn beurt attent
op de impact van WO II op een menselijk onderwerp als vriendschap. Door de oorlog liep dus
niet alleen de dodentol enorm hoog op, maar
gingen ook vele mooie vriendschappen stuk...”

In de voormiddag Adres Onbekend,
in de namiddag naar Breendonk.
Een bezoek dat niemand onberoerd laat.
Eline Hermans bezorgde ons deze impressie
(lees hiernaast).
<<<

extraRUBRIEK
muros
Breendonk

Een warm welkom
Woensdag 20 oktober 1943
Uit de vrachtwagen geschopt,
knieën tegen de grond
een trap in mijn zij
Duitse commando’s
met moeite terug recht
over de brug, met stokken geslagen...
opnieuw en opnieuw... steeds harder en harder...
de duisternis van de tunnel in en
dan de binnenplaats op
beroofd van bezittingen, kleren en mijn naam
Ik ben niemand meer, ik ben een nummer
Dit is Breendonk en zijn warme welkom
Breendonk. Het enigste concentratiekamp in België. De plaats waar zich gruwelijkheden hebben
voorgedaan. Juist dat fort heeft jarenlang een speciale waarde voor mij gehad. Terugkerend van een
wandeling in de Ardennen of van een bezoek aan
Brussel, met de auto scheurend via de A12 waren de
plots opduikende letters ‘het fort van Breendonk’
tegen de flank van de afsluiting en het standbeeld
van de knielende man altijd een aanwijzing dat we
bijna thuis waren. Die betonnen constructie met de
zwarte bladzijden in zijn geschiedenis was een welkomteken dat de autorit er bijna op zat.
Dat is na het bezoek nog altijd zo. Ik kijk er nog altijd naar uit om het standbeeld te zien verschijnen
langs de snelweg, maar die gedachten hebben nu
ook andere dimensies gekregen...
We waren niet slecht voorbereid op ons bezoek. De
twee heren van Adres Onbekend hadden ons een
lucratieve inleiding tot het algemene onderwerp
verschaft en ook meneer Balthau verdient het hier
even vermeld te worden aangezien hij (en zijn cursus) ons ook een basis over WOII en aanverwante
onderwerpen meegegaven. Maar wat we hadden
meegekregen was over het algemeen vooral feitelijke kennis. Het verhaal achter de feiten was nog
altijd vrij vaag. De slachtoffers hadden nog niet
echt gezichten. Waarom dan niet een namiddagje
Breendonk bezoeken?
Ik wandel met de groep leerlingen mee. Een man
van middelbare leeftijd gaat hen voor. Deze gids
heb ik nog maar enkele keren aan het werk gezien. Hij is een rustige man. Hij vertelt ons verhaal.
Elke keer met die map met foto’s onder zijn arm
geklemd. Ik vraag me af waarom ik deze bezoe-

Donderdag 20 oktober 2011 een klein sprongetje uit de bus. Plassen
vermijden, m’n hoofd dat dieper wegzakt in mijn kraag. Een ‘typisch
Belgische’ grijze dag. Gekeuvel met vrienden. In groepen verdeeld.
Gedachten gericht op iets anders de komende twee uur. Gids toege
wezen. Start van de rondleiding. ‘Welkom in het fort van Breendonk’
ken steeds blijf bijwonen. Misschien vind ik het
wel aangenaam om te zien, maar niet gezien te
worden. Observatie is nu immers een wezenlijk
deel van mijn bestaan. Of misschien omdat hetzelfde verhaal toch elke keer anders is.
Het bezoek gaat van start. De gracht wordt
overgestoken. Ik verbaas me na al die jaren nog
altijd over de leegte van de brug. De wachters
met hun stokken zijn al lang verdwenen.
De gids leidt de groep door de lange tunnel. De
pupillen van de leerlingen verwijden automatisch. Het is hier dan ook zo donker. Na al die jaren grijpt de angst van die eerste heel onzekere
momenten mij nog altijd een beetje bij de keel.
Ik kan zoals gewoonlijk ook enig onbehagen bespeuren op de gezichten van enkele bezoekers.
Niemand kan deze plek aangenaam vinden.
Als we de binnenplaats betreden en vervolgens
het SS-bureau, moet ik toch even slikken. Het
beruchte SS-bureau waar ik en nog velen anderen hun naam, hun identiteit zijn verloren. Nu
ziet het er heel anders uit. Er staan panelen opgesteld met de foto’s van 12 beruchte Duitse en
Vlaamse SS’ers. Het zijn de afbeeldingen van de
schimmen die nog altijd mijn gedachten teisteren. Sommige leerlingen kijken bedenkelijk naar
de foto’s, met een zweem van ongeloof in hun
blik. Je kan ze bijna hardop horen denken hoe
het toch mogelijk is dat zulke wreedheid past bij
‘normaal’ uitziende personen.
Het bezoek gaat verder: de kamers, de cellen, de
toiletten... zoveel herinneringen.
Ook de folterkamer krijgt aandacht. Het blijft
elke keer verbazen, die bijna teleurstelling op
de gezichten van de bezoekers. Hadden ze
een soort kerker verwacht met veel ingewikkelde werktuigen in plaats van deze kale, bijna
lege betonnen bunker? Men kijkt te veel films
tegenwoordig. Voor mij is deze kamer al huiveringwekkend genoeg. Maar ik kan het hen niet
kwalijk nemen. Zij hebben het ook nooit ‘actief’
meegemaakt. De gids begint te vertellen. Over
de gefolterden. Over de verschillende methodes. Ik kan het exacte moment vaststellen wanneer het eindelijk bij sommige begint te dagen

wat hier werkelijk allemaal gebeurd is. Je kan
zien dat ze het zich beginnen voorstellen. De
reacties lopen uiteen. De één krijgt een wezenloze uitdrukking, de ander fronst het voorhoofdterwijl zijn mondhoeken vertrekken. En zo is er
bij iedereen wel iets op te merken. Ik ben opgelucht als we deze ruimte eindelijk weer achter
ons laten.
Op weg naar het laatste dat wordt bezocht vandaag, de executieplaats, rijst bij enkele groepjes
leerlingen een gesprek over het folteren. Sommigen zijn al iets altruïstischer dan anderen als
het gaat over de vraag of je al dan niet informatie zou lossen. Hun naïviteit tovert een bitter
lachje rond mijn mond.
De executieplaats is iets waar ik zelf nooit in
levende lijve ben geweest. Vanuit onze kamer
konden we de terechtstellingen niet zien. De
bevelen waren wel waarneembaar. Die waren
goed te horen, maar de stilte die volgde was
meestal nog het oorverdovendste van allemaal.
Nu is het hier ook stil. Enkel het geluid van de
snelweg op de verre achtergrond en de gids die
af en toe iets zegt. Aan een muur hangen de namen van de gefusilleerden. Ik denk dat de leeftijd van de slachtoffers het meest emotie bij de
groep teweegbrengt. Sommigen waren jong.
Zo verschrikkelijk jong.
Het zit erop. De gids wordt bedankt. Stilletjes
bedank ik hem ook voor het vertellen van ons
verhaal. Ze wandelen terug de brug over. Ik
maak een klein ironisch wuifgebaar. Het was
een interessante groep. Ik weet dat sommigen nog zullen discussiëren over vandaag. Met
vrienden, met ouders, met leerkrachten... Anderen zullen het rustig in zichzelf nog eens beschouwen. En weer anderen zal het koud laten.
Onverschillig.
Een andere rondleiding staat op het punt te starten. ‘Welkom in het fort van Breendonk’ luiden
de eerste woorden. Ik heb ze al zo vaak gehoord.
Misschien is de ‘welkom’ toch eerder beleefd dan
gepast. Een welkom impliceert warmte, hartelijkheid. Iets wat op deze plek zoek is.
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KaHO Sint-Lieven aan het roer

Dichten volgens Paul Snoek
Paul Snoek is niet direct de meest gekende dichter van Sint-Niklaas en
omstreken. Toch had deze man niet alleen een uitgebreid oeuvre, maar
ook een extravagante persoonlijkheid.
Dit maakt Snoek tot een van de grootste dichters van Sint-Niklaas, reden
te meer om inwoners en leerlingen iets bij te brengen over deze interessante kunstenaar.
Scholen en inwoners van Sint-Niklaas hadden de mogelijkheid om enkele klassen in te schrijven voor
een heuse poëziewandelworkshop over Paul Snoek en zijn gedichten. Deze tocht liep door de binnenstad van Sint-Niklaas.

Op stap
We stopten bij een aantal plaatsen of standbeelden waarmee Snoek iets te maken had: het park,
het standbeeld van Anton van Wilderode, de
schoolpoorten van het College waar hij zelf nog
op school zat, ... Daar kregen de leerlingen enkele
opdrachten voorgeschoteld over de gedichten
van Paul Snoek.
Elke groep kreeg zijn eigen gids. Samen met vier
andere studenten zorgde ik voor de gidsbeurten. Interesse was er vast en zeker. In totaal hebben we op één week ongeveer veertig groepen
rondgeleid. De leerlingen, leerkrachten en particulieren waren erg enthousiast over de opdrachten die voltooid moesten worden. Wijzelf
waren ook enorm tevreden over hun inzet. Poëzie is nu eenmaal niet altijd het meest geliefde
onderwerp bij jongeren.

’Kleuren kun je mengen,
woorden niet’
In het straatbeeld werden opvallende banners
opgehangen. Aan de kiosk in het stadspark heb
je misschien wel een groot exemplaar met een
slogan van Snoek zien hangen. ‘Kleuren kun je
mengen, woorden niet’, stond er op. Ook aan
de stadsschouwburg kan je nog een van de
banners bewonderen. Hierrond werden dan
de opdrachten opgebouwd. Bijvoorbeeld: een
gemixt gedicht dat terug in de juiste volgorde
gepuzzeld moest worden. Geen eenvoudige
opdracht, maar toch zijn de meesten er in geslaagd.
De tocht bestond niet alleen uit theorie-opdrachten. Iedereen kon zich in het STEM ook
uitleven aan de schildertafels. Daar moesten de
leerlingen een gedicht schilderen en het toe-

lichten voor de groep. Wat heb je getekend?
Waarom? Dat leverde grappige en vooral verrassende resultaten op.

Motivatie
Dit jaar is Paul Snoek twintig jaar overleden. Dit
was de aanleiding om deze opvallende persoonlijkheid even terug in de verf te zetten. De
vraag om een wandeltocht te maken kwam oorspronkelijk van de stad Sint-Niklaas. Die had aan
de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven gevraagd
om een poëziewandeling voor leerlingen en
particulieren te ontwerpen. Wij, studenten Nederlands, hebben deze uitdaging aanvaard.
Aangezien we zelf nog studeren, werd deze opdracht beoordeeld door onze lector. De resultaten hiervan hebben we nog niet, maar we zijn
er zeker van dat iedereen erg tevreden was met
het resultaat.
Kortom: het was een erg fijne en leuke activiteit. Het loonde de moeite om er veel tijd in te
steken. De reacties waren erg lovend en ik denk
dat we iedereen, en vooral onszelf, wel wat bijgeleerd hebben over poëzie, op een leuke en
actieve manier.
Jen Kegels
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Mountainbikeweekend SJKS’ers

Great Expectations
Misschien creëer ik al meteen té grote verwachtingen door deze tekst in te luiden met de hiervoor genoemde
romantitel van Charles Dickens, maar ik denk dat er geen andere vlag is die de lading zo goed dekt.
De inhoud van deze veelgeprezen roman mag dan wel geen enkele connectie hebben met het verhaal dat ik wil vertellen, de betekenis van de titel heeft die des te meer. Hoewel we in februari reeds voor de zesde keer
met onze leerlingen op mountainbikeweekend trekken naar Chimay, nooit
eerder waren de verwachtingen zo hoog gespannen als nu.

Ik hou van... afzien
Laten we het verhaal beginnen met de bescheiden recordopkomst. Het is
geen sinecure om twee dagen volle bak te gaan afzien in het diepe zuiden
van ons land. De mooie natuur, het gevoel van snelheid en de goede sfeer
compenseren natuurlijk wel al heel veel, maar geen van die drie zaken
maakt de hellingen minder steil of de modderstroken minder diep. Het
stemt ons dus uitermate tevreden dat er dit jaar maar liefst tweeëntwintig
leerlingen inschreven, waar we de vorige jaren altijd ergens strandden tussen de vijftien en de twintig enthousiastelingen.
Vervolgens zijn er bij die leerlingen voor de allereerste keer ook twee
meisjes. We kijken uiteraard in de eerste plaats vol verwachting uit naar de
prestaties van deze dappere dames. Aan de andere kant echter, zou het
natuurlijk ook wel eens kunnen dat onze tweedaagse, die toch altijd eerder een survivalcursus dan een cursus etiquette geweest is, op haar grondvesten zal daveren. Het weekendje Chimay is in het verleden toch steeds
een weekend vol haantjesgedrag, vieze energierepen en smerige routes
geweest, benieuwd of dit zo zal blijven. Voormalig collega Patrick Meersschaert zou er zich in elk geval vrolijk over gemaakt hebben dat het mountainbiken toch maar weer wat verder doorgedrongen is tot in alle uithoeken van de maatschappij.

SJKS-truitjes!
Een derde primeur die ons in spanning doet uitkijken naar het weekend,
is die van onze SJKS-wielertruien. Een bonte mengelmoes van felkleurige
wielertruien waarvan er steevast een paar nostalgisch doen terugdenken

aan de mooie jaren 90 in Sinaai of Belsele, is natuurlijk niet te versmaden,
maar de aanblik van vijfentwintig ‘afgetrainde’ jongelui die in fris, collegegroen uniform klaarstaan voor hun eigen Ardennenoffensief, moet beslist
nog een pak indrukwekkender zijn. Onder de begeleiders was dit een
droom die we al een paar jaar stiekem koesterden, maar die we naar de
buitenwereld toe toch niet goed durfden uitspreken. Onze vreugde was
bijgevolg amper te beschrijven toen we bij een eerste voorzichtig polsen
al meteen de volle steun kregen van een enthousiaste directie.

Originele ritten
Als laatste punt moeten we nog even aanstippen dat we in de loop van
dit jaar reeds enkele keren naar Chimay trokken op zoek naar nieuwe paden om onze ritten nog te verbeteren. Geen nood, de klassiekers onderweg blijven erin, maar waar het mooier, veiliger, pittiger kon, hebben we
geprobeerd om bij te schaven. Op het terrein waar we verblijven zelf, waar
bepaalde paden sinds het verlies van Patrick stilaan in verval aan het geraken waren, hebben we schop en hark ter hand genomen en geprobeerd
om het oude trainingsparcours zo goed mogelijk in ere te herstellen. Wie
na er de gewone ritten nog niet genoeg van heeft, zal dus naar hartenlust
kunnen bijtrainen! Als klap op de vuurpijl hebben we zelfs geprobeerd om
een culturele verrassing – die zal aantonen dat de woordenschat in alinea
vier niet toevallig gekozen is – in één van onze ritten te stoppen...
Veel nieuws onder de zon dus. Geen aardverschuivingen uiteraard, maar
de rechtgeaarde, Vlaamse wielerliefhebber weet dat de ene molshoop niet
de andere is en dat je niet zomaar aan een parcours kan sleutelen zonder
dat je daarmee een gezonde dosis spanning en opwinding veroorzaakt.
Maarten Van Looy
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De voorbereiding uit de doeken gedaan

Italië: be prepared
Ik vermoed dat het beeld dat ik heb als wij met onze grote groep leerlingen in Charleroi staan te wachten tot we
onze bagage kunnen laten wegen veel weg heeft van een aanmelding voor een of andere missverkiezing want
het enige wat ik dan langs alle kanten hoor is: “En... hoeveel kilo heb jij?”.
Het enige verschil is dat het bij ons te maken
heeft met het gewicht van de bagage en niet
van onze jonge dames en heren die staan te popelen om te kunnen vertrekken.
Ikzelf heb van die kilo’s (het gaat hier nog steeds
over de bagage; laat dat duidelijk zijn!) ook behoorlijk veel last, want naast de gewone spullen
die elke toerist nodig heeft loop ik ook elk jaar
met een karrenvracht aan papieren die noodzakelijk zijn om de hele organisatie tot op het
einde in goede banen te leiden.

Eens we weten met hoeveel we zijn begint het
steeds weerkerend verhaal: trachten zo snel
mogelijk te reserveren wat kan en hopen dat je
niet te laat bent. Prijzen voor vervoer aanvragen
doen wij per definitie bij verschillende maatschappijen maar de laatste 8 jaren is Ryanair veruit de goedkoopste maatschappij om ons snel
en veilig naar Rome te brengen.

Ryanair

Kort samengevat: spanning en af en toe een behoorlijke dosis stress.

Velen hebben net zoals ikzelf al eens een reis
geboekt bij Ryanair en weten dat dit eigenlijk
toch allemaal wel meevalt maar wat weinigen
weten is dat, wanneer je voor een grote groep
moet boeken, dit moet gebeuren met contingenten van 25 en op het ogenblik dat je begint
met namen in te tikken op je laptop heb je geen
zekerheid of er wel voldoende plaats is op het
vliegtuig voor alle deelnemers. Gelukkig is dit
nog nooit een probleem geweest maar veel
vervelender is dat je ook niet weet hoeveel
meer je zal moeten betalen voor de tweede
groep van 25 die je inschrijft: de enige zekerheid die je hebt is dat dit telkens duurder wordt.
Tot vorig jaar viel dit al bij al nog wel mee maar
– en dat zal wel door de crisis komen zeker – dit
jaar waren de prijzen behoorlijk duurder dan wij
konden voorzien.

Inschrijvingen

Pronto?

Als wij begin september aan alle leerlingen
van het eindjaar onze verschillende reizen hebben voorgesteld begint de rally: enerzijds van
leerlingen die hun groen inschrijvingspapier
binnenbrengen maar eveneens van collega’s
die elke dag opnieuw vragen hoeveel er al zijn
voor Spanje, Griekenland of Italië. Dit jaar was
zoals bekend de verdeling ook voor mij heel
erg onverwacht: geen Griekenlandreis deze
keer (vorig jaar nog meer dan 70 deelnemers!)
en een erg kleine groep die naar Madrid en
Barcelona trekt.

Een andere leuke bezigheid is: elke maandag
in de voormiddag telefoneren naar Firenze en
vragen of ik al kan boeken voor het Uffizi. Begin oktober zegt men mij steeds dat dit allicht
pas zal kunnen vanaf eind november maar als
je dat gelooft, dan mag je ervan overtuigd zijn
dat je niet binnen kan in dit prachtig museum
(en ik spreek hier van ondervinding). Dus bel
ik toch maar elke maandag opnieuw naar het
nummer dat ik ondertussen al uit mijn hoofd
ken en inderdaad, op het ogenblik dat je verwacht dat ze weer gaan zeggen dat het nog

Eén van die documenten (maar het aandeel
hiervan in het geheel van het gewicht is verwaarloosbaar) is mijn voorstel voor de reis van
het volgende jaar want steevast vraagt men
mij in de hotels of ik de data voor volgend jaar
al heb vastgelegd. En hier wordt het een beetje
lastig want ik heb toch wel mijn twijfels over de
organisatie voor het volgende schooljaar en de
reden waarom leg ik u uit op het einde van mijn
verhaal: mijn bijdrage gaat deze keer namelijk
over de voorbereiding van zo’n reis en wat daar
allemaal bij komt kijken.
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niet kan, vragen ze om hoe laat en met hoeveel je wil reserveren. Als je dan denkt dat
het in orde is van zodra je van die vriendelijke
dame aan de telefoon een reservatienummer
gekregen hebt, dan ben je hopeloos naïef
want reeds twee maal hebben wij het meegemaakt dat men, als je dan lijfelijk aan de reservatiebalie staat, jouw nummer niet meer
terugvindt. Op dat ogenblik moet je gewoon
wat blijven staan en lastig kijken en na zo’n tien
minuten komt er toch een oplossing zodat je
met je groep naar binnen kan.
Er zijn nog andere verrassingen te verwachten
maar natuurlijk hebben wij uit al die voorvallen geleerd dat je moet proberen voor alles
bevestigen op papier te hebben. Ik herinner
mij dat wij tijdens een van onze eerste reizen gereserveerd hadden in een restaurant in
Rome (buurt van Piazza Barberini) en omdat ik
die bewuste voormiddag in de buurt was wou
ik toch nog vlug even nagaan of alles in orde
was voor onze groep. De brave man in de keuken wist nergens van en terwijl ik zenuwachtig
heen en weer keek zag ik plots, juist boven zijn
telefoontoestel,een verfrommeld blaadje met
mijn naam met de volledig correcte reservatie
voor die dag. Hoe die man die heeft klaargespeeld weet ik nog niet, maar feit is dat er (weliswaar een half uurtje na het afgesproken uur)
bij iedereen gebraden kip op z’n bord lag. Maar
voor alle duidelijkheid: wij zijn toch niet meer terug geweest naar dat restaurant.

Welke leerkrachten gaan er
dit jaar mee?
Naast al deze praktische regelingen waarvoor
ik gelukkig ook een beroep kan doen op mijn
echtgenote die niet nalaat om te vragen of dit
of dat al in orde is, is er een veel belangrijker luik
bij de voorbereiden: het bespreken van het programma met de begeleidersgroep.

Binnen en over de grenzen
RUBRIEK

Om dit goed te laten lukken heb ik mij van bij
de start geïnspireerd op de techniek die onze
directeur gebruikte toen hij nog de Engelandreis leidde: hij (maar eigenlijk bedoel ik hier zijn
lieve echtgenote Anita) zorgde toen voor een
heerlijke maaltijd ten huize Roggeman zodat
de voorbereidende vergaderingen helemaal
geen belasting waren maar juist iets om naar
uit te kijken. Dat proberen wij dus ook en blijkbaar lukt dit nog altijd: onze voorbereidende
avond ergens in november in de Slagmolenstraat is steeds bijzonder zinvol want tijdens die
werklunch zorgen wij ervoor dat alle afspraken
doorgepraat worden (en doorgespoeld indien
nodig). Bij het naar huis gaan weet iedereen van
de ploeg wat en wanneer hij of zij moet gidsen;
ook alle andere taken worden die avond verdeeld zodat iedereen op eigen tempo kan starten met z’n voorbereidingen.
Over het opvolgen van alle betalingen en het
goed bijhouden van alle reservatie ga ik jullie verder niet onderhouden: dit is eigenlijk vooral een
kwestie van nauwgezet opvolgen en tijdig aan
de alarmbel trekken indien nodig (en dat kan bij
‘die Italianen’ wel eens wat energie kosten).

en hun ouders aanwezig zijn. Het doel van die
avond is dubbel: enerzijds willen wij ervoor zorgen dat alle deelnemers alle informatie hebben
maar anderzijds willen wij ook dat alle ouders
goed op de hoogte zijn van de afspraken die
wij maken met de groep en die ervoor moeten
zorgen dat alle vlot verloopt: dat dit niet altijd zo
eenvoudig is zal u allicht niet verbazen wanneer
u weet dat wij toch zo’n tien dagen met meer
dan tachtig jongens en meisjes van 17-18 jaar
op reis zijn. Misschien moet ik het hierover wel
eens hebben in een volgende bijdrage voor ons
schooltijdschrift want ik zou mij nu beperken tot
de voorbereiding!

Kostprijs
Ik heb het lastigste tot het einde bewaard: hoe
evolueert de prijs van zo’n reis? Wie even nadenkt kent het antwoord: het wordt elk jaar
wel een beetje duurder! Als ik de evolutie over
de voorbije twaalf jaar bekijk dan zie ik een logische stijging elk jaar maar toch ben ik niet zo
gerust in de toekomst want vanaf dit jaar hebben wij in Italië niet alleen af te rekenen met
extra verblijftaksen voor alle toeristen, maar ook
verschillende musea die wij vroeger gratis konden bezoeken vragen nu entreegeld.

maal niet gerust in de evolutie van de prijzen
van het vliegtuig: die hebben ons dit jaar stevig
verrast en ik vermoed dat dit er niet beter op zal
worden in toekomst...
Eigenlijk denk ik zelfs dat we – maar dat durf ik
niet te luid zeggen – de laatste jaren verwend
werden door (te) goedkope vluchten en dat we
nu stilaan naar realistischer prijzen aan het evolueren zijn...

Waarom weegt mijn valies
zoveel?
En nu ben ik terug bij mijn zware valies van het
begin van het verhaal: ik weet nog niet goed
wat ik als voorstel voor volgend jaar zal doen:
een dag minder in Rome? Niet meer met het
vliegtuig vertrekken? Geen hotels meer in het
centrum van de stad? Het blijft voorlopig nog
koffiedik kijken, maar van één zaak moet u overtuigd blijven: wij zullen blijven trachten om, in
eer een geweten, een zo knap mogelijke reis tegen een zo goed mogelijke prijs te organiseren.
Marc Buytaert

Info voor deelnemers en ouders
Zo’n zes weken voor we vertrekken is er een
infoavond op school waarop alle deelnemers

En mocht het zich tot die factoren beperken,
dan zou het nog meevallen maar ik ben hele-
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RUBRIEKen over de grenzen
Binnen
Naar Oxford met
wetenschappers in spe

De franje van Spanje!

Kroniek van een
aangekondigde... reis!
De tamme en de wilde kastanje? De appeltjes van Oranje?
De champagne? Die hebben we gehad! Toch kan voor sommigen
onder ons het aftellen weer beginnen!
Tijdens de zomer 2011 rijpte een nieuw reisconcept. Confrontatie, provocatie en consternatie, dat zouden de ingrediënten worden voor een originele themareis.
Confrontatie met al het karakteristieke en
excentrieke van Spanje. Provocatie door het
blootleggen van taboes van de dictatoriale
terreur tot de libertijnse explosie in al zijn
facetten die daarop volgde. Algauw werd
duidelijk dat geen andere steden dan de
rivaliserende hoofdsteden Madrid en Barcelona konden leiden tot ons laatste sleutelwoord: consternatie.

September 2011: de maand van alles of niets
Sinds de voorstelling van deze Spanjereis aan onze prille zesdejaars op 2 september was de
spanning onder de reisleiders te snijden. Twee woorden spookten voortdurend door onze hoofden. TODO... Gaat de reis door?... Of wordt het niets? NADA...
Naarmate de deadline naderde, weerklonk steeds vaker nada, niets, nada, niets, ... maar NIETS is
zoals het lijkt!
De coup de théâtre kwam op 20 september. Zoals gewoonlijk waren er veel gegadigden voor de
Italiëreis. Voor Griekenland en Spanje liepen de inschrijvingen gelijk op, maar al gauw bleek dat
er te weinig kandidaten waren om de Griekenlandreis te organiseren. Wil het nu lukken dat er bij
de Spanjekandidaten zeer overtuigende leerlingen zaten die veel Griekenlandreizigers wisten te
overhalen om naar Spanje te gaan. En TADA! zo werd NADA plots omgetoverd in TODO.

Tussen droom en daad...
Inderdaad, ... in die fase zitten we nu. Sinds 20 september is er al veel geregeld: reisroute, dagplanning, vluchten, hotels, vervoer ter plaatse, reservaties voor musea en restaurants. Om dit alles
voor iedere deelnemer concreet te maken, organiseren we op woensdag 15 februari een ouderavond. Dan zal eenieder inzien dat voor deze droom geen wetten en praktische bezwaren in de
weg staan.
We beloven jullie in het juninummer van Ic Hou een verslag van onze Spanjereis.
Inge Callewaert en Anne-Mie Verbeke

Welkom op JET:
de onderzoekssite
voor kernenergie!
43 leerlingen uit de wetenschappelijke studierichtingen van
onze derde graad hebben zich
ingeschreven voor een trip naar
de Joint European Torus (JET) in
onze zusterstad Abingdon tijdens
de krokusvakantie. JET is een
onderzoekscentrum voor kernfusie waaraan wetenschappers uit
tientallen landen meewerken.
Om verschillende redenen zal dit ongetwijfeld
een boeiende onderneming worden want misschien wordt het wel een historisch bezoek
omdat binnen afzienbare tijd het hele project
naar het Franse Cadarache (JET wordt dan ITER).
Naast dit bezoek staan nog een aantal interessante ontdekkingen op het programma.

In het spoor van Morse...
Donderdag 23 februari staat er in de namiddag
een rondleiding door Oxford (waar we in de
jeugdherberg logeren) op het programma: onder
leiding van Engelstalige gidsen krijgen onze leerlingen op deze manier niet alleen een uitstekend
beeld van deze historische stad, maar het biedt
hen ook de gelegenheid om enkele Colleges te
bezoeken en in een van de oudste bibliotheken
van Europa (de Bodleian library) binnen te geraken; hopelijk krijgen we daar het originele manuscipt van ‘hebban olla vogala’ te zien...

JET
Vrijdag vormt het hoogtepunt want dan worden wij in de voormiddag ontvangen op JET
door onze oud-leerling, kernfysicus Jef Ongena. Na de middag krijgen we een erg originele
rondleiding in een public school in Abingdon
en na de klassieke ‘afternoon tea’ zijn we nog tijdig in Oxford voor de Evensong in New College.
Zaterdag komen we met de bus terug maar we
hebben zeker voldoende tijd om in Londen een
bezoek te brengen aan het science museum.
Nieuwsgierig? Wij beloven een uitgebreid verslag in de Ic Hou die in juni verschijnt.
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Marc Buytaert

Criminologie?
Mensenrechten?
Seksuologie?

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.
www.kuleuven.be

plankenkoorts
IDJ heeft de wind in de zeilen

Erg jeugdige tachtigjarige
‘In Dulci Jubilo, singhet ende weset vro’. Het is al sinds de oprichting van
het knapenkoor In Dulci Jubilo een leuze die hoog in het vaandel wordt
gedragen. In 2011 loonde het de moeite dit devies extra in de verf te zetten. In Dulci Jubilo vierde immers zijn 80e verjaardag en het deed er alles
aan om dit niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. Met heel wat concerten, voor elk wat wils.
De liefhebbers van het klassieke genre werden
op hun wenken bediend met ‘Op de koffie bij
Bach’: een hele middag muziek van Bach, met
tussendoor koffie en gebak.
Ook het traditionele kerstconcert mocht natuurlijk niet ontbreken en voor deze gelegenheid
sloegen de knapen de handen in elkaar met het
Vlaams Radiokoor. Moderne kerstmuziek van
Britten werd afgewisseld met traditionele carols,
goed voor een stemmig optreden waar ze niet
alleen in Sint-Niklaas van konden genieten, maar
ook in Merelbeke, Lier, Zoersel, Brugge en Vlierbeek.

Men on stage
Máár, In Dulci Jubilo is meer dan enkel een
knapenkoor. In het voorjaar van 2011 zette het
mannenkoor zijn schouders onder een nieuw
initiatief: Men on Stage, een festival met enkel
mannenkoren. Een unicum voor Vlaanderen.
Datzelfde mannenkoor eindigde het jaar op een
meer lichtvoetige wijze met ‘Let it S(w)ing’, een
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aanstekelijk swingend concert samen met Sandrine en het vocaal ensemble Voix-là.

Requiems
Hoewel 2011 een feestjaar was, liep er toch een
opvallende rode draad doorheen het programma van IDJ: requiems. De knapen verleenden in
september hun medewerking aan het War Requiem van Britten, een prestigieus project naar
aanleiding van de tienjarige herdenking van

09/11. Enkele weken later stond er opnieuw een
requiem op het menu, namelijk dat van Fauré.
Dat requiem kreeg midden november écht een
zwart randje toen het koor hiermee afscheid
nam van SJKS-leraar Jo Hermans, die ook jarenlang bestuurslid van IDJ was.

Een klassieker: Lourdes
Concerten, concerten, concerten, doen zij dan
niets anders? Natuurlijk wel. De bestemming
van de jaarlijkse koorreis was- toepasselijk voor
een feestjaar – de klassieker der klassiekers:
Lourdes. Opnieuw veel optredens voor de bedevaarders, dat klopt, maar Lourdes is meer
dan dat. Het is bijvoorbeeld ook een uitgelezen
uitvalsbasis voor wandelingen in de adembenemende Pyreneeën. Bovendien sloeg IDJ in
het tweede deel van de reis zijn tenten elders in
Frankrijk op, in de Cévennes.
In Dulci Jubilo kan dus niet alleen terugblikken
op een rijke 80-jarige geschiedenis, maar ook op
een rijk gevuld jubeljaar.
Bovendien is het koor niet
van plan om op zijn lauweren te gaan rusten. Onder
impuls van dirigent Dieter
Van Handenhoven is het
koor opnieuw uitgegroeid
tot een vaste waarde in het
Vlaamse koorlandschap.
Klaar voor een nieuwe
bloeiperiode. Klaar voor
nog eens 80 jaar.

plankenkoorts
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Jeroen Hermans (6GWib) en Elise Burm (6LWib)
en hun liefde voor het schooltoneel

“We zijn gewoon getypecast!”
Wie de speellijst van het schooltoneel bekijkt, kan er niet omheen: het College heeft iets met
Shakespeare. Midzomernachtsdroom (1991), Hamlet (1998), Richard III (2010), Romeo en Julia
(1993 én 2011) en Titus Andronicus (2007) werden al door de collegeploeg onder handen genomen. Aan dat rijtje
mogen we dit jaar Koning Lear toevoegen, al kreeg het stuk voor de gelegenheid de titel Leartje Toch! mee.
Zijn het de universele thema’s die het ‘m telkens doen? De onverwoestbare taal? De ijzersterke verhalen die na vier eeuwen nog niks aan vitaliteit
en actualiteit ingeboet hebben? Of komt het gewoon omdat Shakespeare
steevast een goed gevuld blik personages opentrekt en zoiets perfect binnen het opzet van een schooltoneel past? Of is het net die unieke cocktail
van al deze elementen?

Met nieuwe partner
De stukkeuze mag dan volledig binnen de toneeltraditie passen, toch waait
er een nieuwe wind doorheen de schooltoneelfamilie. Na een uit de hand
gelopen flirt van enkele jaren met de Heilige Familie, een jarenlang huwelijk met de Presentatie en enkele single jaargangen, hebben we een nieuwe
partner in crime gevonden: de Broederschool. Een theaterproductie op poten zetten gaat niet in de kouwe kleren zitten en het is immers zoveel fijner
als je de lasten en lusten kan delen... Dit jaar werd de regie toevertrouwd aan
Jochen Balbaert, die als theater- en televisieacteur al wat kilometers op de
teller heeft, maar als regisseur nog net iets groener achter de oren is.
Tegen de tijd dat u dit leest, is de eerste huwelijksnacht achter de rug en
hoort Leartje Toch! al tot het (verse) verleden, maar toen wij de temperatuur op de repetities gingen peilen, begonnen de eerste premièrezenuwen pril op te spelen. We laveerden Elise Burm (6LWib) en Jeroen Hermans
(6GWib) richting praatstoel. Beiden debuteerden exact zes jaar geleden
opmerkelijk in de fel gesmaakte Indigovoorstelling Kamergesprekken en
sluiten dit jaar hun school- én theatercarrière op het College af. Met veel
enthousiasme en liefde praten ze over hun ervaringen op de planken.

Vertrouwen hebben in elkaar
Welke rol spelen jullie precies en hoe ervaren jullie die rol?
Elise: Ik speel Cordelia. Zij is de derde dochter van Koning Lear. Ze wordt in
het begin van het stuk door haar vader verbannen. Helemaal op het einde
van het verhaal keert ze terug en ziet ze haar vader voor het eerst sinds
haar verbanning terug. De emoties laaien op dat moment zeer hoog op.
Helemaal op het eind wordt ze samen met haar vader gevangen genomen en vermoord.

In de laatste scène draagt Lear me in zijn armen naar voor. Ik ben dan al
dood. Dat ging aanvankelijk niet van een leien dakje: het zag er allesbehalve natuurlijk uit. Bovendien is mijn tegenspeler niet zo erg groot. Om
zoiets geloofwaardig te kunnen spelen moet je vertrouwen in elkaar leren
hebben. Dat vertrouwen is gedurende het repetitieproces gegroeid, waardoor de scène er nu veel echter uitziet.
Jeroen: In het stuk vertolk ik Albany, de man van één van Lears slechte
dochters. In het begin van het verhaal ben ik erg onderdanig, een echte
sloef. Doorheen het stuk durf ik steeds meer voor mijn mening op te komen en verlies ik die ‘sloefigheid’, zeker als ik erachter kom dat mijn vrouw
me bedrogen heeft. Uiteindelijk blijf ik als enige over en volg ik Lear op. Je
kan gerust zeggen dat het personage op het einde van het stuk volledig
ontbolsterd is.
Die evolutie is niet eenvoudig om te spelen, want die verandering wordt
niet echt getoond, waardoor het niet alleen voor mij maar ook voor het
publiek wel even wennen is.
In koor: Eigenlijk zijn wij zowat de enige twee goede zielen van het stuk.

Zulke scènes vragen heel wat van je. Net voor ik op moet, probeer ik een
rot gevoel op te roepen. Dat gaat niet vanzelf, maar Norbert (nvdr. De Beule, die Lear vertolkt) en ik voelen elkaar zeer goed aan. Op dat ogenblik zit
ik zo in mijn rol dat ik ook echt begin te wenen. Na een doorloop op de
repetitie ben ik dan ook helemaal uitgeput.
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Op het lijf geschreven?
Kunnen jullie je ook in jullie personages herkennen?
Elise: Cordelia heeft een groot hart en is van goede wil. Daar vind ik mezelf zeker in terug. Ze geeft veel, maar krijgt daar weinig voor in de plaats.

plankenkoorts
Haar oprechtheid wordt door de anderen niet
gezien. Ze bedoelt het heel goed, maar het pakt
voor haar slecht uit. Dat is iets waar iedereen
toch af en toe mee te maken krijgt.
Jeroen: In die ‘sloefigheid’ herken ik me niet volledig, maar andere aspecten zijn wel heel herkenbaar. Zo blijft Albany meestal erg kalm, maar
als het erop aankomt, kan hij wel van zich afbijten. Zo ben ik zelf ook. Zolang alles goed gaat,
ben ik heel rustig, maar slaat er iets tegen, dan
kan ik echt uit mijn krammen schieten.
Alweer in koor: In feite zijn we gewoon getypecast!
Schets eens – voor de toneelleken onder ons –
hoe zo’n voorstelling tot stand komt.
We zijn aan tafel begonnen, met een eerste
tekstlezing. Op die manier hebben we gezocht
naar een juiste tekstzegging, hebben we geëxperimenteerd met intonatie, stemmetjes, ...
Voor de kerstvakantie verliep het repetitieproces
erg rustig, maar daar is in de vakantie toch wel
verandering in gekomen.
De regisseur heeft ons vrij los gelaten. Hij gaf
de richting aan waarin de rol moest evolueren,
maar voor de concrete invulling kregen we heel
wat ruimte. Jochen stimuleerde ons ook om
steeds op zoek te gaan naar nieuwe aspecten
van ons personage, prikkelde ons om nieuwe
dingen te doen.
Kledij helpt hier heel goed bij. Je springt in je
personage als je in je kleren springt.
Toch kostte het ons wel wat moeite om onze
personages beet te krijgen en uiteindelijk te
gaan handelen en denken vanuit ons personage.

Magische sfeer
De entourage bij het schooltoneel is echt fantastisch. Je begint met een groep mensen die
elkaar helemaal niet kennen, daarna word je
steeds closer. Je wordt een groep mensen die
allemaal naar hetzelfde doel streven: een goede
voorstelling maken. Het is geweldig hoe zoiets
op zo’n korte termijn kan ontstaan. Je smeedt
een band door dingen samen te doen en te maken.

In de kerstvakantie zit je twee weken voortdurend samen. Gedurende die tijd ontstaat een
magische sfeer die helemaal anders is dan op
school. Je bént misschien wel op school, maar
het voelt helemaal anders aan.

Studiestimulans
Hoe combineren jullie jullie studiewerk met
de vele repetities?
Elise: Het schooltoneel geeft met de broodnodige energie om me op te laden voor het studeren. Je hebt iets om naar uit te kijken en dat heb
ik nodig om me te motiveren. Je leert ook je tijd
efficiënter te gebruiken: meer leren op een kortere termijn. Meedoen aan het schooltoneel is
dus goed voor je timemanagement. Iets wat je
later, op de unief, nog goed van pas kan komen.

6 jaar Collegetoneel!
Jullie zijn niet aan jullie proefstuk toe. Zowel
bij Indigo als het schooltoneel stonden jullie
al op de planken.
We hebben allebei in het eerste jaar een hoofdrol gespeeld in de Indigovoorstelling Kamergesprekken. We hadden toen zelfs meer tekst
dan nu. Je kan wel stellen dat we onze schoolcarrière begonnen en geëindigd zijn met een
hoofdrol.
Jeroen: Het was de eerste keer dat ik op een
podium stond. Ik moest een jongetje spelen
dat van voetballen hield en heel slecht punten
had op school, terwijl ik totaal niet sportief ben
en wel goede punten haalde. Die rol zal mij wel
altijd bijblijven.
Elise: Het schooltoneel is anders: je speelt in de
schouwburg, je krijgt een echte regisseur voor
je, hebt meer repetities. Bij Indigo werd je meer
bij de hand genomen, je werd meer gestuurd.
Jeroen: Je kan het goed vergelijken met de evolutie in de manier van lesgeven: die is ook helemaal anders in het eerste jaar dan in het zesde
jaar.
Het grote verschil ligt eigenlijk in de sfeer: je
gaat na de repetities samen op café, de groep
hangt meer samen. Toch heeft Indigo ook zijn
charme; het vormt een soort aanloop naar het
schooltoneel.

Voor het eerst werkt het College samen met
de Broeders. Hoe verloopt dat?
De samenwerking met de Broeders verloopt erg
goed. Het lijkt wel of we leerlingen van dezelfde
school zijn. Het maakt echt weinig uit op welke
school je zit, we zijn gewoon ‘de mensen van
het schooltoneel’.

Een kans die je niet mag laten
liggen
De voorstellingen staan nu voor de deur.
Last van premièrestress?
De stress groeit inderdaad. We zijn echter goed
voorbereid, de tekst zit echt in ons. Het concept zit goed, al moet er nog wel wat aan de
uitspraak en de verstaanbaarheid geschaafd
worden. De uitdaging ligt ook in het feit dat je
het telkens moet spelen alsof het de eerste keer
is. Je moet het fris houden. Daarnaast verlangen
we ernaar om datgene waar we al zo lang aan
gerepeteerd hebben, ook aan de mensen te
kunnen laten zien.
Aan de ene kant wordt het dus hoog tijd dat de
voorstellingen eraan komen, anderzijds vinden
we het nu al jammer dat het bijna voorbij is.
Waarom moeten de leerlingen die na jullie
komen absoluut aan het schooltoneel
deelnemen?
Jeroen: In de eerste plaats omdat je het graag
doet. Als de kans zich voordoet, moet je die grijpen. Ik had nog nooit toneel gespeeld en door
mee te doen met het schooltoneel en Indigo
kwam ik voor het eerst in contact met theater.
Elise: Voor de sfeer. Het klinkt erg cliché, maar
het is echt zo.

Wie weet?
Tot slot: valt met dit stuk ook het doek voor
jullie toneelcarrière?
Jeroen: Ik heb niet meteen studieplannen in die
richting, maar ik zou me wel willen engageren in
een amateurgezelschap.
Elise: Iets met theater gaan doen lijkt me nogal
risicovol: je weet nooit in wat voor wereld je
terechtkomt. Maar ik kan natuurlijk wel altijd als
leerkracht naar het College terugkeren om opnieuw met het schooltoneel te kunnen meespelen...
BN
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Op 6 mei in de stadsschouwburg

Skairo maakt
zich klaar voor
eindsprint
Over enkele maanden kunnen we weer genieten
van de mooie voorstelling van Skairo, de dansgroep
van onze school die volledig bestaat uit leerlingen.
Vooral meisjes, maar ook meer en meer jongens zien
het wel zitten om hun danskunsten te tonen.
De dansers zijn druk aan het oefenen, maar twee van
hen vonden toch de tijd om uit te leggen wat er zo
uniek is aan dit project.
Gauthier Geeraerts volgt Sportwetenschappen in
het vierde jaar en is danschoreograaf, net als Magalie
Smets. Zij zit in haar laatste jaar en neemt na de
opvoering in mei afscheid van Skaïro.
Beste Gauthier en Magalie, jullie zijn beiden choregraaf bij Skairo.
Zijn jullie daarbuiten ook nog actief als danser?
Gauthier: “Ik heb nooit een dansopleiding gevolgd of lessen genomen,
als je dat bedoelt. Ik heb alles zelf geleerd. Vooral via muziekvideo’s heb
ik een aantal technieken geleerd, zoals het poppen en locken. Ik zoek
zelf dansbewegingen die niet te moeilijk zijn maar er wel moeilijk uitzien.
Tegenwoordig oefen ik vooral op tutting (nvdr. het maken van gracieuze
bewegingen zoals vroeger werd gedaan in het oude Egypte).
Magalie: Ik dans bij een vereniging in Puurs en in Sint-Niklaas, maar ik dans
even vaak gewoon samen met mijn vrienden.

Ideale uitlaatklep
Vanwaar de passie voor de dans?
Magalie: Ik weet niet vanwaar het komt, maar ik heb een enorm grote
drang om te dansen. Als ik niet kan dansen loop ik vaak slechtgezind rond.
Van dansen word ik gewoon enorm gelukkig. Ik kan het eigenlijk niet echt
verklaren. Voor mij is het een manier om mijn emoties te kunnen uitdrukken. Ik kan er mijn vreugde in kwijt, maar ook mijn woede of verdriet. Ik
denk dat ik een heel ander iemand zou zijn mocht ik om de een of andere
reden niet meer kunnen dansen.
Gauthier: Mijn zus had ooit tijdens dansen op school ‘ the electric boogie’
geleerd. Dat ziet eruit alsof er een golf door je armen gaat. Toen ze mij dat
aanleerde, kreeg ik de smaak te pakken. Sindsdien heb ik mezelf verschillende dingen aangeleerd die ik zag in de clipjes van o.a. Usher en Chris
Brown. Vandaag hou ik mij daar niet zo veel meer mee bezig om bewegin-
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gen over te nemen van andere mensen, maar eerder om zelf bewegingen
uit te vinden.

Tonen wat je in je mars hebt
Kijken jullie naar de dansprogramma’s op tv en wat vind je daar leuk
aan?
Magalie: Ja, ik kijk er wel vaak naar. Het leukste aan dansprogramma’s vind
ik de audities omdat daarin een kandidaat echt zichzelf laat zien. Ze tonen
iets dat ze zelf gemaakt hebben, waardoor het heel persoonlijk en uniek is.
Gauthier: Ik volgde ‘So you think you can dance’, en dan vooral de selecties, die waren heel grappig. De live shows zijn ook supermooi om naar te
kijken maar ik vind dat er veel meer de nadruk moet liggen op de dans zelf
en niet zozeer op de show errond.

Popping en Locking? Uh?
Popping is een dansstijl waar je je lichaam laat schokken. Doordat je
op een explosieve manier al je spieren aanspant krijg je een schokkend effect. Een voorbeeld van popping is het bewegen als een robot. Locking is het tegenovergestelde. Door middel van springen, wijzen, lachen, klappen en snelle handbewegingen laat je je lichaam los.
Beide stijlen hebben een connectie met elkaar en daarom noemen
we het ‘Popping&Locking’.

plankenkoorts
Heb je een idool waar je naar opkijkt?
Gauthier: De groep the JabbaWockeeZ is echt een inspiratie bron voor mij.
De manier waarop zij met simpele bewegingen toch super spectaculaire
dansen kunnen brengen, vind ik echt ongeloofelijk.
Magalie: Een specifiek idool heb ik niet echt. Dansers die hun eigen ding
durven doen en geen angst hebben om te tonen wat ze kunnen, daar kijk
ik naar op.
Welke muziek verkies je om op te dansen?
Magalie: Ik dans het liefst dancehall/reggaeton omdat ik daar echt helemaal blij van word. Dan hou ik ook nog van elk liedje waarbij de songtekst
me op de een of andere manier raakt. Als ik me herken in de tekst van een
liedje, dan gaat het dansen zoveel beter. Je kan je dan echt helemaal inleven in de tekst.
Gauthier: Ik hou van verschillende soorten muziek om op te dansen, van
R&B tot dub step (nvdr. electronische muziekstijl waarbij de baslijn en het
hoge tempo zeer belangrijk zijn). De tekst en sound-effects zijn voor mij
belangrijk om op mijn manier het liedje ‘uit te beelden’.

Hoeveel keer per week/ maand oefenen jullie?
Gauthier: Een keer per week geef ik samen met Laura les aan de jongensgroep. En een keer dans ik mee met de groep van het zesde jaar (groep
van Magalie).
Magalie: Helena en ik geven twee middagen per week les en we spreken
af en toe ook nog samen af buiten school of over de middag om een stukje nieuwe choreografie te maken. Op die manier kunnen we elke sessie iets
nieuws aanleren.

Choreograaf zijn is het leukste
Waarom doe je mee met Skairo?
Gauthier: Toen ik nog niet op deze school zat, heb ik de show eens gezien. Er deden toen enkele vriendinnen van mij aan mee. Maar toen ik vorig schooljaar zelf op het College zat, vroegen Laura en Hanna of ik wou
meedoen met hun groep. Ze kenden mij al en wisten dat ik kon dansen.
Ze vroegen ook of ik ze een beetje wou helpen met de choreografie van
de jongensgroep. Ik zorgde voor de mix en enkele nieuwe stukken dans
waardoor ik ‘mede- choreograaf’ werd.
Magalie: Toen ik in het eerste jaar zat werd Skairo voorgesteld door de leerkrachten en ik was meteen overtuigd. Ik denk dat toen ook wel de meeste
meisjes van onze klas meededen dus dat was leuk.
Wat vind je het meest leuke: zelf dansen of de choreografie
verzorgen?
Magalie: Je kan de twee eigenlijk niet vergelijken, maar ik vind het toch
leuker om zelf les te geven. Je hebt het zelf in de hand en het is toch wel
iets waar je elke week naar uitkijkt. We hebben ook gewoon een heel toffe
en goede groep en dat maakt het ook leuk om les te geven. De dansers
pikken de pasjes snel op.
Gauthier: Ook ik vind de choreografie het leukste. Het is niet gemakkelijk
om een volledige dans in elkaar te steken, maar als het eindresultaat er is,
loont het de moeite. En de muziek in elkaar steken vind ik ook zeer leuk.
Wij dansen elk jaar op een mix van een drietal liedjes. Ik vind het leuk om
een geschikte overgang te zoeken en met die overgang ook iets de doen
in de dans.

Plankenkoorts?
Zijn jullie geboren podiumbeesten of hebben jullie ook last van
plankenkoorts?
Gauthier: Ik ben zeer zenuwachtig voor een optreden. Maar eens je bezig
bent en je hoort het gejuich van het publiek dan verdwijnen die zenuwen.
Magalie: Ook ik ben elke keer wel weer zenuwachtig als ik moet optreden.
Deze keer zal dat ook zo zijn, omdat Helena en ik zelf de choreografie hebben gemaakt en dat maakt het toch wel iets spannender. Optreden geeft
zeker en vast een kick en ik doe het ook heel graag, maar toch denk ik dat
ik het liefste gewoon dans als er niet te veel mensen kijken. Zo moet je niet
echt nadenken, op een podium moet je je meer ‘bewijzen’.
Magalie, jij zit in je laatste jaar, hoe zal je terugkijken op je ervaring met skairo? Zal je blijven dansen?
Magalie: Ik ga Skairo zeker en vast missen. Het is iets waar je toch wel intensief mee bezig bent en het gaat raar zijn als het afgelopen is. Af en toe
spreek ik ook nog oud-choreografen en ze missen het ook allemaal enorm.
Ik heb nu al veel mooie herinneringen aan Skairo en ik denk dat de voorstelling binnenkort ook heel speciaal zal zijn omdat we weten dat het voor
ons de laatste keer is.
We komen zeker kijken, bedankt en succes!
SH
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plankenkoorts
Joni Nielandt (4Wc) in achtergrondkoor

De Grote Sinterklaas Show
Vanaf vrijdag 25 november 2011 zong Joni Nielandt mee in het achtergrondkoor van ‘de Grote Sinterklaas Show’
van Studio 100 in het Sportpaleis te Antwerpen, met als artiesten o.a. K3, Samson en Gert, Mega Mindy, Plop,
Amika, Bumba, Piet Piraat, Dobus en Bobo. Een ervaring!
Hoe verliep die vrijdag?
We moesten al vroeg aanwezig zijn in het Sportpaleis om de soundcheck te doen. Gelukkig
hadden we de avond daarvoor al de podiumplaatsing gedaan en de headsets getest. Vrijdag
moesten we vooral op het podium lang wachten en veel herhalen, omdat dat ook de eerste
keer was dat we met de artiesten, het orkest,
het ballet en het koor allemaal samen oefenden.
De laatste aanpassingen gebeurden ook toen
en pas ’s avonds laat na de generale repetitie
mochten we naar huis.
Hoe zag het weekend van 26 en 27 november
eruit?
Het waren erg lange, vermoeiende dagen. Het
was ook erg belastend voor onze stem, aangezien onze zangcoach zelfs toen we niet op het
podium stonden nog alle liedjes wou herhalen.
We moesten drie shows per dag doen: één om
10 uur één om 13 uur en één om 17 uur. Wanneer we niet moesten zingen, konden we even
uitpuffen op stoelen die achter ons stonden,
want zo’n hele show recht staan is heel vermoeiend. Tussen de shows waren er broodjes
en warme maaltijden voorzien bij de catering
en voor de rest moesten we onze stemmen sparen en onszelf bezighouden, maar we amuseerden ons zeker, de sfeer was aanwezig!
Zongen jullie in ieder liedje mee?
Ja, in ieder liedje zongen we mee op de achtergrond. We zongen niet de melodie die de artiesten zingen, maar wel meerstemmige stukken
ter begeleiding. We worden ingedeeld in hoge
stemmen, hoge middenstemmen, lage middenstemmen en lage stemmen en zelfs in die
groepen wordt er soms nog een onderscheid
gemaakt tussen hoog en laag, dat hangt er
vanaf hoeveelstemmig we moeten zingen. In
iedere show wordt er niet alleen gezongen en
gedanst, maar er moest ook altijd een verhaal

32 IC HOU februari 2012

achter zitten. Nu was er het probleem dat alle
cadeautjes van Sinterklaas gaan vliegen waren
en dat daarom iedere artiest z’n liedjes moest
zingen om een pakje naar beneden te krijgen.
Gingen er veel repetities aan vooraf en
waren die vermoeiend?
Ongeveer een maand voor de show kregen we
te horen of we geselecteerd waren om mee te
mogen doen en sindsdien hebben we ongeveer iedere vrijdag en zaterdag gerepeteerd. We
moesten op iedere repetitie aanwezig kunnen
zijn anders mochten we niet meer meedoen.
Soms werd er wel eens een repetitie geschrapt
of ingekort of verlengd. Het waren erg vermoeiende dagen, ook omdat die weekends heel
dicht tegen de examens lagen.
Hoelang zing je al in het Studio 100-koor en
bestaat dat uit veel leden? Wat doen jullie
in de lessen?
Dit is nu het vijfde jaar dat ik daar zing. In het
zesde leerjaar moest ik auditie doen en dan
werden we volgens leeftijd in groepen ingedeeld. Ieder jaar komen er weer nieuwe leden
bij en moeten er ook kinderen weg aan het
einde van het schooljaar na ons zangexamen.
De leeftijden van het koor varieert ongeveer
van kinderen van 8 jaar tot jongeren van 20 jaar.
Het koor maakt deel uit van de Dansstudio die
nog strenger is en nu ongeveer bestaat uit 800
leden. Niet iedereen doet mee aan de shows.
Voor de Sintshow hadden ze voor het koor bijvoorbeeld oudere meisjes nodig met een bepaald soort stemkleur. Terwijl ze daartegenover
voor de Kerstshow kleinere en jongere kinderen
nodig hebben. Als we niet voor een show repeteren hebben we toch twee keer per week les.
Op maandagavond hebben we een uur zang
van onze zangcoach en een uur spel van een
andere leraar. Zijn lessen dienen ervoor om ons
meer uit te kunnen leven in wat we zingen en

om geen verlegenheid of angst te tonen voor
publiek. En op woensdag hebben we nog eens
anderhalf uur zang. Tijdens die zanglessen zingen we verschillende liedjes, ook telkens meerstemmig. Soms zingen we Studio 100 liedjes,
maar soms zingen we ook popsongs of musicalliedjes waar onze zangleraar dan zijn eigen arrangement van maakt.
Is het niet kinderachtig om met K3 of
Samson en Gert of de andere artiesten
samen te werken?
Ik kan me voorstellen dat dat voor sommige
mensen zo lijkt, maar buiten de shows hebben
we niet zo heel veel met de artiesten te maken.
Bij het koor gaat het gewoon om zingen en bij
het ballet om dansen. Maar het is natuurlijk altijd
leuk om mee te mogen doen aan een show.
Hoe is het om in het Sportpaleis te staan?
Als je daar staat voor een zaal waar ruim 17.000
man in past, lijkt het nog groter dan wanneer
je in het publiek staat. Het was een geweldige,
onvergetelijke ervaring om daar te staan en al
die kleine kindjes uit hun dak te horen gaan om
Mega Mindy en Sinterklaas te zien!

internationaal project
Uitwisselingsproject met Emmerich – 2012

Met grote groep moderne talen-leerlingen
naar Duitsland
Aan inter- en nationale uitwisselingsprojecten ontbreekt het in onze school zeker niet. In het tweede jaar loopt
er een project met Terneuzen, in het derde jaar met Deventer, in het vijfde jaar laten we ons volledig gaan met
Brussel en zu guter Letzt Emmerich in Duitsland.
Waarom wij deze projecten zo belangrijk vinden? Het is een toegankelijke manier om onze
leerlingen in contact te brengen met leeftijdsgenoten uit nabije streken en landen.
Uit ervaring weten wij dat deze uitwisselingen
steeds verrijkend zijn. Sommige leerlingen vonden bijvoorbeeld het schoolsysteem in Emmerich veel interessanter dan het onze.
De Duitsers hebben schijnbaar meer vrijheid,
omdat er o.a. weinig afwezigheden worden
genoteerd en weinig toetsen worden gegeven.
De keerzijde van de medaille is dat er ook meer
verantwoordelijkheid van de leerlingen wordt
verwacht. De leerstof moet uiteindelijk gekend
zijn op het einde van de rit.

Voor de derde keer naar
Emmerich
Dit schooljaar is het reeds de derde editie van
ons uitwisselingsproject met Emmerich en meteen een bijzonder jaar, omdat we met een vrij
grote groep leerlingen kunnen deelnemen.
Normaal rekenen we op een groep van ongeveer 20 leerlingen, wat meestal overeenkomt
met één klasgroep, namelijk 5LMT, MWE en
MWI, begeleid door mijn collega Stijn Verhaeghe, tevens oprichter en coördinator van dit
project. Dit jaar telt deze ene klas uitzonderlijk
slechts 13 leerlingen. Daarom besloten wij, in
samenspraak met onze Duitse collega’s en onze
directie, ook onze leerlingen van 5EMT deze
kans te geven. Hun ‘ja’ kon ik enkel toejuichen.
Met wederzijds enthousiasme heb ik het heuglijke nieuws bij mijn leerlingen van 5EMT kunnen brengen.

Sterk gemotiveerde partners
Opmerkelijk is, dat er in Emmerich veel leerlingen geheel vrijwillig geïnteresseerd zijn om deel
te nemen aan het project. Het wordt daar enigszins anders georganiseerd, in die zin, dat er niet
gewerkt wordt met een vaste klasgroep, maar
met verschillende leerlingen uit diverse klassen,
die uit vrije wil intekenen op het project. Voor
hen is het een heel bewuste keuze en ze willen
er zelfs enkele dagen les voor missen. En juist
dat is voor hen niet vanzelfsprekend, omdat zij

meer dan in België op hun constructieve medewerking tijdens de les worden beoordeeld. Wij
hebben dus het voorrecht om samen te werken
met heel gemotiveerde uitwisselingspartners.
De vertrekdatum komt nu ras dichterbij. Hij staat
kleurrijk aangeduid in mijn agenda: woensdag
29 februari.
Helga Huber
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internationaal project
’Weten is begrijpen en waarderen’

Athénée Emile Bockstael,
een Brussels project
De meest recente uitwisseling op school organiseren we met een school
uit Brussel. Vorig jaar zijn wij gestart met een uitwisseling van een vijfde
jaar (5ECa) met een vijfde jaar uit die Brusselse Bockstaelschool (gelegen
te Laken, dicht bij het Atomium). Gezien het grote succes vorig jaar, hebben we besloten om dit jaar met twee klassen in dit project te stappen,
een 4de en een 5de jaar.
Peter Stabel, leerkracht Frans, begeleidt dit project.
Hij bezorgde ons – in zijn beknopte recht-toe-rechtaan-gedachtenstroom-stijl, informatie over dit project.
Peter:
“Je kan je de vraag stellen of dat wel zin heeft,
een school die in afstand zo dicht bij de onze
ligt. Wel, daar gaat het nu net over, zo dichtbij,
voorlopig nog altijd onze hoofdstad en zo onbekend. Zo gelijkend en zo totaal anders. Een
uurtje met de trein en een andere wereld, een
echte stad, multicultureel (of we dat nu leuk vinden of niet), andere talen (waaronder het Frans),
andere culturele interesses (muziek, televisie
enz...), een andere mentaliteit.
Het doel van dit project is dus te streven naar
een betere kennis van onze hoofdstad en zijn
bevolking, een betere kennis van de tweede
landstaal en dit onder het motto ‘weten is begrijpen en waarderen’.

Concreet
< Leerlingen stellen zich via mail aan elkaar
voor en er worden ‘koppeltjes’ gevormd.
< Regelmatig een ‘mailopdracht’ (bijv.: een
favoriete you-tube link met commentaar,
lievelingsboek, -muziek en -film, een actueel
thema zoals de milieuproblematiek enz.)
< Onze leerlingen schrijven in het Frans, de
Franstalige Brusselaars in het Nederlands en
ze verbeteren af en toe elkaars mails.
<	Er is een Nederlandse dag bij ons en een
Franse dag in Brussel, waarbij er allerlei
‘talige’ opdrachten worden uitgevoerd (sketches, de plaatselijke bevolking ondervragen,
spelletjes, rondleidingen enz.), de voorberei-
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ding van de ‘Nederlandse’ dag gebeurt bij
ons in het kader van de lessen Nederlands.
< Leerlingen moeten een portfolio bijhouden
met alle geschreven en ontvangen mails en
worden daarop gequoteerd alsmede op hun
inzet en ‘taalgedrag’ tijdens de respectieve
uitwisselingsdagen.

Sterke punten
< Het is vlakbij, dus weinig tijdverlies met
transport en dus goedkoop.
< Geen kunstmatige schrijfoefeningen en
dialogen, maar ‘echte’ contacten.
< Met een beetje geluk houdt er hier en daar
een ‘(taal)koppeltje’ stand, ideaal voor de
taal- en andere evolutie.
< Zo dichtbij en zo anders, weten is...”

Corresponderen
in het Frans
Jirka THijsman (4Lb): “Het initiatief om te corresponderen met leerlingen uit een Franstalige school in Brussel bleek een uitstekend
idee. Tijdens de lessen praten we niet zo
veel Frans omdat 21 leerlingen nu eenmaal
niet elke les hun zegje kunnen doen. We zijn
namelijk ook druk bezig met vocabulaire en
grammatica in te studeren. Door dit initiatief
zullen we onze passieve woordenschat en
grammaticale kennis echter ook actief leren
gebruiken op een ongedwongen manier.
Eerst kregen we een paar opdrachten (bijv.
mailen over een you tube-fragment), maar
later heb ik het initiatief genomen om gewoon te mailen met Alexandre ook al was
dat niet verplicht. Hij bleek als hobby een en
ander te doen rond dansen en aangezien ik
daar zelf ook veel mee bezig ben klikte dit
persoonlijk contact meteen.”

schackboek
Het leven zoals het is

Mijn dagboek
publiek
Dagboeken. Ik heb er jarenlang naar uitgekeken,
van gesnoept, van genoten, bijna van gedroomd.
De dagboeken op de laatste bladzijde van ‘De Bond’,
toen nog weekblad, nu veetiendaags magazine van
de Bond van Grote en Jonge Gezinnen waarvan wij
met onze buitenmaatse kroost uiteraard lid waren.
Genieten deed ik van die laatste pagina waarin een of
andere voor mij volslagen onbekende Vlaming werd
gevraagd een dagboek neer te pennen. Een weekoverzicht. Een zevendaagse.
Zomaar een Vlaming die uit het niets komt, niets te betekenen heeft, maar
toch iets te vertellen heeft. Blijkbaar veel te vertellen heeft. Want blijkbaar
leiden die nietsbetekenende Vlamingen een leven waarbij dat van pakweg
Herman Van Rompuy of Sergio Herman een saaie bedoening lijkt.

Goed nieuws à volonté
Bompa’s die voor dag en dauw het kleinvee gaan voederen, daarna een
verkwikkend fietstochtje van een uur of wat aansnijden om een handvol
kleine gamins vier dorpen verder op te gaan halen (bij een dochter die bij
het krieken van de dag al vertrokken is naar een of andere humane actie in
de bossen van Cambodja en met wie dezelfde bompa ver na middernacht
nog een gesprek zal hebben via satelliettelefoon – live in de Boeing 747).
Van een vriend/echtgenoot van de dochter is tijdelijk geen sprake, maar
‘what the fuck’ – de kleine kinderen worden de bakfiets van bompa ingeduwd. Weer thuisgekomen is het stelletje net op tijd om te genieten van
oma’s heerlijke artisanaal zelfgebakken rozijnenbrood – bruin natuurlijk.
Aan de keukentafel wordt er tussen de kleine mannen uiteraard niet gebekvecht, met choco gesmost of met melk gegooid. Neen, de vroegrijpe
vijfjarige hebben het dan over de komende actie van 11.11.11 of de NoordZuiddialoog. En oma? Die aanhoort alles met een zaligmakende glimlach
terwijl ze alweer een stel geitenwollen sokken voor den bompa aan het
breien is. En dan kabbelt de dag rustig en afwisselend verder.
Voor oma ligt er nog wat catechese, een ziekenbezoek of drie en een zelfgebakken oliebol of twintig op de plank.
Voor bompa ligt nog een fruitpluk – onbespoten overheerlijke appelen en
peren, fruit van de streek natuurlijk – van een ton of drie, een keuveltje met
Joseph-Désiré, zijn uiteraard gekleurde maar tevens hardwerkende buurman en een fietstocht van een goeie 60 kilometer met zijn KWB-geestesgenoten over de besneeuwde heuveltoppen van West-Vlaanderen in het
verschiet.
En als toemaatje passeren ’s avonds laat nog de kinderen van de zoveelste zoon de revue die een eigengemaakt boeketje aanbieden aan oma als

dank voor de wekelijkse overheerlijke kriekentaart op zondagnamiddag.
Heerlijk toch, zo’n goednieuwsshow. Als rustpauze tussen allerlei onheilstijdingen over ratingbureaus (da’s nog iets voor Pascal Smet: na de doorlichting, de rating – gemakkelijke grap, niet?) en Dexiaschandalen is er dus
toch nog hoop voor Vlaanderen.
De dagboeken. Ik proefde ervan, smulde ervan, ging erin op, zat op mijn
knieën nat van het kwijl voor de brievenbus te wachten tot op vrijdagmiddag de krant in mijn bus plofte. Tot mijne frank viel!

Dat kan niet!
Rijkelijk laat, maar zoals je verder in dit relaas zult merken, stond ik niet helemaal vooraan toen de hersenen werden uitgedeeld. Dit kon niet meer.
Dit was erover. Compleet erover. Meer nog. Het was een sneer – wat zeg ik –
een kaakslag voor alle modale Vlamingen wiens fantastisch spannend leven zich beperkt tot wat opslag hier, een promotietje daar, een verbouwingetje en misschien zelfs eens een ander standje ’s avonds laat. ‘De Bond’
schotelt ons het leven voor van mensen die leven aan meer dan 120 per
uur. En zoals je weet, komt daar gedonder van: een gigantische boete of
een eindsprint tegen een boom.
Nee, voor mij geen dagboeken meer van overspannen, multikwekende,
mantelzorgende Vlamingen. Ik geloof er niet meer in. Wellicht uit realiteitszin. Het kan niet. Den bompa kan geen halve woning vertimmeren en ondertussen een drietal puberende kleinkinderen bij de studie begeleiden.
En de oma die een kleine of zeven fruitpap voert en ondertussen verhaaltjes voorleest aan zes andere koters moet nog uitgevonden worden. Realiteitszin dus. Of jaloezie? Misschien wel. Want mijn leven is helemaal niet zo
interessant of afwisselend, laat staan boeiend.

Misschien moet u snel een ander artikel
beginnen lezen
Eigenlijk geef ik hier dus grif toe dat ik maar een saaie piet ben. Jammer dus
voor the wife of my life die zich al meer dan dertig jaar trouw aan mijn zijde
<<<
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schackboek
van de ene saaie gebeurtenis naar de andere moet slepen. Och ja: er zijn natuurlijk wel highlights geweest: drie eigen producten en zes in ’t zwart, een
nest kleinkinderen, een huisje hier, een busje daar. Maar een echt blitse echtgenoot zal ze uiteraard niet aan mij gehad hebben: een pedant klein onhandig ventje met sterk naar autisme neigende trekjes. Met een saaie job: leraar
Frans. De meest vlakke loopbaan die je je kan inbeelden. Afschuw voor verandering. Diarree bij elke wijziging van het lessenrooster. De depressie nabij
wanneer na vijftien jaar nog eens van methode wordt veranderd. Ondertussen ook al vijftien jaar leerlingenbegeleider. Spannend: van de miserie van
een ander je job maken. Een paar uur per week kiezen: de pedagogische of
de emotionele beerput in. Spannend , hé?
En die voor ontspanning dingen doet die hij niet goed kan of waarvoor
hij al enkele decennia de houdbaarheidsdatum overschreden heeft: in een
apenpakje op een koersfiets rondracen. Racen? Kom, kom, maak er maar
‘toeren’ van, Schacksken, dat gaat al snel genoeg voor u. Die wat onnozelheden of voor zijn leeftijd regelrecht kinderachtige streken uithaalt met
zijn kleinkinderen. Die voor zijn collega’s alles wil doen, behalve met hen
feesten. Die dan liever thuis achter de buis emotioneel zit te worden bij de
vijfde herhaling van ‘De Flandriens’ van Michel Wuyts.
Laat dit dan het dagboek van ’t saai Schacksken worden. Ge zult zien: ik
heb niet overdreven. Het wordt op den duur zo saai dat je medelijden met
mij en vooral mijn leerlingen en huisgenoten gaat krijgen. Ge gaat bellen
naar Quickie om speciaal voor mij een uitzondering op zijn pensioenwaanzin te maken. En als de lectuur ècht te erg wordt, mensen, er staan
genoeg boeiende artikels in deze Ic Hou. Maar misschien valt het allemaal
wel mee. Want ben ik zelf de verpersoonlijking van de grijze muis in Vlaanderen, ik heb het geluk keer op keer boeiende mensen op mijn pad te ontmoeten. Geen grote bekende verlichte geesten of kunstenaars. Nee, het
zijn sfeermakers als de gebroeders De Bock, de enkel zeer voorlopig nog
onbekende psycholoog Jan Van Wolvelaer, mijn madam, mijn kleinkinderen van wie we voorlopig alleen maar kunnen hopen dat ze verder op het
rechte pad blijven (of toch niet te ver ernaast belanden), onze schoolgeobsedeerde directeur, Gerard, fietshersteller met een grote H en mijn eigen
adoptiezoon Twagi met de helden van het Dagcentrum. Eén restrictie aan
mijn dagboek toch: het bed blijft erbuiten. Ik heb nu eenmaal mijn leeftijd
en gezien mijn legendarische onhandigheid zie je mij toch niet in de trapeze hangen om mijn madam te plezieren. En zij is nu ook niet bepaald
een Olympische kampioene in die discipline. Wat niet wil zeggen dat de
lat niet hoog moet liggen. Daarbij, in vierde provinciale zijn er bij momenten ook nog schone matchen.

Zondag
Sinterklaasdag. Familiedag. Om kwart voor zeven al uit de veren. Fris? Nee,
met aardig wat gerommel onder het middenrif. Gisteren deelgenomen
aan de familiale shit-in. Toch nog door Gent gedweild met mijn madam en
onze Twagi, onze ondertussen toch al 23-jarige adoptiezoon die op zaterdag zijn uitje moet hebben. De ouders allebei met de billen dichtgeknepen. Niet toegeven aan de aarsdrang. Blij thuis in de zetel te kunnen ploffen en dus nu na een prima nachtrust weer op 50% in het volle leven. Het
volle leven op zondagmorgen: bij de vroege lichting klanten bij de warme
bakker in mijn oude buurt: onder de lichten van het Puyenbekestadion,
thuishaven van de reeds lag ter ziele gegane KSNS. Naar bakker Moens.
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In mijn rangorde een goeie tweede na bakker Van Goethem in de Ankerstraat. Groter van boterkoek, maar nog niet in de buurt van mijn number
one voor wat betreft brood en vooral stokbrood. Daarom – want zondag is
boterkoekentijd – toch elke zondag weer naar de Watermolendreef, want
Moens heeft naast ‘goe gerief’ ook nog het Nieuwsblad op Zondag in huis.
En mijn klanten verwachten dat van mij. Mijn klanten: ik lever immers aan
huis bij pa en ma Schack in dezelfde Watermolendreef en aan het gezin
van dochter Judith in de Jozef Lonckestraat. Daarbij word ik steeds vergezeld van zoon Twagi – laten we hem de meest klokvaste Belg aller tijden
noemen: zelfs zijn ontlasting gebeurt op vaste tijdstippen en kan tot grote
onrust zorgen vanaf vijftien seconden ‘buiten de tijd’.
Terug thuis wordt het smullen. Een Nespresso of twee en een krokant
strikje – de darmen worden er zelfs rustig van op zondag. En dan de krant
induiken: diagonaal alle onheilsratingen voorbijsnellen en tot rust komen
in de sport. Toch twee minpuntjes die de rating van deze zondag een
ferme tik geven: dochter Judith heeft ook de ruimdienst al moeten ontbieden wegens darmoverlast bij Kobe en Stan en mijn madam verbiedt
me zowaar op de koersfiets te kruipen. Verplicht herstelverlof dus. Kan ik
niet goed tegen. Ik heb namelijk geen zittend gat, kan me gewoonweg
niet ontspannen. Ik moet steeds iets omhanden hebben of ik suf half in
slaap of krijg barstende hoofdpijn. Dus maar wat schoolwerk doen, ‘den
boven’ gaan stofzuigen, de ramen eens kuisen en de blaadjes op den oprit
‘samenrijven’. In afwachting van het sinterklaasfeest. Zonder het gezin van
ons Judith wordt het een kleinere bezetting dit jaar. En het feest van de
grote kindervriend zal dan nog onderbroken worden door het bijwonen
van de clash van het jaar: SK Sint-Niklaas tegen Waasland-Beveren.

Een abonnement bij ‘de goeie’
Schoondochter Carmen Baetens (dochter van Jerry, zowat de duivel-doetal bij SKSN) wordt vandaag dus ‘de vijand’. Want ook zij is zot van voetbal.
Hoe zot moet je dan wel zijn om een gezellig familiefeest een paar uren
te verlaten voor een onnozele voetbalmatch? Had het mij vorig jaar voorspeld en ik had je uitgelachen. Immers, mijn voetbalhart ligt al jaren begraven op VW Hamme, alwaar ‘ons jongens’ van de vorige – de originele
– versie van de Koninklijke Sint-Niklase Sportkring hun laatste wedstrijd
speelden alvorens voorgoed van het voetbaltoneel te verdwijnen wegens failliet. Nooit heb ik sindsdien nog een voet in een voetbalstadion
gezet. Nooit kon sindsdien een voetbalmatch op TV me nog boeien. Tot
vorig jaar. Eindronde tweede klasse. Toch wat meeleven met collega’s
Stefaan Van Hove, Chris Van Walle en Marc Smet en echtgenoot Michaël
Opgenhaffen van Sofie Hennebel. Zoon Sander was al jaren supporter van
SK Beveren, samen met jaargenoot Sander De Bock en diens broer Pieter,
volgens volksoverleveringen snedig tijdens de wedstrijden maar Europese
top aan de toog, voor de match, tijdens de rust en vooral na de wedstrijden die vaak uitmondden in vernietigende verlengingen. De zondag van
de laatste thuismatch tegen het Bergen van Elio hielden we sms-contact.
Ik leefde wel mee, maar ging er nog niet genoeg in op. Toen uiteindelijk
doelman Clepkens in blessuretijd met een formidabele kopbal een zekere
nederlaag kon ombuigen tot een onverhoopte overwinning juichte ik in
stilte mee. In stilte. Want voetbal? Had ik al jaren achter me gelaten en als
supporter was ik dus maar een schim meer van 20 jaar geleden. Er moest
dus een testmatch worden gespeeld. Tegen hetzelfde Bergen van de week
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ervoor. In Tubeke. Of Tubize, zoals je wil. Maar me daarvoor verplaatsen?
No way. We kregen immers bezoek. Waar ik eerlijk gezegd niet erg naar
uitkeek. En waar mijn vrouw me – gezien mijn kort lontje – liever niet bij
aanwezig had. Dus kwam ze op vrijdagavond voor de match plots met de
mededeling aandraven “dat onze Sander had gebeld dat er nog kaarten
waren en dat zij voor mij wel naar Beveren wou rijden, want ik was toch
voetbalfan?” Wat kan een mens tegen zoveel liefde? Dus zondag kwamen
zoon Sander en Pieter De Bock (diens broer was al een halve dag eerder
de sfeer in het stadion gaan opsnuiven) me ophalen om tegen een rotvaart en ondanks een loshangende bodemplaat een wijle later een parkeerplaats te vinden op een klein uur gaans van het stadion. En het was
als thuiskomen. Het wij-gevoel was er al van onderweg: supportersbussen voorbijsteken, ingehaald worden (kon dat eigenlijk nog wel, tegen die
snelheid?) door auto’s met wapperende WB-sjaals, verhitte voorbesprekingen meemaken tegen een verscheurende snelheid, ... De match was
al een paar minuten aan de gang toen we nog een plaats zochten in de
staantribune. Tussen de spionkop. Ruig maar heerlijk volk. Direct aanvaard
worden. Geen vervelende vragen naar je job, de inhoud van je portefeuille
en zeker niet naar je IQ. Je stond bij ‘de goeie’ en je was bijgevolg ook ‘ne
goeien’. Was ik toen al supporter van WB? Ik denk het niet. Maar gaandeweg werd ik het wel. Ondanks de achterstand bij de rust, het juichen bij
de gelijkmaker en het meehuilen bij het kleinste verlies. Ik beleefde weer
de emoties die al 20 jaar bestoft op mijn ziel lagen. Emoties die door mijn
reisgenoten later op de avond danig zouden weggespoeld worden op de
markt in Beveren. Emoties, ergens voor kunnen gaan. Onnozel? Het zal wel.
Ik heb het altijd gehad voor mensen die ten allen tijde hun emoties onder controle hebben. Die denken aan hun hart, hun reputatie, hun carrière
en die beseffen dat er morgen weer een andere dag komt. Maar hoe saai
moet zo’n leven wel zijn? Laat mij mijn uitlaatklep. Laat ons eens roepen –
desnoods eens iets lelijks – laat ons hopen tegen beter weten in, elke week
opnieuw.
En dus was ik blij met mijn abonnement dat ik kreeg voor vaderdag. En
ben ik ondertussen al ‘mee’ geweest naar Woluwe en Dender, ... Vaak tegen hoge snelheid en vaak niet geheel alcoholvrij thuisgekomen.
Maar vandaag eerst de Sint. Ben ik een fan van. Jarenlang trouw in geloofd.
Ik denk dat we al twee kinderen hadden toen mijn madam me vertelde
hoe nu juist de vork in de mijter zat. Dat de kleine kindjes niet uit bloemkolen kwamen, wou ik best geloven, maar de Sint? Was hij dan toch de
halve clown die cadeautjes door de schoorsteen gooit? Vroeger bij ons
thuis zorgde hij steeds voor een heroïsche passage met omgevallen stoelen (onhandige Piet), een halfuitgedronken pintje (zatte Piet) en een plas
kraantjeswater op de grond die wij spontaan toedichtten aan ‘prostaat’
van zijn paard.
Kleinzoons Stan en Noah zijn er nog te klein voor, Aaron begint al wat verkennende vragen te stellen maar voor Kobe is het een feest. Jammer dat
die laatste vandaag meer gebaat is met een rol toiletpapier dan met zijn
brandweerwagen die de Sint in de Breedstraat voor hem voorzien heeft.
En om half twee wordt het diner tijdelijk onderbroken. Met de fiets naar
het stadion in Nieuwkerken, want parkeren op een zompige wei op een
paar kilometer van huis lijkt ons niet echt ideaal. En we rijden in peloton:
de gebroeders De Bock, de vriendin Tatiana van Sander De Bock, zoon
Sander, Stijn de ICT-manager en zijn vriendin –bijna spoed-artse – Elke.

Ruim op tijd om ons eerst nog wat moed in te drinken. Voorzichtig, want
met die darmen van mij... Staantribune met ‘vijanden’ zoon Nikolas en
schoondochter Carmen aan de overkant op de zittribune. WB komt na
de rust op voorsprong, maar SN komt niet geheel onverdiend terug en
maakt gelijk. WB wint wel de wedstrijd met een wereldgoal van Jean-Paul
Kielo-Lezi, maar het blijft evenwel bibberen tot het einde. SN zeker geen
ploeg om te zakken, maar de droom van WB om te stijgen lijkt toch weer
een flinke knauw te krijgen na een slecht half uur waarin op een pijnlijke
manier de minpunten van het team worden blootgelegd: teveel technisch betere spelers met te weinig karakter. En vooral: geen afwerker in de
ploeg. Geen reden echter om je ploeg voor in de steek te laten: we staan
immers nog uitstekend gerangschikt. En als we de komende twee thuismatchen winnen en tijdens de winterstop een bijkomende spits onder de
kerstboom vinden, gaat men met ons nog rekening moeten houden. Kinderachtig? Onnozel? Zielig? Kan best zijn, maar hebben we niet vaak dezelfde emoties wanneer we onze leerlingen coachen? We willen hen ook
scherp zien op de voorbereiding, meer karakter en volhadring willen we
zien, niet zien afhaken vlak voor een grote test, niet te snel tevreden zijn.
En we blijven hen aanmoedigen, ook al weten we dat het niet allemaal
Einsteins zijn.
En we willen echt zwakke broertjes bij de les houden, niet? Hen leren
vechten tegen de degradatie: een C-attest proberen vermijden en gaan
voor ‘nen B’. En hen doen inzien dat tot in de laatste seconde kan gescoord
worden. Karel Van Wijnendaele schreef het exact 100 jaar geleden al “dat
er in de sport een ziele zit, precies lijk ’n ander kunde”. Een overwinning op
de naaste vijand (sluit de rangen, in voetbal is het liefst us against them,
wat heb je aan een ‘schone’ match met twee ploegen waarmee je geen
bal ‘gevoel’ hebt) dient gevierd met wat gerstenat. In een kantine. Niks
geen pluchen zetels of luxebiertjes. Hooguit Duvel. Meestal Jupiler, al
zweert Pieter bij Stella. Jedes Tierchen sein Plesierchen. Geen snelle drinkers, geen stoef. Wel veel voetbalkennis en blijken van chronische moeilijk
te lessen dorst. Niks voor mij. Ik ben slechts een acute dorstlijder. En dan
nog alleen in de zomer. Op korte tijd een paar pintjes drinken met al te
snel hoofdpijn als logisch gevolg. Ook daarin dus emotioneel. Een emodrinker als het ware.
<<<
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Cel met Jan, de man

Dan naar huis om de Sint uit te wuiven. En aan de opkuis te beginnen.
Want tot grote ergernis van mijn huisgenoten ben ik een fan van de stofzuiger en de kletsnatte dweil. Kan je mij dus niet mee straffen. Integendeel.
Nog wat schoolwerk en dan tegen half elf het echtelijk bed in. Misschien
nog wat gymnastiekoefeningen, wie weet?

Maandag
Back to reality. De school verwacht ons zoals steeds erg vroeg vandaag.
Rond 7.50 uur krijg ik als leerlingenbegeleider mijn eerste ‘patiënten’: degenen wiens studiemethode dient bijgespijkerd. Meestal simpel: de meeste
slechte studenten hebben niet eens een slechte methode. Ze hebben er
gewoonweg geen.
Dagelijks studeren? Nooit van gehoord!Herhalen? Are you ill, man? Op voorhand studeren voor de examens? Vous plaisantez? Ze zijn wel meesters in
het plannen. Plannen vaak zichzelf tot architect van een spetterende toekomst. Ze vinden alleen geen aannemer om hun plannen te realiseren. Dus
hebben ze nood aan een loodgieter. Iemand die desnoods de hoofdkraan
dichtdraait en alle leidingen herlegt met af en toe eens een gemeende ‘miljaar’ ertussen. En meestal bouwen we wel iets. Is het geen villa dan is het
een (zeer) bescheiden woning. Of desnoods een krot met een ‘platen dak’.
Maar altijd beter dan de kartonnen doos waar ze nu in slapen.
En als coach toch altijd in het achterhoofd houden dat er nu eenmaal
mensen bestaan die voor geen geld ter wereld hun kartonnen doos willen
ruilen voor een bed in een kasteel. Dagelijks is het dus meestal opboksen
tegen uitvluchten als “niets te doen gehad tegen vandaag” of “voorbereiding thuis vergeten” tot “trein te laat (is meestal niet eens een uitvlucht
deze dagen)” en dus niet tot aan de leraarskamer geraakt. Maar je went
er wel aan. Tot in mei. Dan komt de klop. Ik denk soms: is er hier nog wel
enen in heel dat College die ècht zijn best wil doen? Schijn natuurlijk, want
je bent maar met een procentje van de realiteit bezig.
Na half negen de lestoer op. Maandagmorgen: tijd dus om ‘vollen bak’ les
te geven. De leerlingen ontwaken erg langzaam uit hun weekendslaap en
denken nog niet eens aan afdwalen, dus laat de Franse problemen maar
komen. Eens even spierballen rollen, meestal goed voor de rest van de
week.
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Na de middagpauze (rap naar huis, boterhammekes met mijn madam,
even een kwartiertje in de zetel en voeten op de salontafel, als goeie nazaat van mijn pepé Leon Verhille goed voor een diepe slaap, zelfs met
dromen, snurken en ‘trekkingskes’ en heel ‘den hannekesnest’) staat de cel
leerlingenbegeleiding op het programma: onze wekelijkse bijeenkomst
met adjunct Marc Buytaert, collega’s Isabelle Van Lemmens en Danny
Baart en onze goeroe van het CLB: oud-leerling, nu psycholoog Jan Van
Wolvelaer. Alle ‘probleemgevallen’, zowel op emotioneel vlak als op studiegebied worden ernstig besproken. Kansen geven, het devies van onze
school. Erin blijven geloven. Goed zijn voor jongeren met problemen,
maar niet met je voeten laten spelen. En weten dat je ’t vaak niet alleen
kan. En inzien dat we met ons boerenverstand al veel hebben bereikt,
maar dat we soms beter beroep doen op professionele hulp van het CLB.
En dan schakelen we graag Jan Van Wolvelaer in. Jan heeft nog de wilde
frisheid van limoenen. Een professional. Komt dus steevast te laat binnen.
Boomlang. Maakt dus indruk met zijn betere Tom Boonen-uitstraling.
Geeft steeds die ontspannen indruk alsof hij vijf minuten geleden nog op
een of andere Caraïbische golf aan het surfen was. Is ne jonge gast die zich
de meest onmogelijke kledingcombinaties kan veroorloven en waarvan
je denkt “knap gevonden, zou ik dat ook eens niet proberen?” Tot je het
probeert en onmiddellijk tot inkeer komt: dit is iets voor een andere categorie mensen. Is ook steeds welgezind. Beleefd. Kent zijn plaats, maar gaat
ervoor, kan aardig op zijn standpunt blijven surplacen. En je ziet verscheidene vrouwelijke collega’s na afloop van de cel reikhalzend uitkijken naar
zijn intrede in de leraarskamer: zouden er in mijn klas geen problemen zijn
voor Jan? Alle gekheid op een stokje: Jan is duidelijk een meerwaarde voor
onze cel. En professioneel mag ook gezellig zijn: onder leiding van adjunct
Marc Buytaert hebben we al goed werk geleverd. Vooral door zeer kort op
de bal te spelen.
Vandaag even vroeger vertrokken uit de cel. Mijn madam heeft me met
aandrang gevraagd eens ‘naar mijnen hoest te laten kijken’. Die duurt nu
toch al een drietal weken. Wat antibiotica en ik zal er wel snel vanaf zijn.
Denk ik. Hola maar. Een zorgelijke rimpel in het voorhoofd van mijn lijfarts
maakt me zenuwachtig. Snel een afspraak gemaakt met het Radiologisch
Centrum voor een fotootje van de longen. Na half zes dus, want ik wil eerst
nog studie geven aan mijn abonnees van de eerste graad.
Dat grijpt toch even naar de keel. Zou er dan...? Veronderstel dat...? Want
door de twee drama’s die we afgelopen jaar beleefden in onze leraarskamer is gezondheid plots geen vanzelfsprekendheid meer. Niet dat je nu bij
de minste scheet gaat panikeren, maar toch: we zijn met de neus al te zeer
op de feiten gedrukt en dat heeft zo zijn sporen nagelaten. We beseffen
plots dat we eindig zijn en dat gezond zijn en blijven het groot lot winnen
is.
Gelukkig niets gevonden. Lichte bronchitis. Te verhelpen met wat voedingssupplementen. Geen antibiotica, want heden ten dage huivert daar elke
huisarts van. Met antibiotica was vroeger een ‘valling’ voorbij op een week.
Met voedingsupplementen nu op drie weken. En ze kosten ook drie keer zoveel. Gouden business, vraagt het maar aan mister Omega Pharma. Maar ja,
de medische wereld zal het wel bij het rechte eind hebben, zeker?
Opgelucht dus na het avondeten aan mijn bijna dagelijks wandelingetje
begonnen. Al een klein jaar zonder hond. Beetje zielig, maar ik voel me er
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goed mee. Koptelefoontje op, naar Radio 2 luisteren en laat dan de gedachten maar komen. De ideeën komen dan vanzelf. Een uurtje stevig doorstappen en je bent een nieuwe mens: je bruist weer van de mogelijkheden die je
zonet ontdekt hebt, je ziet weer volop opportuniteiten. Steeds dezelfde weg
en toch nooit verveling. Liefst in ’t zonnetje, en beseffend hoe goed je het
wel hebt als je na een plensbui thuis snel droge kleren kunt aantrekken. Dat
dagelijks tripje kan je gaan missen als je teveel schoolwerk hebt of als het
zelfs geen weer is om een Schack door te jagen. Daarna nog wat schoolwerk
en het is weer tijd om naast ons Marie te kruipen.

Vandaag niet vroeg naar school. De enige dag in de werkweek dat ik mezelf de tijd gun om eens vroeg op mijn ‘machien’ te kruipen. Beter gezegd:
een van mijn vier machienen. Je moet je daar niet te veel bij voorstellen,
hoor: drie van de vier zijn zoveelste-hands. Qua koersmachienen ben ik de
gelukkige bezitter van een 5 jaar oude (en voor mij dus een splinternieuwe, want nieuwgekochte) Gazelle Primavera en een aftandse maar oerdegelijke Motobecane – ik veronderstel uit de jaren ’70. Mijn twee MTB’s geven hun leeftijd niet prijs: een Grisley (ik veronderstel van halfweg de jaren
’90) en een onbekend Wibra-like merk zonder datum. In de overtuiging dat
Merckx ook zijn vijf Rondes had gewonnen op ‘nen damsvelo’ kan ik geen
fortuinen aan materiaal besteden. Ik ben geen Boonen, geen Gilbert en zeker geen Merckx, dus steek mij een fiets van 2000 euro tussen de benen
en ik zal niet veel rapper rijden. Daarbij: liever vier fietsen dan twee. Geeft
uitwijkmogelijkheden. Want zie: een ongeluk komt nooit alleen. Fris weer
met veel wind op een nog pikdonkere dinsdagmorgen: een fietstochtje
aanvatten in dergelijke omstandigheden maakt je niet direct optimistisch.
Maar nog maar pas op een van mijn machienen gesprongen, heb ik al
prijs. De ketting loopt op en af langs alle kanten en twee straten verder
rijd ik lek. Dus snel weer huiswaarts om van fiets te wisselen. Het geplande
tochtje zal dus wat korter uitvallen dan gepland.

bewustzijn of begint om de hulpdiensten te gillen. Genoeg ellende om
na maandenlange revalidatie het al een heuse topprestatie te vinden je eigen boterhammen te kunnen smeren. Gerard niet. Die steekt zijn vingers
weer op zijn hand, draait er een vod rond en laat zich door zijn zwijmelende schoonzoon naar het ziekenhuis voeren. Een maand later en een
halve hand armer is hij alweer aan het sleutelen. “Ge kunt de mensen toch
niet in de kou laten met hunne velo, hé manneken”. Zijn duim zal er op
de lange duur ook nog aan moeten geloven. Als hij die laat zien, ben je
precies live in een opname van ‘Saw 3’ beland en klamp je je maar beter
vast aan je stuur. Maar niet opgeven. Ook niet wanneer zijn schouder niet
meer mee wil en je zijn knieën hoort kraken tot op de markt als hij knielt
om je machien van een nieuwe ketting te voorzien. Soms moet zijn vrouw
hem assisteren en ook voor haar is hij niet mals. Maar... hij is hare afgod en
hij geeft grif toe dat “als er iets met haar gebeurt, het dan ook voor hem
gedaan is, want zo vind je er geen twee, manneken.” En zij ontvangt, want
geldzaken is iets voor de vrouw. Dat interesseert Gerard niet.
Gerard, een anonieme Vlaamse wielerheld, een Flandrien.
En weer kan ik bij hem terecht. Om half elf fiets bij hem thuis leveren. En
vanavond rond zeven uur is mijn stalen ros alweer klaar voor de strijd.
Korte middagpauze, want inhaalles Frans voor het tweede jaar. Veel volk,
want in het tweede jaar is COD/COI de revue gepasseerd. We werken flink
door en spreken af er op donderdag een vervolg aan te breien. Leerlingen
vragen wat extra oefeningen. Maar vooral ook de oplossingen. Stomme
studiemethode. Want wat doen ze? Ze leren de oplossingen van buiten,
maken vervolgens de oefeningen en wanen zich uiteindelijk le roi du COD/
COI. Terwijl dus niets minder waar is. Kan je beter de voetbaluitslagen van
buiten leren, of wat liedjesteksten. Kan je tenminste nog iets mee aanvangen. Maar nee, zichzelf en de ouders een rad voor de ogen draaien, nog
liever dan te moeten toegeven dat je ’t niet snapt. Maar leg dat maar eens
uit aan een jonge puber. De stap zetten naar een vrijblijvende inhaalles is
voor sommigen een brug te ver.

Naar Gerard

Hermanstudie

Om kwart over elf begint mijn lesdag en gezien mijn onhandigheid waag
ik me niet aan herstelling van mijn machien en dient Gerard ingeschakeld
te worden. Want een lekke band herstellen en wat remblokjes vervangen
kan ik nog wel aan, maar het hogere denkwerk bij het vervangen van spaken, kettingen en derailleurs is niet aan mijn simpel brein besteed. Daarvoor kan ik ten allen tijde beroep doen op Gerard. Gerard is al 75, maar
kan het werken niet laten. Op een leeftijd waarop de meeste Vlamingen
al wat langer uitslapen, een ritje naar de bakker een parttime job wordt en
er steevast een zetel aan te pas komt na de middag, werkt Gerard zich nog
elke dag te pletter voor een onkostenvergoeding, zeg maar hongerloon.
En wat hij aflevert, is geen knoeiwerk. In een vroeger leven monteur bij
‘den Oxford’. Hij kan de mechaniek niet laten. Nadat je fiets door de handen van Gerard is gepasseerd, rijd zelfs ik zichtbaar sneller en zingen alle
onderdelen weer een nieuw deuntje.
Het heeft er nochtans minder rooskleurig uitgezien voor Gerard. Van geen
kleintje vervaard zat hij tijdens zijn ‘actieve loopbaan’ dan ook regelmatig
in het gips. De kroon op het werk kwam er echter een tiental jaren geleden toen hij bij tuinwerkzaamheden bij de dochter een flink aantal vingers onder de kettingzaag legde. Ieder gewoon mens verliest dan het

Na de inhaalles een ganse namiddag les, gevolgd door de avondstudie.
Dat laatste is mijn dada. Je krijgt er de meest markante figuren uit ons
schoolleven op bezoek en het is telkens weer een boeiende strijd om
hen aan het werk te krijgen. In de Calfac zitten ze nochtans warm, droog,
licht en met veel ruimte, maar sommigen hebben nu eenmaal geen studiehoofd en weten nu al dat het een lange eenzame strijd tegen de degradatie gaat worden. Dus lopen we wat rond, van tafel naar tafel, meestal
om eens een klapken te doen. In hen geïnteresseerd zijn, vaak doet het
wonderen. Leerlingebegeleiding: het lijkt wel heel veel op wat Herman De
Coninck omschreef als wat poëzie met een mens kan doen: niets en veel.
En dan naar huis. Eten, stofzuigen en dweilen. Een wandeling om je gedachten hun vrije gang te laten gaan, naar ‘Thuis’ kijken (neen, dat is niet
op Arte, maar het is vaak goedgespeeld en vooral ontspannend, en hou
je er niet van, kijk dan naar iets anders, hé) en dan nog wat schoolwerk:
vervelende verbeteringen van overhoringen. Niet te streng zijn, individueel benaderen, vooral in de commentaar: het blijft een uitdaging. Vooral
pluimen geven en weten dat wij ook enorm veel fouten maken. En beseffen dat Frans voor de leerlingen maar één van de vele vakken is: het wordt
moeilijker met de jaren.
<<<
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En om tien uur ligt mijn madam weer op mij te wachten. “Zijde gij ook zo
moe? Zullen we dan maar...”

avond hé. ’t Is geen ‘drogend weer’.”) een wandelingsken, wat schoolwerk
en het beddeken in. Genieten van ‘la qualité de mémé’.

Woensdag

Donderdag

Halve dag. Vier uur les. Voor acht uur is het al wachten op mijn grote studenten. Velen voelen het voor de examens beginnen nijpen, beseffen dat ze wat
al te vaak niets of heel weinig hebben gedaan en gaan dan toch maar over
tot een partijtje paniekvoetbal: in studeertermen: het overschrijven van de
cursus. Moeilijk voor een begeleider: je weet dat het geen fluit helpt, maar je
moet anderzijds waardering opbrengen voor het geleverde werk. Voorzichtig zijn, of ze haken helemaal af. Hier en daar wat proberen bijsturen. En beseffen dat Raf Boelen van het CLB gelijk heeft als hij zegt dat leerlingen maar
in de mate dat ze zelf willen hun studiemethode echt bijsturen.
Naar huis na twaalf uur. Het belooft een drukke namiddag te worden:
kleinzoons Kobe en Stan zijn op woensdagnamiddag van de partij. Kobe
is drie en gaat al met halve dagen naar de kleuterklas. Zeer gevoelige
praatvaar. Altijd beleefd en blij. Behalve als hij moe is. Meestal dus, na een
schooldag. Wel jaloers op kleine broer Stan: gezellige dikkerd van anderhalf jaar oud die liever naar Njam (daar bakken ze koeken) en Sporza (daar
rijden mannen met een fietshelm over het scherm, net zoals zijne pepé –
moet hij ook een helm op zijn hoofd zetten wanneer hij kijkt). Ander karakter. Klopt er regelmatig eens op. En als hij boos is, vliegen de papfles, de
patatten en de leesboekjes door de keuken. Weet verdraaid goed wanneer
en hoe hij zijn grote broer kan judassen.
Beiden staan in heilige bewondering voor hun mémé. Mag ook, want
kinderoppas is volgens mij de meest onderschatte job ter wereld. Mémé
houdt hen aan blijkbaar zonder taal gemaakte afspraken, kan op een originele manier brandjes blussen en houdt hen altijd in stilte, maar toch erg
ijverig bezig. Kan hen ook zichzelf in stilte en alleen laten amuseren.
Helemaal anders dan pepé, die graag met hen voor de uitstappen gaat:
de bakker, de overgrootouders, de winkels, de bijna wekelijkse bezoekjes
aan de Kringwinkel, ... Spectaculair, maar daarom nog niet kwalitatief beter. Want mémé kan zich beter inleven in hun denkwereld (zelfs voor mijn
denkwereld is ze best assistente in de psychologie) en ze is vooral veel rustiger met hen. Pepé is voor de onnozelheden, memé is voor hen een rots
van vertrouwen: eten en drinken geven, maar ook voorlezen, met de autoo
tjes spelen, torens bouwen en steeds hun creativiteit prikkelen.
En weten dat pepé geen zittend gat heeft. Dat ook vanmiddag zijn koersmachien op hem staat te wachten. Voor een tochtje van een uur slechts.
Als de kleine mannen slapen. Want hij wil nog met Kobe naar de Kringloop. Om autootjes. Een hele zak voor een euro of vijf. Misschien de helft
met drie wielen of zonder bumper of stuur. Maar dat geeft niet. En dan de
buit fier aan mémé gaan tonen die meewarig het hoofd schudt en wellicht
aan de aloude Vlaamse zegswijze moet denken “ge zult ze nog bederven
tot in ’t merg van ulder beenderen”.
Als mama Judith haar kroost komt ophalen, wordt er opgeruimd. Door
onze topopruimer, zoon Twagi, die tot op de millimeter telkens weer alle
speelgoed juist schikt. En dat aan een razendsnel tempo. Gevolgd door
zijn dagelijkse douchebeurt waarbij mijn madam best zijn achterkant afdroogt, want zijn eigen rug droogleggen? Dat zou ons gegarandeerd een
nieuwe douche kosten of een verbouwing van de badkamer.
Dan eten, opkuisen (“Pa, ge moogt wel dweilen, maar geen zwembad van-

Tedju. Geen fietstochtje vandaag. Vrije namiddag. In theorie want op donderdag staat na de middag vaak een vergadering van LOC (Lokaal OnderhandelingsComité) of PER (Pedagogische Raad) op het programma. Drie
uur les in de voormiddag, afgewisseld met wat begeleidingswerk zoals
steeds: een pestbrandje blussen, een stout kindje even het vuur aan de
schenen leggen, een oudercontact, ... Snel eten en om half een weer inhaalles voor de tweedes. Veel volk. Wel jammer dat sommigen denken dat
de les maar om één uur begint en dat ik hen dat hele geval van COD/COI
op een struis kwartier uitgelegd en ingeprent krijg. Komen dan soms nog
zonder te beginnen blozen met hun agenda opdraven om te laten noteren dat ze aanwezig waren in de bijles. Zijn ze weer in orde voor de ouders,
zie je. Want ze lachen wel graag met het Nederlands van onze Elio, maar
lijken niet te beseffen dat “Je lui regarde” dan maar moet vertaald worden
als “Ik kijk aan haar”. Bij sommigen zie je het licht beginnen schijnen, anderen zitten ijverig te knikken en doen alsof, maar je doorziet hun spelletje
en merkt dat het bij hen nog volslagen duister is. Zelf rustig blijven en hen
geruststellen. Elke juiste zin is een triomf. En vooral zij die het niet snappen erop wijzen dit het hier maar om een deeltje van de te kennen leerstof gaat. Dat ze bijgevolg beter hun pijlen richten op de vocabulaire en de
passé composé .
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Verslaggever van het LOC
En om half twee is er LOC. Waar ik de vaste verslaggever ben. Vroeger
werd het verslag via beurtrol gemaakt en was het telkens weer een bang
afwachten wie er aan de beurt was. Voor mijn eigen gemoedsrust heb ik
dan maar in een vlaag van zinsverbijstering (heb ik wel meer) voorgesteld
de vaste verslaggever te worden. Uiteraard gingen alle partijen daarmee
akkoord. Je zou al voor minder. Met de jaren ben ik het zelfs graag gaan
doen. Het houdt ne mens scherp, je moet immers blijven denken en het
maakt je nederig. Want als je iets niet snapt, kan je niet je meest intelligente blik bovenhalen en doen alsof. Nee, want dan word je via je verslag met
de neus op de feiten gedrukt.
Dus net als in de klas vragen stellen en sommige wenkbrauwen zien fronzen. Snapt hij dat nu nog niet? En het gaat dan ook vaak om moeilijke
materie zoals subsidiëring van verbouwingswerken of verdeling van lestijdenpakketten. Roggeman kent dat allemaal van buiten. En als hij eens op
een foutje betrapt wordt, kan hij dat toegeven en verklaart er meteen bij
waarom hij verkeerd dacht en ernaar handelde. Daar zit dan zoveel logica
achter of zo’n ingewikkeld denkproces dat je hem moeilijk – in tegenstelling tot Schacksken – van domheid kunt verdenken. Overzicht bewaren,
delegeren, vooruitzien. Ik ben er niet jaloers op, want ik weet maar al te
goed dat ik het niet zou kunnen of willen doen. Natuurlijk komen er van de
kant van het personeel soms stekelige vragen. Dan wordt het wat ‘heffen
en leggen’. Soms gaat Roggeman wel eens ‘den dwijzen’ uithangen. Dan
valt hij stil en zondert zich af van het gesprek. Laat iedereen uitspreken
en schiet dan uit zijn sloffen. Zeker bij kritiek op één van zijn stokpaardjes:
het multiculturele in de samenleving, het openleercentrum, oude tradities
van het huis. Heffen en leggen en overgaan tot het volgende punt op de
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agenda. Maar zelfs bij grensconflicten weten we dat er niets blijft hangen,
dat hij niet akkoord gaat met je idee, maar je nooit als mens zal veroordelen.
Een vergadering met Walter Roggeman durft nogal eens uitlopen. Dus
ook deze keer wordt het krap om de studie van half vijf te halen. Gelukkig
staan de meeste van mijn abonnees niet te trappelen van ongeduld om
aan de slag te kunnen gaan.
En na de avondstudie mijn vast schema. Saai, niet? Autistisch?
Gelukkig zorgt mijn madam voor wat verandering van spijs...

Vrijdag
Vrijdagmorgen wil ik speciaal vroeg naar school voor de begeleiding
van mijn topstudenten. Dan weer naar huis om met kleine Stan nog wat
te gaan ravotten vooraleer mémé hem onverbiddelijk rond half tien naar
bed leidt. Hij begint te lopen, maar neemt nog liever iedereen bij de hand.
Heeft hij immers de controle over de zaak en kan hij je leiden waarheen
hij wil. Naar zijn ‘tauto’s’ of zijn boekjes van ‘Boeba’ of aan het raam gaan
kijken naar de ‘meneren’ en dan het raam aflikken. Maakt steeds een lekker
marginale indruk, zo’n ‘bepampelde’ ruiten. Gelukkig was hij snel afgeleerd
met zijn tauto’s op de ramen te bonken. Hij wou die namelijk steeds parkeren tussen de auto’s buiten.
De kleinen in bed, tijd dus voor een kort maar krachtig en verkwikkend fietstochtje. In de buurt, want om kwart over elf wacht de klas en met een lekke
band ben je al snel een klein half uurtje bezig als het wat tegenzit. Dus liever
wat toertjes in de onmiddellijke omgeving. Wat stom, maar even goed voor
het fietsgevoel. Tegen een uur of elf weer thuis, een supersnelle douche en
dan weer in vliegende vaart naar ons instituut. Dagtaak tot vier uur. Steeds
moeilijker om op vrijdagnamiddag nog veel van de leerlingen te verwachten, want ze verkeren al in de hogere sferen van het weekend. Dan weer
naar de Breedstraat. Aperitief met Judith die haar kleine mannen komt ophalen, vriend Simon die ook wel iets met alcohol lust en mijn schoonvader die
sinds het overlijden van mijn schoonmoeder twee keer in de week ’s avonds
mee de voeten onder tafel steekt. Telkens weer een goeie afsluiter van de
werkweek. Een orgelpunt. Na het eten een dweiltje slaan, een tukje doen,
een wandelingsken en wat werk voor school. Want mogen gaat er allicht
niet teveel van in huis komen. Morgen wordt fiets-, shop- en voetbaldag.
Dus weer op tijd in bed, want een stuk van het weekend verslapen zou toch
jammer zijn. Een gezelschapsspelletje daarentegen...

Zaterdag
Op tijd uit de veren. Zaterdagmorgen is immers biketime. Twee uren. Alleen. Door weer en wind, net genoeg om wat aan de conditie te doen en
niet teveel om aan de rest van de dag niets meer te hebben en met een
rode kop dan maar op de zetel te kruipen. Gerard heeft mijn machien weer
voorbeeldig behandeld: ik trap als in de boter. Toch het eerste half uur.
Dan heb ik mijn vertrouwde stijl weer te pakken: zwoegen en zuchten en
vloeken bij elke oneffenheid op de Vlaamse wegen. Niks geen souplesse,
het groot mes is ver weg, maar ik geniet er telkens weer van. Masochisme?
Ik denk het niet. Het is voor mij weer een andere manier om de gedachten hun gang te laten gaan. En soms krijg je dan zomaar een idee cadeau,
een plotse goeie inval op de dijk van Waasmunster of in de Kieldrechtse
polder. Kan op alle vlak zijn: school, thuis, klusjes, ... Plots zie je de dingen

helderder. Of het zalig gevoel mogen beleven je benen niet te voelen, je
te kunnen verliezen in je denkwerk. En plots beseffen dat je tien kilometer
verder bent.

Dé methode? Ze bestaat niet
Nadien nog wat schoolwerk. Met het gebruik van het nieuwe handboek
in zowel eerste als tweede jaar hebben we dit jaar werk zat. De vorige methode kende ik zo goed als van buiten. Nu weet ik wel wat de leerlingen
ongeveer zouden moeten kennen, maar ik laat me toch steeds weer verrassen. Vooral het werken met nog ongeziene woordenschat komt me
bevreemdend over. Is dat niet wat overdreven voor een eerste jaar? Een
gril van een stel pedagoochelaars in Brussel die denken het warm water
te hebben uitgevonden? De toekomst zal het wel uitwijzen, maar ik ben
er niet helemaal gerust in. Wat ik met al mijn ervaring ondertussen wel al
weet, is dat ‘de’ methode niet bestaat. En dat elk voordeel z’n nadeel heb.
Cruijff wist het al. Er zijn er nu eenmaal die een vreemde taal zullen leren
door hen een woordenboek en een grammatica in hun handen te stoppen. En even zo goed zullen er zijn die het nooit zullen leren, met welke
methode dan ook.

Naar ’t Stad
Dan eten, een kort maar zeer krachtig tukje doen en op naar Antwerpen
voor een bijna wekelijkse shopnamiddag. Die stadsbezoekjes brengen
ons meestal naar de markt op het Theaterplein, naar de Fnac om voor
zoon Twagi een of ander verzamel-cd te kopen (kunnen cd’s met dezelfde liedjes zijn, maar op een verschillende plaats op de cd, dus voor hem
een compleet andere cd) en allicht leesvoer te kopen voor mijn boekenverslindende madam. Dan richting De Groote Witte Arend en terug naar
Linkeroever via de voetgangerstunnel. Voor een autistische zoon van 23
een iedere week weerkerende zekerheid. En op de duur raak je daar ook
op gesteld. Gent eens proberen? Of waarom eens niet Brussel? Neen, voor
hem blijft Antwerpen de max. Dus passen wij ons aan. En gaan wij elke
week shoppen langs veilig bekende wegen. En sla geen Fnac of een drankje over, want ge hebt miserie. Dan zie je dat het hem niet gaat. En door
de gewoonte der jaren ons dus ook niet meer. Grenzeloze eerbied voor de
<<<
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mensen die met gehandicapten dag in dag uit op pad gaan. Als ik dan
de verhalen uit het Dagcentrum hoor: dikke chapeau. Van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat vriendelijk en blijgezind. Het is in een humaniora wel eens anders...

Geen gewone solidariteit

’t Is maar voetbal, alhoewel...
Na het avondeten wacht mij de match WB-Heist. Wat een begin van
twee overwinningen op rij zou moeten worden, ontaardt tot een drama: een droge 0-3 nederlaag. En och, er valt veel te zeggen over de arbitrage en Heist is zo’n typische counterploeg die een hele tijd de kat
uit de boom kan kijken en dan plots kan toeslaan op een moment dat
je denkt “nu hebben we ze in de tang, nu vallen de goals”, maar eigenlijk moeten we toegeven dat de score wel wat overdreven is, maar dat
de overwinning zeker niet gestolen is. Mijn vaste sms-contactpersoon
op de staantribune (waar de èchte staan, niet de softies zoals ik) Stefaan Van Hove is het weerom roerend met me eens: geen karakter en
met de blessure van Sébastien Didier ziet het er voor de terugronde
alles behalve rooskleurig uit. En het meest ergerlijke komt nog: blijkbaar hebben veel mensen dit één van de beter partijen van WB gevonden. Hoe nauw zijn toch de linken met ons schoolleven: sommige
leerlingen zijn al tevreden met een 4 op 10 op een grote overhoring,
want “ze hadden er nu goed voor geleerd” en de vorige keer was het
zelfs maar 3 op 10. Bullshit, zeggen de Amerikanen dan. Jezelf geen
rad voor de ogen draaien. Geef toe dat het slecht is geweest en stroop
de mouwen op om aan de slag te gaan, maar maak jezelf geen blaasjes wijs. We kunnen nog altijd kampioen spelen, maar dat zal dan alleen zijn als alle andere ploegen failliet zijn. Maar kom, we blijven erin
geloven en als supporter gaan we er meer voor dan sommige spelers.
Gaan we er als coach ook vaak niet meer voor dan onze leerlingen??
We zagen nog wel een beetje, maar voor mijn kompanen is het tijd
om naar de verjaardagsfuif van Sander De Bock te vertrekken. En ik
denk niet dat daar nog lang droefenis zal heersen om de opgelopen
nederlaag. Alles in het juiste perspectief plaatsen, het is de jeugd blijkbaar makkelijker gegeven dan vijftigers. Een verjaardag is zoveel belangrijker dan een voetbalmatch. En of ze gelijk hebben!
En ik? Rap naar huis, want het was koud. Het beddeken in, en dat mijn
madam maar niet teveel vraagt over de match, want vrouwen en
voetbal? Het is steeds gemeende interesse, maar zo ondeskundig.
Gelukkig neemt ze vanavond het initiatief haar ventje te troosten,
zonder woorden.
Herman Schack

Zuiddag
Noorwegen 1964. Op een jaarvergadering van de
School Student Union of Norway, een studentenrechtenorganisatie, beklimt een student het spreekgestoelte en verkondigt dat het hoog tijd is dat Noorse
jongelui de wereld anders gaan inschatten.
Hij vindt namelijk dat het verkeerd is te ijveren voor betere omstandigheden op de eigen school als op hetzelfde moment jongeren in andere landen niet eens de kans krijgen om naar school te gaan.
De studenten besluiten op de laatste donderdag van oktober een dagje
vrij te nemen om in een of ander bedrijf te gaan werken en het verdiende
geld te investeren in opvoedingsprojecten in het Zuiden. Ze verdienden
toen samen 103.000 Noorse kronen (€ 13.400) voor de heropbouw van
schoolgebouwen in Algerije.
Wat wij nu kennen als ‘Zuiddag – Work for Change’ is geboren.

Noorwegen 2011
12000 Noorse studenten storten samen 30.000.000 Noorse kronen of
€3.905.000 op de rekening van educatieve projecten in het Zuiden. Vόόr
de nationale werkdag organiseren ze al jaren in Noorwegen de ‘International Week’, een educatief project met lezingen over globale onderwerpen
als solidariteit, gelijkheid, mensenrechten en opvoeding inclusief ‘live’ kennismaking met jongeren uit het land of de landen voor wie dat bepaalde
jaar gewerkt wordt.

Vlaanderen 2006
Bart Vetsuypens uit Halle en zijn vrouw Carine Haesen werkten van 2002
tot 2009 in de sloppenwijken van Recife als coöperant voor de NGO Diaconia, een lokale partnerorganisatie van de Belgische NGO Volens.
Wanneer Diaconia in 2005 de Noorse Studentenprijs wint, zien ze meteen
het potentieel van deze actie. Ze leggen contacten met Ewoud Monbaliu
en Ellen Dereymaeker om samen een gelijkaardig initiatief op te starten in
Halle. Zo gaat de bal aan het rollen.
Exact een jaar later, in oktober 2006 lanceert de vzw Zuiddag in de regio
Halle haar initiatief ‘Klop eens een dagje voor het Zuiden’ in 8 scholen.
100% van de leerkrachten vond het Zuiddagmodel ‘een zeer goed concept’, 92% van de leerlingen apprecieerde het contact met hun Braziliaanse leeftijdsgenoten, 94% van de leerlingen ervoer de werkdag als positief
en 100% van de bedrijven vond het dagje werken een zeer goed concept

Vlaanderen 2010
Meer dan 80 scholen verspreid over alle Vlaamse provincies stappen in
het Zuiddagproject van dat jaar, waaronder 4 scholen uit Sint-Niklaas: SintCarolus, Heilige Familie, Koninklijk Atheneum en Sint-Jozef-Klein-Seminarie.
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alles klaar om die donderdag in oktober voor
minimum 40 euro te gaan werken.
Ondertussen organiseren wij nog een kennismakingsronde met jongeren die heel
rechtstreeks bij het project in het themaland
betrokken zijn. Zo kwamen voor ons twee Tanzaniaanse jongeren vertellen over hun project
en hun land en hoe voor duizenden Tanzaniaanse jongeren in 2012 een groot avontuur begint. Samen met mensen van Trias Tanzania en
de jonge boerenbeweging Mviwamo Youth beginnen ze met de bouw van een jeugdcentrum.
Daar zullen ze trainingen en vormingen krijgen,
waardoor ze nieuwe manieren ontdekken om
aan een inkomen te geraken. De bouw van dat
jeugdcentrum wordt gefinancierd met de opbrengst van Zuiddag 2011.

Wie deed wat en wat vonden zij
ervan?

Met de werkdag van 2010 wordt geld ingezameld voor het jongerenproject ‘Healthy Food,
Healthy Living’ van Vredeseilanden Indonesië.
Doelstelling is om de boeren en consumenten
van Java en Bali bewust te maken van de gevaren van het produceren en eten van niet-biologische voeding: voeding geproduceerd met
gebruik van pesticiden, chemische meststoffen
en kleurstoffen en niet-biologische bewaarmiddelen.

Sint-Jozef-Klein-Seminarie 2011
Startten wij vorig jaren een beetje voorzichtig
met slechts een paar klassen uit het vijfde jaar,
dit jaar vonden we ons voldoende gemotiveerd
om met niet minder dan 6 klassen, ongeveer
120 leerlingen, de uitdaging aan te gaan. Die uitdaging is er in hoofdzaak een voor de leerlingen
want het project staat of valt met het concreet
individueel engagement. Engagement van
welke soort ook kan in principe niet opgelegd
worden, daar zijn we ons terdege van bewust.
Het is dan ook hartverwarmend te zien dat de
overgrote meerderheid van de leerlingen in de
deelnemende klassen bereid is een lesdag op
te offeren (dat alvast niet met tegenzin) om zich
belangeloos een werkdag lang in te zetten voor
leeftijdsgenoten die het veel minder comfortabel hebben dan zij.

Hoe werkt Zuiddag?
Zuiddag wil jongeren de kans geven het verschil
maken in de wereld door lokaal scholen, bedrijven, jongeren van Noord en Zuid bij elkaar te
brengen. Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen (TSO-BSO-ASOKSO) zijn de belangrijkste doelgroep.
Zij moeten bij lokale bedrijven en social-profit
die een werkplaats aanbieden een job proberen te vinden en ervoor solliciteren alsof het
een echte job betrof. De samenwerking komt
partners in het Zuiden die via NGO’s een project
indienen ten goede. Stadsbesturen, ouders van
deelnemende leerlingen, particulieren die een
werkplaats vrijmaken, gastgezinnen leveren elk
op hun manier een bijdrage.
Bij ons proberen we de leerlingen te sensibiliseren door een informatiesessie, verzorgd door
Zuiddag zelf, waarin de werking wordt uiteengezet: de leerlingen krijgen er onder andere te
horen hoe ze volledig zelfstandig op zoek moeten gaan naar een job. Zuiddag stelt wel een
jobbank ter beschikking met een overzicht van
aangeboden werkplaatsen, maar het is de verantwoordelijkheid van de leerling om een keuze
te maken en zich te melden. Zodra zowel leerling als werkgever officieel geregistreerd zijn, is

Een willekeurige greep: Giovanni werkte voor
een depannagebedrijf, Jonas vond een job bij
Patisserie Royale, Nicolas was voor een dag huisfotograaf van de Dienst Toerisme Antwerpen,
Freek vond een job in de Stedelijke Bibiliotheek,
Tom was voor een dag personeelslid van Waasland-Beveren. Lien, Reinout en Matthias werkten
in AZ Nikolaas, Maxim kweekte voor een dag
bloemen en vaste planten, Karel vond een job
bij de VRT, dienst communicatie, Eline werkte
een dag voor Karel De Gucht, Ingrid bestelde
vis in ‘Tom’s Vishandel’, Michaël zette zich in
voor Rustoord De Reiger, Birgit zorgde voor de
kindjes in de Kinderopvang van de Stad Gent en
Nicola maakte zich nuttig in het Sint-Jozef-KleinSeminarie.
Laura vond het interessant te zien hoe een
winkel ook aan de andere kant van de toonbank werkt, Wim vond rekken aanvullen toch
vermoeiend, Laurens haalde onkruid tussen
voegen vandaan en vond dat vrij eentonig,
auto’s takelen en wassen was voor Liam een
leuke ervaring maar enorm leuk was het voor
Dries om de kinderen in het eerste leerjaar van
de lagere school in de Klinge te leren schrijven,
lezen en knutselen. Levi vond de job van logistiek medewerker in het ziekenhuis zeer gevarieerd en Lore houdt aan haar job in Colruyt een
aanbod over voor een studentenjob tijdens de
zomer.
<<<
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En 2012?
Op donderdag 18 oktober 2012 gaan we weer
een dag werken voor het Zuiden. De opbrengst
is voor Bello Belgo, een educatief project dat
jongeren uit de achtergestelde wijken van Caracas, Venezuela, de kans op een betere toekomst
geeft: deelnemen aan het Venezolaanse scholierenparlement, een middelbareschooldiploma
halen en de jonge leiders worden van hun eigen gemeenschap.
Het grote probleem van Venezuela is de hoge
criminaliteit en armoede. Veel jongeren uit de
sloppenwijken hebben en laag zelfbeeld. Ze geloven niet dat ze een mooie toekomst hebben
en stoppen met de school. Zonder diploma vervallen ze al snel in een spiraal van armoede en
criminaliteit, een uitzichtloze situatie.
Het team van Bello Belgo helpt de kansarme
jongeren op drie vlakken. De jongeren krijgen

eerst en vooral de kans om deel te nemen aan
een exclusief ‘Scholierenparlement’. Ze leren zo
dat ze evenveel waard zijn als een ander en verhogen hun motivatie en zelfbeeld. Zij die willen,
krijgen financiële en educatieve steun om te
studeren aan de universiteit. Zo krijgen ze carrièrekansen die ze anders nooit zouden krijgen. En
ten slotte: in ‘Embajades Communitarias’ of ‘gemeenschapsambassades’ werken de jongeren
aan eigen projecten voor hun gemeenschap. Zo
worden zij de echte leiders voor hun wijk.
Het project wordt geleid door een team van
Belgische en Venezolaanse jongeren, en is zo
een prachtig voorbeeld van hoe ontwikkelingssamenwerking, echt gaat om samen werken.
De hele Zuiddaggedachte staat of valt natuurlijk met het solidariteitsprincipe: onze gedeelde
verantwoordelijkheid in de strijd voor gelijke
kansen. Als de leerlingen na de informatieses-

Een dag aan de slag
op een lagere school
Ik dacht dat het makkelijker zou gaan dan het uiteindelijk was. Mijn nicht is
lerares LO en ik dacht: ik zal haar dat laten regelen. Verkeerd gedacht! Die
directrice, dat was een moeilijke! Eerst ging ze eens zien wat de rest van de
leerkrachten zeiden, dan had ze geen tijd meer. Uiteindelijk, na een beetje
aandringen, was het gelukt.
Er werd van mij verwacht om 1 dagje leerkracht LO te zijn. ‘s Morgens
moesten we beginnen om half tien in het zwembad van Bornem met
de kinderen van het 2de kleuterklasje. Het ‘zwemmen’ was meer spelen
in een klein badje dan zwemmen. Om 10 uur moesten we dan naar de
school om met de 3de kleuterklas een half uurtje te turnen – ook meer
spelen dan turnen trouwens.
Omstreeks 10.30 uur was er een brandoefening om het nieuwe brandsysteem en de veiligheid daarvan te testen. Om 11 uur moesten we dan echt
een beetje turnen met een 3de en een 4de leerjaar. Na het middageten,
waar ik ook toezicht had en een kleine snotter had buitengezet nadat hij
met eten
had gegooid, moesten we terug naar het zwembad om met diezelfde 3de
en 4de jaren te zwemmen. Na half drie zat voor ons de dag erop en gingen
we in de stralende zon een glaasje drinken in een café in Bornem.
Ik vond dit een ervaring om niet te vergeten, aangezien ik sport-wetenschappen volg is dit natuurlijk iets wat mij interesseert.
Bram De Mont, 5SPW
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sies met een beter inzicht er vrijwillig en bewust
voor kiezen een dag op te offeren ten voordele
van minder fortuinlijke leeftijdsgenoten, is een
belangrijk doel bereikt. Ondertussen gaan we
misschien ook ons vaak overgesimplificeerd
beeld van het Zuiden – Afrika, Azië en ZuidAmerika – nuanceren.
Zou het de intensiteit van de campagne op
onze school en het samenhorigheidsgevoel van
onze collegefamilie niet versterken als we op
een of andere manier ook samen met de ouders
aan het project zouden kunnen werken?
Dirk Hennebel
Voor deze bijdrage heb ik dankbaar gebruik gemaakt van informatie op http://www.od.no en
http://www.zuiddag.be
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Bij de burgemeester
van Boechout
Op donderdag 20 oktober volgde ik voor één
dag de burgemeester van Boechout, Koen
’T Sijen.
Het was mijn taak om deze aardige meneer de
hele werkdag te stalken, zijn vergaderingen bij
te wonen, rondgeleid te worden in het prachtige gemeentehuis en door Boechout te wandelen.
Ik heb heel zakelijke meetings bijgewoond, die
telkens werden opgefleurd door een massa
koekjes om naar te graaien. Ik moest mijn mening over het burgemeesterschap grondig
herzien, want tot dan had ik altijd een ‘Samson
& Gert’-typetje in gedachten voor een burgemeester. Toch had meneer ’T Sijen wel alle kwaliteiten van de burgemeester van Samson en
Gert. Zo bezochten we ’s avonds een wijk die
heringericht zou worden en de burgemeester
bewees een held te zijn in het compromissen
sluiten tussen twistende buren. Ik vond het zeer
interessant om een dag de drukke agenda van
een jonge burgervader te volgen. Maar mijn besluit staat vast: het burgemeesterschap is niets
voor mij, ook al is het zo veelzijdig.

Verloop van mijn Zuiddag
Met een heel erg stereotiep beeld in mijn hoofd
vertrek ik op donderdag 20 oktober naar Boechout. Al snel verwerp ik de gedachte dat meneer ’T Sijen zijn dag zal beginnen met: “Aan
allen die gekomen zijn, proficiat!...” Vol nieuwsgierigheid begin ik dus mijn unieke werkdag in
de gemeente Boechout.
Het is kwart voor negen wanneer ik Koen ontmoet op de parking van zijn historisch gemeentehuis, dat ooit als kasteel fungeerde. De eerste
vergadering op het programma is de meeting
met het schoolbestuur van Boechout over de
verbetering van naschoolse opvang. Op tafel
staat een bordje appetijtelijke koekjes met voor
elk wat wils. Af en toe grabbelt er dan ook wel
eens iemand naar een knabbeltje, terwijl ik
– onder de indruk van alles – tracht om mee te

zijn met de gesprekken die burgemeester Koen
voert.
De volgende vergaderingen gaan over de grote
werken die Boechout gaat uitvoeren in het
straatbeeld. Mortsel is bezig met een nieuwe
tramlijn van Mortsel naar Boechout en uiteraard is hinder onvermijdelijk. Toch probeert de
burgemeester alles te organiseren zodat de
Boechoutse burgers tevreden kunnen zijn met
zijn beleid. Een van de vergaderingen is op
verplaatsing, dus rijd ik met de (bijna antieke)
auto van de plaatselijke autoriteit mee naar de
vergaderzaal. Tussen al die vergaderingen door
checkt het dorpshoofd ook zijn mails om vragen en klachten te beantwoorden. Ik word even
rondgeleid in het gemeentehuis en ik word
voorgesteld aan het personeel. Ook nemen
we een kijkje bij de politie van Boechout. Daar
denkt hij even mee over een oplossing voor een
recent incident.
Wanneer we ’s middags door het dorp wandelen is het opmerkelijk hoe vriendelijk de mensen
zijn en hun burgemeester met een lach en een
zwaai bij het passeren begroeten.
We eindigen onze rijk gevulde dag in Vremde,
een deelgemeente van Boechout (meneer
’T Sijen is trouwens afkomstig uit Vremde). In de
Witte Huizenwijk is er een plan om de straatbegroeiing te vernieuwen. Wanneer wij arriveren
komen de buurtbewoners op straat om hun
stem te laten horen zodat de gemeente rekening kan houden met de persoonlijke meningen. Je ziet meteen dat de burgemeester begaan is met zijn dorp en zijn luisterend oor voor
eenieder is.

Interessant
Het is duidelijk dat ik Zuiddag een zeer interessante dag vond omdat het veelzijdigheid vergt
om aan de kwaliteiten van een goede burgemeester te voldoen, maar misschien is het burgemeesterschap toch iets te druk voor een simpele ziel als ik.

Ik vind het concept achter Zuiddag zeer origineel en Zuiddag op zich is erg leerrijk. Volgens
mij is het zeker nodig dat het Westen zich meer
inzet voor de ontwikkeling van de Derde Wereld. Het idee om een dag ergens te gaan werken voor het goede doel vind ik tevens uiterst
verrijkend. Iedereen kan eens een dag in de
schoenen staan van een volwassene die begaan is met Afrika. Het uitoefenen van een beroep op zich is vanzelfsprekend ook een hele
ervaring.
Het is wel zo dat er grote problemen waren
met de site en de jobbank van de organisatie.
Daar heb ikzelf ook erg veel last van gehad,
want ik kon me lange tijd niet inloggen omdat
ik moest wachten op een nieuw wachtwoord.
Ik moet toegeven dat zo’n administratieve
rompslomp niet bepaald motiverend werkt.
Eind goed, al goed echter. Ik hoop dat we de
Tanzaniaanse jongeren een duwtje in de rug
hebben gegeven!
Kaat Somers, 5LMT
<<<
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De geweldige mensen van het Ecohuis
“U mag een dag mee op stap met de Low Impact Man, u krijgt een
assisterende functie en mag de blog schrijven voor deze ene dag.”
Klinkt niet al te slecht, laat ik het eens proberen, ik heb nog alle tijd
om iets anders te kiezen als het nergens op uitdraait.

mogelijk impact op de planeet en het enige dat
hem ervan weerhoudt om de titel ‘No Impact
Man’ aan te nemen is een stevige reserve bescheidenheid.

Je kan veel zeggen van idealisten, maar een gebrek aan stiptheid
kan je hen toch niet verwijten. Binnen de week had ik een antwoord en was ik in dienst genomen. Bij wie? Wel bij die ene van
wie moeder natuur het bestaan niet afweet. Hij leeft met zo weinig

Ik ken wel een paar mensen die nog maar bij de
gedachte aan ecologisch leven een licht min-

Een dag bij Christel Geerts,
burgemeester van Sint-Niklaas
De werkdag begon om 8.30 uur. De burgemeester legde me toen alle praktische afspraken uit en ze zei wat we allemaal zouden doen.
9 uur: een overleg over het onderwijs in SintNiklaas.
10.30 uur: overleg tussen de burgemeester en
het hoofd van de brandweer – ik kreeg een
rondleiding bij de brandweer omdat die contacten ‘onder vier ogen’ moesten gebeuren.
11 uur: politieoverleg tussen de burgemeester en
het hoofd van de politie en ook hier kreeg ik om
dezelfde reden een rondleiding bij de politie.
11.30 uur: een Marokkaanse delegatie komt om
een verbond te ondertekenen tussen Sint-Niklaas en een Marokkaanse zusterstad, waarvan
de naam veel te ingewikkeld is. Op die vergadering waren Wouter Van Bellingen en de pers
aanwezig waardoor ik een interview moest geven aan Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en
de Gazet Van Antwerpen.
13 uur: vergadering met het personeel van de
stad Sint-Niklaas over het beleid van de stad
Sint-Niklaas.
14 uur: Kerkraad. Op weg naar die raad zagen
we Tom Dice doorheen Sint-Niklaas wandelen.
Het was opvallend dat er op de Kerkraad alleen
oude mannen aanwezig waren die meer oog
hadden voor de koekjes op tafel dan voor het
overleg. De tijd verliep toen enorm traag en ik
moest me dan ook wakker proberen te houden.
15 uur: er komen een paar mensen van een vei-
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ligheidsproject. Sint-Niklaas ondertekende een
charter waarbij er veiligheidsacties in 2012 gaan
worden opgesteld. We krijgen dus volgend jaar
waarschijnlijk een actie op school rond veiligheid. Dat zou ik eigenlijk niet mogen zeggen
omdat het interne informatie is, maar ik vond
dat jullie dat wel mochten weten..
18.20 uur: de meest geanimeerde vergadering
die ik gedaan heb die dag: een vergadering in
verband met de Roma’s in de Veldstraat. Blijkbaar is er ergens een wijk in Sint-Niklaas waarbij de kinderen van de Roma’s ruiten ingooien,
stelen en andere mensen het leven zuur maken.
Hierop antwoordden de Roma’s: wij doen niets
verkeerd, we zitten alleen braafjes thuis en we
houden onze kinderen in de gaten. In de vergadering liepen de gemoederen dan ook hoog op
en de tolken voor de Roma’s beleefden waarschijnlijk één van de moeilijkste dagen in hun
leven, want er was geen seconde stilte op de
vergadering.
19 uur: een algemene vergadering bij de brandweer
20 uur: opening van de Welzijns- en Gezondheidsbeurs in ’t Bau-huis. Hierbij mocht ik op de
eerste rij zitten tussen de organisatoren en de
baas van de beurs en moest ik het gepreek aanhoren van een tiental mensen die elk een toespraak hielden van minstens 10 minuten.
21 uur: uiteindelijk naar huis na een lange werkdag..
Enerzijds was het een zeer zware werkdag, niet
fysiek maar eerder mentaal. Bij de eerste ver-

gaderingen kan je nog helder nadenken en de
discussie volgen, maar na 5 vergaderingen van
telkens een uur let je niet echt meer op en kijk
je gewoon op je klok wanneer de vergadering zal eindigen. De discussie over de Roma’s
zorgde echter voor wat meer ‘enthousiasme’ en
zo kon ik de dag overleven. Anderzijds was het
wel enorm interessant om alles eens achter de
schermen te kunnen meemaken. Letterlijk ieder
evenement in Sint-Niklaas wordt eerst besproken in een vergadering. De ijsbaan op de markt
is er bijvoorbeeld niet gekomen door het er
zomaar te laten plaatsen door een firma, maar
er is eerst zeer uitgebreid over gediscussieerd.
Normaal kom je ook nooit op 1 dag de burgemeester, Wouter Van Bellingen, Freddy Willockx,
Tom Dice en de topmensen van de politie en de
stad tegen. We hadden ook een privé-chauffeur
die ons naar elke vergadering voerde. Dus in die
opzichten was het een zeer leuke dag.
Ik vind dat er in de volgende edities van Zuiddag geen overhoring meer mag gegeven worden de dag na het Zuiddagproject. Het lijkt me
normaal dat zo’n project voor het goede doel
diegenen die eraan meedoen niet mag benadelen.
Jonas Van Gassen, 5LWE

<<<

verbondenheid
achtende lach niet kunnen onderdrukken. Jammer genoeg hebben die mensen onze show
nog niet gezien. Misschien is het incorrect dat
ik ook aanspraak maak op de show van de LIM,
maar ik heb toch voor een dag meegeholpen
aan de verwezenlijking ervan.
De show was zeer beangstigend. Er zat gelach
in, het thema was zelfs eco-comedy, maar dat
maakt de feiten niet anders. De mensen lachen en al lachend sterft onze planeet. Ik kan
niet voor iedereen spreken, maar de mensen
die na de show nog eens met ons kwamen
praten, hadden het niet over de moppen. Niemand vroeg om plezier, ze wensten ons enkel
veel succes. In hun gelukwensen hoorde ik dat
ze twijfelden aan onze capaciteit er iets aan te
doen. Ik vroeg me af of de LIM dat nog hoorde.
De show eindigde op een hoopvolle toon.

Om te voorkomen dat men denkt dat ik enkel
wil propageren voor mijn voormalige werkgever, zal ik afsluiten door te vertellen wat ik
verrijkend vond aan de Zuiddag. Het was een
fascinerende mogelijkheid om mensen te
ontmoeten. Naast de Low Impact Man, waren
er de geweldige mensen van het ecohuis in
Antwerpen en de al even onovertroffen medewerkers van het cultuurcentrum in Overpelt. Er
was Luc, de muzikant, het soort artiest dat nog
steeds luidkeels ‘DO!’ scandeert voor hij begint
te zingen, alsof het geluk zou brengen. Er was
de filmploeg van VTM, die diezelfde dag een
reportage maakte over de LIM. Ik werd door
hen begroet met iets dat ongeveer neerkwam
op: “Blijf vooral uit beeld”. Desalniettemin bleken zij stuk voor stuk sympathiek en vooral interessant.

Het waren er te veel om op te noemen en ik was
redelijk teleurgesteld dat hij de volgende dag
evenveel individuen zou tegenkomen, terwijl
het voor mij gedaan was.
Het was tijd voor de gebruikelijke routine. Het gevaar is dat al wat ik op die dag geleerd heb, geen
gevolg krijg. In het leven van alledag lijkt het einde
van de wereld verder dan ooit. Misschien dat zoiets niet zo slecht is, maar een nieuwe Zuiddag lijkt
me toch onontbeerlijk. Ik denk dat ik dan eens op
stap ga met iemand anders. Ook een hervormer
liefst; ik heb de smaak van idealisten wel te pakken.
Jeff De Mayer, 5LMT

Job: leerkracht in het
4de leerjaar in SJKS!
De job vinden was redelijk makkelijk. Ik had onmiddellijk aan directeur
Braem gevraagd of ik een dag zou mogen lesgeven en ik werd direct aangenomen. Ik zit wel al sinds het 3de leerjaar op het College dus ik ken de
meeste leerkrachten daar wel.
Leerkracht worden in het lager is dan ook mijn toekomstplan, volgens mij
hielp dat om mij direct aan te nemen. Ik moest wel zelf een leerkracht zoeken die mij in de klas wou laten staan. Ik had het aan meneer Vic Noens en
mevrouw Stephanie Mertens gevraagd en die waren onmiddellijk enthousiast over het Zuiddagproject.
Voor mijn werkdag moest ik een lesdag als echte leerkracht lesgeven. Dat
hield in zelf lessen voorbereiden, een tijdschema opstellen en voor de klas
staan als leerkracht. Ik moest godsdienst, wiskunde, wereldoriëntatie en
knutselen geven. De les godsdienst ging over respect voor het milieu, wiskunde ging over gebruiken van getallen (maateenheden, code, hoeveelheden..), voor wereldoriëntatie ging het over zich oriënteren aan de hand
van de windhaan, het kompas, de zon en de sterren en knutselen stond in
het thema van Halloween.
Ik vond het geweldig dat ik door dit project de kans kreeg deze job al eens
te proberen. Ik zeg al enkelen jaren dat ik dit later wil doen en normaal
krijgt men pas in de hogeschool de kans als stagiair te werken. Nu heb ik al
zoveel vroeger deze kans gekregen om de job te ervaren. Het was ook precies hoe ik het me had voorgesteld. Ik was ook blij dat ik veel zelf mocht
voorbereiden. Ik werd tijdens de lessen ook als een stagiair geëvalueerd

door de leerkracht zodat ik nu al kan zien wat mijn goede en mijn minder
goede punten zijn. Ik vind het ook enorm leuk dat ik zoveel goede reacties
kreeg van de leerlingen en dat ik er nog over aangesproken word.
Al bij al vond ik het dus een enorm leuke ervaring en op het einde van
de dag heb je nog eens een goed gevoel omdat het voor het goede doel
was. Het was een situatie waar iedereen bij won en ik ben zeer dankbaar
dat ik deze kans gekregen heb.
Jens Present, 5HW
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Vastenactie 2012: Broederlijk Delen

Ontginningsproblematiek in Latijns-Amerika
Vorig jaar steunde het College tijdens haar vastenactie éénmalig Ti Soley Leve, het levenswerk van Jeannine
De Beleyr in Haïti. Door de persoonlijke betrokkenheid van een groot aantal leerkrachten bij het project van
Jeannine werd deze actie een overdonderend succes en haalden we een recordopbrengst op. In 2012 pikken we
de vertrouwde draad met Broederlijk Delen opnieuw op, maar de komst van een gast uit Guatemala zal de actie
dit jaar opnieuw een zeer persoonlijke en originele toets geven.
Traditioneel focust BD tijdens zijn vastenacties
maar op één land en op één welbepaalde problematiek. Maar BD ziet het dit jaar ruimer en belicht dit jaar de grondstoffenproblematiek in heel
Latijns-Amerika. De campagne belicht de ontginning van allerlei grondstoffen (mineralen, olie &
gas) en de vernietigende gevolgen daarvan voor
de niet-geïnformeerde plaatselijke bevolking. Er is
het schrijnende verhaal van Elida: zij woont samen
met haar 4 kinderen op een goudmijn. Letterlijk, en tot haar grote spijt. De
prachtige groene heuvel waar zij als kind zo graag op speelde, is nu een ontoegankelijke krater. De omgeving is vervuild. Zij en haar dorpsgenoten werden nooit ingelicht over de komst van de mijn, laat staan geraadpleegd. Zoals Elida zijn er velen in Latijns-Amerika. De plaatselijke bevolking geniet niet
mee van de inkomsten die de grondstoffen opbrengen en worden soms zelfs
simpelweg met geweld van hun grond verjaagd. In minder drastische gevallen blijft de bevolking wonen in de omgeving van de ontginnings- en mijnwerken. Maar door het gebruik van zo goedkoop mogelijke methodes om
te delven raakt de bodem en het drinkwater zwaar vervuild en ontwikkelen
de mensen ernstige gezondheidsproblemen. Schrijnend zijn de verhalen van
kinderen die temidden deze maanlandschappen wonen en door het contact
met zware metalen al vlug kankers ontwikkelen. Andere kinderen krijgen rare
huidvlekken, symptomen van bloedvergiftiging. Ondanks dit alles trekken de
mensen in Latijns-Amerika hun plan. En zoals de slogan van BD het dit jaar uitdrukt: ‘Laat ze hun plan trekken!’ Maar daarbij kunnen ze onze steun goed gebruiken. ‘Wij helpen vanop ons College volop ‘mee-trekken’.

BD op het College: ‘een ijzersterk project’
Onze school heeft al jaren een nauwe en vlotte samenwerking met Broederlijk Delen. Dit levert steeds ‘ijzersterke’ projecten op. Een grondige voorbereiding – vanaf de grote vakantie – staat hiervoor garant. Onze vastenactie
wordt steeds gefundeerd op drie pijlers. Allereerst willen wij via originele
voorlichtingscampagnes alle leerlingen van één tot zes grondig informeren
over de problematiek waar het over gaat. Het leuke is hierbij dat de leerlingen van de hogere graad hierbij zelf het initiatief nemen en minimum één
lesuur les geven aan alle andere leerlingen. Voor sommige leerlingen is dit
zowaar een eerste leservaring. Tijdens de vastenweken tussen de krokus- en
paasvakantie worden er allerlei concrete acties op het getouw gezet. Dit is
het doe-luik. Uiteraard is het de bedoeling om geld in te zamelen voor BD.
Maar evengoed willen wij een hartelijke en solidaire sfeer op school scheppen, waar iederen zich verbonden voelt met elkaar en vooral met de mensen uit het Zuiden. Wie in deze weken al vanaf ‘s morgens vroeg op school
komt, zal merken dat de school de hele dag bruist: er speelt vanaf 8 uur
swingende muziek op de speelplaats in het BD-huis. ‘s Middags worden
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de auto’s van de leerkrachten gewassen, er is een kookshow in de ontmoetingsruimte, een klas heeft 24 uur les, er wordt een solidair maal gehouden, ...
Tenslotte wordt de vastentijd traditioneel afgesloten met een spiritueel luik.
Donderdag en vrijdag voor de paasvakantie houden we in onze collegekerk
stemmige en jeugdige vieringen waar we wat dieper ‘stil staan’ bij het geleverde werk. Is vastentijd niet altijd wat woestijntijd? Ook hier is er altijd een
enorme betrokkenheid van de leerlingen zelf, die de vieringen mee vorm
geven. Het meest waardevolle aan ons BD-concept is dat we van jongsaf
aan leerlingen laten beseffen dat ontwikkelingswerk geen zaak is van éénmalige acties met glamour en glitter, maar daarentegen levenslange inzet
vraagt. Na de paasvakantie zullen de problemen in Latijns-Amerika niet van
de baan zijn. En ondanks de 7 miljoen euro die Music for Life tijdens het eindejaar van 2011 ophaalde, is er volgend jaar ook nog wel diarree in de ontwikkelingslanden. Het besef is er dat ons werk misschien niet meer dan een
druppel op een hete plaat is. Maar bedenk eens hoeveel druppels we de afgelopen jaren op de hete plaat van het zuiden laten vallen hebben... Het zuiden en BD kunnen dus ook in de toekomst op onze blijvende inzet rekenen.

Welkom Fausto!
Dit jaar krijgt de hele actie op onze school een heel gekleurd tintje. Een ganse week krijgen we een gast uit Guatemala op bezoek. Fausto Valiente is een
30-jarige coördinator van ACAS, een plaatselijke partnerorganisatie in Guatemala die wordt ondersteund door BD en die strijdt voor de rechten van de
plaatselijke bevolking tegen het grootkapitaal van de grondstoffenindustrie.
Dat we Fausto een week op bezoek krijgen, biedt enorme mogelijkheden.
We zullen vanuit de eerste lijn geïnformeerd worden over de toestand en de
concrete problemen aldaar. Voor de leerlingen is dit bezoek ook een uitgelezen kans om kennis te maken met de cultuur en de gebruiken van Guatemala.
Dat BD iemand van daar laat overkomen draagt nog een dieperliggende reden in zich: na een hectisch druk bezoek aan het College en enkele parochies
en een kijkje op de solidariteitswerkingen hier in België stijgt het respect van
deze buitenlandse gasten voor onze inzet zienderogen. Aldus wordt iedere
cent ter plaatse daar niet twee, maar wel drie
keer omgedraaid. Leerkrachten, leerlingen
en ouders die Spaans spreken, zijn ondertussen onmiddellijk mee op de kar van dit
project gestapt, als gastgezin bijvoorbeeld.
De komst van Fausto is dus niets anders dan
een win-win situatie, die ervoor zorgt dat de
komende weken heel wat helpende handen
zullen mee-‘trekken’! We kijken daarom reikhalzend uit naar de vastenactie. Hopelijk zijn
er velen bereid om de handen uit de (solidaire) mouwen te steken.
Fré Caulier

Private en Openbare werken
Industriebouw, woningbouw
Scholen, Vernieuwbouw, ...

Leerlingen en personeelsleden

De ‘crisis’ onder de loep
Dit jaar geen eindejaarsvraagjes in Ic Hou; we vragen niet naar je favoriete film, het boek dat je bij de keel greep,
de theatervoorstelling waar je nog steeds van ondersteboven bent, je grootste ergernis, je grootste bron van
vreugde, ... Dit jaar een ander onderwerp: de ‘crisis’!

De vragen
< Maken de algemene sfeer, het nieuws over de euro- en bankencrisis, de besparingsmaatregelen die op stapel staan je ongerust?
Doen ze je op een andere manier denken over ons economisch en financieel systeem?
< Voel je in je persoonlijk leven dat ‘de crisis’ daadwerkelijk ingrijpt of dreigt in te grijpen? Hoe? Waar?
< Veronderstel dat je over enkele jaren je koopkracht substantieel hebt zien dalen, waar ga je dan op bezuinigen of beter nog, waar ga je zeker
niet op bezuinigen, met andere woorden wat heeft voor jou prioriteit (en wat kan – misschien met tegenzin – aan de kant)?
< Le(e)r(en) jij (wij) iets uit deze ‘crisis’? Wat zou(den) jij (wij) hieruit moeten/kunnen onthouden?
<	Een motto voor je eigen leven voor de volgende jaren?
<	Een motto voor de wereld voor de volgende jaren?

De kaasschaafmethode
Bart de Schutter, leraar
De bankencrisis en de daaruitvolgende besparingsmaatregelen komen zoveel in het nieuws dat
je bijna niet anders kan dan ongerust worden. De
problemen die op ons afkomen waren al lang duidelijk, maar onze ‘grote’ vroegere politici hebben
het niet aangedurfd om over te gaan tot de actie. Integendeel, toen het zeer goed ging met de
economie is men onbezonnen te werk gegaan en
heeft men niet in de toekomst willen kijken.
Niet dat ik al wakker lig van mijn pensioen en
regelingen zoals die van mijn voorganger op
school die op zijn 50ste met pensioen ging zijn
onhoudbaar, maar ik kan mij dus zeer goed inbeelden dat heel wat vijftigers, kort voor hun
pensioen, ongerust zijn over de verhoging van
de pensioenleeftijd. Verder stel ik mij heel wat
vragen rond de betaalbaarheid van energie.
Warmte, zowel letterlijk als figuurlijk, is een basisbehoefte die voor sommige mensen onbetaalbaar dreigt te worden. Dit is een veel groter
en moeilijker op te lossen probleem dan de regeling over de pensioenleeftijd.
Net zoals de federale regering een aantal jaren geleden deed, zal ik gebruik maken van de
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‘kaasschaafmethode’. Ik zou niet graag een aantal leuke dingen laten vallen, in plaats daarvan
zou ik alle uitgaven een beetje verminderen;
eens minder gaan eten, goedkopere camping
boeken, verwarming graadje lager, eens meer
met de fiets rijden, ...
Een aantal zekerheden zijn verdwenen. Wij hebben altijd geleerd dat banken niet failliet konden gaan; blijkbaar is dat geen zekerheid meer.
Zelfs een land, zoals Griekenland, zou kunnen
‘failliet’ gaan. Het vanzelfsprekende vertrouwen
in een aantal instellingen is serieus op de proef
gesteld. Ik heb geleerd om bij bepaalde beslissingen een gezonde vorm van wantrouwen te
laten meespelen.
Misschien komt het ook wel door de leeftijd
maar ik ga proberen om in de toekomst meer te
genieten van het nu; de problemen komen toch
vanzelf en je kan niet in de toekomst kijken.

Parce diem
Arno Creve, leerling 6GL
Net als vele anderen begrijp ik die grote ongerustheid over ons financieel systeem niet goed. Ik
weet niet precies of ik echt ongerust moet zijn/
worden. En al zeker niet waarover ik mij al dan
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niet zorgen moet maken. Ik denk dat veel mensen dit gevoel met mij delen. Ik heb het gevoel
dat die complexe financiële wereld van koele
beursgoeroe’s (gelukkig!) ver van mijn bed staat.
Ik ben me er wel van bewust dat dit later weldegelijk meer zou kunnen ingrijpen in mijn leven
dan ik op dit moment nog maar kan vermoeden.
Ik maak me echter wel ongerust over de complexiteit van ons bestaan. Alles in ons leven – en
ons financieel systeem voorop – is zo ingewikkeld geworden dat we de klok niet meer kunnen terugdraaien.
Uiteindelijk besef ik wel dat er iets zal moeten
gebeuren om deze crisis te bezweren. Ik kan me
in ieder geval niet voorstellen dat Griekenland,
Portugal of – erger nog – de hele Europese Unie
ineens bankroet zouden gaan!
Op dit moment hebben mijn familie en ik nog
weinig last van de crisis, maar ik denk dat dit
niet voor iedereen geldt. Vroeg of laat zal ook
ik ermee te maken krijgen. Toch ben ik daar
niet echt bang voor. Mijn familie en omgeving
gaan altijd bewust met geld om, waardoor ook
ik deze waarde meegekregen heb. Ik zal nooit
zomaar geld verkwisten.
Ik zou het helemaal niet erg vinden om te bezuinigen op energie, met plezier zelfs. Voor mij
is het heel gemakkelijk om de verwarming een
graadje lager te zetten. Eens je daaraan gewend
bent, voelt dat even warm aan.
Waar ik absoluut niet op wil bezuinigen? Ik heb
geen idee. Ik kan me niets voorstellen wat voor
mij van zo’n groot belang is dat ik het niet kan
missen. Uiteraard wil ik (later) niets tekort komen, maar ook een kleiner budget voorziet je in
een degelijke levensstijl. Nu zijn mensen te veel
verwend, naar mijn mening.
Het heeft geen zin om je tegen ‘de crisis en de
besparingen’ te verzetten. We zullen er met z’n
allen toch door moeten! Waarom gaan mensen
eigenlijk staken? Diep vanbinnen weten ze dat
het niets uithaalt. De politici hebben er geen
oren naar, omdat zij de noden van het land beter kunnen inschatten dan de burgers en (hopelijk!) weten waar ze mee bezig zijn. Achteraf
geven mensen dan kritiek op politici omdat ze
niet naar hen geluisterd hebben. Is dit niet een
beetje ondoordacht en zelfs dwaas?

Een motto voor je eigen leven de volgende jaren: ‘Blijf trouw aan je waarden!’ Ik denk dat ik
niet veel moet veranderen aan mijn levensstijl
om de komende jaren gelukkig te zijn!
Een motto voor de wereld voor de volgende
jaren: ‘Parce diem’, in tegenstelling tot ‘carpe
diem’ zou dit kunnen beteken: ‘Spaar je dag!’
Ook met minder geld kan men volgens mij nog
een zeer gelukkig leven leiden. Aangezien de
werkelijke impact van de crisis slechts de komende jaren duidelijk zal worden en niemand
gespaard zal blijven van bezuinigingen, vind ik
dit een heel nuttig motto waar onze complexe
wereld in de toekomst rekening zal moeten
mee houden!

Van je fouten kan je leren
Jef Steenssens, oud-leraar,
secretaris schoolbestuur
Ongerust, neen, want er zijn (gelukkig nog
steeds!) belangrijker (minder materiële) zaken in
een mensenleven, die, jammer genoeg, in onze
moderne samenleving naar de achtergrond verdrongen zijn. Bezorgd daarentegen wel, vooral
voor mijn eigen kinderen en kleinkinderen en
voor alle jonge mensen. Wie zong ook weer “’t
Is nie meer wat ’t gewist is en ’t zal nooit niemer
worren lek het was”? Ik denk dat de komende
generaties noodgedwongen anders zullen
moeten gaan leven en ik ben er niet zeker van
of zij daarvoor weerbaar genoeg of gewoonweg daartoe bereid zullen zijn. Mijn hart slaat
over als ik bepaalde politici – en niet van de
minsten! – hoor zeggen dat het niet is omdat
wij al meer dan 60 jaar vrede kennen in Europa,
dat er geen oorlog meer mogelijk is. Geef toe,
geruststellend is anders. Maar wie weet, hoop
doet leven.
‘Ingrijpen’ in mijn leven is een groot woord,
maar voelen beslist (vooral voor wat de stijgende energieprijzen betreft: elektriciteit, gas,
water, benzine, enz...). De vraag is natuurlijk of
we dat moeten dramatiseren. Misschien hebben
wij allemaal wel (zeer erg) boven onze stand
geleefd. Misschien is het zelfs niet slecht dat we
eens terug naar de ‘basics’ geduwd worden.
Gezondheid(szorg) blijft hoe dan ook prioritair.
Ik denk dat wanneer aan de 3 basisbehoeften
van een mens, i.c. voedsel, kledij en een dak

boven het hoofd kan voldaan worden, al het
overige letterlijk bijkomstig is. Dat blijkt het best
wanneer je moet vaststellen dat (vaak jonge)
mensen rondom jou wegvallen door ziekte of
letterlijk op straat belanden.
Materiële en vooral financiële) hebzucht en onkunde vormen een dodelijke combinatie. Daarom dat bewegingen als ‘Occupy Wall Street’ en
de ‘indignados’ zo belangrijk waren (en spijtig
genoeg niet gebleven zijn), al was het maar om
de signalen en de boodschap die ze uitdragen/
uitdroegen. Hopelijk blijft er iets van over. Laten
we maar toegeven dat we verwend zijn. Waarom zouden we elk jaar een nieuwe GSM moeten hebben, of een of ander nieuw I-item? En
moeten we perse (en liefst meerdere keren per
jaar) op reis naar bij voorkeur exotische bestemmingen?
Een motto voor je eigen leven voor de volgende jaren: “Kan het kwaad dat het iets(je) minder
is?”
Een motto voor de wereld: “Van je fouten moet
je leren.” Het kan altijd anders en het is nooit te
laat om te veranderen. Of in christelijke zin: bekeer je (d.w.z. keer je om, keer op je stappen terug en sla de juiste weg in).

Een les in nederigheid
Conny Croes,
diensthoofd secretariaat
In mijn 2e jaar Handels- en Financiële Wetenschappen (1988) kwam Jacques Delors op bezoek. Op dat moment was hij de voorzitter van
de Europese Commissie en één van de voorvechters van het invoeren van de euro. Voor het
vak Frans kregen we een taak: we moesten een
vraag stellen aan Jacques Delors gerelateerd
aan de Europese Gemeenschap en de invoering van de euro. Uit deze vragen zouden er een
vijftal gekozen worden die tijdens een lezing
aan hem zouden gesteld worden. Mijn collegastudenten braken hun (knappe) koppen; de ene
vraag was al ingewikkelder dan de andere, sommigen hadden een inleiding van een pagina
lang. Europa was op dat moment een ver-vanmijn-bed-show en mijn vraag reikte niet verder
dan: “Beste meneer Delors, hoe denkt u in tien
jaar te realiseren, wat nog in geen veertig jaar
gelukt is?” Ik was allang blij dat ik dit in het Frans
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gezegd kreeg. Waar ik niet op gerekend had gebeurde helaas. Mijn vraag werd gekozen en ik
mocht (eerder moest) tijdens de lezing voor een
volgepropte aula mijn vraag stellen. Onder de
aanwezigen het voltallige professorenkorps en
verschillende vooraanstaanden uit de Belgische
politiek.
Van het hele betoog kan ik mij geen zin, laat
staan een woord meer herinneren, enkel het
moment waarop de microfoon onder mijn neus
geduwd werd, kan ik me nog haarscherp voor
de geest halen. Ik stelde mijn vraag (perfect,
zonder haperen, ik had dat stomme zinnetje
dat me zoveel stress bezorgde wel duizend keer
voor de spiegel geoefend). En dan kwam het
antwoord... “Beste juffrouw, dit is een vraag voor
de lagere school, niet voor de universiteit”. Hilariteit alom, en vooraleer ik het goed en wel besefte, was die fijne kleine meneer Delors al weer
verder gegaan met zijn betoog.
De school bood nadien een receptie aan: ik kon
een goeie borrel gebruiken. Vrienden kwamen
me een hart onder de riem steken en vonden
de reactie van Delors maar flauw. Opeens zag
ik twee ‘men in black’ samen met de toenmalige directrice Zuster Van Melkebeke op mij af-
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komen. De heer Delors wilde nog een woordje
met mij wisselen. Hij excuseerde zich voor zijn
reactie op mijn vraag, hij vond het spijtig dat
jonge mensen weinig geloof hadden in de euro.
Die euro is er uiteindelijk gekomen, maar ik zou
zeer graag nog eens praten met Jacques Delors;
of dit het financieel Europa is dat hij voor ogen
had in 1988. Was de invoering van de euro een
goeie zaak? Ik ben zelf nooit zo’n fan geweest
van één munt die geldt in alle landen van de Europese Unie. Zolang onze sociaal-economische
voorwaarden niet op elkaar worden afgestemd,
kan één munt niet eenzelfde waarde hebben
in de verschillende landen. Kunnen deze voorwaarden op elkaar worden afgestemd? Volgens
mij niet.
En nu zitten we volop in de crisis. Is de euro
hiervoor verantwoordelijk? Volgens mij niet
rechtstreeks. Hebzucht is de grootste verantwoordelijke van de crisis; door de verregaande
liberalisering van de financiële markten (gestart
in de VS in de jaren ’80) konden bankiers zonder
enige morele en ethische restricties ongelimiteerd hun gang gaan. Bonussen en winstdeelnames rezen de pan uit. Kredieten werden verstrekt aan mensen van wie de bankiers wisten
dat ze geen terugbetalingcapaciteit hadden.
Hierdoor steeg de vraag naar vastgoed; de prijzen werden de hoogte ingejaagd. De risico’s
werden omgezet in waardepapier, de ene naam
al exotischer dan de andere, met exuberante
interesten. De financiële markten floreerden
door de hebzucht van de verantwoordelijken en
van een groot deel van het cliënteel. Dichter bij
huis kennen we allemaal de verhalen van BNP
Paribas, Dexia en KBC. Ik heb het zelf kunnen
meemaken toen ik in de jaren negentig bij de
Rabobank werkte. De klanten werden uitgenodigd op een ‘snoepreisje’ met als bestemming
het tennistornooi, Roland Garros. De bus was
voorzien van alle luxe; tijdens de reis waren er
oesters, kaviaar en alleen de beste champagne
(van cava was toen nog geen sprake!). En mochten de magen protesteren dan had de Rabobank zelfs ‘kotszakjes’ met het Rabobanklogo
voorzien. Decadentie ten top! Waar er toen 120
werknemers bij Rabobank in dienst waren, is
dit nu enkel nog een internetbank. O tempora,
o mores!
De crisis is een les in nederigheid. Zal zij (of misschien beter ’hij’ in dit geval?) ons iets leren?
Misschien, misschien niet... de tijd zal het ons

zeggen. Hetgeen de geschiedenis ons alvast
bijbrengt, is dat iedere vorm van samenleving
zijn einde kent en vorm geeft aan een nieuwe
samenleving. Misschien beleven we op dit moment zo’n keerpunt?

Met krediet komen we
er niet
Marcel Van Buynder, oud-leraar,
voorzitter schoolbestuur
Als werknemer in de privésector zou ik zeker
ongerust zijn. Als genieter van een overheidspensioen gaat het wel beter. Echte veiligheid
bestaat niet meer, heeft ook nooit bestaan. We
dachten het alleen maar. Het financieel systeem
is ziek tot in het bot .
De huidige ellende is begonnen toen de USA
het akkoord van Bretton-Woods (goud als standaardwaarde anno 1944) niet langer wilden toepassen: ze drukten papieren geld om de oorlog
in Vietnam te blijven betalen. Ze zijn dat blijven
doen: oorlog voeren met waardeloos geld.
De rest is een verhaal van valutamanipulatie
door een duister clubje bankiers van wereldformaat op het speculantenpad, een economie die
aangevuurd werd met mateloos krediet voor
iedereen en alles en het misvormen van de burger tot een nooit tevreden consument.
Het ‘oude’ Europa is als een losbol mee in dat
systeem gestapt. Onze politiekers, aan het
handje van bankiers, waren er bij, keken er naar
en profiteerden ervan.
Iedereen kan nu namen van landen en personen noemen die vrijuit gaan terwijl ze als incivieken die ze zijn, aan de schandpaal horen te
staan.
Waarom al die uitleg? Om tot twee besluiten te
komen:
1. Mateloze en van alle moraliteit gespeende
hebzucht hebben ons, feestend en verterend,
naar een hemelhoge schuldenberg geleid.
2. Jan Modaal is decennia bedrogen en bestolen
door politici en ‘financiers’ die heel goed weten wat ze deden en waarom, in het besef dat
de burger van dat monetair systeem toch niets
snapt en gelooft wat zijn bankier hem vertelt.
Als voorbeeld van die onwetendheid: in enkele
dagen heeft J.M. een miljard euro aan de staat
gegeven in ruil voor een papieren belofte, obligatie genaamd, met als waarborg een bodem-
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loze put vol overheidsschulden die hij ooit zelf
met zijn arbeid zal moeten vullen! En dat voor
vijf (5) procent nog niet bewezen meerwaarde.
Hebzucht tot de laatste snik.
En nu komt het onderwijsbeest in mij naar boven. Als wij ons aanmeten een algemene vorming te willen geven aan onze jeugd, dan hoort
daar enig inzicht bij in financiële economie:
< Wat doen mensen voor geld en met geld.
Waar liggen de grenzen?
< Wat doet geld met mensen en hun zo
geprezen democratie?
< Zonder morele waarden geen welstand en
geen welzijn.
Er is een matige inflatie die nog niet snoeit in de
dagelijkse consumptie. Voor grotere uitgaven
lijkt extra voorzichtigheid toch reeds geboden.
Crisis is een sluipend verschijnsel. De invoering
van de euro heeft ook in alle stilte de prijzen
doen stijgen. Toch kunnen we veel missen. Zoveel ‘gadgets’ die bij welstand horen en ons
welzijn niet verbeteren. Zolang mensen sterven
door gebrek aan zuiver water, hebben we niet
te klagen. Maar we zitten wel in de val: wie minder consumeert veroorzaakt werkloosheid. Herverdeling van arbeid is dan onvermijdelijk.
Bezuinigen? Niet bezuinigen op wooncomfort,
cultuur en vooral op gezonde en afwisselende
voeding. Bezuinigen op energie, verplaatsingskosten: auto, reizen, hobby.
Er zijn geen duurzame succesverhalen. Alleen
arbeid schept waarde. Geld is een economisch
gereedschap, maar we hebben er een doel van
gemaakt: dit is de omgekeerde wereld.
Het wilde kapitalisme van de 19e eeuw is nooit
ver weg geweest.
Onze (zelfgemaakte) geschiedenis heeft al
eerder gewaarschuwd: Onrechtvaardigheid –
schulden – muntontwaarding – crisis – onvrede
– geweld – oorlog.
Het is van alle tijden; business as usual.
Een motto: Met krediet komen we er niet.

Een streep door onze
verbouwrekening
Eline Franckaert, lerares
Hoewel de economische crisis tot hiertoe een
ver-van-mijn-bed-show is gebleven, is ze de
voorbije weken toch ook aan mijn deur komen
kloppen. Aangezien de nieuwe regering Di
Rupo heel wat (groene) subsidies zal afschaffen
vanaf 1 januari 2012, is dit voor ons, naarstige
verbouwers, een heuse streep door de rekening.
Ergens is het natuurlijk logisch dat iedereen zijn
steentje moet bijdragen, maar leuk is het zeker
niet altijd.
Waar ik alvast niet op zou willen besparen, is reizen. Dit hoeven daarom niet noodzakelijk verre,
exotische bestemmingen te zijn, maar wel ver
genoeg om even het gevoel krijgen er tussenuit
te zijn. Op kleinere uitgaven zou ik dan weer wel
makkelijker kunnen besparen.
Alle welvaart en luxe ten spijt, denk ik dat we
uiteindelijk zullen moeten evolueren naar een
economisch systeem dat meer gericht is op
uitwisseling van diensten. Er bestaan nu al gelijkaardige, kleinschalige initiatieven (zoals LETS)
waarbij je ‘punten’ verzamelt als je iemand een
dienst verleent (bijv. iemands haar knippen, de
haag snoeien). Je kan die punten dan later zelf
inzetten om gebruik te maken van iemand anders’ kennis, ervaring, hulp. Dit soort systeem
zou maatschappelijk voordelig kunnen zijn en is
bovendien een sociale gebeurtenis op zich, die
mensen dichter bij elkaar brengt.

Hoe meer geld en macht,
hoe dover
Jonathan Peck, leerling 6LWE
Het is vooral het nieuws uit landen waar de crisis veel sterker voelbaar is voor veel meer mensen, zoals Griekenland en Italië, dat mij tegelijk
gerust en ongerust maakt. Als ik zie hoe fel de
Grieken protesteren tegen de maatregelen die
men neemt om het land te proberen redden,
waaronder misschien zelfs het uitstappen uit de
euro, stelt het de zaken heel goed in perspectief: het doet mij inzien dat wij het hier eigenlijk veel minder slecht hebben dan ik velen heb
horen beweren. Maar natuurlijk ben ik daardoor
ook erg ongerust over de toekomst van onder
andere die twee prachtige landen.
Dergelijke crises doen een mens die opgegroeid

is zonder grootschalige financiële problemen
wel degelijk anders denken over het systeem.
Vroeger had ik de indruk dat alles redelijk robuust was en in se efficiënt en doeltreffend, en
dat de problemen louter afkomstig waren van
de slechte uitvoering. Tegenwoordig begin ik
meer en meer in te zien dat het niet alleen een
slechte uitvoering is die aanleiding geeft tot
crises, maar dat het systeem zelf grondig nagekeken dient te worden. Hoe betrouwbaar is een
economisch systeem immers als het enkel met
enorme wereldwijde inspanningen en grote
aantallen slachtoffers kan (hopen te) herstellen
van zo’n val?
Ik heb de crisis onlangs op verschillende manieren ervaren. Op een reis naar Griekenland in de
voorbije zomervakantie waren de effecten duidelijk te zien: relatief veel gesloten winkels en
restaurants, soms zelfs met dichtgetimmerde
vensters, de conversaties tussen mensen die bijna uitsluitend over de economie gaan, gevandaliseerde gebouwen van de ‘Εθνική Τράπεζα’, etc.
Daarnaast voel ik het bijna wekelijks wanneer ik
mijn brommer bijtank: de brandstofprijs is ten
opzichte van enkele maanden geleden aanzienlijk gestegen.
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Tenslotte is er nog de kostprijs voor de eindreis
naar Italië, die onlangs in het licht van de economische problemen werd aangepast.
Ik ben allerminst een expert, maar mijn bescheiden mening is dat de banken voorzichtiger
moeten omspringen met geld dat ze uitlenen
of investeren, omdat de problemen begonnen
zijn door te snel leningen aan te gaan die men
uiteindelijk niet meer kon terugbetalen. Ervaring
leert echter dat hoe meer geld en macht men
bezit, hoe dover men wordt. Dus hopelijk pepert de crisis het er goed in, want ik denk niet
dat dit voor veel herhaling vatbaar is.

Carpe diem
Pieter-Jan De Smedt,
leerling 6LMT
De onheilspellende economische berichten zijn
sinds 2008 zo voltijds deel gaan uit maken van
ons dagelijks leven, dat er bij mij vaak een soort
gelatenheid optreedt. Al blijft het wel schandalig dat mensen en instellingen die 3 jaar eerder
in de fout gingen, diezelfde fouten enkele jaren
later opnieuw maken en daarmee heel wat onschuldige mensen schade berokkenen.
Voorlopig voel ik de impact van deze crisis niet.
Er lagen dit jaar minstens evenveel cadeautjes
onder de kerstboom en ook op andere zaken
wordt er weinig of niet bespaard
Ik zou proberen om de energiefactuur terug te
schroeven en nauwlettend met elektriciteit om
te gaan. De vervanging of aankoop van nieuwe
technologische producten zou ook even op
de lange baan geschoven worden. Mijn vakantieplannen zouden daarentegen ongewijzigd
blijven. Zo’n reis geeft je zo veel voldoening en
energie dat zelfs de crisis daarvoor moet wijken
Het is doodzonde dat het financiële systeem
staat of valt door het (wan)beleid van enkelen.
Door hun fouten sleuren ze talloze mensen mee
de dieperik in. Deze gezaghebbende mensen
zouden beter gecontroleerd moeten worden
door overkoepelende organisaties.
Motto voor mij: ‘Carpe diem, pluk de dag’
Motto voor de wereld? ‘Denk niet alleen aan je
eigen bestwil’

Wees positief!
Nick Van Bossche,
leerling 6LWIb
Alle media-aandacht die de crisis het voorbije
jaar gekregen heeft, maakt mij niet echt zeer
ongerust. Ik slaap niet slechter en mijn uitgaven
worden niet eerst vijf maal overwogen vooraleer ze gedaan worden. Misschien komt dit door
die overdreven aandacht in de media voor de
crisis. Want juist door die overdreven aandacht
ga ik nog meer mijn levensles ‘wees altijd positief’ stevig in mijn oren knopen. De sombere
sfeer die over een nieuwsuitzending hangt
vandaag de dag probeer ik dan zo snel mogelijk te vergeten door eens goed te lachen en te
denken aan de dag na die verschrikkelijke crisis.
Misschien is het inderdaad wel zo dat we in een
enorme crisis zitten, maar ik heb er nog niet veel
van gemerkt alleszins.
De berichtgeving omtrent de crisis doet me wel
kritisch reflecteren over de rol van verschillende
‘neutrale’ ratingbureaus in de wereldeconomie.
Telkens als zo een ratingbureau een negatief
rapport heeft over een euroland en dus de rating van dat land verlaagt, moet dit land tegen
woekerinteresten gaan lenen. Zo wordt dit
land in een klap met de nek aangekeken wanneer het op de financiën aankomt en komt het
in een nog dieper dal terecht. En dit allemaal
omdat een bende economen met hun schitterende formules berekend hebben dat dit land
binnen afzienbare tijd – we spreken over 30 jaar!
– zijn leningen niet zal kunnen terugbetalen.
Waar is de rol van het logisch verstand in een
economisch systeem als dit? Waar is de menselijkheid? Moeten we niet allen in de bres springen voor een noodlijdend land en lenen tegen
lagere rentes in plaats van tegen hogere, want
dat lijkt mij de enige oplossing om een crisis op
te lossen? Is de mening van een hoopje gediplomeerde waarzeggers die zich ‘economisch
specialist’ noemen, belangrijker dan de mogelijk
bedreigde situatie van miljoenen mensen? Zijn
we al zo ver gekomen dat we zelfs geen Euro
meer kunnen missen om een land te redden?
Ik ben het afgelopen jaar enorm teleurgesteld
geraakt in het huidige economisch systeem.
Terug naar ons kleine België dan. Ikzelf merk
weinig van de crisis aangezien ik nog niet zelf

54 IC HOU februari 2012

moet instaan voor de centjes om elke dag voedsel, water en een dak boven mijn hoofd te kunnen betalen. Maar mijn ouders waren altijd al
behoedzaam voor overmatige uitgaven en dus
is er weinig veranderd sinds ‘de crisis’. Er wordt
wel elke dag gepraat over de slechte tijd die we
tegemoet gaan, maar vandaag is alles nog goed
dus ben ik gerust in ‘die slechte toekomst’.
Maar stel dat de mensen met hun glazen bol
toch gelijk krijgen en we inderdaad terug naar
het Stenen Tijdperk gekatapulteerd worden,
dan zal ik ook enkele besparingen moeten
doorvoeren in mijn begroting. Voor mij hoeven
alle technologische hoogstandjes niet; ik heb
bijvoorbeeld geen behoefte aan de allernieuwste Ipad gecombineerd met de allergrootste televisie en de modernste Playstation. Ik heb heel
wat van die oerdegelijke ‘oude’ technologische
spulletjes en ze doen allemaal hun werk nog.
Waarom moet ik dan telkens als er iets nieuws
op de markt is dit ook meteen kopen, ook al
heb ik nog iets dat prima functioneert? Waarom
heb ik een Ipad nodig als mijn pc nog goed zijn
werk doet? Waarom moet ik de allergrootste televisie hebben als de huidige al groot genoeg
is en oké is? Wat zal een Playstation 24 mij meer
bieden dan de Playstation 2?
Buiten de technologische hoogstandjes, zal ik
natuurlijk ook nog moeten besparen in mijn
vervoer. Een dikke, dure BMW rijdt even goed
als een klein, schattig Opeltje dus zal iedereen
mij in de slechte jaren van de crisis kunnen zien
rondrijden in een wagen met iets minder standing en klasse, maar wel een wagen die mij ook
op mijn bestemming zal brengen. We kennen
ook al sinds jaren de fiets, dus investeer ik meer
in een degelijke fiets (met standing en klasse?).
Alleszins zullen mijn vervoersmiddelen de besparingen ondergaan.
Als deze besparingen nog niet genoeg zijn om
rond te komen, dan gaan we maar verhuizen
naar een kleinere woonst en zullen we een reisje
minder per jaar ondernemen.
Mijn economische glazen bol vertelt mij dus dat
ik beter bespaar op luxegoederen dan op echt
noodzakelijke dingen zoals lekker gezond en
gevarieerd voedsel en geluk. Ik vermoed dat ik
in de slechte tijden niet ongelukkiger zal zijn.

de ‘crisis’
Zoals altijd blijf ik dus positief, zelfs wanneer de
vooruitzichten niet zo positief lijken. Ik zeg dus
tegen mezelf en tegen de wereld: “Wees positief elke minuut van je leven. Geniet van elke
moment dat je gegund is, je leeft immers maar
één keer.”

Welke crisis?
Jonathan Beyaert, leraar
Hoe meer ik op radio en tv hoor over dè crisis,
hoe meer ik in de kranten lees over dé crisis, nu
ik zelfs van Ic-Hou een vragenlijstje krijg over dé
crisis, ... hoe meer ik me afvraag: Welke crisis?
Dat er ernstige bancaire en financiële problemen zijn, spreekt voor zich. Dat ik die voel of zal
voelen, spreekt voor zich. Een concreet voorbeeld: de zonnepanelen op mijn dak! Een stevige investering en ik geef eerlijk toe, niet omdat
ik een groene jongen ben, maar vooral omdat
er een erg gunstige sponsoring komt van de
overheid . Als goede huisvader een ‘zinvolle’ investering, met, mooi meegenomen, een groen
accentje. Maar bij de noodzakelijke besparingsronde kondigt de overheid aan dat er een einde
komt aan die overdreven subsidiëring. Even slikken, even bang afwachten... tot de geruststellende boodschap komt dat ik nog kan genieten
van de bestaande regeling. Crisis op korte termijn dus bezworen.
Op lange termijn zal ik het wel voelen. De ultieme maatregel om onze welvaartsstaat te behouden is langer werken. Laat ons eerlijk zijn gelijktijdig met de aankondigingen dat we langer
moeten werken, krijgen we de boodschap dat
we langer zullen leven. Is het dan niet logisch
dat we wat langer werken? Wat mij betreft wel.
Alleen zie ik het niet zitten om mijn ganse leven
aan hetzelfde tempo te werken. Een bezinning
over het invullen van ‘werken’ lijkt me noodzakelijk. Is het een idee om net zoals de meeste
jonge mensen een carrière op te bouwen, die
carrière op latere leeftijd terug af te bouwen...
evenredig met het afbouwen van loon? Kunnen we misschien van ‘jong gepensioneerden’
verwachten dat ze nog enkele uren per week
‘maatschappelijk werk’ verrichten in ruil voor
een volledig pensioen? Er is, denk ik, een overvloed aan ‘maatschappelijk werk’ in onze samenleving: kinderopvang, bezoek van eenzame
bejaarden, huiswerkbegeleiding van kansanderen’, ... De zorgsector heeft handen te kort,

kunnen ‘jong gepensioneerden’ niet helpen bij
het bedelen van maaltijden, zorgen voor wat
ontspanning van langdurig zieken? Eenvoudige
voorstellen om te bouwen aan een warmere samenleving.
De crisis waar wij de mond van vol hebben, is
een crisis van het kapitalistische vrije marktsys
teem. Het systeem waarvan ik deel uitmaak. Het
verhaal van de zonnepanelen is het mooiste bewijs dat ik er midden in zit. Maar laat ons eerlijk
zijn, het gaat om een crisis van mensen die het
al bij al nog zo slecht niet hebben, van mensen
die jaren de vruchten hebben geplukt van het
systeem. Maar hebben we al nagedacht over de
crisis waar mensen al hun hele leven in zitten:
de extreme armoede, dichtbij en ver weg. Het
stijgend aantal mensen die onder de armoedegrens leven, de derde wereldlanden waar mensen sterven van honger... Over welke ‘crisis’ hebben we het dan? Ondanks onze ‘crisis’, hebben
wij het werkelijk slecht? Ik besef heel erg hoe
moraliserend dit klinkt, maar het is mijn aanvoelen dat ons spreken over dé crisis behoorlijk
relatief is.
Wie ben ik om dé oplossing te geven, laat staan
voor welke ‘crisis’. Solidariteit lijkt voor mij een
sleutelwoord. Solidariteit over de generaties
heen, solidariteit met armen, veraf en dichtbij.
Zal ik een deel van de opbrengst van mijn zonnepanelen solidair delen met anderen?

Balans tussen arbeid
en levenskwaliteit
Isabelle Snoeck, lerares
Hoe is de crisis begonnen? Slecht management
bij de banken? Te grote risico’s bij beleggingen?
Te grote winstverwachtingen? Te hoge interesten? Het rauwe winstbejag van een kleine groep
heel kapitaalkrachtigen?
Gelukkig kan het economisch systeem in zijn totaliteit niet falen, anders worden deze groepen
die aanleiding zijn tot de grootste crisis in tijden
ook getroffen. Het economisch evenwicht zal
zich wel herstellen maar zal ondertussen menig
slachtoffer maken... Continenten? Landen? Streken? Gezinnen... sociaal zwakkeren? Middenklasse?... Deze generatie? De volgende generatie?
Is er iets fout met het neoliberalisme? Neen
verwar dit niet met de huidige rauwe grijpcultuur waar kapitaal meer moet opbrengen dan
het inkomen uit arbeid. Een opbrengst die de
markt verlamt en vooruitgang, groei onmogelijk
maakt. Zowel in een kapitalistisch, communistisch als socialistisch systeem is de grijpcultuur
in al zijn vormen aanwezig en is ze de oorzaak
van ondergang en nood aan wijzigingen.
Momenteel hebben wij als gezin nog geen last
van de crisis, maar ik realiseer me wel dat dit
vlug kan veranderen. Een ambtenarenjob biedt
een zekere inkomens- en welvaartgarantie (tenzij we in een Griekenlandsituatie verzeilen). Een
functie in een bedrijf komt sneller op de helling
te staan. Indien het bedrijf niet voldoet aan de
<<<
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de ‘crisis’
bleef een land, een regio achter in armoede, in
een uitzichtloze situatie. Tijd voor reconversie
werd er niet gegeven want het Westen moest
zo nodig nog goedkopere producten, nog hogere dividenden, nog hogere interesten.
Dit alles voor meer geld, meer comfort, meer
luxe... meer vergankelijkheid!
Een motto: identificeer je capaciteiten, ontwikkel ze en benut ze maximaal. Probeer een balans te vinden tussen arbeid en levenskwaliteit,
tussen gezin en individu, tussen individualisme
en maatschappij. Aanvaard jezelf en anderen
met kwaliteiten en mogelijkheden maar ook
met tekortkomingen en beperkingen.

Keep calm and carry on
Els Neirinckx, leerlinge 6HW

hoge inkomensverwachting van de aandeelhouders komt het vaak in moeilijkheden. Reorganisaties, besparingen als gevolg van ‘short
term thinking’ met als doelstelling een nog
hogere winst, een nog hogere notering op de
beurs maken onnodige slachtoffers.
Alles kan wel wat minder en indien nodig moet
de kaasschaaf bovengehaald worden om de nodige besparingen te realiseren. In het slechtste
geval worden reis- en ontspanningsuitgaven
drastisch teruggeschroefd of geschrapt. Studies
van de kinderen, cultuur en wooncomfort is wel
moeilijker.
Wanneer we met zijn allen langer (mogen) werken kan dit best in een zo optimaal mogelijke
situatie zodat de levenskwaliteit verhoogt.
Pensioen. Wellicht wel, maar hoeveel en zal dit
toereikend zijn met de hoge medische kosten,
met de hoge kosten voor thuisverzorging?
Jaren geleden hebben bedrijven hun productie en diensten verhuisd naar lage-loonlanden.
Elk decennium zag je dezelfde bedrijven hun
productie verhuizen naar een ander land / een
andere regio waar arbeid nog goedkoper was.
Deze globalisering heeft welvaart gecreëerd in
deze landen maar heel tijdelijk. Bij elke verhuis
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In een land als België is de crisis niet echt voelbaar voor een standaard gezin. Nu toch tenminste nog niet. Ik maak me wel grote zorgen in wat
voor een toestand mijn kinderen gaan leven. En
dan begint een mens zich ook af te vragen: hoe
zijn we hier in godsnaam in terecht gekomen?
We leven in een door de mens zelf gecreëerde
kapitalistische maatschappij met een door de
mens zelf gecreëerde crisis. Als we dan werkelijk zo slim zijn om een hele maatschappij te
vormen, waarom is dan iedereen te dom om te
zien dat we slecht bezig zijn? Geld is belangrijker dan mensen, winst belangrijker dan milieu.
En waarvoor allemaal? Zodat de mens door
zichzelf gecreëerde luxe kan kopen. Vrij nutteloos, niet?
In mijn persoonlijk leven? Niet echt, neen. Misschien enkel de kleine maatregelen van de
overheid, zoals geen ecopremie meer voor milieuvriendelijke auto’s, dat is wel een tegenvaller.
Maar op grote schaal is het voor mij niet voelbaar.
Besparen? Op de logische zaken zoals energie
en vervoer zou ik alleszins zeker besparen. Terug
met het openbaar vervoer naar school/werk,
een trui meer en de verwarming lager, niet
urenlang in bad liggen maar een snelle douche
nemen.
Maar voor de rest, ik leef eigenlijk al vrij zuinig,
dus er zullen niet veel meer besparingen nodig
zijn.
En waar ik zeker niet op ga besparen? Mijn woning. Een plek waar je elke dag bent moet groot
en mooi zijn. Waarvoor ga je anders werken?

Onthouden? Vertrouw mensen nooit met uw
geld. Nooit. Waarom is het communisme immers een grote ramp? Omdat een mens ALTIJD
meer macht en meer geld wilt. Zo zijn we gewoon. Daar valt ook waarschijnlijk niets aan te
doen. Je kan er enkel rekening mee houden.
Een motto voor je eigen leven: Keep calm and
carry on.
Een motto voor de wereld: Mensen, het is maar
geld.

Lieve leiders,
gebruik gezond verstand
aub!
Lies De Kimpe, leerlinge 6LMT
Eerlijk gezegd maak ik me nog helemaal geen
zorgen. Zo erg veel last ondervinden we daar
toch niet van, of ligt dat aan mij? Ik besef wel
dat er waarschijnlijk al veel gezinnen in de problemen zijn gekomen door ‘de crisis’, maar aangezien ik voorlopig zelf de rekeningen nog niet
hoef te betalen, lig ik niet echt wakker van de
hele situatie.
Bezuinigen? Een ‘moeilijke’! De NMBS slorpt
bij mij het meeste geld op: elke paar maanden
koop ik een nieuwe Go-Pass. Zo’n ding kost 50
euro en dat is echt zuur geld, maar ik zou niet
zonder kunnen.
Waarop ik wel zou besparen? Op ‘impulsieve
aankopen’. Leg al het geld eens samen van bijvoorbeeld de oorbellen die ik achteraf gezien
toch niet zo mooi vond, de schoenen die toch
net iets te groot waren en de Flairs die ik maar
half heb gelezen: het zou een mooi spaarpotje
vormen!
Eerst en vooral leren we dat we heel erg afhankelijk zijn van de economische situatie van andere landen. Maar belangrijker is het volgend
cliché: we weten nu ook dat we eigenlijk rotverwend zijn. We kunnen echt wel het één en ander missen. Toch geven we onze luxe niet graag
op.
Motto voor de wereld? Lieve grote leiders van
de wereld: willen jullie alsjeblieft iets minder
aan politiek doen en iets meer jullie gezond verstand gebruiken? Dankjewel.

de ‘crisis’
Think global
Eline Wittewrongel,
leerlinge 6GWIb
Wie tegenwoordig naar het nieuws kijkt of nog
eens een krant open slaat, moet zich al behoorlijk inspannen om nog eens echt goed nieuws
te vinden. Wanneer zal de Europese crisis eindelijk onder controle zijn? Hoe lang houdt onze
nieuwe regering het nog vol? Zullen de geplande maatregelen volstaan om het begrotingstekort terug te dringen of moeten we straks
allemaal werken tot we 75 zijn? Heeft de jeugd
überhaupt nog een toekomst? Beleven we de
onomkeerbare ineenstorting van de vrije markteconomie en onze westerse levenswijze?
Zelfs een achttienjarige kan er niet omheen dat
de crisis momenteel alomtegenwoordig is. Niet
langer alleen in de media: onze vaders en moeders worden er dagelijks mee geconfronteerd,
zowel in de ondernemingswereld, de banken,
het onderwijs, etc. Elk gesprek bij het avondeten of elk familiefeestje ontaardt vroeg of laat
in een politieke discussie over wie het juiste recept heeft voor het oplossen van de immense
problemen waarmee onze samenleving wordt
geconfronteerd. Erger nog, wie deze discussies
probeert mee te volgen komt al snel tot de conclusie dat blijkbaar niemand op de juiste manier
bezig is om deze problemen op te lossen en dat
het ergste dus nog moet komen.
Als jongere kan je alleen maar tot de conclusie
komen dat dit geen gemakkelijke tijd is om volwassen te worden. Het voorrecht van de jeugd
is dat alle mogelijkheden nog open liggen, dat
de keuzes nog moeten worden gemaakt. Maar
wat heb je eraan dit te weten: welke keuze je
ook maakt, de toekomst belooft sowieso erg
moeilijk, zo niet uitzichtloos te worden.
Misschien is dit een goed moment om even bij
een aantal zaken stil te staan, om even op de
pauze-knop te drukken, zeg maar. Een ander
voorrecht dat wij hebben als jongeren, in elk
geval de westerse jongeren. Wie deze hele crisis
immers eens van op een afstand bekijkt, komt
al snel tot de conclusie dat deze niet voor iedereen dezelfde betekenis heeft.
Kijken we bijvoorbeeld eens naar onze ‘bedreigde’ levensstandaard, dan valt het toch al snel op
dat deze uiterst hoog blijft voor veel mensen in
het ‘Vrije Westen’. Uiteraard zullen de bedrijfswagens en de zonnepanelen kleiner worden
en zal onze spaarboek afgeroomd worden door

de steeds geldhongerige overheid. En zal wie
graag op de aandelenmarkt speelt, extra op zijn
tellen moeten letten. Maar we kunnen er toch
ook niet omheen dat op zeer grote delen van
de wereld de voornaamste bekommernis van
veel mensen blijft hoe de dag door te komen
met voldoende water, eten en medicijnen om
het gezin te onderhouden. Benieuwd hoe deze
mensen tegen onze crisis aankijken? Wie er hen
naar vraagt, zal misschien andere prioriteiten
meekrijgen, zoals het effect van klimaatverandering, overbevolking en uitputting van natuurlijke rijkdommen...
Ook dichter bij huis, binnen ons ‘eengemaakte’
Europa valt het op dat de effecten van de crisis
en, daarmee samenhangend, de voorgestelde
oplossingen, sterk uiteenlopend zijn naargelang
de sociale status en nationaliteit van wie deze
ondergaat. Denken we maar aan schoolkinderen in Griekenland aan wie extra voedsel dient
te worden bedeeld (op vrijwillige basis) omdat
de alleenstaande moeder werkloos of ziek is en
onvoldoende bijstand krijgt om eten te kopen.
Een fenomeen dat zich trouwens steeds meer
voordoet in andere Europese landen, blijkbaar
tot zelfs in Duitsland toe, de ondertussen zelfverkozen Europese modelstaat.
Toch willen wij als jongeren optimistisch blijven:
hoewel we dit niet altijd tonen, geloven we in
de grond namelijk nog steeds in de rechtgeaardheid en het kunnen van de leidende generatie. Onze ouders dus, in afwachting dat wij
deze rol de volgende decennia overnemen.
Misschien beschikken onze Europese regeringsleiders uiteindelijk over een goed plan
om de toekomst van Europa veilig te stellen,
eens zij matiging en crisismaatregelen hebben
afgedwongen van de individuele landen. En
misschien is er ook in België in werkelijkheid
nog wel wat ruimte voor sociaal verantwoorde
maatregelen om de concurrentiekracht van
onze bedrijven en daarmee samen onze toekomst, veilig te stellen.

Maar één ding is zeker: het zal wel vooruit moeten gaan, want samen met de vertwijfeling bij
de bevolking, groeit ook de roep naar simpele,
nationale of regionale oplossingen voor problemen die van die aard zijn dat zij in essentie
alleen kunnen worden opgelost door meer Europese en zelfs mondiale solidariteit.
Om het met de woorden van Christian De Duve
te zeggen n.a.v. de publicatie van zijn boek ‘De
biologie van de erfzonde’, dat kan worden gelezen als één groot pleidooi tegen het aangeboren egoïsme en het rivaliserende groepsdenken
van de mens: ‘Het is bedroevend dat intelligente
mensen zich gedragen zoals we nu in de politiek zien. In de politiek zie je een duidelijke manifestatie van de fout in onze menselijke natuur.
Het is wij tegen de rest. Het systeem zit hen ook
tegen. De hoofdbekommernis van politici is
verkozen te worden. Je wint geen verkiezingen
met diepe filosofische gedachten. Het tijdvenster waarin politici leven, reikt maar tot aan de
volgende verkiezingen. Terwijl het relevante
tijdsperspectief honderd of zelfs duizend jaar
bedraagt. We hebben wijze mannen – misschien zelfs nog eerder vrouwen – nodig om
het verzet tegen onze genetische constructiefout vorm te geven.’
<<<
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de ‘crisis’
aan de macht gebracht, democratie heet zoiets.
Hopelijk leert deze crisis en ellende ons dat we
bij de volgende verkiezingen – in België zijn
die altijd nakend dichtbij – voorzichtiger zijn en
stemmen voor zij die echt bekwaam zijn om ons
geld en dagelijks leven te beheren.
Een motto?De laatste maanden is Latijn enorm
populair in de Vlaamse, politieke kringen; daar
ik zeer trendgevoelig ben, ga ik mee in deze
heropwaardering van het Latijn. Mijn motto is
dan ook “carpe diem, quam minimum credula
postero”, vrij vertaald wordt dat “pluk de dag, zo
min mogelijk denkend aan later”. Horatius, de
bedenker van deze leuze, wist het tweeduizend
jaar geleden ook al: zorgen verkorten het leven.

Een diploma is
een goed begin
Leen Verhelst, lerares

Stem op de juiste
Thomas Buyse, leerling 6LWE
Tsunami. Zo kan je de mediastroom omtrent de
crisis wel samenvatten. Wanneer je de tv aanzet
of de krant openslaat, verneem je dingen die
je liever niet wilde weten: het bier wordt duurder, de stookolie wordt duurder, de belastingen
gaan omhoog, de pensioenen dalen, men moet
langer werken, ... En zo kan ik nog wel even
doorgaan. Men zal harder moeten werken en
men zal minder hebben.
Uiteraard wekt dit een zekere ongerustheid en
bij ongerustheid horen onvermijdelijk vragen,
vele vragen. Of het ooit weer beter wordt en
hoe we het moeten oplossen, blijven vragen
waar op dit moment niemand een antwoord op
kan geven. Hoewel er wel mannen met strikjes
en economen dat trachten, maar hebben zij het
bij het rechte eind of moet hun glazen bol dringend worden opgepoetst?
Het neoliberalisme en het kapitalisme worden
maar al te vaak onder vuur genomen door aartsbisschoppen en Verontwaardigden, maar misschien moeten we eens in eigen boezem kijken.
Wij hebben de daders en verantwoordelijken
van deze crisis tenslotte zelf direct en indirect
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“The times, they are a-changin’...”, zong Bob
Dylan bijna 50 jaar geleden. Het klinkt nog
steeds zeer actueel, want wat een rare tijden
beleven we toch! Tot voor enkele jaren kwamen
economie en financiën nauwelijks aan bod in
het dagelijks nieuws, en nu kunnen we geen
krant openslaan of geen tv aanzetten zonder
dat het gaat over de financiële crisis, de bankencrisis, de euro, etc. Standard and Poors, Moody’s
en Fitch konden tot voor kort de namen zijn van
enkele groezelige Ierse pubs in het centrum van
Dublin, maar nu weten we allemaal dat deze ietwat gekke namen staan voor de bekende en beruchte ratingbureaus , en kennen we de impact
die zij hebben op het economisch systeem.
Je zou kunnen beginnen panikeren onder al
die alarmerende berichten, maar angst is een
slechte raadgever, en uiteindelijk kunnen we
de gebeurtenissen alleen maar ondergaan, we
hebben ze niet in eigen hand. Natuurlijk hoop ik
dat de situatie niet verder escaleert, en dat Frau
Angela en Monsieur Nicolas tot een allesomvattende oplossing komen voor de Euro-crisis.
Maar het is ook geen dagelijkse bekommernis,
omdat mijn man en ik – gelukkig – nog geen
rechtstreekse gevolgen gevoeld hebben van
de crisis. Mensen die hun werk kwijt zijn door
de crisis zullen natuurlijk iets anders vertellen.
Het ziet ernaar uit dat we allen langer en harder zullen moeten werken, maar gelukkig doe
ik mijn job graag, en als we op die manier kunnen bijdragen aan het sociale systeem in ons
land, dan zij het zo. We zullen allen wat meer

realiteitsbesef aan de dag moeten leggen in de
toekomst, en nog harder ons best moeten doen
om de dingen te verkrijgen die we willen.
Tip voor de leerlingen: een goed diploma is een
goed begin!

Kloof tussen arm en rijk
wordt groter
Gilbert Cant
Er wordt dagelijks gezegd dat we in een financiële en economische crisis zitten. Is dit niet overdreven uitgedrukt. We zitten alleszins wel in een
economisch mindere periode, een ‘dipje’.
Mijn moeder is 90 jaar en ik heb haar al zo vaak
horen zeggen: “Pas maar op, want het is crisis”
Het woord crisis doet mij denken aan de jaren
dertig met massa’s werklozen, honger voor grote lagen van de bevolking, verpauperde kledij, ...
Maar hier in België zie ik nog steeds de Antwerpse files op de E17 tot Haasdonk en verder
reiken, zie ik nog steeds een afvalberg, waarin
nog behoorlijk goed materiaal aanwezig is, zie ik
kinderen spelen met zoveel opgedrongen gadgets, ...
Is het dan crisis? Ik hoop alleen dat er geen echte crisis uit voorvloeit.
Een aantal mensen zit wel in de problemen:
werkloosheid, de stress niet meer aankunnen,
ziek zijn zonder hoop op genezing, hun kinderen niet de toekomst kunnen geven die ze hadden gehoopt, ...
Hoe kan je dit als maatschappij , als individu verhelpen?
De kloof tussen arm en rijk is aan het vergroten,
en dat vind ik een teken van crisis.
Zit onze levensstijl niet in een soort crisis? Hoe
gaan we om met de aardse goederen? Hoe leven we samen met onze medemens? Hoe is het
gesteld met onze geestelijke waarden zoals democratie en cultuur?
Samenstelling DVR
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Jene Van Kerckhove (2MWa)

Turnster combineert
topsport en school
Zij was nog maar net uit de pampers, of zij was al
volop aan het kleuterturnen. Algauw stapte zij over
naar de prekeurgroep, om vervolgens op achtjarige
leeftijd de overstap te maken naar het keurturnen
en aan wedstrijden deel te nemen.
Vrij snel lieten trainers van de topsportschool hun goedkeurend oog over
haar vallen. Toen zij haar vroegen om een paar testen af te leggen, aarzelde zij geen moment. Zij slaagde en kreeg te horen dat zij in de topsportschool aan de slag kon. Een kans die zij niet wou laten liggen! Ondertussen
is Jene al een drietal jaar actief bij Turnkring Kerels in Waasmunster en verzamelt zij een mooi palmares. Hop over de bok en de plint en interviewen,
die lenige Jene!
Wat is je mooiste moment tot nu toe?
In 2011 ben ik vierde geworden op het Belgisch Kampioenschap, maar
mijn allermooiste moment was in Frankrijk. Daar heb ik in een ploeg aan
wedstrijden deelgenomen en we mochten naar het Frans Kampioenschap.
De wedstrijden in Frankrijk zijn helemaal anders dan in België. Hier bij ons
is het altijd muisstil tijdens een wedstrijd en in Frankrijk is er heel veel ambiance. Dat was voor mij wel leuk om eens mee te maken. Uiteindelijk zijn
we derde geworden. Een heel mooi moment!
Wat zijn je groeimogelijkheden? Zien we je binnenkort op Eén of VTM?
Dit jaar blijf ik nog op woensdag en zondag in Topsport trainen. Daarna
gaan de trainers beslissen of ik goed genoeg ben om echt fulltime in de
topsportschool in te stappen. Dit jaar is er een Europees Kampioenschap
in Brussel. Op basis van mijn wedstrijden dit jaar gaan we zien of ik in de
selectie zit. Er zijn in totaal acht meisjes en er mogen er vijf mee naar het
EK. Als ik er niet bij ben, ga ik in ieder geval wel kijken! Op Eén of VTM
wordt er nooit iets uitgezonden van het turnen, dus zal je mij waarschijnlijk
niet op tv zien... J

Turnen, turnen en nog eens turnen
Wie zijn je idolen?
Mijn idolen zijn Shawn Jonsen en Elizabeth Tweddle. Shawn is een heel
goede turnster, zij werd tweede all-around. Ik hoop dat ze er bij is dit jaar
in Londen. Elizabeth is op de brug echt fenomenaal goed! Haar brugoefening is wondermooi en super moeilijk! Zij is heel goed bezig! Ik hoop dat ik
ooit even goed als haar kan worden.
Moet je veel opofferen voor je sport?
Valt het goed te combineren met school en andere hobby’s?
Ik ben wel erg intensief bezig met mijn sport. Echt veel vrije tijd heb ik niet.
Nu valt het nog te combineren met het schoolwerk. Ik maak een goede

planning, want ik mag van mijn ouders niet minder dan 75% hebben; anders moet ik een training laten vallen. Natuurlijk is school belangrijker dan
mijn sport, dus als ik nog niet klaar ben met mijn huiswerk, arriveer ik soms
wat later op de training. Tijdens de examens mag ik alleen op vrijdag gaan
trainen. Dat is een echte marteling voor mij! Het turnen neemt zoveel tijd
in beslag, dat ik daarbuiten geen andere hobby’s heb.
Wie zijn je grootste fans?
Mijn grootste fans zijn mijn ouders en mijn trainer. Zij steunen mij als het
wat minder gaat en moedigen mij altijd aan!
Welke raad zou je meegeven aan je leeftijdsgenoten?
Geef nooit op! Het kan soms zijn dat je eens in een dipje zit, maar je komt
er altijd sterker uit! Maak ook een goede planning voor school! Je school is
immers belangrijker dan je hobby’s.
Als je niet de sport zou beoefenen die je nu doet, wat zou je dan wel
doen in je vrije tijd?
Als ik niet geturnd zou hebben, zou ik waarschijnlijk ook aan sport gedaan
hebben. Dan zou mijn voorkeur naar voetbal uitgegaan zijn. Ik zou dan ook
nog betere punten op school halen, omdat ik dan minder zou moeten trainen en meer thuis zou zijn om te studeren.
We wensen Jene nog een mooie sport- én schoolcarrière!
RP
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Silke Vanwynsberghe (3SPWa)

Voetbal is mijn leven!
Zij sjot erop los dat het een lieve lust is. En dit al meer dan negen jaar.
Zij kreeg de passie voor voetbal mee van haar vader die bij KFC Vrasene
trainer was en nog steeds is.
Zij begon te trainen bij de kleintjes, de U6-jes,
over wie haar vader zich ontfermde. Silke kan
er maar niet bij dat er mensen zijn die beweren
dat voetbal enkel een sport is voor jongens! De
liefde voor haar sport is duidelijk erg groot.
We schotelen haar een paar vraagjes voor. Voorzetjes, voor vlotte antwoorden (in één tijd).

Marvin Nicque (2GL)

Sporten is
belangrijk

Ook Marvin Nicque uit 2GL is een sportieve, bezige bij. Een vriend zette hem ertoe aan om ook
zijn vaardigheden op de atletiekpiste te testen.
Zeven jaar later traint hij nog steeds naast het
Recreatiepark ‘De Ster’ in Atletiekclub Waasland.
Hij zet er regelmatig puike prestaties neer. Zo
sprong hij begin januari nog 6.08m op het Provinciaal Kampioenschap in Gent. Een sprong
die hem een derde plaats opleverde! Even een
korte sprint en enkele vraagjes.
Usain Bolt is zijn grote voorbeeld. Waarom?
Hij is de beste sprinter ter wereld en kan als de
beste show verkopen. Dat vind ik heel belangrijk
tijdens de sport: je moet geconcentreerd blijven,
maar je mag af en toe wel eens plezier maken.
Is het atletiek goed te combineren met school?
Vroeger deed ik ook aan zwemmen, dat heb ik
helaas moeten opofferen voor atletiek omdat ik
anders geen tijd meer had voor school. Ik train
nu 3 keer per week: woensdag, vrijdag en zondag en dat valt goed te combineren met school.
Heb ook jij nog een goede raad voor onze
lezers?
Doe zoveel mogelijk aan sport, want beweging
is echt heel belangrijk. Je hoeft daarom niet uit
te blinken, zolang je er maar plezier in hebt en
nieuwe vrienden maakt.
Bedankt, Marvin!
RP
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We kunnen het niet laten...
Is voetbal niet eerder een jongenssport?
Helemaal niet! Er zijn zoveel meisjes die voetballen en anderen moeten daar geen oordeel
over vellen als wij dat graag doen! Ik ben actief
bij voetbalclub KFC Vrasene. We trainen twee
keer in de week (zou voor mij gerust meer mogen zijn) en op zaterdag spelen we een competitiewedstrijd. Ik speel nog steeds in een ploeg
met jongens en ik wil dat nog zolang mogelijk
houden, op die manier word ik sterker en kan ik
meer leren.
Matias Suarez won net de Gouden Schoen;
wat is jouw beste prestatie?
Voetbal is een ploegsport, dus je mooiste moment beleef je meestal niet alleen. Als ik dan
toch enkele mooie momenten wil uitkiezen,
dan is daar ikzeker en vast het winnen van
De Jeugdcup, de beker van het Volk (nu het
Nieuwsblad) in 2008 bij. Na vele wedstrijden
konden we ons tot winnaar kronen. Nog een
mooi moment is het winnen van onze competitie, vorig seizoen. Met mijn toenmalige, heel toffe en goede ploeg speelden we kampioen. Het
beste seizoen dat ik ooit al had meegemaakt; al
zijn we dit seizoen ook zeer goed op weg. Als ik
een persoonlijk moment kies, dan zijn het toch
mijn selecties voor de provinciale én de nationale selectie; dat is dan bij de meisjes natuurlijk.

Wambach, Rampinoe, ...
Kompany en Drogba
Zien we jou ooit met een gouden kleinood
in de hand op de cover van de kranten?

Ik doe heel hard mijn best om zo ver mogelijk
te geraken. Ik train hard voor de dingen die ik
wil bereiken en voor de dingen die nog beter
moeten/kunnen worden. Ik doe steeds zo hard
mogelijk mijn best en ik hoop dat dat zo goed
mogelijk beloond zal worden.
Zijn er sportievelingen naar wie je opkijkt?
Vrouwelijke speelsters die ik graag zie spelen en
goed vind zijn Abby Wambach, Megan Rapinoe,
Alex Morgan en Lotta Shelin. Zij zijn dé sterren
van het WK van vorig jaar. Bij de mannelijke spelers zijn er zoveel die ik goed vind. Als ik er een
paar moet opnoemen dan kies ik toch voor Vincent Kompany, omdat hij als Belg toch wel de
kapitein is van een topclub in de wereld en voor
Didier Drogba, die spits is van mijn favoriete
ploeg, Chelsea.

Planning en organisatie
Is er nog wel tijd voor andere hobby’s
en schoolwerk als je zoveel bezig bent met
je favoriete sport?
Vaak moet ik wel enkele dingen opofferen voor
mijn sport, zoals feestjes en weekends, maar dat
doe ik met alle plezier, want ik doe niks liever
dan mijn sport. Het grootste deel van de week
ben ik met voetbal bezig. Voetbal is mijn leven
eigenlijk... Ik zou het zeker niet willen opgeven
ook al moet ik daar ver voor gaan. Het valt goed
te combineren met de school, ik heb er nog
geen moeilijkheden mee gehad. Met een beetje
organisatie en een beetje planning kom je al
zeer ver.
Wie staat gegarandeerd aan de zijlijn?
Mijn grootste fans zijn gegarandeerd mijn opa
en mijn papa. Mijn opa komt elke thuismatch
kijken en ook af en toe naar de uitwedstrijden.
Als ik naar de selectie moet, is hij steeds kandidaat om voor vervoer te zorgen. Mijn papa is
mijn trainer en hij is er dus ook elke wedstrijd en
elke training om mij het beste aan te leren en te
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Letizia Pini de Mons

Het vlinderakkoord
in de praktijk
Het afgelopen semester werd de 6 Humane Wetenschappen versterkt
met een twintigste leerlinge, Letizia Pini. Deze jongedame uit Bergen,
die vorig jaar haar diploma al behaalde in het Collège de BonneEspérance, had in haar laatste jaar nauwelijks lessen Nederlands en
Engels gehad omdat haar leerkracht wegens ziekte erg vaak afwezig
was. Daarom nam ze de dappere beslissing om een half jaar in een
Vlaamse en een half jaar in een Engelse school haar talenkennis bij te
schaven.
Kan het missen dat het Nederlands het woord ‘polyglot’ (dat oorspronkelijk uit het Grieks komt)
uit het Frans geleend heeft?

zorgen dat ik een goede opleiding heb. Ook hij
rijdt zeer vaak mee als ik naar de selectie moet.
Ik ben ze allebei dan ook heel dankbaar. Ook als
ik bij mijn mama ben, heb ik alle steun. Ze voert
ze mij naar de wedstrijden en komt mij halen
van de trainingen.

Waarom heb je beslist om in Vlaanderen en Engeland te studeren dit jaar?
Ik wilde een uitwisselingsjaar doen om talen te leren. Volgens mij zijn Nederlands en Engels de
twee belangrijkste talen in België. Ik vind ook dat talen zeer belangrijk zijn voor de toekomst,
daarom heb ik gekozen voor dit uitwisselingsjaar. Ik had ook naar Nederland en Amerika kunnen
gaan, maar dat heb ik niet gedaan omdat ik de uitspraak van het Nederlands en het Engels daar
niet mooi vind. Ik wilde de Vlaamse en de Britse uitspraak leren.
Heb je plannen om volgend jaar dan ook iets met talen te gaan studeren?
Ik heb mijn keuze nog niet gemaakt maar ik ben ervan overtuigd dat vroeg of laat die talen heel
nuttig zullen zijn.

Te gast in Waasmunster
Zet je volledig in!
Heb je, net als Jene, een goede raad voor
je leeftijdsgenoten?
De raad die ik graag wil geven aan mijn leeftijdsgenoten is dat als je voetbal of een andere
sport beoefent, je dat met veel plezier en overgave moet doen. Je moet je er steeds voor inzetten. Sport is belangrijk en gezond! Als je een
ploegsport beoefent, hou het dan ook een
ploegsport. Begin niet met het egoïstische spel,
want zonder je ploegmaats zal je niet ver geraken. Ook wil ik nog zeggen dat het heel goed te
combineren is met school, als je er je best voor
doet.
Mooie woorden als afsluiter! Nog veel succes
met het voetballen en met de school!
RP

Bij wie was je te gast tijdens je verblijf in Vlaanderen?
Ik was te gast bij een familie van wie de oudste dochter naar het buitenland vertrokken is voor
een uitwisselingsjaar. Ze was ook een leerling van het SJKS (Sofie Dejaegher, nvdr). Ik ben daar
vier maanden en een half gebleven. Ik woonde in Waasmunster en ik had er een ook een gastzus
en een gastbroer.
Heb je iets gemerkt van de communautaire crisis (toen je thuis vertelde dat je naar
Vlaanderen ging studeren of tijdens je verblijf hier in Sint-Niklaas)?
Nee ik, heb niets gemerkt. Ik ben afkomstig van een polyglotte familie. Mijn moeder en haar ouders zijn drietalig en mijn vader is Italiaanstalig en daarom vonden ze het echt een goed idee om
naar Vlaanderen en daarna naar Engeland te gaan. Iedereen was blij dat ik die twee belangrijke
talen ging studeren.
Hoe komt het dat je voor het College gekozen hebt?
Ik ben de hele tijd in Waasmunster gebleven. SJKS was dus niet zo ver van huis. Mijn gastzus
ging ook naar deze school. Bovendien wist ik dat er veel keuzerichtingen waren. Ik heb Humane
Wetenschappen gekozen, want ik wilde eens een andere studierichting volgen (vorig jaar deed
ik Wetenschappen-Wiskunde). Ik vond het interessant om zo ook een beter idee te hebben voor
de studiekeuze voor volgend jaar.
<<<
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Collège de Bonne-Espérance:
strenger dan SJKS
Wat zijn de grootste verschillen tussen
je Waalse school en het College?
Mijn Waalse school, het Collège de BonneEspérance, is gevestigd in een oude abdij.
Hoewel het een grote school is, zijn er de helft
minder leerlingen dan in het SJKS. Er is wel een
internaat, dat enkel dient voor jongens vanaf 10
jaar. De school bevindt zich in een klein en afgelegen dorpje. Het is niet goed bereikbaar met
het openbaar vervoer en niemand komt met
de fiets want er zijn geen fietspaden. Er zijn niet
veel keuzerichtingen maar de school is vooral
bekend voor de richtingen Latijn, wetenschappen en LO. Het niveau van het talenonderwijs is
in SJKS beter dan in Bonne-Espérance.
Over het algemeen is mijn vroegere school
strenger dan het SJKS: geen korte rokjes, geen
hoge schoenen, geen bermuda’s, geen gsm’s
of mp3-spelers, geen laptops, een grotere afstand tussen leerlingen en leraars en er zijn 3 of
4 opvoedsters die een oogje in het zeil houden
tijdens elke pauze. De leerlingen mogen niet
vrij buiten de school gaan vóór 16 uur maar we
hebben wel meer plaats om rond te lopen tijdens de pauzes. Op gebied van informatica was
mijn school veel minder goed uitgerust.
We hebben wel een paar buitenschoolse activiteiten: de drie klassen van het zesde jaar moeten
op die manier geld proberen verdienen voor
hun eindreis. We hebben een feestje gegeven
en we hebben T-shirts, pannenkoeken en wafels
aan de leerlingen van onze school verkocht.
In Bonne-Espérance worden er traditioneel veel
feesten georganiseerd. Zo is er Fête d’automne,
met concerten, standjes, restaurants, feesten
voor jongeren (Boum Cola) en volwassenen en
exposities. Zo heb je ook Cuistax de Saint-Nicolas (een cuistax is een soort grote gocart die je
vaak op de dijk ziet). Hier worden dan wedstrijden mee gereden met ploegen van leerlingen
en leraars. Elke ploeg moet verkleed zijn en er
worden prijzen uitgedeeld aan de best verklede,
de vlugste en de leukste ploeg. Tenslotte heb je
ook Marché de Noël en het Tournoi du 1er mai
(een voetbaltornooi).

Niet gemakkelijk
Was het erg moeilijk om de vakken
in het Nederlands te volgen? Wat was
het makkelijkste? En het moeilijkste?
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In het begin was het allemaal een beetje
moeilijk. Het was echt vermoeiend om al
die vakken in het Nederlands te volgen.
Wiskunde en natuurwetenschappen waren
voor mij minder lastig want vorig jaar zat
ik in een wetenschappelijke richting. Het
moeilijkste vak voor mij was Duits want dat
heb ik vroeger nooit gehad. Ik vond ook geschiedenis en aardrijkskunde niet heel gemakkelijk omwille van de specifieke woordenschat.
Heb je veel contact gehad met
je medeleerlingen? Hoe ging dat
in zijn werk?
In het begin was dat niet makkelijk maar
op het einde was het beter, omdat ik beter
Nederlands kon spreken en ik ondertussen
tijd had gehad om mensen te leren kennen.
Ik heb goede contacten gehouden met de
leerlingen van mijn klas. Ik heb ondertussen
al bezoek gehad van vrienden in Wallonië
en ik hoop dat ik ook bezoek zal krijgen in
Engeland.

Een toffe gastfamilie
Wat is je mooiste herinnering aan je tijd
in Vlaanderen?
Ik ben drie dagen naar de kust geweest met
meisjes van mijn klas. We hebben daar gelogeerd in een appartement. Het was na de
examens en we hebben er een leuke tijd
gehad. Kerstdag met mijn gastfamilie was
ook tof; we waren met 23 mensen. Ik vond
het heel fijn bij mijn gastfamilie!
Over het algemeen genomen,
zijn je verwachtingen uitgekomen?
Ik had niet echt verwachtingen, want alles
was nieuw voor mij. Ik dacht wel dat ik me
op school sneller zou aanpassen en dat meer
mensen op de hoogte gingen zijn van mijn
situatie. Op het einde ging alles echter goed.
De laatste momenten waren de beste. Later
ik mijn ervaring beter kunnen inschatten. Ik
ben voor het moment wel bezig met mijn
vertrek naar Engeland, waar ik het tweede
deel van mijn uitwisselingsjaar zal doen. Na
mijn verblijf in Engeland zal ik kunnen vergelijken.
Pieter De Geest

Stijn Verhaeghe
stripscenarist van
Jorikus Magnus

“Eenzijdig
positieve
helden
interesseren
mij niet”
Vurig pleitbezorger van de
Duitse taal en cultuur en fan-vanhet-eerste-uur van de deutsche
Mannschaft. Man in black.
Herr Fau. Melomaan. Dat Stijn
Verhaeghe niet voor één gat te
vangen is, was genoegzaam bekend. Dat hij ondertussen onder
het pseudoniem Verhast ook
naarstig stripscenario’s schreef,
wist slechts een handvol inge
wijden.
In het najaar bracht hij samen met tekenaar Criva (Chris Van Brussel, een naar Limburg uitgeweken Sint-Niklazenaar) het album Het verdrag uit.
In dit eerste verhaal in een reeks van drie maken we kennis met het hoofdpersonage Jorikus
Magnus, een weinig verkwikkelijke vorst wiens
leven opvallende gelijkenissen vertoont met dat
van Karel De Grote.
De recensies die op tal van gespecialiseerde
websites verschenen zijn eensluidend: Jorikus
Magnus was één van de revelaties van het afgelopen stripjaar. De Vlaamse Onafhankelijke Stripgilde nomineerde het album prompt tot één
van de vijf kanshebbers op de titel Beste Nederlandstalige Stripalbum van 2011.
Wij nestelden ons met het album in de zetel,
vergaten de tijd, werden naar een (fictief) verleden gekatapulteerd en ondergedompeld in een
sfeer van slinkse complotten, trouwe paladijnen
en dronken banketten. Het goed doortimmerde
scenario en de knappe tekeningen doen ons
alvast reikhalzend uitkijken naar het vervolg, al
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Groeiproces

Criva en Verhast

moeten we daarvoor nog even geduld hebben... De hoogste tijd om de
bedenker van dit alles aan de tand te voelen.

De klassieke strips
Hoe word je in ’s hemelsnaam stripscenarist?
In de eerste plaats voel ik me geen echte stripscenarist, in die zin dat ik in
feite geen scenarist ben die verhalen verzint. Om het met Louis Paul Boon
te zeggen: ik heb geen verbeeldingskracht. Ik plaats mezelf liever in de
middeleeuwse traditie: ik herschrijf eerder verhalen dan ze zelf uit te vinden.
Als jongen heb ik indertijd veel strips gelezen; daarnaast bekijk ik ook ontzettend graag schilderijen. Een strip is in feite het ultieme samengaan van
beeldcultuur en woordcultuur. Ik hou van strips met mooie, poëtische dialogen. Een goede strip is in de eerste plaats goed ‘geschreven’.
Ik merk dat de strip als medium nog te vaak miskend wordt. Daarom hou
ik ook niet zo van de term ‘striproman’. Strips hebben die literaire vorm niet
nodig om waarde te krijgen. Het is een volwaardige, zelfstandige kunstvorm. Ze zijn niet louter een vehikel om een literair verhaal te vertellen. Ik
integreer daarom ook strips in mijn boekbesprekingen en literatuurlessen:
ze bekleden een volwaardige plaats binnen het literatuuronderwijs.
Met Jorikus Magnus wilden we bewust geen striproman maken, maar een
klassieke strip. Geen grafische experimenten, geen arty farty toestanden.
Ook qua volume wilden we het beperkt houden.
Hoe ben je op het idee gekomen om een strip te creëren opgehangen
aan het leven van een koning die in meer dan één opzicht doet
denken aan de historische figuur Karel De Grote?
Ik ben gefascineerd door de middeleeuwen in het algemeen en de figuur
van Karel De Grote in het bijzonder. In de geschiedenislessen raakte ik in
de ban van Einhard en zijn Vita Caroli Magni. Ik kende hem toen vooral van
de heroïsche prentjes uit het Artis Historia-album ’s Lands Glorie. Toen ik
later echter Einhards versie van het leven van Karel De Grote vergeleek met
historische bronnen, was dat erg ontgoochelend: zijn verhaal zat vol ongerijmdheden en onwaarheden. De geschiedenis die hij neerschreef was
één grote constructie. Daaruit blijkt dat je van alles wordt wijsgemaakt (kijk
maar naar het geloof). Hieruit ontstond uiteindelijk het basisidee voor het
verhaal.

Hoe heeft het album uiteindelijk vorm gekregen?
Via een gemeenschappelijke vriendin heb ik eind de jaren ’90 de tekenaar,
Criva (pseudoniem van Chris van Brussel), leren kennen. Hij werkt als architect, maar is bovenal een zeer begenadigd en getalenteerd tekenaar. Een
goede tekenaar hadden we dus al, nu nog een goede scenarist zoeken
(lacht). Samen hebben we een strip gemaakt over de Eerste Wereldoorlog,
De Eilander. Dit verhaal verscheen in een zeer beperkte oplage bij een bescheiden uitgeverij.
Toch wist het de interesse van enkele grotere uitgevers te wekken. Onze
huidige uitgever, Saga, vroeg ons om iets voor hen te creëren. Criva en ik
schreven samen een kortverhaal, gebaseerd en geïnspireerd op het bekende gedicht De tuinman en de dood. Dat werd goed bevonden en zo
ging de bal aan het rollen. We bereikten uiteindelijk een overeenkomst
voor drie verhalen.
Alles begint bij een zogenaamd treatment. Dat is een zeer beknopte synopsis van het verhaal. Dit is de moeilijkste fase: samen met de tekenaar
moet je het eens worden over het verhaal. Eens de grote lijnen vastliggen,
wordt het verhaal verder uitgewerkt: setting, dialogen, perspectief, de
pagina-indeling, ... In nauw overleg – voornamelijk via het internet – met
de tekenaar krijgt het verhaal vorm. Zo heb ik uiteindelijk drie versies gemaakt. Die samenwerking met Criva verloopt erg vlot: we hebben niet
meer dan enkele zinnen nodig om elkaar duidelijk te maken waar we naartoe willen.
Dan volgt het hardste werk: dat van de tekenaar. Niet voor niets krijgt hij
het dubbele betaald: wat je als scenarist in één zin beschrijft, kost hem
soms een week tekenwerk. Ik kan echter geen kant-en-klaar-scenario afleveren waar de tekenaar zijn zin mee doet; het verhaal is echt het product
van beiden.
Jorikus Magnus kan je bezwaarlijk een klassieke stripheld noemen
We leven in een postmoderne tijd: de tijd van de echte helden is voorbij.
De interessantste helden zijn steeds dubbelzinnig. Zo is kapitein Haddock
veel interessanter dan Kuifje; ook Bobbie heeft dat dubbel kantje: hij wordt
steeds gekweld door zijn engel en zijn duivel. Schrijvend raak je steeds
meer geboeid door je personage. Een eenzijdig goede held vind ik niet
interessant. Als je eendimensionale helden wil, dan moet je maar naar Hollywoodfilms kijken.

“Die ik ’s avonds halen moest in Ispahan...”
De aandachtige lezer ontdekt achter het verhaal een dubbele bodem
in de vorm van knipogen naar en fragmenten uit andere teksten.
Het album zit inderdaad vol verwijzingen naar andere teksten en verhalen.
Zo is een passage geïnspireerd door het gedicht De tuinman en de dood
van Van Eyck. Ik kende dat gedicht doordat mijn mama het me ’s avond
vaak voorlas. Ondanks het feit dat ik het gedicht nooit gelezen had, enkel
gehoord had, kende ik het. Toen we de opdracht kregen een kortverhaal
te schrijven, was dat het eerste waar ik aan dacht. Het kortverhaal is uiteindelijk ook in het uiteindelijke album verwerkt.
<<<
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ne stripwereldje bestonden, konden inlossen.
Anderzijds is het scenario van de strip alweer
vier jaar oud en zijn we ondertussen volop met
het tweede deel bezig. Het is dus nogal vreemd
dat je lof krijgt voor iets wat al een tijdje achter
je ligt. Op dit moment is het tweede deel voor
mij veel actueler en interesseert het me meer
dan het eerste deel. Normaalgezien zou het
tweede album in 2013 in de winkel moeten liggen. Het scenario is zo goed als af. De uitgever
had het allemaal iets sneller gewild, om de buzz
rond het boek niet te verliezen, maar zowel de
tekenaar als ik hebben beiden een fulltime job.
Wij willen de tijd nemen die nodig is om het album te maken zoals we het in ons hoofd hebben. Ik heb niets tegen commercieel denken,
maar wij moeten niet leven van het maken van
strips.

De grote verhalen hervertellen
We leven in een intertekstuele tijd: voortdurend
wordt er naar andere teksten en bronnen verwezen. Ik vond het een fijne meerwaarde voor
het boek. Originaliteit is immers een sterk overschat begrip. Kijk maar naar de middeleeuwen:
ook toen werkte men met bestaande voorbeelden en verhalen die men op geheel eigen wijze
interpreteerde en tot nieuwe verhalen combineerde.
De tijd van de grote verhalen is voorbij. Alles is
al eens geschreven en gedaan; het komt er nu
vooral op aan om die grote verhalen op je eigen
manier te hervertellen. En daar is niks nieuws
aan: in Vanden Vos Reynaerde deed men het al.
Ondanks het doorwrochte opzet doen
de personages eerder karikaturaal aan.
Dat was een bewuste artistieke optie. De tekenaar en ik hebben er op voorhand veel over gepraat. De geschiedenis die wij kennen is in feite
een karikatuur van de werkelijkheid. De media
geven ons een vertekend, onvolledig en dus
karikaturaal beeld van wat er echt is gebeurd. In
die context leek het ons uitgesloten om Jorikus
realistisch weer te geven. Het is dus een soort
veruitwendiging van het thema.

Eerst lesgeven
In stripmiddens werd het album inmiddels
erg positief onthaald.
Het doet in zekere zin wel deugd dat we de verwachtingen die er binnen het echt wel zeer klei-
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Mijn job is in de eerste plaats lesgeven en dat
doe ik graag, ik heb niet de ambitie om professioneel strips te gaan schrijven. Dat geeft me de
luxe om de lat op artistiek vlak hoog te leggen.
Het gaat ons hoegenaamd niet om het geld, we
verdienen er immers nauwelijks iets mee. Een
zo groot mogelijk lezerspubliek bereiken is ons
hoogste doel.
Wij hebben er ook bewust voor gekozen om
ons tot drie albums te beperken, ook al komt er
druk vanuit de uitgeverij om meer albums uit te
brengen. We willen het verhaal niet uitmelken.
In der Beschränkung zeigt sich der Meister... Bovendien dient een volgend project zich ondertussen aan, alweer een driedelige reeks.
Hoe combineer je je schrijfwerk met
je andere bezigheden?
Schrijven doe ik hoofdzakelijk op de trein. Ik
dank bij deze de NMBS voor de vele vertragingen (lacht). Alleen jammer dat ik daardoor af en
toe te laat op school ben. Nee, de treinreis naar
Gent schenkt me een beetje me-time, waarin ik
niets anders kan doen dan nadenken over en
sleutelen aan mijn scenario’s. Daarnaast laat ik
er ook wel wat slaap voor. Eens de kinderen naar
bed zijn, stort ik me op de concrete uitwerking
van al die ideeën.

Kuifje: conceptuele kunst
Tot slot: zijn er bepaalde voorbeelden waar
je je aan spiegelt?

Een stripschrijver waar ik enorm veel respect
voor heb, is Jacques Tardi. Zijn antiautoritaire
visie spreekt me erg aan. Meer nog dan zijn tekenstijl hou ik van zijn taal, die bol staat van de
verwijzingen naar zijn eigen en andere verhalen.
Een taal die speelt met de conventies van de
strip en voortdurend flirt met het absurde. Op
die manier legt hij een heel netwerk van verhalen en teksten bloot. Doordat zijn tekenstijl
bovendien een vermenging is van verschillende
grafische stijlen , maakt het zijn strips (met als
persoonlijke favoriet Isabelle Avondrood) tot
een postmoderne cocktail binnen een historisch kader.
Ook van Hergé en Kuifje ben ik een grote fan.
De klare lijn van de tekeningen zet zich door in
de tekst, wat zorgt voor de ultieme versmelting
van tekst en tekeningen. Het grafische stemt
perfect overeen met de vertelstijl: grote conceptuele kunst.
Ook Caravaggio is een voorbeeld. Hoe hij er
door middel van de clair-obscurtechniek in
slaagt om met één schilderij, één tekening een
volledige strip te vertellen, is ongelooflijk. Zowel
het moment voor als na het tafereel dat hij schildert weet hij te vatten.
Muzikaal hou ik dan weer erg van een componist als Shostakovich. Op het eerste gehoor
klinkt zijn muziek zeer toegankelijk, maar die
eenvoud is heel bedrieglijk. Hij maakt toegankelijke muziek met weerhaakjes en moeilijke
muziek die tegelijk toegankelijk is. Bovendien
wist hij boeiende avant-gardemuziek in te passen binnen de strenge socialistische opvattingen over kunst en muziek onder de dictatuur
van Stalin. Die unieke mix, die dubbelzinnigheid
vind ik zeer interessant.
Al deze voorbeelden hebben één ding gemeenschappelijk: ze zijn van een bedrieglijke
eenvoud. En dat hebben we ook in onze strip
proberen nastreven.
BN
Nvdr. Het eerste deel van Jorikus Magnus, Het verdrag werd uitgegeven door Saga en is verkrijgbaar
bij de betere stripspeciaalzaak en bij de auteur zelf.
Deel twee wordt verwacht in 2013, het laatste deel
in 2015.

in de kijker: leerkrachten

Kris Fels, 1m97
Bij sommigen is het niet moeilijk te raden voor welke
sport ze in de wieg gelegd zijn. Bijna dubbele meter
Kris Fels zijn hart klopt inderdaad voor basket:
als speler, als coach, als scheids.
Altijd bij de grootsten geweest?
Het feit dat ik met basket begonnen ben op mijn 5de, heeft veel te maken
met mijn vader. Hij is reeds vanaf zijn 18de actief bij de basketbalclub van
Sint-Niklaas; de stap voor mij was dus klein. Tot mijn achttiende heb ik zelf
gespeeld. De laatste 3 jaar heb ik nationale jeugd gespeeld en ik heb toen
zelfs enkele wedstrijden op de bank mogen zitten bij de eerste ploeg, die
toen 1ste provinciale speelde.
Ik ben wel dikwijls in de jeugdreeksen bij de grootsten geweest, maar in
het hedendaags basketbal hoor ik maar bij de middenmoot qua lengte.
Spelers met een lengte van 2m10 zijn helemaal geen uitzondering meer.
Je bent al een tijd als scheids aan de slag, maar dat neemt
de voorbije maanden wel een vlucht, niet. Hoe is dat
scheidsrechterverhaal begonnen aub? En hoever staat het nu?
Toen ik 15 jaar was heb ik een scheidsrechterscursus (theorie en praktijk)
gevolgd. Na het slagen in het examen heb ik scheidsrechter en speler zijn
gecombineerd. Toen ik achttien was, heb ik een keuze moeten maken en
dan moet je eerlijk zijn met jezelf. Ik had meer talent als scheidsrechter. Een
jaartje later ben ik gepromoveerd naar ‘landelijke’ (vergelijkbaar met 4de
nationale). Na één seizoen promoveerde ik al naar 3de nationale. Dit was
een moeilijke stap, ik voelde toch dat ik weinig ervaring had.

Naar eerste nationale!
Ik heb dan 7 seizoenen in 3de nationale gefloten. Dan ben ik gepromoveerd naar 2de nationale. Deze promotie is op het juiste moment gekomen. Als je te lang in eenzelfde reeks fluit, dan ga je te veel op routine
fluiten en is er geen 100% focus meer. Dit zijn echt wel valkuilen voor een
scheidsrechter.
Na één seizoen 2de nationale, zette ik dit seizoen de stap naar 1ste nationale. In de voorbereiding heb ik wel afgezien. Ik moest nieuwe looplijnen
aanleren, het niveau is véél hoger dan in 2de nationale. Je komt in contact met profs. Alles gaat veel sneller. Ik moet regelmatig een hele dag op
stage en we worden voortdurend bijgeschoold. Elke wedstrijd is je telkens
opnieuw bewijzen en je kan je geen misstap veroorloven. Elke wedstrijd
wordt gefilmd en geëvalueerd. De ploegen en de federatie geven je elke
wedstrijd een beoordeling.

Ouders geven soms slechte voorbeeld
Is de scheids niet steeds de gebeten hond? Als het goed is, merkt
niemand hem op en maakt hij een foutje dan is hij de ‘vuile zwarte’?
Wat boeit jou in het scheidsrechter zijn?

Het klopt inderdaad dat een scheidsrechter wel eens wat ‘commentaar’ krijgt. Soms terecht, maar ook dikwijls niet. Je kent het spreekwoord
‘de beste stuurlui staan aan wal’ Een speler mag tien zaken verkeerd
doen en dat is normaal, maar als een scheidsrechter een keer mist, is het
ambiance. Eigenlijk hoor ik die commentaar ontzettend weinig en je moet
daar boven staan. Ik denk dat missen menselijk is, maar je moet het als
scheidsrechter tot een minimum beperken. Vergeet ook niet dat wij in een
fractie van een seconde een beslissing moeten nemen en dat basketbal
een contactsport is...
Waar ik mij aan erger tijdens jeugdwedstrijden is de commentaar van ouders. Vaak is de kritiek onterecht, omdat ze de reglementen niet goed kennen. Of de ouders zetten hun kinderen aan tot agressie. We zijn bezig met
basketopleiding en in de jeugdcategorieën zou het resultaat geen prominente rol mogen spelen. In het verleden heb ik wel eens ouders terecht
gewezen en als het echt overdreven is laat ik ze verwijderen uit de zaal.
Wat boeit jou als scheidsrechter?
Wanneer je aan sport doet, moet je streven naar het allerhoogste en dat is
de top. ‘The sky is the limit’
Wanneer je scheidsrechter bent in 1ste nationale geeft je dat echt wel een
kick. Wanneer je een wedstrijd kan leiden voor een paar duizend fans, dat
doet je iets.
Ik ben ook bezig met het opleiden van scheidsrechters. Ik probeer mijn ervaring door te geven aan jongere scheidsrechters.
<<<

Vijf gouden tips voor
de uitstekende scheids
Ken je reglement!
Verzorg je lichaam!
Wees leergierig!
Ga niet zweven!
The sky is the limit
K. Fels
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Tips voor de jeugdige
basketter
Werk zeer hard aan je fundamentals – Investeer in je carrière – Defense is minstens even
belangrijk als offense – elke training vat je
aan zoals een wedstrijd, ga steeds tot het uiterste en verleg je grenzen – luister naar je
coach
K. Fels

Teammanager van
de min-20-jarigen
Ondertussen ben je ook met de kruim van
de Belgische basketjeugd aan het werk.
Hoe zit dat in elkaar?
Gedurende tien jaar ben ik ook sportief manager bij de basketbalploeg van Sint-Niklaas.
De eerste 4 jaar deed ik dat aan de zijde van
iemand, maar de laatste 6 jaar ben ik eindverantwoordelijke. Op tien jaar tijd zijn we van 2de
provinciale naar 2de nationale gestegen (dit is
zes reeksen verschil). We staan op dit moment
4de en dit als promovendus in 2de nationale. Eigenlijk heb ik in de schoot van de club deze stiel
kunnen leren.
De laatste 2 seizoenen ben ik benaderd door
andere ploegen om daar een functie op te nemen. Toen ik evenwel vorig jaar de vraag heb
gekregen om teammanager te worden van de
Belgische nationale mannenploeg U20 heb ik
niet geaarzeld. Deze ploeg omvat eigenlijk alle
Belgische talenten tussen 18 en 20 jaar. Vaak liggen deze spelers al onder contract bij verschillende eerste nationale teams en hebben ze dus
een profcontract. Er is zelfs een speler bij, die nu
reeds gevolgd wordt door de NBA.
Gedurende de maanden april, mei en juni hadden we heel wat groepstrainingen. Dan ben
je verantwoordelijk voor tal van formaliteiten.
(plannen van stages, contacten met Belgische
federatie, regelen kledij, contacten met coachingstaff...) Eigenlijk ben je de eindverantwoordelijke voor alle niet-sportieve zaken.
In juli zijn we dan met de ploeg op stage vertrokken (3 dagen Brussel en 4 dagen Engeland)
Daarna volgde vrijwel onmiddellijk het Europees
Kampioenschap in Sarajevo (2 weken). We mo-
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gen daar wel van een succes spreken, we
eindigden op een 4de plaats. Maar eigenlijk
zat er meer in: de halve finale verloren we
met 1 punt, na een score van de tegenstander in de laatste seconde en de kleine finale
verloren we met 2 punten. Achteraf was ik
wel ontgoocheld omdat we net naast een
medaille grepen...
Dit was een schitterende tijd en een unieke
ervaring voor mij. Ik heb ook heel wat contacten kunnen leggen met buitenlandse internationale scheidsrechters.
We hebben in december een positieve
evaluatie gekregen van de federatie. Ze
hebben mij gevraagd om opnieuw mee
te gaan naar het EC in Sofia (Bulgarije) Dus
na de rapportbespreking in juni, zal ik snel
mijn koffers moeten maken, want de dag
erna vertrekken wij op stage.
Wat brengt de toekomst? Plannen?
De focus blijft gericht op mijn eigen
scheidsrechterscarrière. In 1ste nationale
geraken is een opgave, er blijven is nog veel
moeilijker. Dit vraagt een degelijke voorbereiding en dat zal toch het belangrijkste
blijven.
Wellicht zal ik spoedig de fakkel als sportief
manager bij Sint-Niklaas doorgeven. Het is
mooi geweest, maar ik heb nood aan een
nieuwe uitdaging.
Ik hoop ook in de toekomst iets te kunnen gaan doen voor de Belgische basketbalfederatie. Ik ben nu teammanager van
een jeugdteam, maar misschien wil ik nog
wel een stapje hoger.
We zien wel welke mogelijkheden er komen. Ik ben bezig met een aantal opties,
maar niets is al echt concreet.
DVR

Joke De Lille
op de zolder van SJKS

STIK-Niklaas:
koffie-kletsen naaiclub
Of het alleen met de economische crisis te maken heeft,
durven we te betwijfelen, maar
feit is dat meer en meer mensen
hun eigen kleren maken. Ook
in het Waasland gaan vrouwen
aan de slag met naald, draad en
stikmachine.
Sinds enkele maanden is er STIK-Niklaas, de naaiclub die door lerares Joke De Lille in het leven
werd geroepen.

Liel en STIK-Niklaas
Dat Joke gebeten is door het bekende en beruchte naai- en stikvirus mag duidelijk zijn. Naast
haar job als lerares op onze school heeft ze met
Liel (merk de gelijkenis met haar achternaam op)
een eigen merk voor kinderkleding. Omdat het
haar opviel dat heel wat van haar vriendinnen
en kennissen met dezelfde hobby bezig waren,
besloot ze in navolging van andere Vlaamse regio’s een Wase naaiclub op te richten. Samen
met haar mama en zus startte ze afgelopen zomer met STIK-Niklaas. Plaats van afspraak is de
zolder van onze school. Ongeveer één keer per
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maand komen ze samen. En het werd onmiddellijk een groot succes.
Joke De Lille: “De belangstelling is inderdaad
groot. We hebben niet alleen deelnemers uit
Sint-Niklaas zelf, maar ook uit Beveren, Sint-GillisWaas tot zelfs Stekene. We hebben hier in het
College een mooie locatie die plaats geeft aan
ongeveer 35 personen. Door het succes moeten we nu zelfs al met een wachtlijst werken. Af
en toe kan er iemand niet komen, en dan is er
altijd wel iemand die de vrijgekomen plaats wil
opvullen.”

Meer dan stikken en naaien
in ons naaicafé
Vergeet vooral het idee dat er tijdens de bijeenkomsten alleen maar genaaid en gestikt wordt.
STIK-Niklaas is meer dan dat.
“Het allerbelangrijkste is dat mensen hier met
hun creativiteit aan de slag kunnen, en dit in een
ongedwongen sfeer. We noemen ons heel bewust een koffie-, klets- en naaiclub. Gezelligheid
staat dus centraal. Tijdens het stikken kunnen
de deelnemers met elkaar praten, een kop koffie drinken en een lekker taartje eten. We geven
hier trouwens ook geen echte opleiding, dus
een bepaald niveau is wel vereist.
Tijdens de workshops werken we ieder aan een
ontwerp van een bepaalde rok of schoudertas.
Iedereen kan dan in zijn eigen tempo het voorbeeld namaken waarbij men zelf de kleuren of
details kan kiezen. Tijdens de naaicafé’s doet iedereen dan weer wat hij zelf wil. Sommige deelnemers maken dan hun rokje voor hun dochter
terwijl anderen een handtas voor zichzelf stikken. Zo zorgen we voor afwisseling en nemen
we voor een stuk de druk weg om elke keer verplicht op de afspraak te zijn.”
Wie zich ook eens helemaal wil laten gaan met
de stikmachine en vooral met andere vrouwen
wat wil kletsen, kan meer informatie vinden op
www.stikniklaas.be
SH

V.l.n.r. Sofie, Ilse, Annelies, Nele, Erika, Marijke en Joke

Naaisters aan het woord
Nele Van Haegenbergh: “Mijn leukste ervaringen met STIK-Niklaas tot nu toe was toen ik
de eerste keer toekwam. Ik had nog nooit gestikt, had geen stikmachine en kon alleen een
draad in mijn naald steken omdat ik dat de avond ervoor aan mijn buurvrouw had gevraagd.
De eerste les maakte ik van een lapje stof een sleuteltasje, en dan nog wel helemaal alleen. Ik
vond dit echt fantastisch en was meteen verkocht. Dit ging ik blijven doen! Bovendien vind
ik dat er een heel leuke sfeer hangt. Stikken kan zeer snel gaan maar zoals het spreekwoord
zegt: haast en spoed is zelden goed. Ik zal dus nog veel moeten oefenen, maar met deze
bende is dat geen probleem. Ik ben superblij dat ik al een klein beetje van de wondere stikwereld gezien heb.”
Sofie Hennebel: “Weer tijd kunnen maken om aan de naaimachine te gaan zitten: heerlijk!
Eerlijk? Thuis komt dat er niet van en nu wel. Het is leuk om ideeën met anderen delen, elkaar te helpen en te pronken met onze werkjes. Akkoord, het is een hype, maar wat mij betreft mag het lang blijven duren. Zoveel enthousiastelingen samen rond de tafel met koffie
en lekkere taart en uiteraard veel geklets. Ik kijk er elke keer weer naar uit!”
Ilse Van Caekenberghe: “Voor mij is Stik-Niklaas een leuk avondje uit: bezig zijn met wat je
leuk vindt en dit in gezelschap van mensen die je graag hebt. Elke keer ben ik benieuwd of
het zal lukken die avond, want ik geef toe, eigenlijk weet/kan ik er niet heel veel van. Ik heb
immers nooit leren stikken. Ik ben ook iemand die meer op het gevoel stikt dan dat ik een
plan volg. Maar het is leuk en ik leerde al heel wat bij. Thuis komt het er spijtig genoeg allemaal wat minder van, met de drukte van het gezin en het schoolwerk. Voor de rest amuseer
ik me met op zoek te gaan naar leuke stofjes, kleuren te combineren, ideeën op te doen bij
hippe merkjes, enz. Mijn drie dochters (bijna 6, 8 en 10) zijn echte girlies en vinden het voorlopig allemaal nog fantastisch. Zij delen dan ook in de buit.”
Annelies Droessaert: “Mijn meest enthousiaste ervaring vind ik heel moeilijk om te kiezen. Ik
had al jaren een stikmachine, die ik enkel gebruikte om bijvoorbeeld broeken in te korten.
Je kan je dus wel voorstellen hoe ik me voelde toen ik die eerste workshop een sleuteltasje
gemaakt had. Zo fier als een gieter! In de workshops en naaicafés leerde ik heel veel door
gewoon rond te kijken bij de meer ervaren stiksters en vooral Joke, Elke en Annemie hebben
me echt al ontzettend veel bijgebracht. Telkens weer leer ik iets nieuws waarmee ik verder
aan de slag kan. Zo maakte ik intussen een zakje voor mijn iPod, een badjas, wanten en een
sjaal voor mijn zoontje en een handtasje, enkele rokjes en kleedjes voor mezelf. Het is echt
leuk: eerst verliefd worden op het stofje en daarna nog eens opnieuw op het kledingstuk als
het klaar is! Ik vind het nog leuker dan gewoon te shoppen!”
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Hobby wordt passie

Ingrid Dekeyser danst
door het leven
Wanneer ik op een blauwe maandag bij Ingrid Dekeyser op bezoek ga, valt mijn oog op een slogan die bij haar
thuis aan de muur hangt. “Dans op het ritme van het leven (en geniet)” . Het mag duidelijk zijn: voor Ingrid is
dansen erg belangrijk. En daar wilde ik meer over weten.
Dag Ingrid, wanneer heeft de dansmicrobe jou gebeten?
Ingrid: “Als kind al wilde ik dolgraag ballerina worden. Probleem was echter
dat ik in Stekene woonde en dat je daar geen balletschool had. Dus die
droom moest ik noodgedwongen opbergen. Pas toen ik twaalf was, zette
ik mijn eerste danspasjes. Op de Berkenboom, waar ik toen naar school
ging, organiseerde mijn L.O.-leerkracht Claire Paniez op woensdagnamiddag lessen jazzdans. Ik deed dat erg graag, en zo is het allemaal begonnen.
Het is trouwens deze Claire Paniez die de bekende dansschool Clapaja
(nvdr. genoemd naar Claire Paniez Jazz) in Sint-Niklaas oprichtte. Tijdens
mijn hogere studies en de eerste jaren als leerkracht ben ik er wel even
tussenuit geweest, maar ik heb de draad snel weer opgepikt. Ik hervatte
de lessen bij Clapaja, waar ik ook even klassiek ballet volgde. En sindsdien
ben ik niet meer gestopt.”

Ik hou van alle dansen
Je hebt daar jazzdans en ballet gevolgd. Heb je je ook gewaagd aan
andere dansstijlen?
Ingrid: “Zeker! Eerst heb ik een aantal jaren yoga en meditatie gedaan om
eens op een andere manier in beweging te zijn. Bij deze genres is vooral
het mentale aspect heel belangrijk. Maar hierbij miste ik al snel de echte
beweging, de dans zeg maar. Daarom zocht ik verder en heb ik o.a. Afri-

Reacties enthousiaste collega’s

Ideale afsluiter van de werkweek
Katrijn Maes: “Ingrid is enorm gepassioneerd en zou niet meer zonder
dansen kunnen. Ze is steeds zeer goed voorbereid en je kan zelf kiezen
of je intensief mee danst of het liever wat rustig aan doet. Een uurtje
dans is de ideale afsluiter van de week.”
Karin Baes: “Als je Ingrid ziet dansen, met zo’n passie en vol energie,
dan moet je wel meedansen!”
Dorien Grolus: “Je kan je eens goed laten gaan op uptempo nummers
bij free dance of je komt net tot rust met onder andere yoga oefeningen bij de rustige nummers.”
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kaanse dans gevolgd aan de Vrije Ateliers. Het aparte hiervan is dat men
zich helemaal vrij kan bewegen: je gooit je lichaam volledig los op het ritme van de opzwepende muziek.
Sinds vijf jaar ongeveer ben ik intensief bezig met hedendaagse dans aan
de Academie van Sint-Niklaas. Twee uur per week oefenen we vooral moderne dans en improvisatie. Met onze groep, die bestaat uit dansers tussen
de 25 en 60 jaar, hebben we vorig jaar opgetreden in de stadsschouwburg.
Dat was beslist een hoogtepunt.”

in de kijker: leerkrachten
Sandra Vancauwenberghe, stadsgids

Een sabbatjaar:
genieten van meer tijd
Sandra Vancauwenberghe is een duivel-doet-al.
Een gedreven juf godsdienst, , tot voor kort vakcoördinator godsdienst, motor en inspirator van Indigo,
helpende hand waar het ook maar mogelijk is, ... En dit
jaar is ze niet op school. Een sabbatjaar! Ondertussen
werd ze ook stadsgids. Tijd voor een babbel.
Een sabbatjaar!
Wat zette daartoe aan aub? Valt het mee? We zien je hier wel nog af
en toe op school, de rol zeker niet volledig gelost dus?
In mijn vriendenkring hoor ik vooral veel over Zumba.
Spreekt jou dat ook aan?
Ingrid: “Ja hoor, ook dat is heel fijn om te doen. Enkele jaren geleden ben
ik daarmee begonnen in de fitness Siniscoop. Wat later stapte ik over naar
de dansschool van de flamboyante James. Sindsdien ben ik elke maandagavond aan het zweten op Zuid-Amerikaanse ritmes tijdens een uitgebreide workout en cool down.”

Beaumama en Mercatorjaar
Mijn grote vakantie is een supergrote vakantie geworden: een heel schooljaar. Op sabbat worden de joden verondersteld niet te werken en dat doe
ik dit schooljaar: ik werk niet, het is te zeggen, ik geef geen les. Ik ben het
lesgeven zeker en vast niet beu, ik mis het zelfs af en toe een heel klein
beetje, maar de droom om tijd te nemen voor andere dingen speelde al
een tijdje in mijn hoofd.

White belt NIA en Dynamic Ease
Wat zijn de nieuwe trends in de danswereld?
Ingrid: “Er worden voortdurend nieuwe disciplines aangeboden. De laatste
nieuwe wending in mijn danspassie is NIA. Deze stijl combineert de vrolijkheid en spontaniteit van dans, de rust van yoga, het evenwicht van tai
chi én de kracht van krijgssporten. Het is een bruisende mix van oosterse
en westerse bewegingsvormen. In de paasvakantie ga ik een opleiding
volgen om een zogenaamde white belt te behalen. Eens je die hebt, kan
je zelf NIA-lessen geven. Af en toe geef ik al dansles, zoals op onze school
tijdens de lesmarathon en aan geïnteresseerde collega’s na de lesuren. Ik
laat me inspireren door alle stijlen die ik heb gevolgd en breng een mix die
ik Dynamic Ease noem. Als lesgeefster geeft de respons van het publiek de
grootste voldoening.”
Ben je ook een fan van dansprogramma’s op TV en dansshows?
Ingrid: “Programma’s als ‘So You Think You Can Dance’ kunnen me wel bekoren. Er wordt in deze show op een heel hoog niveau gedanst, vind ik.
Maar ik ben vooral fan van ‘The Alvin Ailey American Dance Theatre’ uit
New York. Zij brengen in hun opvoeringen een grandioos spektakel door
een perfecte combinatie tussen klassiek en moderne dans. Van zulke opvoeringen kan ik echt genieten. Ook het Ballet van Vlaanderen zorgt telkens weer voor een aangename avond. En zelfs wanneer ik op reis ben,
probeer ik een dansvoorstelling mee te pikken.”
Bedankt voor het gesprek, en nog veel dansplezier!
SH

Part-time werken kon daar een oplossing voor zijn, maar dat vond ik niet
voldoende. Veel tijd hebben voor de kleinkinderen, voor boeken of de
krant, zelfs om rustig te koken of op internet te surfen... dat wou ik en dat
heb ik nu.
Er is in de eerste plaats meer tijd voor de twee kleinkinderen. Of ze nu
dichtbij of wat verder wonen, ze kunnen nu rekenen op hun beaumama
voor een avond of voor meerdere dagen opvang. Ik kan nu wel helpen,
ook in de week.
Mijn beslissing is natuurlijk niet alleen voor hen genomen. Ik wilde ook
tijd hebben om tijdens de week te gidsen. Toen ik in juni afstudeerde als
toeristische gids van het Waasland merkte ik dat het puzzelen zou worden
met mijn vrije tijd. Niet dat ik zo veel werk verwacht als nieuwbakken gids,
maar 2012 wordt het Mercatorjaar en daar hoop ik toch als gids wat aan
mijn trekken te komen. Er staat heel wat te gebeuren i.v.m. Mercator tussen
maart en september 2012 en doordat ik nu vrij ben, zal ik daar ook mijn
steentje kunnen aan bijdragen.
Ik kan de school echter ook niet helemaal missen. Ik ben er al te veel mee
vergroeid. Het is in de eerste plaats fijn om de collega’s af en toe terug te
zien en het is niet omdat ik er een jaartje van tussen ben dat ik alles zomaar
ineens aan een ander wil overlaten. Ik doe de dingen die ik vroeger buiten
de lessen deed gewoon verder. Ik heb er nu immers nog meer tijd voor vrij
en dan hoeft er ook niemand extra ingezet worden. Ik heb wel spijt dat ik
Indigo daar niet bij kan nemen. Maar daarvoor zou ik gedurende een be<<<
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in de kijker: leerkrachten
Naast de studeervakken waren er ook nog
praktijkvakken: verhalen vertellen, juist taalgebruik en het uitwerken en uitvoeren van
gidsbeurten. Als extraatje was de opleiding
EHBO-helper mooi meegenomen. Alles boeide me, maar het was vreemd om opnieuw te
studeren (elke avond minstens 1 uur en in het
weekend 2 uur). En dan die zenuwen voor die
examens! Niet te geloven.
Het laatste jaar is altijd gericht op een bepaalde
streek. Voor ons was dat het Land van Waas.
Het orgelpunt van dit finaliteitsjaar is het brengen van een eindwerk. Mijn eindwerk kreeg de
naam ‘Kastelen van zand’ en is een 2 uur durende speelse gezinswandeling langs 3 kastelen
in het centrum van de stad: Het Castrohof, het
Walburgkasteel en het Huis Janssens.

paalde periode bijna elke dag terug op school
moeten zijn en in een sabbatjaar leek dat toch
wat te veel.

200 jaar College zaaide...
De voorbije jaren schoolde je bij: stap voor
stap op weg naar toeristische gids van het
Waasland. Wat inspireerde?
De goesting om te gidsen is ook op school begonnen. Het was altijd al fijn om de leerlingen
van het eerste jaar door het klooster en de kerk
te gidsen als kennismaking met de roots van de
school. En ter gelegenheid van de festiviteiten
rond 200 jaar SJKS kon ik opnieuw met veel plezier een aantal keren groepen begeleiden door
de gebouwen en de gelegenheidstentoonstelling. Op een van die rondleidingen vroeg iemand van de toeristische dienst van de stad of
ik geen zin had om stadsgids te worden. Ik heb
me geïnfomeerd en heb uiteindelijk de beslissing genomen. Een boeiende opleiding waar ik
nog jaren plezier zal van hebben. Kwestie van
het nog te kunnen uitleggen als ik ooit op pensioen ben.

Studie en praktijk
Wat houdt een opleiding voor stads(gids) in?
Neemt dat veel tijd in beslag? Wat viel mee,
wat tegen?

70 IC HOU februari 2012

De opleiding bestaat uit verschillende modules die tijdens 2 avonden per week gegeven
worden en dat gedurende 2 jaar. Dat is redelijk
veel en zeker als je daarbij nog je notities moet
ontcijferen en de les nog wil instuderen voor
de volgende week. Ik geloof het bijna zelf niet
wat een strever ik geworden ben. Vroeger had
ik een broertje dood aan blokken en nu wilde ik
met het grootste plezier alles weten en kennen.
We moesten ook nog op geregelde tijdstippen
werkjes indienen of iets voorbereiden. Gecombineerd met werken was dat vrij intensief. Ik heb
dan ook vooraf besloten om de modules van
het basisjaar over 2 jaar te spreiden. Dat gaf me
iets meer ademruimte en de finaliteit Waasland
sloot daar perfect bij aan.
Vooral de leerstof en de examens van het 1ste,
algemene, jaar waren zware dobbers. We hadden algemene vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en kunstgeschiedenis waarvan de
inhoud ongeveer overeen komt met de leerstof
van de laatste 4 jaar humaniora. Het waren dikke
cursussen en moeilijke examens. Andere vakken
gingen over het verwerven en verwerken van
informatie en het aanleren van de basistechnieken van communicatie en groepsdynamiek.
Dat lag mij beter. De ervaring van het lesgeven
kwam mij daarbij goed van pas.

Na 3 jaar behaalde ik mijn diploma en kreeg ik
een gidsenkaart van Toerisme Vlaanderen. De
roze paraplu was er dit jaar blijkbaar niet bij,
spijtig. Ik mag met dat diploma overal in Vlaanderen gidsen behalve in Brugge, Gent en Antwerpen.
Ik ben best tevreden dat ik de opleiding gevolgd heb. Ik heb veel fijne mensen leren kennen en heb over de meest verscheidene onderwerpen les gekregen. Over ‘Platentectoniek’
of ‘De verdedigingsstrategie in de fortenbouw’
of ‘De geschiedenis van de luchtballon in het
Waasland’ , je kan het soms zo gek niet bedenken of we hebben er iets over geleerd. Al bij al
waren er weinig dingen in die 3 jaar die tegenvielen.

Specialist van ‘t College
Ondertussen ben je als gids aan de slag.
Wat gidste je zoal? Wat viel mee, tegen, ...
waarom?
Intussen zou ik als gids al wat meer aan de slag
moeten zijn. Mijn enthousiasme is groot. De
mogelijkheden zijn dat niet. Dat was de eerste
tegenslag na de opleiding: je hebt alle technieken geleerd en je bent laaiend enthousiast,
maar helaas in de praktijk staat er niemand op
jou te wachten. Je bent immers nog niet volledig inzetbaar voor de traditionele gidsbeurten
zoals de rondleiding van het stadhuis, de Onze
Lieve Vrouwkerk... je bent niet ‘gericht’ op de
huidige praktijk.

in de kijker: leerkrachten
Vijf gouden tips voor
de boeiende gids
1. Maak een goede, degelijke voorbereiding en hou je aan de timing.
2. Gids met enthousiasme, dat werkt aanstekelijk voor je groep.
3. Hou rekening met je groep en probeer
interactief te werken.
4. ‘KISS’ Keep it short and simple. Men zit
niet te wachten op het demonstreren
van je kennis. Korte en duidelijke uitleg
houdt je groep aandachtiger.
5. ‘Kill your own darlings’ Zoek een goed
evenwicht tussen degelijke informatie
en de leuke weetjes. Soms moet je ook
de toffe dingen durven schrappen om
het geheel echt goed te maken.
S. Vancauwenberghe

En dat knappe eindwerk met die proefjes en
puzzels en gedichten speciaal voor gezinnen
ontworpen dan?
Sorry, daar is geen vraag naar want dat staat
niet in de toeristische brochures! Dat kan nog
niet aan groepen worden voorgesteld. Misschien volgende zomer. Er is wel een mogelijkheid om bij te leren door andere gidsbeurten
mee te volgen en dan kan je mits verdere zelfstudie ingeschakeld worden op termijn.

weer hetzelfde: nog niet voldoende gericht op
de praktijk. Maar daar heb ik zelf de koe bij de horens gevat. Van de tentoonstelling ‘Het Waasland
in de kaarten gekeken’ wist ik al een tijdje dat dit
de moeite waard zou zijn. Aangezien die eenmalig was, was ze ook voor iedereen nieuw en was
een kwestie van ervoor te zorgen dat ik die kon
gidsen. Ik heb aan de kaarten van het Waasland
alle geheimen ontfutseld. Toen de leerlingen van
het 1ste jaar die tentoonstelling in het kader van
de aardrijkskundige les wilden bezoeken, had ik
meteen de gelegenheid om mijn eerste officiële
gidsbeurten in het museum te geven. Dus ook
daar ben ik nu geen onbekende meer en sta ik
op de personeelslijst. Weer een stapje vooruit.
Ik heb er intussen ook al een gidsbeurt gevolgd
(over de mode tot in de late Middeleeuwen nota
bene. Net iets voor mij, denk ik dan) met de bedoeling die ook te kunnen geven. Wie weet zie
je mij in het Stem nog eens rondlopen met een
kaproen op mijn hoofd!
Ik blijf niet afwachten. Ik wil mijn eigen terrein
verruimen en ervoor zorgen dat ze míj aanspreken om iets te gidsen in plaats van de routiniers.
Dat voelt ook beter dan als zitten wachten tot
de kruimels van tafel vallen. Ik ben gidsbeurten
aan het uitwerken en probeer op de hoogte te
blijven van wat er te doen staat. Intussen blijf ik
geduldig wachten op mijn volgende opdrachten.

Mercatorwandeling
Inderdaad, daar sta je dan met je diploma.
Daarom ben ik in augustus begonnen met het
volgen van gidsbeurten in de stad en heb ik
me in september en oktober elke dag minstens
2 uur ondergedompeld in de geschiedenis van
het stadhuis, de Onze Lieve Vrouwkerk en de
Sint-Nicolaaskerk...
Gelukkig kennen ze me reeds als ‘specialist van
’t College’ en toen de open monumentendag
het College in zijn programma wilde, heb ik mijn
eerste officiële gidsbeurt uitgevoerd in mijn vertrouwde biotoop. Nogmaals dank zij het College
kwam ook de 2de opdracht.

Het Waasland in kaarten
Het Stem-museum had me gevraagd om me
aan te melden als ik afgestudeerd was. Ook daar
konden ze nog gidsen gebruiken. Helaas ook

Wat brengt de toekomst? Plannen?
Voor de nabije toekomst zijn er wel wat plannen (of moet ik zeggen hoopvolle verwachtingen) op gidsvlak. Zoals al eerder vermeld, ligt
het Mercatorjaar te lonken. Ik heb al een Mercatorwandeling uitgewerkt en men heeft me
gevraagd om die voor te stellen en te delen
met de andere gidsen. Nu sta ik niet achter op
de praktijk, maar neem hier het voortouw. Dat
geeft een goed gevoel.

Bijhouder wil opruimen
Voor mijn sabbatjaar blijf ik dezelfde betrachtingen nastreven, maar zijn er ook nog nieuwe.
Genieten van en zorgen voor de kleinkinderen
blijft het belangrijkste. Maar evenzeer gidsen en
‘mijn huis opruimen’. Ik hou namelijk iets te veel
bij onder het mom van “ik zal dat ooit nog eens
nodig hebben”. Ik ben een ‘bijhouder’ en dat
merk ik als ik nog een extra doos op zolder of in
de kelder kwijt wil. Ons huis zit stilaan vol. Daar
wil ik verandering in brengen.
Ik heb me voorgenomen om tijdens mijn sabbatjaar elke dag iets te verkopen, weg te geven
of weg te gooien. Dat is voorlopig al elke dag
gelukt en dat wil ik proberen verder te zetten.
Ik heb zelfs al eens een standje opgezet op een
rommelmarkt! Een heel plezante en aparte ervaring!
En dan wil ik de foto’s in albums kleven, nog iets
in de tuin doen, nog wat vrijwilligerswerk doen,
dat boek lezen dat er al zo lang ligt... Je ziet het
’t zijn voor een stuk vakantieverlangens. De
droom van wat tijd te hebben wordt een beetje
waar. Niet alles is gepland. Ik zie wel waar ik nog
zin in heb en tijd voor kan maken, want dat heb
ik nu: ik heb meer tijd en ik geniet er van.
(De telefoon gaat)
Ze hebben me zonet gebeld of ik een prospectiewandeling voor de Oost-Vlaamse toeristische
sector kan geven over de Mercatorwandeling
die ik uitgewerkt heb. Natuurlijk kan ik dat!
Mijn volgende opdracht is binnen. De bal begint te rollen.
Yes!
DVR

We krijgen ook nog een opleiding in het museum om de tentoonstelling ‘Mercator digitaal’
te gidsen. Ik heb vernomen dat de 4des de
tentoonstelling zullen bezoeken, dus opnieuw
‘dankjewel College’. Hopelijk mag ik jullie begeleiden. Het voorjaar heeft dus wel ’t een en ’t
ander in petto.

IC HOU februari 2012 71

puzzel

Ic-Hou-Puzzel

Oplossingen op www.sjks.be

OXO voor gevorderden

Fysica voor niet-ingenieurs

Plaats 6 keer X in het rooster, zonder 3 keer X opeen rij te vormen, ook niet
diagonaal.

Een boot heeft een laddertje van 2 meter, met om de 20 cm een sport.
Als het eb is, steken er 7 sporten uit het water. Bij vloed stijgt het water
met 1 meter.
Hoeveel sporten zijn er dan nog zichtbaar?

Cryptogrammen
< Supersimpel: Ier die een oud hotel uitbaat
< Simpel: al draaiend geef je een schop
< Minder makkelijk: lomperd struikelt met veel lawaai

CSI voor vrijwilligers
Een man wordt dood aangetroffen. Naast hem ligt een dichtgeknoopt
pakje. Hij zou nog leven als het pakje open was.
Wat is er gebeurd?

Gewogen en te licht bevonden
Filosofie voor beginners
Wat is het begin van het einde, het einde van de ruimte en het begin van
de eeuwigheid?

Aardrijkskunde voor dummies
Waarom eten ijsberen geen pinguïns?
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6 arbeiders maken chocoladefiguren, die altijd 1 kilogram moeten wegen.
Al geruime tijd maakt één van hen figuren van 900 gram.
Je bezoekt de productiehal. Daar staat een (grote) weegschaal.
Hoe kom je te weten welke werknemer sjoemelt met het gewicht?
Je mag slecht één keer wegen.
KM

ONBEKENDE VERHALEN
Louis John Nau (1869-1935)1

An American in... Sint-Niklaas
Internet en sociale netwerksites zorgen ervoor dat de rest van de wereld onze achtertuin is geworden. Sommigen
van onze oud-leerlingen hebben na hun collegetijd zelf de wereld verkend: Greet Ameloot (6 MTWE, 2001-2002)
ging naar de Dominicaanse Republiek, Gust Van Lysebetten (6 LWIb, 2004-2005) zat een jaar in Peru, Bïrgit Maes
(6 GL, 2007-2008) in de Verenigde Staten, enz. Anderzijds studeerden een tiental jaren geleden ook buitenlandse
studenten een jaar aan het SJKS.
Wie herinnert zich nog Jess Brallier uit de Verenigde Staten (6 MTWE, 1995-1996), Fernando Silva-Caluyt uit
Brazilië (6 SPWE, 2000-2001), Tsuchiya Sota uit Japan (6 SPWE, 2000-2001), Katrin Rihma uit Estland (6 ECMT,
2002-2003), Andria Ortega uit Venezuela (6 MTWE, 2002-2003), Luis Beccero Soto uit Chili (6 SPWE, 2003-2004),
en Leana Vapper uit Estland (6 HW, 2006-2007)?

Acht van de eenentwintig
priester
Het college-archief bezit een prachtige verzameling klasfoto’s waarvan de oudste teruggaat tot 1875. In deze periode had onze school
slechts één richting, nl. Grieks-Latijn, en was er
slechts één klas per jaar. Op de klasfoto’s van
het 6de jaar staan behalve de leerlingen ook
de superior (= directeur) en hun klasleraar, een
traditie die vandaag nog altijd in eer wordt gehouden.
Dat ritueel zien we ook op de klasfoto van de retorica (=1ste Latijn-Grieks, nu 6de Grieks-Latijn)
van 1888-1889 aan het toenmalige kleinseminarie van Sint-Niklaas. In de klas zaten 21 leerlingen: Kamiel Baeten (Melle 1869- Wanzele 1938,
priester gewijd in 1893), Victor Bataille (Ronse
1872-Zwijnaarde 1943, priester gewijd 1895),
Ghislain Bruggeman (Sint-Niklaas 1868-Sint-Niklaas 1898, priester gewijd 1893), Gustaaf Buyck
(Belsele), Petrus Cole (Beveren 1870-Kieldrecht
1951, priester gewijd 1893), Clement De Bock
(Zaffelare), Adolf De Decker (Sint-Niklaas), Honoré De Ryck (Melsele), Alfons De Schryver
(Sint-Niklaas), Omer D’Haenens (Zingem), Theodule Geerinckx (Stekene), Louis Nau (Cincinnati, Ohio, Verenigde Staten van Amerika), Kamiel Parys (Sint-Niklaas 1868-Mespelare 1938,
priester gewijd 1894), Richard Pypers (Beveren),
Octaaf Roggeman (Wichelen 1870-Sint-Niklaas
1949, priester gewijd 1894), Jozef Seghers (Sint1

De 1ste Latijn-Griekse van 1888-1889. In het midden van de eerste rij zitten E.H. Aloïs Van Bogaert,
klasseleraar (links) en E.H. Charles Massez, superior (rechts). Louis Nau staat vermoedelijk op de tweede
rij uiterst rechts.

Niklaas- China 1895, scheutist), Cesar Van De
Perre (Temse), Oscar Van Gertruyen (Hamme),
Louis Van Hemelryck (Zele), Jules Vernimmen
(Waasmunster 1870-Gent 1892 als seminarist),
Edmond Verstraeten (Waasmunster). In vergelijking met vandaag is het opvallend dat acht van
de eenentwintig leerlingen priester werden.

Een Amerikaan in de 19de eeuw
op onze school
Tussen de leerlingen valt onmiddellijk Louis Nau
op. Hij is de enige Amerikaan geweest die tus-

sen 1808 en 1995 aan onze school heeft gestudeerd. Gezien onze aangeboren nieuwsgierigheid wilde we dan ook weten wat die jongeman
van de andere kant van de Atlantische oceaan
naar het kleinseminarie van Sint-Niklaas heeft
gebracht en welke invloed zijn verblijf hier op
zijn latere levensloop heeft gehad.

Aan de oever van de Ohio River
Louis J. Nau werd geboren in Cincinnati, Ohio,
Verenigde Staten, op 24 maart 1869. Zijn vader
was John L. Nau. De naam van zijn moeder ken-

Met dank aan dhr. Don H. Buske, archivaris van het aartsbisdom Cincinnati (USA); aan dhr. John Schrantz, archivaris van de St. Xavier’s High School, Cincinnati (USA); aan dhr.
Gerrit Vanden Bosch, archivaris van het aartsbisdom Mechelen-Brussel; aan prof. dr. Lieven Boeve, decaan van de faculteit theologie aan de KU Leuven; aan prof. dr. Kurt
Martens, Catholic University of America, Washington DC (USA); aan dhr. Jan Klinckaert, directeur van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, Leuven.
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1950. De afgelopen 60 jaar nam het aantal inwoners af tot 296 943 in 2010.
Het echtpaar Nau woonde in de Hopkins Street
244, in de West End van Cincinnati. De jonge Louis
volgde lager onderwijs in de St. Joseph Parochial
School op ongeveer één km van Hopkins Street.
Nadien volgde hij middelbaar onderwijs aan de
prestigieuze St. Xavier’s High School, die in 1831
was gesticht door bisschop Fenwick van Cincinnati en in 1840 was overgenomen door de paters
Jezuïeten. De school lag toen downtown aan
Seventh Street en Sycamore Street, in het zuiden
van de stad, op ongeveer twee km van de ouderlijke woning van Louis Nau. Gezien zijn latere
loopbaan zal de jonge Louis ongetwijfeld een
zeer goede leerling geweest zijn.

Priesteropleiding in Europa
Louis J. Nau op 27-jarige leeftijd in 1896.
(The Athenaeum of Ohio, Cincinnati, Ohio)

nen we niet. Louis had tenminste een zuster,
Augusta Nau, en een broer, waarvan de naam
ons onbekend is. Diens echtgenote, Helen Nau,
overleed op 4 oktober 1937.
De staat Ohio ligt in het westen van de Verenigde Staten, tussen het Lake Erie in het noorden
en de staten West-Virginia en Kentucky in het
zuiden. Ohio werd reeds in 1803 als staat erkend.
In de 19de eeuw kende de Verenigde Staten een
massale immigratie. Tussen 1800 en 1860 bedroeg
de tienjaarlijkse bevolkingstoename gemiddeld
34%. Tussen 1860 en 1900 groeide de bevolking
van de Verenigde Staten van 31 443 214 inwoners
tot ongeveer 76 miljoen inwoners. Elke tien jaar
kwamen tussen 2 miljoen en 4,7 miljoen immigranten de Verenigde Staten binnen, met als
absoluut hoogtepunten 8 miljoen immigranten
tussen 1901 en 1910, waaronder 41 635 Belgen.
De immigranten brachten niet alleen hun cultuur maar ook hun godsdienst mee.
Cincinnati is een middelgrote stad, gelegen aan
de grens met de staat Kentucky. De stad die zich
uitstrekt over een aantal heuvels langs de noordelijke oever van de Ohio River, werd gesticht
in 1788. Door de binnenvaart groeide het aantal inwoners van de stad snel: 216 239 in 1870,
325 902 in 1900, 451 160 in 1930 en 503 998 in
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Na zijn collegetijd werd Louis Nau naar Europa
gestuurd als voorbereiding op het priesterschap. Vermoedelijk had dit niet alleen te maken met de intellectuele capaciteiten van de
jonge Louis maar ook met de problemen rond
de priesteropleiding in Ohio en de naburige staten. Het Mount St. Mary’s Seminary of the West
was gesticht door de bisschop van Cincinnati in
1829 en was het op twee na oudste seminarie in
de Verenigde Staten. Na enkele omzwervingen
waren in 1851 nieuwe gebouwen opgericht op
Price Hill ten westen van het stadscentrum. In
1870 waren er zelfs 120 studenten. In 1879 werd
het seminarie echter gesloten wegens financiële
problemen. Het werd pas in 1887 heropend met
17 studenten. Dergelijke situatie was zeker geen
uitzondering.
De massale immigratie in de Verenigde Staten
stelde de kerken voor grote uitdagingen, zeker
de Katholieke Kerk, die haar plaats wilde innemen in de tot dan toe overwegend protestantse
Verenigde Staten. Voor de oprichting van parochies, de uitbouw van de kerkelijke structuren
en de pastorale zorg voor de gelovigen werd op
grote schaal beroep gedaan op Europese priesters die vaak, maar niet uitsluitend, werden ingezet bij gemeenschappen waar de betrokken
priesters zelf uit afkomstig waren. Omdat het
aantal kleinseminaries en seminaries in de Verenigde Staten in de tweede helft van de 19de
2

eeuw nog zeer beperkt was, werden anderzijds
ook jongens die hadden gestudeerd aan katholieke middelbare scholen in Amerika, vooral van
kloosterorden, gerekruteerd om aan kleinseminaries, seminaries en katholieke universiteiten in
Europa hun priesteropleiding te volgen.
Het is niet bekend wanneer precies Louis Nau
in Sint-Niklaas aankwam, zodat het mogelijk is
dat hij pas in de loop van het schooljaar 18881889 bij de retorica heeft aangesloten. Het verblijf aan de middelbare afdeling van het kleinseminarie van Sint-Niklaas was ongetwijfeld
bedoeld als aanpassingsperiode. Nau behaalde
dat schooljaar een derde prijs voor het vak geschiedenis. In het volgende schooljaar was Nau
geen leerling meer in Sint-Niklaas. Hij volgde
de tweejarige opleiding in de filosofie aan het
kleinseminarie van Bastogne en werd nadien
student theologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Tijdens zijn studietijd in Leuven verbleef hij ongetwijfeld in het Amerikaans
College aan de Naamse Straat in Leuven. Het
Amerikaans College werd in 1857 opgericht
door bisschop Spalding van Louisville (Kentucky,
USA) en bisschop Lefevre van Detroit (Michigan,
USA). Het diende zowel voor Europese theologiestudenten die nadien als missiepriester naar
de Verenigde Staten werden gezonden als voor
Amerikaanse theologiestudenten die hun priesteropleiding in Europa wilden afronden. In sommige academiejaren verbleven er tot 120 studenten in het college dat aldus een enorme rol
heeft gespeeld in de vorming en de toename
van de katholieke clerus en de uitbouw van de
katholieke structuren in de Verenigde Staten2.
Louis Nau werd in Leuven op 29 juni 1893 tot
priester gewijd door mgr. Meerschaert, bisschop van de Indian Territory in Oklahoma.

Surveillant Dupret ook
naar Indian Territory
Théophile Meerschaert (°Russignies bij Ronse
24 augustus 1847 – †Oklahoma 21 februari
1924) studeerde eerst aan de bisschoppelijke
colleges van Ronse en Oudenaarde (1868) en
vanaf oktober 1868 aan het Amerikaans College in Leuven, waar hij op 23 december 1871
tot priester gewijd. Vanaf oktober 1872 was hij
missionaris in enkele kustparochies bij Natchez,

Het Amerikaans college werd door het Amerikaans bisschoppencollege gesloten in de zomer van 2011. Spijtig genoeg
werd het belangrijke archief overgebracht naar de Verenigde Staten, zodat we het niet hebben kunnen raadplegen.
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Mississippi. In juni 1891 benoemde paus Leo
XIII Meerschaert tot apostolisch vicaris van de
Indian Territory in Oklahoma en korte tijd nadien tot bisschop. Van zijn bezoeken aan Europa maakte bisschop Meerschaert gebruik
om jonge priesters te ronselen voor missioneringswerk in de Indian Territory. Toen hij in de
zomer van 1893 in België werd hij blijkbaar gevraagd om de afgestudeerde seminaristen van
het Amerikaans college in Leuven tot priester
te wijden. Meerschaert dacht echter ook aan
zijn eigen projecten. Hij slaagde erin om vier
jonge priesters te overhalen om mee te reizen
naar Amerika, waar ze op 25 oktober 1893 in
New York arriveerden. Een van hen was Alfred
Dupret (1865-1935), surveillant aan het SintJozefinstituut in Sint-Niklaas. Misschien hadden
Dupret en Nau elkaar wel ontmoet in SintNiklaas in de loop van 1889.

Met de State of Nebraska
de plas over
Veel tijd om het afronden van zijn studies in
Europa te vieren kreeg Louis Nau niet. Vermoedelijk reeds begin juli 1893 vertrok hij in gezelschap van twee andere Amerikaanse priesters
waarschijnlijk vanuit Antwerpen naar Glasgow.
William Pike was 26 jaar en afkomstig uit het
kleine stadje Uniontown, Stark County, in het
noord-oosten van Ohio. De 36-jarige Martin
Stravens was afkomstig uit Portland, Meigs
County, in het uiterste zuid-oosten van Ohio,
op de grens met West-Virginia. Beiden hadden net als Nau in Louvaine gestudeerd. Vanuit
Glasgow nam het drietal, elk met drie reiskoffers,
het schip State of Nebraska met bestemming
New York. Het schip nam ook passagiers aan
bood in Moville, op de noordkust van Ierland, bij
Londonderry. Naast een crew van 80 personen
had het schip 245 aliens aan boord. Het drietal
uit Leuven staat in het scheepsregisters echter
vermeld als US Citizen. Nau, die 24 jaar oud was,
staat er echter genoteerd als 25-jarige.
Op 18 juli 1893 zagen de drie clergymen vanop
hun schip het Statue of Liberty geleidelijk aan
groter worden. Op het nabij gelegen Ellis Island,
het immigratiecentrum in New York, moesten
zij eerst de administratieve formaliteiten ondergaan. Bij zijn terugkeer in Cincinnati werd
Louis Nau onmiddellijk benoemd tot onderpastoor van de St. Augustine Parish in Bank Street.

Van links naar rechts, zittend E.H. Bernard Feeney, Mgr. Kamiel Maes, bisschop van Covington
(1846-1915), Mgr. Henry Elder, aartsbisschop van Cincinnati (1819-1904), E. H. John B. Murray, E.H. Ferdinand
Brossart (1849-1930); staand E.H. James A. Moore, E.H. Bernard F. Kuhlmann en E.H. Louis J. Nau. De foto
werd genomen op 27 maart 1896 op Mount St. Mary’s Seminary of the West in 1896, toen nog gevestigd
op Price Hill, Cincinnati, bij de viering van het gouden priesterjubileum van aartsbisschop Elder.
(The Athenaeum of Ohio, Cincinnati, Ohio)

Waarschijnlijk wegens zijn universitaire vorming
werd hij reeds op 20 december 1894 tevens benoemd tot professor theologie aan het Mount
Saint Mary’s Seminary of the West dat zich toen
op Price Hill in het zuid- westen van Cincinnati aan de Ohio River bevond. Daarnaast was
hij tenminste in 1896 temporary pastor van St.
Aloysius Church en van St. Joseph Church, gelegen bij zijn ouderlijk huis in Hopkins Street.

Naar Palestina en Europa
In 1906 vertrok de 37-jarige Louis Nau naar Palestina, toen nog een deel van het Turkse Ottomaanse rijk. In 1906-1907 studeerde hij er in Jeruzalem aan de wereldberoemde École biblique
die er in 1890 was gesticht door de dominicaan
Albert (frère Marie Joseph) Lagrange (1855-1938).
Na zijn verblijf in Jeruzalem reisde hij enkele
maanden door Europa en legde contacten aan
verschillende universiteiten.
Nog in 1907 keerde Louis Nau terug naar de Verenigde Staten en was er zeer korte tijd actief in
de Guardian Angels Parish op Mount Washington en California in het uiterste zuid-oosten
van Cincinnati langs de Ohio River die pas in
1892 was opgericht3. Op 24 januari 1908 werd
hij benoemd tot pastoor van de St. Stephen
Church aan Eastern Avenue in de East End van
Cincinnati.

Terug in de States:
prof, pastoor, rector
Zijn opleiding aan een Europese universiteit en
aan de École biblique te Jeruzalem waren voor
het bisdom ongetwijfeld een belangrijke investering geweest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Louis Nau reeds op 25 juli 1908 opnieuw
benoemd werd tot professor aan het Mount St.
Mary’s Seminary of the West dat in 1904 was
verhuisd van Price Hill in het westen van de
stad naar Mount Washington in het oosten van
Cincinnati. Tijdens zijn professoraat werd hij af
en toe voor korte perioden benoemd tot pastoor. Zo werd hij op 30 augustus 1909 pastoor
van de Guardian Angels Parish op Mount Washington in Cincinnati4. Reeds op 11 oktober
1910 verkaste hij naar de St. Augustine Parish
waar hij vroeger reeds actief was. Op 4 september 1915 volgde Louis Nau John Schoenhoeft
op als pastoor van St. Lawrence Church aan
Warsaw Street op Price Hill aan de West End van
Cincinnati. De parochie was gesticht in 1868 en
haar monumentale kerk, gelegen op de top van
de heuvel, werd ingewijd in 1894. Als pastoor
zette Nau zich in voor de uitbreiding van Elder
High School in zijn parochie, genoemd naar de
vroegere aartsbisschop van Cincinnati, en hij
3
4

http://gaparish.org/parish/about/history
http://gaparish.org/parish/about/history
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on Fundamental Moral Theology, uitg. Pustet,
New York, 1926, en vooral zijn Manual on the
marriage laws of the code of canon law, uitg.
Pustet, New York, 1933. Beide boeken werden
beschouwd als referentiewerken en worden
vandaag nog steeds herdrukt.

Het Mount St. Mary’s Seminary of the West, Price Hill, Cincinnati, waar Louis Nau professor was
van 1894 tot de verhuis van het seminarie in 1904. (The Athenaeum of Ohio, Cincinnati, Ohio)

zorgde er voor dat er in 1920 ook meisjes werden toegelaten op de school. Toen in november
1921 elf parochies van west-Cincinnati besloten
om hun high schools te fusioneren tot één grote high school, werd Nau verkozen tot voorzitter
van de Raad van Bestuur5. Hij bleef pastoor van
St. Lawrence Church tot 19246.
Op 15 maart 1924 werd Louis Nau op 55-jarige
leeftijd rector van het Mount St. Mary’s Seminary of the West waar hij in 1894 professor was
geworden. Het seminarie was intussen verhuisd
naar Norwood in het noorden van Cincinnati,
waar de nieuwe gebouwen in 1923 werden
ingewijd. In oktober 1924 werd hij door paus
Pius XI benoemd tot Huisprelaat van de Paus.
Bij het overlijden van aartsbisschop Moeller op
5 januari 1925 werd Nau benoemd tot administrator van het aartsbisdom in afwachting van
de aanstelling van de nieuwe aartsbisschop,
John McNicholas, op 12 augustus 1925. Hij bleef
nadien rector van Mount St. Mary’s Seminary of
the West tot 19 juni 19297. Ook na zijn ontslag
als rector bleef hij professor moraaltheologie en
kerkelijk recht aan het seminarie.
5
6
7

http://www.elderhs.org/
Volgens http://www2.eos.net/dajend/sources.html
zou Nau pas in 1917 pastoor van St. Lauwrence Church
geworden zijn.
http://www.rootsweb.ancestry.com/~ohhamilt/
catholic/sources.html
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Louis J. Nau overleed op 2 oktober 1935 op
66-jarige leeftijd in het Good Samaritan Hospital
in Cincinnati. Zijn verdiensten lagen vooral op
het vlak van de priesteropleiding en de organisatie van het middelbaar onderwijs. Met uitzondering van een vierjarig verblijf in België, o.a. in
Sint-Niklaas, en een korte reis naar Jeruzalem,
had hij zijn ganse leven doorgebracht in zijn
geboortestad. Of hij na zijn terugkeer naar de
Verenigde Staten nog contact heeft gehad met
België en in het bijzonder met de faculteit theologie van de Leuvense universiteit en het Amerikaans college kan ongetwijfeld een belangrijke
bijdrage tot de intellectuele en religieuze geschiedenis opleveren.

Oprichter van Men and Women
Op 19 juni 1929 stelde de nieuwe aartsbisschop
Louis Nau aan tot residerend kapelaan van het
St. Joseph Infant Asylum, dat in 1873 was opgericht als materniteit voor ongehuwde moeders
en als vondelingentehuis. Nau bleef echter ook
professor aan het seminarie. Het kindertehuis
lag immers aan Reading Street op een vijftal kilometer ten noorden van het seminarie in Norwood. Reeds op 8 november 1930 werd hij benoemd tot pastoor van de St. Charles Borromeo
Church in de wijk Carthage, een kleine twee kilometer ten zuiden van het kindertehuis. Reeds
op 10 juli 1931 nam hij echter ontslag als pastoor en bewoonde van dan af met zijn zuster,
Augusta Nau, een huis in Quatman Avenue in
Norwood, op een boogscheut van het nieuwe
seminarie. Daar bleef de professor in moraaltheologie, kerkelijk recht en sociologie wonen tot
het einde van zijn dagen.
Als professor aan het seminarie heeft Louis Nau
zijn ideeën in boeken en vulgarisende artikels
vastgelegd. In het begin van de 20ste eeuw was
hij een van de oprichters van het tijdschrift voor
katholieke moraal Men and Women, waarvoor
hij verschillende bijdragen schreef. Bekend van
hem is ook het kleinere Mary, mediatrix of all
graces for all man, uitg. Pustet, New York, 1928.
Zijn belangrijkste werken zijn echter Readings

Eric Balthau

Foto van St. Stephen’s Church, Cincinnati, naar
aanleiding van de 40ste verjaardag van
de parochie in 1907, met een foto van pastoor
Louis J. Nau als inzet.
(The Public Library of Cincinnati and
Hamilton County)

ONBEKENDE VERHALEN
Bibliografie
- BALTHAU E., Emmanuel Demanez, Ic Hou.
Schoolmagazine van het Sint-Jozef-KleinSeminarie, nr. 80, juni 2005, p. 46-47.
- BALTHAU E., Een vergeten missionaris bij
een vergeten volk. Alfred Dupret, surveillant
aan het Sint-Jozefinstituut te Sint-Niklaas
(1889-1893), Ic Hou. Schoolmagazine van het
Sint-Jozef-Klein-Seminarie, nr. 78, juni 2004,
p. 56-60 (eveneens verschenen in Annalen van
de Geschied- en Oudheidkundige Kring van
Ronse en het Tenement van Inde, LIV, 2005,
p. 23-34).
- CODD K.A., DICK B.G., The American College
of Louvain: America’s Seminary in the Heart
of Europe, Herent, 2007.
- DICK B., Het Amerikaans College in Leuven
van 1898 tot 1951, onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, 1998.
- KASPI A. , Geschiedenis van de Verenigde
Staten van Amerika. Deel 1: de periode van
1607 tot 1945, Utrecht, 1988.
- PAESMANS G., Renovation of the American
College. Historical Study, onuitgegeven script,
1985.
- SAUTER J.D., The American college of Louvain
(1857-1898), Leuven, 1959, p. 174-181.
- STAES J., VLASSAK W., Het Amerikaans College,
in L.G.B.-krant, jg. 5, nr. 1, Document 71, 1990,
p. 36-49.
- VAN DER HEYDEN J., The Louvain American
college: 1857-1907, Leuven, 1909, p. 78-79,
196-205, 319-331.
- http://www.cincinnatimemory.org/gsdl/
collect/greaterc/archives/HASHd0b3/
4376aa15.dir/ocp000238pccnb.jpg
(7 januari 2012)
- http://www.usccb.org/news/2011/11-163.cfm
(7 januari 2012)
- http://www.athenaeum.edu/Discover/
History.aspx (7 januari 2012)
- http://www.stxavier.org/page.cfm?p=350
(7 januari 2012)
- http://www.stlawrenceparish.org/http://www.
cincinnatimemory.org/cgi-bin/library?a=q&r
=1&hs=1&h=dd1&t=0&c=greaterc&q=St.%20
Joseph’s%20Church%20(Cincinnati,%20Ohio )
(7 januari 2012)
- http://ohsweb.ohiohistory.org/death//
results.cfm (7 januari 2012)
- http://gaparish.org/parish/about/history
(7 januari 2012)
- http://www.elderhs.org/ (7 januari 2012)

Het imposante gebouw van het Mount St. Mary’s Seminary of the West in Norwood, Cincinnati, ingewijd
in 1923, waar Louis Nau professor was tot zijn overlijden in 1935.
(The Athenaeum of Ohio, Cincinnati, Ohio)

Openschool SJKS 2012
Info over eerste jaar
Vrijdag 4 mei 2012
19.30 uur - feestzaal

Openschooldag
zondag 6 mei
14 tot 18 uur

Skairo moves - dansshow
zondag 6 mei
stadsschouwburg

www.sjks.be – info@sjks.be

IC HOU februari 2012 77

SCOLAREST
Solar Cleaning Services nv
Actief lid van ABSU (Algemene Belgische Schoonmaak- en OntsmettingsUnie)
N

MEER DA

25 JAAR

Schoonmaak
Ruiten wassen

Reinigen & conserveren van aluminium
Slijpen & herpolijsten van natuursteenvloeren

EETxx
LEERxx
LEEFxx
www.scolarest.be

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN
RUITEN WASSEN
WASSEN
TELESCOPISCH
MET OSMOSEWATER:
OSMOSEWATER:
MET
VEILIG TOT
TOT 17 M HOOG
-- VEILIG
MILIEUVRIENDELIJK
-- MILIEUVRIENDELIJK
PRIJSGUNSTIG
-- PRIJSGUNSTIG

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

New 308cc

Sta open voor elk seizoen

New 3008

Nieuwe technologie – Nieuw weggedrag

• Je vindt er meer dan je zoekt •

Gar. & Carr. VANHOECKE nv
Prins Boudewijnlaan 117
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 03 03
http://vanhoecke.verdeler.peugeot.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

lief en leed

Super, jeugdige, snoezige, knappe baby’s
In 2023 kom ik!
Emiel Hasenbos,
zoontje van lerares Lien Van Duyse
Hallo iedereen! Emiel is de naam. Emiel, naar wijlen mijn grootvader. Langs
vaderskant. Niet langs moederskant. Die opa heet Johan. Opa zat op het
College in de woelige jaren die hij mij als ‘mei 68’ en/of ‘Leuven Vlaams’
zou inpeperen. En mijn mama (ze heet Lien Van Duyse) vertelt me dat ze
één van de eerste meisjes was die in het College aankwamen. Dat moet in
1999 geweest zijn. De vorige eeuw nog. Zal nog eens nagaan of dat waar
is. In 2005 verliet ze de wandelgangen van het College om mij zes jaar later
op de wereld te zetten. Emiel dus. Emiel Hasenbos. Zij ontmoette mijn vader in Australië, tijdens de Australian Open. Een Gentenaar in Melbourne.
Ja, zo’n ontmoetingen bestaan, het is echt gebeurd.
En kijk, sinds 26 oktober hoor ik erbij. Net niet de 11 miljardste wereldburger, net naast de eeuwige roem gegrepen. Alhoewel. Dat van die roem,
dat kan nog, dat zal nog komen. Ik word immers een beroemd voetballer
zegt mijn papa. Bij Buffalo, Buffalo, AA Gent.
Gent, dat is de stad waar ik nu woon. Maar ik beloof dat ik het allerbeste
van mezelf zal geven om de derde generatie ‘College’-studenten in SintNiklaas te worden. Want echt, als ik nu een beetje ween is het omdat ik
vrees dat ik ergens in een Gents college mijn middelbare studies zal moeten doorbrengen. Dat kan gewoon niet. Zeker niet omdat mijn mama nu
al het beste van zichzelf en Nederlands aan anderstaligen geeft. In Sint-

Niklaas. In het College. Ze vertelt me over die lange gangen en de Calfac
met zo’n emotie alsof het mijn grootvader is... maar die is al oud dus dat
mag. Bovendien geeft ook mijn grootnonkel biologie in datzelfde college.
Daarom om af te sluiten een oproep. Ik zou al graag een petitie willen
openen opdat ik in 2023 naar dat College in Sint-Niklaas mag komen om
mijn middelbare studies te volbrengen. In die gangen, in de Calfac, bij die
leraars, in die toffe sfeer. Kan helaas nog niet e-mailen, twitteren of facebooken, maar dat geeft niet, dat zijn technieken die tegen die tijd allang
ouderwets zijn. Het leven is aan de rappe...

The end of the world
as we knew it

Allermooiste
vlinder

Ferre de Meyer, zoon van lerares Joke
De Beleyr en leraar Vincent De Meyer

Céleste Brijs,
dochtertje van lerares
Valérie Vastenhaeck

Bovenstaande titel is niet getikt met een weemoedige blik in de verte die zou kunnen verraden dat papalief eigenlijk stiekem toch een
beetje terugverlangt naar het leven voor het jaar 2011. Nee, papalief
is daar best tevreden over! 2011 was niet alleen het jaar waarin onze
prachtige zoon is geboren, maar ook het jaar waarin ik officieel ‘meneer De Beleyr’ geworden ben. (Zo weet u ook weer meteen wie er
bij ons thuis de broek draagt.) Als ik al dacht dat 21 mei ‘a life altering
day’ was, dan stond me nog een grotere verrassing te wachten, namelijk de geboorte van... de prachtigste baby ooit. Wat de geboorte
van de laatse telg in een reeks van SJKS-baby’s betreft, ... Het is totaal
absurd, irrationeel en geheel onrealistisch, maar ondanks het feit dat
je dat kleine, friemelende wezentje niet kent, nog nooit gezien hebt
en je absoluut geen idée hebt wat voor een karakter het heeft, hou je
ervan op zo’n diepe, onvoorwaardelijke en ondoorgrondelijke manier
dat het soms zelfs een beetje beangstigend is. Lieve, kleine Ferre we
houden van je; dank je dat je in ons leven bent gekomen, het is een
fantastisch gevoel om jouw papa en mama te mogen zijn.
Je stoere Pappie (want zo horen papa’s te zijn), je lieve mama
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Groeien,
hoe doe je dat
vroeg de rups zich af,
dromend dat ze al kon vliegen als de mooiste
vlinder
je doet het best heel traag, bedacht de slak
en stap voor stap, zei de duizendpoot wijs
soms is groeien ook best lastig, vond de bij,
maar dan ben je gelukkig niet alleen,
dan helpen wij je er wel doorheen.
Rups dacht heel lang na,
ja, zo zou ze groeien
geduldig, bedachtzaam en naarstig
om dan echt te vliegen als de mooiste vlinder.
Lieve Céleste,
De allerliefste, allerschattigste, allermooiste
vlinder word jij!
Ik zie je graag,
mama.

Baby’s

Verjaardag mét vakantie
Lotte Maes,
dochtertje van lerares Greet Valckx
Op 1 november 2011 is onze kleine schat Lotte geboren! Ze woog 2,920 kg
en was 48 cm groot. Ook al was ze 2,5 weken vroeger dan verwacht, wat
waren we blij dat we ons prinsesje eindelijk in onze armen konden houden! Ze heeft bovendien een speciale dag uitgekozen, want op haar verjaardag is het altijd vakantie!
De geboorte was een heel speciaal en onvergetelijk moment dat we samen met tante Lien, de vroedvrouw én meter van Lotte, mochten delen.
Wat was tante Lien fier op haar metekindje! “Jaaa, het is een meisje!”, was
haar eerste reactie toen ze Lotteke zag.
Ons dochtertje is ondertussen al een flinke meid geworden en weegt nu
bijna 5 kg. Ze begint meer en meer rond te kijken en probeert mama en
papa te volgen met haar schattige oogjes. Ze laat zich ook goed horen
wanneer ze honger heeft en dan kan alles niet snel genoeg gaan. Maar
wanneer ze lacht, kan onze dag niet meer stuk!
We genieten van onze kleine meid, want ze worden inderdaad zo snel
groot! De eerste kleertjes van in het ziekenhuis passen haar jammer genoeg niet meer, maar misschien komen ze ooit nog eens van pas... J
Dikke zoen van Lotte, mama Greet en papa Tom

Rolkunsten oefenen
Ruth D’Heere, dochtertje van lerares Erika Baert
Op 11 augustus 2011, de dag waarop we onze vierde huwelijksverjaardag vierden, werd ons tweede dochtertje Ruth geboren. En ook al hoopte papa Wouter stiekem op een zoon, van zodra kleine Ruth in z’n armen lag,
zwol z’n hart van trots. Ook grote zus Leah was direct in de wolken met haar kleine zusje. Ruth werd onmiddellijk beladen met een overvloed van kusjes en knuffels.
We zijn nu zo’n 5 maanden verder en Ruth blijkt een bijzonder vrolijke meid te zijn. Van ’s morgens tot ’s
avonds blinken haar mooie blauwe oogjes van plezier, en als je tegen haar begint te vertellen tovert ze meteen de meest schattige glimlach te voorschijn. Enkel wanneer haar maagje begint te knorren of als ze moe
wordt, slaat ze aan het zeuren en zet ze haar keel eens goed open. Gelukkig kunnen deze mindere momenten
snel verholpen worden met een flesje of haar tuutje.
Spelen doet Ruth het liefst op het speeltapijt. Daar kan ze
flink haar rolkunsten oefenen en haar dag vertellen tegen
de vele speeltjes, die haar omringen. Soms komt grote zus
erbij liggen, dan kan het plezier niet meer op. Maar ook in
de relax zitten doet ze graag. Vooral als we ze zo ‘bij het volk’
zetten is ze op slag gelukkig. Ze geeft haar ogen dan echt
de kost en geniet honderduit van alle activiteit rondom.
En Leah? Wel, die is nog altijd even blij met haar zusje. Aan
kusjes en knuffels nog steeds geen tekort en elke dag start
steevast met de vraag “Waar is zusje?”. En wanneer de grote zus al haar zotte manieren weer eens boven haalt, ligt
kleine Ruth te kronkelen en te gieren van plezier!
<<<
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baby’s

Een lachebekje
Fien Van De Velde,
dochtertje van lerares An De Wilde
28 oktober 2011, onze uitgerekende datum. Twee weken ervoor stopte
ik met werken om me helemaal voor te bereiden op de komst van onze
eerste baby. Die vond het echter heel leuk in mama’s buik, waardoor ons
geduld wat langer op de proef werd gesteld. Op 4 november werden we
dan eindelijk verrast met een eerste vreugdekreet... Wat een flinke meid!
Ze kreeg de naam Fien, kort en krachtig.
Fien is een vrolijke meisje dat voortdurend lacht. En dat maakt mama en
papa natuurlijk heel blij. Ze vindt het leuk om voortdurend rond te kijken
en wil alles gezien hebben.
Elke dag ontdekt ze wel iets nieuws en daar genieten we met z’n allen van.
De tijd gaat zo snel met Fien erbij. Eten geven, in bad, spelen, een beetje
slapen en voor ik het besef is de dag voorbij. Gelukkig slaapt Fien heel
goed ’s nachts.
En zo passeerden haar eerste weken en maanden veel sneller dan we ooit
hadden gedacht.
We hopen dat ons kleine meisje nog niet té snel een grote meid wordt,
zodat we nog wat kunnen genieten van al deze mooie momenten. En elke
dag zullen we haar een beetje meer los laten, tot ze het ooit alleen kan.
Maar dat... stellen we graag nog even uit!

Stevig baasje met schare fans
Hannes Maes,
zoontje van Leraar Wim Maes
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Tijdens de zwangerschap was het voor onze kinderen niet altijd even eenvoudig,
althans voor de oudste twee. Joren (6 jaar) en Lander (4 jaar) vonden het allemaal
veel te lang duren. En dat ze niet wisten of het een jongen of meisje ging worden, was een echte marteling. Ze redeneerden en besloten wat het best zou zijn
voor hen. Ze dachten ook als een eenheid. Ze hadden al een zusje (Ellin, 1 jaar),
dus mocht het nu een broertje zijn. Dat ze elkaars broer al waren, schenen ze vergeten te zijn.
Toch werden hun wensen verhoord: het werd een jongen. Ik, fiere papa, ging
de ochtend na de geboorte van Hannes het mooie nieuws melden aan de
broers, die op dat moment bij oma en opa waren. En bij het aanhoren van het
nieuws begon Joren opnieuw te redeneren: ‘Dan zijn we met 4 jongens en
2 meisjes; dat is wel spijtig voor Ellin’. Gelukkig kunnen vaders ook geruststellen: ‘maar onze twee honden zijn ook meisjes, dus 4 jongens en 4 meisjes’. Oef!
En Lander zag het ook wel zitten: ‘3 jongens en 1 meisje is niet erg, want meisjes kunnen toch ook voetballen, hé papa’. En gelijk had hij. Ons dorp, Sinaai, is
onder meer bekend door de vrouwenvoetbalploeg, de Sinaai Girls.
Hannes is de enige van onze kinderen die de voorziene 40 zwangerschapsweken
heeft uitgedaan. We gingen zelf al uit van 37 à 38 weken, zoals bij onze andere kinderen. Niet alleen in zwangerschapsweken, verschilde Hannes van broers en zus. Met
zijn gewicht (4,510 kg) zagen we het verschil ook. En hij schijnt de smaak te pakken te
hebben. Op 4 maand woog Hannes 8,300 kg. En nu maar hopen dat hij snel stapt,
want onze armen voelen ook wel het verschil tussen broers/zus en Hannes.
Hannes is een heel vrolijk kereltje, met een schare fans hier in huis. Hij wordt overstelpt met liefkozingen van broers en zus en verveelt zich geen moment. En voor
mama en papa is dat natuurlijk een heel mooi tafereel. Ook wij zijn fans.

in memoriam
In memoriam Marcel Hellinckx (°1933 †2011)

Leraar die zijn taak als roeping beschouwde
Marcel werkte op onze school van 13 september 1959 tot 31 augustus 1995. Hij was jarenlang klassenleraar
in het eindjaar en een gewaardeerd leraar Nederlands, Engels en Duits. Zijn zonen zijn oud-leerling.
Zijn overlijden kwam onverwacht. De ingreep
aan zijn hart leek geslaagd tot het plots definitief fout ging.
De kerk van Belsele was tot de laatste stoel bezet. Heel veel oud-collega’s waren op de afspraak. Marcels oud-collega, oud-leraar Stefaan
Van der Kelen ging voor in de uitvaartdienst en
sprak een beklijvende homilie uit.

Uit de homilie:
“Innemend, bescheiden, zo leerde ik – lang geleden – Marcel kennen als collega-leraar van de
zesdes in Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Nooit geneigd om de eerste viool te spelen of het hoge
woord te voeren, integer, inlevend, bekommerd-om, en mild-voor de jongeren voor wie
hij leraar of klastitularis was. Hoe zachtaardig hij
ook was, soms kon hij vinnig uitschieten vanuit
een diepe gedrevenheid, wanneer hij oordeelde
dat iets onrechtvaardig, iets onwaar was. Soms
was hij ook grappig – in de klas weet ik niet –
maar in ons groepje leraars ongetwijfeld...
Zo leerde ik hem kennen: de leraar, de titularis
die zijn taak als een roeping beschouwde, want
gelovig was hij, diep gelovig; dat voelde je.
...
Marcel: de lieve man, de innige echtgenoot, de
dierbare vader, de onvermoeibare opa.
...
Hoe treffend vond ik in de lezing de liefdeswoorden door Paulus geformuleerd aan de Korinthiërs die dachten te weten wat liefde is, maar
amper begrepen dat het ging om God, dat God
liefde is en dat elke mens in het leven kan groeien naar die liefde, het leven als leerschool voor
die liefde: want zij is geduldig en vriendelijk, niet
afgunstig en praalt niet; ze verbeeldt zich niets,
zoekt zichzelf niet, rekent het kwade niet aan en
vindt vreugde in de waarheid; alles verdraagt zij,
alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.
...
En dan plots de zorgen met het hart, een geslaagde ingreep (zoals bij duizenden) en reeds

uitzien naar de dag van morgen... die niet meer
komt. Het kloppend hart dat plots begeeft.
Een onuitwisbaar litteken voor wie achterblijft,
een wonde voor het leven.
...
Geachte familie, beste mensen allemaal, laat toe
dat ik hier verwijs naar het evangelie dat we zonet hoorden.
...
Wanneer ik dit verhaal – het stillen van de storm
op het meer van Galilea – beluister dan moet ik
erkennen dat dit wonder nog steeds gebeurt.
Ik herken mij in de angstige apostelen telkenmale ik aan ’t wegzinken ben, wanneer de levenssituatie me zozeer in nesten brengt dat het
is alsof ook voor mij de avond valt, ...
Maar dan mag ik ook vertellen hoe ’t vaag geloof ook mij dan redding brengt. Nee, in zo’n
situatie ervaar je God niet als dichtbij, maar als
een vage herinnering (misschien van toen je geloof nog sterker was). Dan is Jezus maar als ‘een
schim’. Maar Hij is er – midden in de storm – en
komt naar mij toe. Ik zal misschien sakkeren en
schreeuwen omdat ik zo van streek ben, omdat
ik zo angstig ben en ’t geloof in Jezus misschien
heb afgewezen (“Ach, ’t is maar een spook!”).
Maar midden in mijn storm is Hij er, eerst onduidelijk, maar naderhand steeds nadrukkelijker,
steeds klaarder..., tot ik Hem hoor zeggen: “Wees
gerust, Ik ben het, vrees niet!”... Dat wekt in mij
opnieuw ’t geloof, ’t vertrouwen in die wondere
kracht... Vreugde komt weer over mij en voor
’t eerst sinds lang misschien, durf ik opnieuw
te bidden: “Heer, als Gij er zijt, zeg mij dan dat ik
door de storm, over het water naar U toekom.”
Geachte familie, ik bid dat dit geloof u mag
steunen en sterken. Geloven is immers: de Heer
vertrouwen, ‘over water naar Hem toe’, ook als
het stormt in het leven... En ooit, ooit zal ook
voor ons de kaap van de dood moeten worden
genomen, want ons aller leven is uiteindelijk
gericht ‘naar die overkant’. En hoezeer ook omringd, die laatste stap is steeds alleen te gaan.
Moge ons vertrouwen dan zo zijn gerijpt zijn,

ons geloof zo gegroeid dat we ook dán durven
‘over water gaan’, Hem tegemoet.
Ik wil biddenderwijze besluiten.
Toen we met de titularissen van de zesdes ooit
aan het zoeken waren hoe we de klassieke retraites konden aanpassen, groeide o.a. de traditie van de abdijdagen. Ook Marcel heeft toen
meermaals een groepje leerlingen daarbij begeleid. Bij een van mijn eerste bezoeken aan de
trappistinnenabdij te Brecht, hoorde ik tijdens
het officie een prachtig gebedslied, het ‘Kleine
danklied’ van Ad van Besten. Subliem, mooi,
eenvoudig, ongekunsteld. Een bede voor elk
van ons, maar in het bijzonder voor Marcel. Wil
in de stilte van je hart meebidden.
Gij hebt God dit broze bestaan gewild,
hebt boven ´t nameloze mij uitgetild.
Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan, zal vallen dan in Uw hand”
In naam van de Collegegemeenschap wensen we echtgenote Mieke, zijn zonen (Peter,
Herwig en Johan), schoonkinderen en kleinkinderen veel sterkte.
DVR
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in memoriam
In memoriam Jo Hermans

Warme persoonlijkheid, gedreven leraar Frans
°15 november 1954 †9 november 2011
Op woensdagavond 9 november 2011 omstreeks 22 uur is onze collega en leerkracht Frans Jo Hermans zachtjes
ingeslapen. Hij was thuis en omringd door zijn gezin.
E.H. Stefaan Van der Kelen (oud-leraar SJKS),
vicaris van onderwijs van ons bisdom, ging voor
in de uitvaartdienst. E.H. Daniël De Smet (ere-

superior van SJKS) was medecelebrant. Greet
Beirens, pastoraal medewerker, verzorgde de
homilie.

Goed luisterend oor

Het afscheid treft ons erg diep. Alhoewel hij en
wij wisten dat hij ongeneeslijk ziek was, was op
het moment van definitief afscheid de pijn en
het verdriet erg groot; bij Jo’s gezins-en familieleden, bij de vrienden en kennissen, maar ongetwijfeld ook bij de door hem zo geliefde collegegemeenschap.
Hij was een ervaren en deskundige leraar Frans,
jarenlang klassenleraar in het 1ste jaar, vakcoördinator Frans 1ste graad, hoofdschoolafgevaardigde van COC, lid van het lokaal onderhandelingscomité en van het onderhandelingscomité
van de scholengemeenschap Sint-Nicolaas, redacteur van Ic Hou, Olyfran-verantwoordelijke
van onze school en oud-zanger en oud-bestuurslid van In Dulci Jubilo. Hij was oud-leerling
van het College en was er leraar vanaf 1 september 1976.

Greet Beirens:
“...
De manier waarop Jo, papa en leraar was,
de manier waarop hij omging met de mensen sprak jullie sterk aan. Altijd rustig, een
ruime interesse en een goed luisterend oor.
En wat opviel, dat met de meeste mensen
waar hij contact mee had een band ontstond die blijvend was. Maar leraar zijn was
zijn grote hobby – jongeren iets bijbrengen
daar leefde hij voor. Het was dan ook een
zware dobber te moeten toegeven dat het
niet meer kon. Collega’s op school werden
vrienden en met drie van hen had hij een
speciale band, een vriendschap die duurzaam was en dat is ook gebleken toen Jo ziek werd. Jullie hebben zoveel vriendschap gegeven
dat Jo en zijn gezin er nog lang op kunnen teren. De reizen die jullie samen met Jo hebben gemaakt zul je wellicht niet vergeten.
Toen Jo het verdict van de dokter hoorde, stond de wereld op zijn kop. Alle middelen werden
aangewend om de strijd aan te gaan, het werd een ongelijke strijd. Toch bleef hij dezelfde rustige man. Niettegenstaande het verdriet om het onafwendbare werd er in het gezin geleefd. De
waardigheid waarmee Jo zijn ziek-zijn, zijn pijn, droeg maakte het gezin en de familie en vele
bezoekers sterker dan voorheen.
... “

Jo Hermans was een ‘sterkhouder’ van onze
school en een sterke, warme persoonlijkheid die
we enorm hard zullen missen.

Lieve Jo, het is niet in woorden te vatten. Het knaagt en schuurt iedere dag.
Dankjewel voor je inzet voor onze school, voor je leerlingen en voor je collega’s.
Dankjewel voor je vriendschap.

Hij was bovenal een liefdevolle echtgenoot voor
Conchita en een toegewijde vader voor zijn kinderen Matthias en Tine, een familieman en een
trouwe en waardevolle vriend.

In naam van de Collegegemeenschap wensen we echtgenote Conchita, en de kinderen
Matthias en Stéphanie en Tine en Hannes en Jo’s mama veel sterkte.
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in memoriam
In memoriam Bernard Hellin

Leraar Latijn met een groot hart voor vele
generaties leerlingen
°11 januari 1943 †15 november 2011
Ze zijn met vele honderden, de leerlingen die in de 1ste Latijnse, hun eerste stappen Latijn onder zijn veilige
vleugels gezet hebben. Bernard was immers dé leraar Latijn van het 1ste jaar van het College.
40 jaar lang werkte hij op onze school: van
1 september 1964 tot 31 augustus 2004. Hij was
steevast klassenleraar van de 1ste Latijnse b. Gedurende vele jaren gaf hij ook Frans en geschiedenis aan de eerstejaars.
Bernard was een uitstekend leraar: een geboren pedagoog, een gestructureerde uitleg, een
wonderbaarlijk mooi bordschrift en een attente
houding voor leerlingen en hun ouders.
Bovendien een erg fijne collega die het zowel
met oudere als jongere collega’s erg goed kon
stellen.
Jarenlang ook uurroosteraar en gedurende een
aantal jaren schoolafgevaardigde voor de vakbond.
Bernard hield van gezelligheid en was zo lang
hij kon aanwezig op afspraken op zijn College:
de nieuwjaarsreceptie, de vriendschapsdag in
juni, de barbecue in de vakantiemaanden, ...

Moedig – zonder veel woorden – ging hij om
met de ziekte die hem uiteindelijk toch fataal
werd. Bij meer dan een bezoek in het ziekenhuis
waren het oud-leerlingen die hun leraar van weleer trachtten te helpen. Dat deed hem deugd en
zijn vertrouwen in hen was huizenhoog.

Namens de Collegegemeenschap wensen
we echtgenote Bea en dochter Isabelle veel
sterkte.

Op het einde van de uitvaartdienst – één week
na die van Jo Hermans, in dezelfde kerk, op
hetzelfde uur – bracht zijn dochter Isabelle een
aangrijpende getuigenis.

“Lieve papa,
Nu ik je niet meer kan vastpakken
kan ik je alleen maar in mijn hart meedragen.
Je was een fantastische man,
en je had zoveel dingen om fier op te zijn.
Je moet een fantastische leraar geweest zijn,
dat hoor ik overal: van je collega’s, je oud-leerlingen,
en ze noemen je een ‘monument’,
die voor zijn gastjes op ’t einde van ‘t schooljaar
achter de BBC ging staan.
Ik heb zelf nooit zo’n leraar gehad, maar ik had wel zo’n vader...
een charmante, liefdevolle, warme, bezielde papa,
bescheiden ook, en soms ook een beetje op de achtergrond,
maar heel aanwezig en zo geliefd door iedereen,
want je had die speciale gave om iedereen een goed gevoel te geven...
Wat ik ook altijd met me zal meedragen is je moed,
vooral in deze laatste zware maanden.
Pas achteraf heb ik beseft hoe hard jij hebt geprobeerd om mama en mij zoveel mogelijk
verdriet te besparen,
je hebt je de laatste maanden zo zo moedig gedragen,
Dank u voor die laatste mooie gesprekken,
en dank u voor wie je was!
Wij zijn fier op u!
Mama en ik missen u enorm, want het is te stil zonder u,
maar in die stilte zullen we nog veel samen zijn.
Slaap zacht lieve papa
en een dikke kus”
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lief en leed

Familienieuws
Zijn geboren

Zijn overleden

24.05.2011 Flore, dochtertje van Wannes
Garrevoet (medewerker Scholengemeenschap)
en Nathalie Van Garsse
27.06.2011 Sandrine, kleindochtertje van
Lutgarde Maes (administratief medewerker) en
metekindje van Nathalie Cools (LG-’03)
23.07.2011 Jeroen, zoontje van Mark Van
De Wielle (WEWI-’99) en An Van Schepdael en
kleinzoontje van Sandra Vancauwenberghe
(lerares)
27.07.2007, thuisgekomen uit Ethiopië op
17.08.2011, Elisabeth, dochtertje van Pieter
Martens (EC-’91), petekindje van Jeroen Martens
(WEB-’93) en kleindochtertje van Luc Martens
(oud-leraar)
11.08.2011 Ruth, dochtertje van Wouter
D’Heere en Erika Baert (lerares)
18.08.2011 Hannes, zoontje van Wim Maes
(leraar) en Ilse De Jonge
17.09.2011 Oscar, kleinzoontje van Dirk
De Waele (huismeester) en neefje van
Pieter-Jan (permanentie) en Daan De Waele
(studiemeester-opvoeder)
22.09.2011 Joppe, zoontje van Joris Kaïret
(WEWIb-’98) en An Nijs
26.10.2011 Emiel, zoontje van Ewoud
Hasenbos en Lien Van Duyse (lerares)
01.11.2011 Lotte, dochtertje van Tom Maes
en Greet Valckx (lerares)
04.11.2011 Fien, dochtertje van Bert
Van De Velde en An De Wilde (lerares)
10.11.2011 Margot, kleindochtertje van
Danny Backeljau (lerares)
19.11.2011 Ferre, zoontje van Vincent
De Meyer (leraar) en Joke De Beleyr (lerares)
24.11.2011 Kobe, zoontje van Pieter Van
Bastelaere (ECWI-’98) en Mieke Vandenberghe
07.12.2011 Lily, kleindochtertje van Guido
Verstraeten (oud-leraar)
15.01.2012 Andreas, zoontje van Tom
De Paepe (ex-leraar, pedagogisch begeleider)
en Katlijn Vanhee

22.05.2011 de heer René Anthuenis (°1913)
(oud-leraar SJKS)
09.06.2011 mevrouw Juliette Vereecken (°1923),
overgrootmoeder van Anton De Hauwere
(2MWd)
14.06.2011 mevrouw Anna Eeckhaut (°1916),
grootmoeder van Jessie De Paepe (lerares)
17.06.2011 de heer Zénon Van der Steichel
(°1931), vader van Alain (LWEb-’85), Guy
(LWEb-’85), Philippe (WEA-’87), Nico (EC-’89) en
grootvader van Robbe Van der Steichel (2MWe)
18.06.2011 de heer Gilbert Thierens (°1946),
grootvader van Thomas (4ECa) en Yannick
Van Cauter (2MWf)
24.06.2011 mevrouw Maria Thienpont (°1930),
grootmoeder van Yves Faems (leraar)
24.06.2011 mevrouw Hilde Van Herp (°1956),
schoonzuster van Saskia Van Caekenberghe
(zorgleerkracht basisonderwijs)
25.06.2011 de heer Luc De Roeck (°1950)
(LWI-’68)
03.07.2011 mevrouw Godelieve Tulkens (°1940),
grootmoeder van Thomas De Maeyer (3Wb)
14.07.2011 mevrouw Marie-José Aelterman
(°1924), moeder van Lieven Baert (LWE-’70) en
grootmoeder van Kasper (WEWI-01) en Thaïs
Baert (LWIa-‘04)
31.08.2011 de heer Willy Vastenhaeck (°1921),
grootvader van Valérie Vastenhaeck (lerares)
03.09.2011 de heer Raymond Verhaeghen
(°1950), grootvader van Elena Egghe (2MWd)
07.09.2011 mevrouw Inez Heirwegh (°1962),
moeder van Nathalie Van Praet (HWb-‘09)
11.09.2011 de heer Marcel Hellinckx (°1933),
oud-leraar SJKS, vader van Peter (LWE-’80),
Herwig (LWI-‘82) en Johan Hellinckx (LWI-’84)
17.09.2011 de heer Marcel Baart (°1932), vader
van Danny Baart (leraar), grootvader van Hendrik
Baart (WEWI-’07)
20.09.2011 Maud Van Esbroeck (°2003), leerling
uit 4B
21.09.2011 mevrouw Leonza De Schepper
(°1925), tante van Chris Van Walle (leraar)
22.09.2011 de heer Roel Verniers (°1973)
(WEBb-’91)
26.09.2011 de heer Hubert De Graeve (°1945),
grootvader van Philip Heirman (3HW)
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03.10.2011 de heer Emiel Van Hamme (°1921),
grootvader van Filip Van Hamme (opvoeder
internaat)
17.10.2011 de heer Eddy Bracke (°1953),
schoonbroer van Benny (oud-prefect) en
Marleen Heyninck – Zaman
03.11.2011 de heer Maurice Burm (°1910),
overgrootvader van Lukas (4Lb) en Anton
Vanden Bulcke (5ECMT)
09.11.2011 de heer Jo Hermans (°1954) (leraar),
vader van Mathias Hermans (LWE-’04)
15.11.2011 de heer Bernard Hellin (°1943)
(oud-leraar)
15.11.2011 de heer Leon Ruys (°1933),
grootvader van Yannick (LWIa-’08), Jonathan
(GL-’09), Nicholas (6GL) en Eline Hermans
(6GWIb) en Samuel Van de Velde (2GL)
16.11.2011 de heer Paul Vandermeulen (RET-’39)
02.12.2011 mevrouw Jeanne Ruys (°1916),
grootmoeder van Robin D’heer (MWI-’98) en
Ilse Heynderickx (lerares)
03.12.2011 de heer Remi Cruyplant (°1923),
grootvader van Katrien Van Steen (lerares en
studiemeester-opvoeder)
04.12.2011 mevrouw Joanna Van Pottelberge
(°1921), grootmoeder van Anne-Marie Verbeke
(lerares)
09.12.2011 de heer Johnny Verschuren (°1945),
grootvader van Robin (4La) en Sergio Dhooghe
(2MWb)
09.12.2011 mevrouw Georgette Vermeulen
(°1932), grootmoeder van Kaat Ongena (lerares)
21.12.2012 mevrouw Marie-Louise De
Puysseleir (°1938), grootmoeder van Quinten
Hofman (1Ag)
24.12.2012 de heer Paul Temmerman (°1937),
grootvader van Astrid (5LWIa) en Lore Bermyn
(3Wc) en van Dorien (WEWI-’09) en Michiel
(WEWIa1-’09) Van Lysebetten
25.12.2012 de heer August Verbeke (°1928),
grootvader van Pieter (LWIb-’11) en Joeri
Verbeke (4ECb) en Robin Blommaert (2Ld)
29.12.2012 mevrouw Augusta Eeckhoudt
(°1919), grootmoeder van Ellen Jacobs (lerares)
06.01.2012 mevrouw Bertha Didden (°1923),
moeder van Marianne Camps (lerares)
10.01.2012 de heer Karel Stabel (°1923), vader
van Peter Stabel (leraar) en grootvader van
Leentje Stabel (lerares)

lief en leed

Zijn gehuwd
02.07.2011 Tom Melens en Margriet De Waele,
dochter van Dirk De Waele (huismeester) en zus
van Pieter-Jan (permanentie) en Daan De Waele
(studiemeester-opvoeder)
12.08.2011 Vicky Roose en Pieter De Geest
(leraar)
20.08.2011 Hilde Van den Berghe (lerares) en
Jan Van de Kerckhove
26.08.2011 Steffie Esprit en Kris Fels (leraar)

Geef je KBC-Bankkaart
een gratis facelift!
Bepaal zelf hoe je bankkaart eruitziet. KBC biedt je de mogelijkheid om je
kaart 1 keer per jaar gratis* een persoonlijk tintje te geven. Een foto van je
lief, je vrienden, een toffe vakantiefoto … het kan allemaal. Geen inspiratie?
Misschien vind je iets leuks in onze galerij. Surf naar www.mijnkbckaart.be
en geef je bankkaart met enkele muisklikken een gratis facelift!
* Aanbod alleen geldig voor 25-minners.

KBC. Wij spreken uw taal.

Vicky en Pieter

www.kbc.be

Kris en Steffie

Information is power. Use it wisely.

Optimise your document workflow
and move your business forward
Moving Ideas Forward

ricoh.be
Tel 02 558 22 11

IT Services

Ofﬁce Solutions

Production Printing

Managed Document Services

Algemene Elektriciteitswerken
nieuwbouw - renovatie

Reizen

www.tsoetewaeslant.be - info@tsoetewaeslant.be

J. Smet en zonen BVBA

Poppe
Valère
bvba
Een autocar voor elke gelegenheid
in binnen– en buitenland
Van 8 tot 82 plaatsen - Liftbus - Reisbureau verg. 3333
BVBA Jos Smet & zonen
Botermelkstraat 2, 9100 Sint-Niklaas
Tel 03 776 22 47
Fax 03 766 13 84

Marktstraat 208
9111 Belsele
tel. 03 777 59 05
e-mail: poppev@skynet.be

In het wielspoor van Patrick
Het voorbije weekend gingen ze er voor het zesde jaar op rij tegenaan: mountainbikeweekend in
Chimay! 23 SJKS’ers trotseerden sneeuw en ijs.

www.tarmak.info

Stationsstraat 86 - 9100 St-Niklaas

OR ALL THE LATEST NEWS, BE SURE TO CHECK OUT OUR FACEBOOK PAGE

Leraar Maarten Van Looy: “Het stemt ons uitermate
tevreden dat er dit jaar een recordopkomst was:
maar liefst 23 leerlingen schreven zich in om een
weekendje samen af te zien! De vorige jaren strandden we altijd tussen de vijftien en de twintig enthousiastelingen.”
Vincent De Meyer, de andere SJKS-begeleider:
“Waaronder één meisje, Marie Haeck!’
Maarten: “Onze fietsploeg kwam in spiksplinternieuwe
uitrusting aan de start. Flashy, groene truitjes met SJKSlogo! Dank aan het oudercomité voor de sponsoring.”
“Ondanks de bittere winterkou (-11 graden!) hebben
we mooie ritten kunnen doen; op een gevaarlijke
afdaling na (een overstroomd stukje was in een ijspiste herschapen) konden we ons parcours volledig
afwerken. Enkele schuivers, een vijftal lekke banden
en één gebroken ketting, niets abnormaal dus”, aldus Vincent.
Tijdens het weekend wordt er ook een competitie georganiseerd: een ‘afvallingswedstrijd’, een tijdrit en een
cross-country-rit. Het podium: goud voor Evert Heirbaut, zilver voor Ruben Elegeert en brons voor Matthijs
Verstraeten. Voor de derde plaats was er wel nog een
hevige strijd. Maxim Lippeveld werd vierde.
De ganse ploeg zorgt zelf en gezamenlijk voor de catering. De sfeer was ook dit jaar gedurende het ganse
weekend top: leerlingen van het 4de tot en met het
6de jaar (en zelfs twee oud-leerlingen) maakten er
samen met de twee begeleidende leerkrachten een
sportief en vriendschappelijk hoogtepunt van.
Aan de wieg van de mountainbikeweekends stond
SJKS-oud-leraar, wijlen Patrick Meersschaert. Deze
meervoudige wereldkampioen mountainbike inspireerde menige leerling en collega. De sportieve erfenis
van Patrick is met de vaste SJKS-kern mountainbikers in
goede handen.

Ingelijst

Via een gunstige wind kwam onderstaande foto op onze redactietafel terecht. Drie
jonge SJKS-leraressen gekiekt door een eveneens jonge fotografe: van links naar
rechts: Hannelore Cornelis, Ellen Jacobs en Sissi Van Meel, fotografe: Kim De Jonghe.
De voorbije maanden gingen ze aan de slag in onze school, twee onder hen nadat
ze vorig jaar al even werkzaam waren in SJKS.
Dat ons drietal klaar is er om er in te springen is duidelijk. Dat ze er samen tijdens een
dagje vrijaf op uit trokken naar Brugge verraadt ook iets van de sfeer onder de jongste collega’s: samenhorigheid, gezelligheid en enthousiasme.

