ic
hou

Openleercentrum groeit

Schoolmagazine van het SJKS – nr. 82 – Juni 2006

S I N T- J O Z E F - K L E I N - S E M I N A R I E

ic
hou

Inhoud
Juni 2006
2 . . Geachte lezer
2 . . . Verdraagzaamheid
3 . . . Bij het kaft: openleercentrum groeit

47 . . Leerlingen in de kijker
47 . . . Bart Buytaert en Egypte
48 . . . Sofie Brys en atletiek
49 . . . Joachim Cordeel en atletiek
51 . . . Jana en Lise De Smet en sportaërobic

4
4
5
6
8
8

52 . . Oud-leerlingen
52 . . . Oud-leerling theatermaker Dirk De Corte
58 . . . Oud-leerling dr. Jean-Pierre Van Buyten
61 . . . Oud-leerling over oud-leerling:
journalist Joris Vergauwen over vroedman
Pieter Van Wolvelaer

Inhoud

1 . . Blikvangers

. . Actua
. . . Openschooldag
. . . 2008 in de steigers
. . . Seminaries
. . . Palingsouper
. . . Groene school

10 . . Actua-post
10 . . . Uit Uganda
12 . . . Uit Zuid-Afrika
14 . . . Uit Peru
16 . . . Uit de VS

63 . . Leerkrachten in de kijker
63 . . . Tiny Torsy en muziek
66 . . . Marijke Van Vlierberghe en astrologie
70 . . . Matthias Verougstraete en het leven
van de jonge leerkracht

17 . . Actua
17 . . . Ecole sans racisme
18 . . . Leerlingenparticipatie
20 . . . Ecoman
21 . . . 100-dagen
24 . . . Uit de krant …
25 . . . Van Wilderode en De Pillecyn:
geslaagd literair aperitief

72 . . Solidair
72 . . . Broederlijk Delen
74 . . . Steven Van Peteghem en de Filippijnen
76 . . . Amnesty International op onze school

27 . . Uit onze basisschool
27 . . . De kleuterafdeling
27 . . . De lagere school

nieuw

nieuw

78 . . Reisvogel
78 . . . Cévennes voor derdejaars
79 . . . Eindreizen voor zesdejaars
80 . . . Twiekent voor personeelsleden
82 . . . Internationaal project voor vijfdejaars

nieuw

29 . . Knipoog
29 . . . Dieren op school (part 1)
32 . . . Mondelinge examens
34 . . . Dieren op school (part 2)
37 . . . Limericks jonge lkr.

85 . . Uit het archief
85 . . . Digestief

39 . . Podium
39 . . . Indigo: de voorstelling
40 . . . Skairo: Liesann en Namtam – Skairo Moves II
43 . . . Antigone en andere: 30 jaar op de planken
45 . . . Klasconcert 4GL

87 . . Caleidoscoop
87 . . . Operabezoek 1ste jaar
88 . . . Ik ben wie ik ben 2de jaar
89 . . . Canterbury 3de jaar
90 . . . Sportkamp 4de jaar
91 . . . Sociale dag 4de jaar
92 . . . Sportkamp 6de jaar
92 . . . Ardennentrektocht 6de jaar
93 . . . Debat globalisering 6de jaar
97 . . . Scholierenparlement 6de jaar

46 . . Hersenkronkels

99 . . Familienieuws
100 . Toen en Nu
100 . . De tuin

Colofon
Hoofdredactie: Danny Van Royen
Redactie: Bram Noens, Robert De Geest,

Sofie Hennebel, Jo Hermans, Kathleen Mels,
Jan Ongena, Renaat Philips en Walter Roggeman.
Familienieuws: secretariaat
Foto’s: Joke De Lille en Danny Van Royen
Vormgeving en drukvoorbereiding:

Magelaan, Gent

Druk: Drukkerij Sintjoris, Gent
Ic Hou werd gedrukt op chloorvrij papier
op 1.450 exemplaren.
Contactadres: Ic Hou
p/a Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas
Tel (03)778 71 50, fax (03)780 71 69.
E-mail:info@sjks.be
Website: www.sjks.be

Blikvangers

Grondig nadenken

Leerlingen in de kijker

De gebeurtenissen van blind geweld in Brussel en Antwerpen
laten ons niet onberoerd. Hoe
reageer je als school op ‘zoiets’?
Belijden we alleen maar in
woorden onze afkeer of trachten we door concrete stappen
kleur te bekennen? Vele vragen
en geen eenvoudige, eenduidige antwoorden. In ‘Geachte Lezer’ (volgende bladzijde) doet de directeur een
boekje open. In een artikel over ‘Ecole sans racisme’
(Actua) komt de problematiek ook aan bod. De sociale
dag van het 4de jaar (Caleidoscoop) mikt eveneens op
‘leven met diversiteit’. – Zie blz. 2

Onze redactieploeg breidde uit. Lerares Sofie Hennebel
versterkt de troepen. In deze Ic Hou bewijst Sofie dat ze
uit het juiste Ic Hou-hout is gesneden. Ze zorgde voor
een pak boeiende interviews met leerlingen: de danseressen (en danser!) van Skairo, de Egyptefanaat, Bart
Buytaert, de loopster Sofie Brys en geëngageerde leerlingen voor Amnesty International. – Zie blz. 47

Wereld-post
Oud-leerlingen berichten vanuit Uganda en Peru met
kritische mailberichten. We onthouden u hun bedenkingen niet. Laura De Clercq (2La) verhuisde begin
2006 naar Zuid-Afrika. Ze brengt verslag uit van haar
nieuwe leef-en schoolsituatie. Leerkracht Nele Rotty
heeft er een jaartje States opzitten. Ze blikt terug op life
in de US. – Zie blz. 10

Muizen op school
Het is een hilarisch verhaal over
kattenkwaad (!). Niet te tolereren (uiteraard) en streng benaderd en goed voor een keer. Redacteur Bram Noens vlooide
‘the story of mice and men’ uit:
de avonturen van Timo, de Collegemuis. – Zie blz. 29

De ‘hildekes’
Onze vaste kroniekschrijver, meesterverteller Herman Schack, buigt zich
in deze Ic Hou over ‘dieren op school’. Van de
kinderboerderij, tot de
varkens van de superior, tot de kippen van E.H. D’Haenens, de rosse helden van de binnentuin, Octaaf en
August. Een artikel om bij weg te mijmeren en te glimlachen, zeker weten. – Zie blz. 34

Nieuw: Hersenkronkels
De redactievergadering begin februari 2006 baarde een
nieuwe rubriek. Voor puzzelaars en bollebozen publiceren we voortaan in Ic Hou ‘Hersenkronkels’. De rubriek
start met allesbehalve makkelijke opgaven. Bollebozen
moeten een uitdaging hebben, niet? De antwoorden-oplossingen? Op de website van de school! De SJKS-website krijgt begin volgend schooljaar trouwens een erg
grondige facelift. Enkele leerkrachten informatica én getalenteerde leerlingen maakten een nieuw ‘stramien’.
Nu nog even wachten op de concrete uitwerking. – Zie
blz. 46

Oud-leerlingen
Tijdens het jubileumjaar 20072008 (200 jaar College) willen
we in oktober 2007 ‘Leren van
oud-leerlingen’. We willen oudleerlingen met erg uiteenlopende beroepen aanspreken om
hun ervaring, kennis en vaardigheden met onze leerlingen te
delen. Een werkgroepje werkt deze plannen uit. Dat we
‘interessante’ oud-leerlingen hebben bewijzen de drie
bijdragen in deze Ic Hou. NTG-theaterbaas, voetbalgek,
bankier, praatvaar, acteur, en nog veel meer, Dirk De
Corte spreekt vrijuit. Jean-Pierre Van Buyten, geneesheer-specialist, was Wase figuur van het jaar en is dé
man van de pijnkliniek in Sint-Niklaas. Pieter Van Wolvelaer is vroedman (!) en vertrekt volgende maand met
AzG naar Afrika. – Zie blz. 52

Broederlijk Delen
op zijn Filippijns
Omwille van de studiereis van leerkracht Steven Van Peteghem naar de Filippijnen begin januari werd de actie
BD op onze school nog intenser dan de vorige jaren. De
getuigenis van Steven,
de inzet van velen (leerlingen en leerkrachten)
voor de concrete acties,
de geanimeerde wandelen fietstocht en de eigentijdse, sfeervolle en oprechte solidariteitsviering
zorgden voor een BD grand cru. In deze Ic Hou naast
een verslag van de activiteiten ook een eerste deel van
het knappe reisverslag van Steven en co. – Zie blz. 72

New Neighbours dra te gast
Eind september verwelkomen
we een Litouwse en een Poolse
delegatie leerkrachten en leerlingen in onze school. Met de
school uit Vilnius en Grudziadz
worden dan de afspraken gemaakt voor het derde werkjaar
van het internationaal schoolproject. De leerlingen van het
vijfde jaar kunnen zich engageren voor een jaar ‘internationale contacten’. In deze Ic
Hou een verslag van wel en wee van New Neighbours en
een reisverslag van onze ploeg in Polen. – Zie blz. 82

Blikvangers
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Verdraagzaamheid

Geachte lezer

Toen onze hoofdredacteur me enkele dagen geleden
vroeg of ik voor de rubriek ‘geachte lezer’ een bijdrage
wou verzorgen, zei ik achteloos ja. Ik had zelfs al een onderwerp: de positie van onze school in een Vlaanderen
met meer diversiteit, maar ook met een grotere onverdraagzaamheid. Onze hoofdredacteur leek wat verrast
door die snelle, kordate repliek, maar hij vond het wel
goed.
Achteraf gezien was mijn reactie misschien wel wat te
snel. Inderdaad, de vreselijke gebeurtenissen in Brussel
en nadien in Antwerpen hadden ieder van ons toch wel
erg aangegrepen, maar zou dit thema al niet wat passé
zijn eind juni? Onmiddellijk na de feiten was gezegd en
geschreven dat dit toch niet langer kon, dat zulke zaken
zich nooit meer mochten voordoen, maar wees voormalig VRT-journalist Walter Zinzen in zijn opiniestuk in
De Standaard van 31 mei er niet terecht op dat we zo iets
al vaker gezegd hadden, onder meer na de gruwelijke
moord op Loubna Ben aïssa (1996!)
Trouwens, wat hebben wij op onze school ondernomen
naar aanleiding van de racistische moorden in Antwerpen? Behalve een bericht aan de personeelsleden met
een duidelijk standpunt van de directeur is er niets
structureels gebeurd: geen opschorting van de lessen
voor een bezinning met alle leerlingen, zoals na 11 september 2001, geen algemene oproep om aan de mars in
Antwerpen deel te nemen, zelfs geen mededeling van de
directie aan alle leerlingen.
Ik heb getwijfeld, niet omdat ik afzijdig wou blijven,
noch omdat ik ‘voorzichtig’ wou zijn, maar wel om
twee andere redenen: omdat het misschien wel iets te
gemakkelijk is om vanuit onze zeer comfortabele situatie
een gedurfd standpunt in te nemen, en omdat ‘zeggen
wat je denkt’ wellicht ook niet altijd het gewenste effect
heeft. Het is toch een illusie te veronderstellen dat een
stellingname tegen racisme en voor verdraagzaamheid
in een multiculturele maatschappij meer effect zal ressorteren vanuit mijn zgn. gezagspositie.
Diversiteit mag dan al realiteit zijn in Antwerpen, op
onze school merk ik er nog maar weinig van. Eigenlijk
vind ik dat jammer. Onze school is als leefgemeenschap
gebaseerd op wederzijds respect, goede afspraken en
een open, eerlijke omgang met elkaar. Meer dan twaalfhonderd leerlingen leven er dag in dag uit samen met
over de honderd dertig personeelsleden, bovendien
nog op een gemeenschappelijk terrein met een kleuterschool en een lagere school van een vierhonderdtal kinderen. De grote verschillen o.a. in leeftijd leiden nauwelijks tot conflicten, alleszins tot minder conflictueuze
situaties dan pak weg dertig jaar geleden. Misschien
hebben tot die rustige, gezellige sfeer wel enkele elementen een belangrijke bijdrage geleverd: een gemeng-
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de leerlingenpopulatie (1/3 meisjes; 2/3 jongens), een
gemengd personeelsteam, een grote betrokkenheid van
leerlingen bij de werking van de school, een open houding van leerkrachten en directie tegenover leerlingen
en hun ouders...
Terwijl ik uiterst tevreden ben met die sfeer op onze
school, vraag ik mij soms toch af of dit eiland van vrede
en gelijkgezindheid voor onze jonge mensen wel de
beste voorbereiding is op die wrede wereld daarbuiten.
Moeten we niet nog meer op zoek naar middelen en
mensen om onze leerlingen te richten op onze hedendaagse maatschappij, met haar problemen, maar ook
met haar ontzettend veel kansen en mogelijkheden? De
sociale dag in het vierde jaar, het globaliseringsdebat in
het zesde jaar, de spreker over ‘école sans racisme’, en
andere, zijn goede initiatieven, maar alles kan beter.
Een tijd geleden was ik samen met andere schooldirecties te gast op een kennismakingsvergadering van de
Turkse vrouwenvereniging. In een open gesprek formu-

Bij het kaft

Nochtans, het internaat dat aan onze school verbonden
is, maar openstaat voor leerlingen van alle scholen van
onze scholengemeenschap, is een voorbeeld van diversiteit. Die diversiteit uit zich binnen de groep van eenenvijftig internen niet enkel in de huidskleur, maar ook in
de leeftijd (van basisschool tot eindjaar secundair onderwijs) en in de onderwijsvormen (zowel ASO als BSO
als TSO). Ook de culturele en sociale achtergrond is zeer
divers. Ons internaat toont aan dat samenleven van zeer
verschillende mensen perfect kan, als je maar een goed
gestructureerde omgeving aanbiedt en voldoende ‘warme’ begeleiding.
Een ander voorbeeld is de OKAN-klas. Die OKAN-klas
(onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) wordt
vanuit Technisch Instituut Berkenboom georganiseerd
binnen onze scholengemeenschap. Toen er na de paasvakantie te veel leerlingen waren voor de vier huidige
vestigingsplaatsen (Technisch Instituut Berkenboom,
Broeders Handel, Vrije Technische Scholen en Technisch
Instituut Sint-Carolus) zijn we graag ingegaan op het
verzoek om een vijfde groep van een tiental leerlingen
onderdak te verlenen. Ook vorig schooljaar zijn wij op
een soortgelijke noodoproep ingegaan. Vroeger – toen
we nog minder leerlingen hadden – had de OKAN-klas
trouwens van bij het begin van het schooljaar bij ons een
vaste stek. Door het felstijgend leerlingenaantal meenden wij niet over voldoende ruimte te beschikken om
die klas te huisvesten. Misschien hadden we de OKANklas hoe dan ook moeten behouden als onze daadwerkelijke bijdrage tot de multiculturele samenleving.

Openleercentrum groeit
We startten het schooljaar op 1 september 2005 met 40
nieuwe pc’s. 32 computers werden in het informaticalokaal geplaatst. De overige werden opgesteld in het lokaal
aansluitend aan de leerlingenbibliotheek. Het vernieuwen van de pc’s was een eerste stap om aansluitend bij
de bibliotheek werk te maken van een openleercentrum.
In middens van onderwijsvernieuwing wordt
de laatste jaren veel gesproken over ‘de leraar
als coach’ en ‘begeleid
zelfstandig leren’ (BZL).
Voor deze didactische
werkvormen is er nood
aan een openleercentrum: een groot lokaal
waar leerlingen voldoende informatie vinden (boeken én computers met internetverbinding) om zelfstandig of in kleine groepjes opdrachten uit te voeren die de leerkracht coacht, begeleidt.
In het voorbije schooljaar gingen een aantal leerkrachten aan de slag met hun klasgroepen in het openleercentrum.
Omdat we sterk geloven in de mogelijkheden van deze
didactische werkvorm ‘investeren’ we volgend schooljaar 9 BPT-uren (Bijzondere Pedagogische Taken) in de
werking en uitbouw van het openleercentrum. Concreet
wil dit zeggen dat enkele leerkrachten een aantal uren in
hun opdracht krijgen om te zorgen voor een permanentie in het openleercentrum én de uitbouw van het openleercentrum. Het openleercentrum zal iedere namiddag
van een volledige schooldag open zijn tot 17 uur (behalve op vrijdag).
DVR

Zou het niet goed zijn dat wij volgend schooljaar – een
jaar van verkiezingen overigens! – binnen onze school
een breed, open en goed onderbouwd gesprek opzetten
over verdraagzaamheid in een multiculturele maatschappij? Hoe zouden we zo’n debat het best aanpakken
zodat het een gefundeerde levensvisie als blijvend gevolg heeft? Moeten we dan ook niet bereid zijn daden bij
onze woorden te voegen? Vragen om over na te denken
de volgende maanden.
Mag ik tot slot citeren uit een opiniestuk van onze minister-president in De Standaard van 30 mei jl.? “Diversiteit is geen keuze, ze is een realiteit. De keuze die we
hebben is deze diversiteit te beleven in dialoog of in
confrontatie. We kiezen op een realistische wijze voluit
voor de dialoog. Samenleven in diversiteit is een werk-

woord. Er is veel werk aan de winkel, niet alleen voor de
politiek, de hele samenleving is verantwoordelijk. (...)
Door op de juiste manier om te gaan met diversiteit,
zonder de problemen te ontkennen of uit te vergroten,
zullen we erin slagen om de veelkleurigheid te verzilveren.”
Daaraan wil ik vanuit onze school graag duidelijk meewerken!
WALTER ROGGEMAN
DIRECTEUR
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Bij de kaft

leerde een van de Turkse vrouwen voorzichtig de vraag
waarom er zo weinig allochtone leerlingen op onze
school zitten, zowel in de basisschool als in de secundaire school. Ik moest en moet het antwoord schuldig blijven. Ik kan alleen herhalen dat ze van harte welkom zijn.
Als bewijs van onze gastvrijheid verwees ik onder meer
naar de vergaderingen voor Turkse vrouwen die ook al
bij ons op school plaatsgevonden hebben en naar het
nieuwjaarsfeest van het VLOS. Blijkbaar vinden nog te
weinig allochtonen de weg naar het Algemeen Secundair Onderwijs.
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hou We zijn een open boek voor u!

Zondagnamiddag 2 uur
Zondag 20 mei was het weer zover. Na een drukke week van voorbereiding
omwille van ‘het maximum inschrijvingen (250) in het 1ste jaar’, gooide
het College als laatste van een reeks scholen in de stad z’n deuren
wagenwijd open.
Infostands alom

Actua

Her en der stonden infostands waaraan vrijdagavond
nog naarstig door vele collega’s en bereidwillige handen
van leerlingen geniet, geplakt en gespeld was. In een caleidoscoop van kleuren, foto’s, teksten, projecties, poëzie en muziek werd je doorheen zes jaar middelbaar geloodst. De vaklokalen aardrijkskunde, geschiedenis en
wetenschappen stelden hun territorium open voor het
brede publiek en in de turnzaal voor één keer geen
Zweedse banken en bok (we bedoelen uiteraard het
turntoestel) maar gewone schoolbanken en ... vriendelijke leerkrachten die kandidaat eerstejaars inschreven.

Thuis-gevoel
Wie van al die (droge) stof dorst had gekregen of z’n
energiepeil drastisch voelde dalen kon zich tegoed doen
aan heerlijke pannenkoeken, lekker gezond vers fruit of
even afzakken naar de ‘Butte de Montmartre’ van ’t college voor een glaasje wijn met een bordje kaas of gewoon
genieten van een frisse pint in de feestzaal/sportzaal
(what’s in a name?). Daar kon je trouwens ook genieten
van kunstig werk van onze derdes en bij momenten ook
van een schare wervelende meisjes die hun beste dansbeentje voorzetten. In de sporthal en op het grasplein
naast de feestzaal konden vrijwilligers muurklimmen en
krattenklimmen. Beide initiatieven zagen het levenslicht
op het Leerlingenparlement van het 4de jaar.
Een familiedag ‘Thuis’ verbleekte er bij. Want inderdaad, hier voelen wij ons als leerkrachten thuis. We kunnen alleen maar hopen dat jullie als ouders en leerlingen
datzelfde gevoel delen.
Was je er dit jaar niet bij? Geen nood, volgend jaar doen
we het nog eens over. Met evenveel enthousiasme en
vaste waarden, maar zeker ook dan met een aantal nieuwigheden.
EVERT VAN WAMBEKE
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In de steigers

2008: 200 jaar SJKS groeit
Het voorbije schooljaar werd gesleuteld aan de plannen voor het
jubileumjaar 2007-2008. Er werd een ‘missietekst’ geschreven:
doelstellingen op papier, een toetssteen voor alle plannen. De vele
werkgroepen vinden ondertussen hun draai. Het grote raamwerk waarbinnen
alles een plaatsje zal krijgen komt overeind. Volgend schooljaar staat
er nog een boel werk te wachten; evenzeer zijn we ervan overtuigd dat
al de creativiteit en inspanningen het schooljaar daarop tot een echt
feestjaar zullen maken.

Informatie vanuit de werkgroepen
Op de vergaderingen van de stuurgroep groeide het idee
dat we in 2007-2008 willen trachten om zoveel als het
mogelijk is ‘feestactiviteiten’ of initiatieven te plannen in
de plaats van of aansluitend bij bestaande initiatieven. De
draagkracht van iedereen (leerlingen, personeel en ouders) kent grenzen. Zo beslisten we dat er in 2007-2008
geen Eetweekend zal zijn in oktober. We plannen immers
eind september 2007 een meerdaagse sport- en spelhappening met o.a.: een wandeltocht, een fietstocht, een
mountainbiketocht én sportieve activiteiten op school; tevens een muzikaal vrij podium én een mega-barbecue!
De (voorlopige) planning wordt verdeeld over een aantal kapstokken die we hieronder opsommen. In het volgende nummer van Ic Hou merkt u wat er allemaal aan
de kapstokken is opgehangen.
September
Oktober
November &
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

Een feestelijke start
Leren van oud-leerlingen
Klinkende instrumenten &
poëziehappening
Zingend het jaar in
Solidair in de wereld van vandaag
Wie schrijft die blijft
Op reis
Wij feesten!
Het slotakkoord

‘200 jaar Sint-Jozef-Klein-Seminarie (1808-2008)’ is
een gezamenlijk project van de basisschool en de secundaire school. Dit project wordt gedragen door vele
schouders en is het resultaat van een open overleg.
We willen ‘200 jaar SJKS’ gedurende het volledige schooljaar 2007-2008 in de kijker plaatsen.
Het ‘jubileumaspect’ is in alles ons opvoedingsproject
getrouw en zal aanwezig zijn in een geheel van initiatieven die passen in het dagdagelijkse schoolleven én
door ‘accenten’ die het schooljaar extra kleur geven.
Met accenten bedoelen we o.a.: een startmoment, een
pedagogisch project, een podiumgebeuren, een plechtig jubileumfeestmoment, een groots feestmoment
voor een brede groep en de presentatie van een jubileumpublicatie.
Er is bij de organisatie van het jubileumjaar aandacht
voor draagkracht en fasering zodat ‘het gewone schoolleven’ niet kraakt onder de feestelijkheden.
Het is de bedoeling om het feestjaar te laten uitgroeien
tot een bron van inspiratie, energie en vriendschap. Een
hefboom voor ‘samen-school-maken’:
- met wortels in 200 jaar geschiedenis werken aan pedagogisch (vernieuwende) projecten;
- (oud-)leerlingen, (oud-)personeelsleden, ouders en
sympathisanten van de school de kans geven elkaar
beter te leren kennen door samen te werken aan de
organisatie van het jubileumjaar en door samen te
genieten van de feestmomenten.
Het feestjaar biedt ook de gelegenheid:
- om zowel bij de Collegegemeenschap als bij de lokale gemeenschap door publicaties en activiteiten de
schijnwerper te richten op twee eeuwen aanwezigheid van het SJKS in het Wase onderwijsleven;
- om alle bestaande podiuminitiatieven te sieren met
het jubileumcachet en te onderzoeken of synergie tot
één topmoment kan leiden;
- om zowel intern als extern te communiceren in één
huisstijl.
Het jubileumjaar zal een financiële inspanning vragen,
maar mag geen budgettaire belasting zijn voor de daaropvolgende jaren.

U merkt, er broeit wat! Wordt vervolgd.

14 FEBRUARI 2006
DVR

5

Actua

Missie

ic
hou Seminarie in de derde graad

Klasoverschrijdend werken
aan een project

Actua

Sommige leerlingen van het vijfde en zesde jaar hebben het vak
‘seminarie’ op het lesrooster staan. De insiders weten ondertussen
wel wat seminarie betekent. Voor zij die het van een afstandje moeten
volgen, schetsen we de doelstellingen van dit vak.

Seminarie is een vak dat één lesuur per week telt. Dit lesuur wordt gebundeld zodat er elke drie weken een volledige namiddag aan seminariewerk besteed wordt. De
leerlingen werken in groepjes die klasoverschrijdend
zijn samengesteld. Ze werken een eigen wetenschappelijk onderzoek uit. Tijdens de laatste sessie geeft elke
groep een presentatie van het geleverde werk. Dit is interessant voor de medeleerlingen, die dan te weten komen
rond welk onderwerp elke groep het voorbije semester
gewerkt heeft. Maar ook andere nieuwsgierige leerkrachten en directieleden komen tijdens het toonmoment graag een kijkje nemen.

De keuzes van de vijfdejaars
In het vijfde jaar werden volgende onderwerpen gekozen:
- pijn voor, tijdens en na de bevalling
- psychologische pijn en schoolziekte
- motorbikes
- school met een handicap
- lichte Belgische bieren
- Belgische Tripelbieren
- historisch stripverhaal
- het Belgisch leger

Zesdejaars bezoeken Kyoto
In het zesde jaar werd gewerkt rond één overkoepelend
onderwerp. De keuze viel op het verdrag van Kyoto.
Na de opgave van dit ruime onderwerp, konden leerlingen een eigen voorkeur uiten en werden subgroepen op
basis van gelijke interesses samengesteld.
Rond volgende onderwerpen werd gewerkt:
- de historische achtergrond van het verdrag van Kyoto
- een bestaand passiefhuis
- een ideaal eco-huis
- bedrijven en Kyoto
- KISS (Kyoto in Sint-Niklaas, Succesvol?!)
- Kyoto en de SJKS-gebouwen
- Kyoto en de SJKS-leerlingen
- alternatieve energiebronnen

Maar ook in onze eigen stad wordt er nagedacht over Kyoto. Wie vindt bijvoorbeeld parkeermeters die met zonne-energie functioneren? En wie weet er dat Sint-Niklaas een duurzaamheidsambtenaar heeft?
De grootste vervuilers werden al vlug in de industrie en
de bedrijfswereld gezocht. Gelukkig hebben de leerlingen hier nu een meer genuanceerde mening over. Er zijn
in België wel degelijk bedrijven die het zeer goed met
het verdrag van Kyoto kunnen vinden!
DE BEGELEIDENDE LEERKRACHTEN
‘SEMINARIES’

Bouwheer Steven Mels (GL ’91)
over zijn passiefhuis
Alternatieve energiebronnen – de wind, de zon, de
warmte uit de aarde bijvoorbeeld – kunnen ons ook helpen in het dagdagelijks leven. Sommige mensen bouwen
hun huis zodanig dat zij enkel gebruik maken van deze
natuurlijke energiebronnen.
Oud-leerling van onze school Steven Mels (GL ’91) heeft
zo’n passiefhuis gebouwd. Jonathan Van den Breen
(6HW), Hannelore Mees (6HW) en Michelle Loeman
(6 LMT) gingen op bezoek bij Steven in Gentbrugge. Zij
bezorgden Ic Hou het onderstaande interview.
Hey Steven, mag ik meteen met de deur in huis
vallen?

Ga gerust je gang.
Waarom heb je er in hemelsnaam voor gekozen
om in een passiefhuis te gaan wonen?

Wel, het is deels voor de natuur, en deels omdat het
goedkoper is in verbruik.

Een investering
Er werd heel wat gediscussieerd over groene energie,
respect voor het milieu of de kleine dingen die we op
school, thuis of in onze stad kunnen doen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.
Alle deelnemende landen ter wereld werden in kaart gebracht. Uiteraard werd de veelbesproken positie van de
Verenigde Staten onder de loep genomen.
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Is het niet duur om zo’n huis te bouwen?

Ja, gemiddeld vijftien procent duurder... Maar het betaalt zichzelf terug na een tijd.
Hoe zit het eigenlijk met je energieverbruik?
Is dat echt zo laag?

Actua
Laten we het in termen van energie zeggen. Een passiefhuis zoals het onze gebruikt minder dan vijftien kilowattuur per vierkante meter per jaar. Een gewoon huis
verbruikt meer dan honderd vijftig kilowattuur per vierkante meter per jaar. Dat is dus heel wat meer. Ik moet
slechts vijftig euro per jaar uitgeven aan energie voor
verwarming.

lansventilatie maakt dat de ‘vuile’ warme binnenlucht
de aangetrokken verse buitenlucht op temperatuur
brengt, en een aangenaam binnenklimaat verzekert.

Isoleren en ventileren

In principe is verwarmen zoals klassiek bedoeld niet nodig, daarom is dit een passiefhuis. Wij beschikken wel
over een gasgestookt condenserend boilervat. Dit bezorgt ons in de eerste plaats sanitair warm water. Daarnaast wordt in de winter – indien nodig – warm water
uit deze boiler gecirculeerd bij het startpunt van de
luchtkanalen om de ingeblazen lucht enkele graden op
te warmen.
Om de ingetrokken lucht winter en zomer een constante temperatuur te geven, wordt deze aangetrokken uit
een grondbuis ingegraven op een diepte van 2 meter
over een lengte van een 40-tal meter. Momenteel bedraagt de inkomende luchttemperatuur 16.5°.

Lucht met een constante
temperatuur
Hoe verwarm je jezelf dan? En zeker in de winter...

Kan je me kort zeggen wat een huis tot een
passiefhuis maakt?

Zeker. Er zijn een aantal elementen. De isolatie is één van
de belangrijkste. Dat is één van de voornaamste middelen om energieverbruik te beperken. We moesten doorgedreven isoleren aan alle buitenwanden en ervoor zorgen dat het huis luchtdicht blijft.
Daardoor verhinderen we de verliezen door de buitenlucht of de omgevingslucht. In de muren, daken en
vloer moet je meer dan twintig centimeter isolatiemateriaal plaatsen. Wij hebben hiervoor papiervlokken gebruikt. Overal is super-isolerend glas geplaatst. Maar het
beste glas is nog het warmtespiegelend dubbel glas, een
combinatie van dubbele beglazing en een isolerende
kunststoffilm tussenin.
Als je huis luchtdicht is, stik je dan niet
na een tijdje?

Zeker niet, ventilatie is ook zeer belangrijk. Hoe meer
isolatie, hoe belangrijker ventilatie wordt. Door een
goede isolatie wordt de lucht in het huis warmer, vochtiger en zuurstofarmer. Die lucht moet vervangen worden door droge en zuurstofrijke lucht. Maar dat zorgt
ook voor een warmteverlies. De installatie van een ba-

Ik heb gezien dat jullie geen zonnepanelen hebben
staan. Hoe komt dat? Is dat niet nodig?

Nee, we hebben er geen. Die zijn nogal duur en we hadden er geen financiële middelen meer voor (en ze zijn
niet nodig voor het halen van de passiefhuisnorm).
Hoe werken zonnecollectoren?

Het zijn eigenlijk gewoon panelen waar buisjes doorheen lopen met een warmtedragende vloeistof. Die
neemt de warmte van de zon op, je plaatst ze dus best op
je dak. De opgenomen warmte warmt dan weer een wa>>>
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Vooravond van Hemelvaartsdag

Palingsouper:

termassa op, en zo krijg je dus warm water. Die kan je
gebruiken voor vloerverwarming of voor opwarming
van sanitair water.
Gebruiken jullie veel water?

Nee, de regen helpt ons hierbij. We hebben een enorme
waterput. Daarmee spoelen we door, maar we doen er
ook onze was mee. Dat kan perfect.

Actua

Jullie voorgevel heeft heel hoge ramen,
heeft dat ook een reden?

Dat is een toepassing van passieve zonne-energie. De
straling van de zon op de ramen kan voor een grote hoeveelheid warmte in ons huis zorgen. Zoals je merkt is
onze voorgevel ook naar het zuiden gericht, zo krijgen
we het meeste zon. Dat is goed in de winter, maar in de
zomer is het soms wel te warm.

De namiddag en de avond voor
Hemelvaartsdag is hét moment
van het palingsouper voor de
personeelsleden van onze school.
Nadat oud-leraar Marcel Van
Buynder (thans secretaris van
ons schoolbestuur) jarenlang
de fakkel droeg, zorgt Geert
Verwilligen al vele jaren voor
een vlotte organisatie. Het was
niet anders op woensdag 24 mei.
Het programma bestaat uit twee luikjes: een wandeling
én een maaltijd.
De wandeling startte dit jaar in de buurt van het Verloren
Bos in Lokeren. Onder deskundige leiding van Lokeraar
(stadsgids) Erik Bielen werden de wandelaars doorheen
de bleekmeersen geleid. Een bezoek aan de kerk hartje
Lokeren en aan het merkwaardige kerkhofportaal zorgden ervoor dat het natuurluik met een cultuurluik(je)
werd aangevuld.

Als het maar zuinig is
En nergens een stopcontact in de muur?

Zeker wel, maar de die-hard passiefhuizen werken anders. Die werken met fotovoltaïsche zonnecellen. Die
zetten zonlicht om in elektriciteit, en die elektriciteit
gaat naar het net. Ze gebruiken dus stroom van het net,
maar zetten er zelf ook weer stroom op. Hierdoor draait
hun meter terug, en levert het hun geld op. Maar die cellen kosten wel veel. Ook hier geldt dat dit niet nodig is
voor het behalen van de passiefhuisnorm.
Als het maar zuinig is. Je kan lampen kopen die hun licht
aanpassen aan de hoeveelheid licht die er al is. En lampen met sensoren, die nooit aanstaan als er niemand in
de kamer is, en ga zo maar verder.
Ook kan je best zoveel mogelijk A-label toestellen gebruiken: dat staat voor het laagst mogelijke energieverbruik.
Is het eigenlijk leuk wonen in een passiefhuis?
Meer nog, mijn vrouw en ik vinden het veel aangenamer dan ons in vorige huis. En de kinderen hoor je ook
niet klagen. Ja, het is zeker de moeite waard.
Dankjewel voor je waardevolle uitleg.

Graag gedaan.

Geert Verwilligen is de motor
van de werkgroep Groene School.
Samen met een groep enthousiaste,
milieubewuste leerlingen legt
hij de vinger op milieuonvriendelijke elementen in onze
school. De werkgroep komt ook
meer dan eens creatief uit de hoek
en tracht op die manier door bescheiden stappen onze school te
laten groeien in milieubewustzijn.
Geert Verwilligen: “Een milieubewuste school? Een hele
opdracht, een opdracht waarin je nooit volledig slaagt,
want altijd zie je wel een aantal pijnpunten. Werkpunten
noemen we dat nu: het rondslingerende papier op de
speelplaats, de open ramen en deuren waarlangs de dure energie naar buiten vliegt, de propvolle afvalcontainers aan de uitgang Stationsstraat, ...”

De fiets in de hoofdrol
Werkpunten, oké, maar kan de werkgroep niet
terugkijken op een verandering van mentaliteit
ten goede?

Geert:“Op vele vlakken zijn we – bijna vanzelfsprekend –
goed bezig: er wordt geen drank in wegwerpverpakkin-
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Mét ere-superior
Omstreeks halfzeven groeide de groep aan: tijdstip van
het aperitief. Deze keer vonden we gezellig onderdak in
restaurant Tybeert in het schilderachtige Daknam.
Het is opvallend hoeveel oud-personeelsleden aanwezig
zijn op deze jaarlijkse korpsuitstap. Tegelijk zien we dat een
grote groep jonge leerkrachten aansluit bij de traditie.
De tijd dat er nagenoeg uitsluitend paling werd gegeten
is voorbij. Paling blijft echter wel hét favoriete gerecht.
Steevast op de afspraak is ere-superior Daniël De Smet.
Even traditioneel verlaat hij als een van de eersten de tafel. De dag nadien gaat hij immers voor in de eucharis-

tieviering van de Eerste Communie in de Collegekerk.
Deze viering is een topmoment voor de leerlingen van
het eerste leerjaar, hun ouders en familie.
Ook dit jaar werd het een erg sfeervolle en kindvriendelijke eucharistieviering. Met de ere-superior als voorganger en onder begeleiding van Jos en Isabelle Cruyplandt (vader en dochter, leerkrachten eerste leerjaar) en
met de hulp van muzikaal begaafde leerkrachten van de
basisschool leefde een volle kerk anderhalf uur mee.
Palingsouper en Eerste Communie,beide om te koesteren.
DVR

Werkgroep Groene School

Een milieubewuste school

gen aangeboden, er wordt bijna uitsluitend recyclagepapier – veelal recto-verso bedrukt – gebruikt. En het allerbelangrijkste: de vele honderden leerlingen die dagdagelijks met de fiets of het openbaar vervoer naar school
komen. Gezonde lichaamsbeweging én een bijdrage aan
de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.”

Stappen zetten
Toekomstplannen van Groene School?

Geert: “We willen niet op alle slakken zout leggen, maar
speldenprikken geven. De luis in de pels zijn, niet alleen

bij leerlingen maar ook bij de directie en – het moeilijkste – bij leerkrachten.
Dit jaar voerde onze werkgroep actie rond het Kyoto-akkoord: de dikke truiendag (midden februari). De zorg
voor groen in de klassen blijft een vast werkpunt ieder
schooljaar. IJveren voor een milieuvriendelijke verwerking
van het donderdagse fruitafval is eveneens een blijver.
Volgend schooljaar willen we de gescheiden afvalinzameling op de speelplaats promoten. Wat voor de meesten onder ons thuis vanzelfsprekend is, moet ook op
school kunnen. Samen willen we daar werk van maken.”
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de traditie getrouw
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De uitdagingen van
het Zuiden zijn enorm
Een eenduidige reden om naar Uganda te trekken heb ik niet. Ik had
ontwikkelingssamenwerking gestudeerd en de onderwerpen die daarin
aan bod kwamen interesseerden mij. De opleiding was erg theoretisch;
ik had echter het gevoel dat ik een praktische basis miste. Na 6 jaar
universiteit was ik het academisch leven moe.

Actua-post

Ik had het gevoel dat ik nog redelijk wat
bij te leren had alvorens in het beroepsleven te stappen. Door met mensen te
praten die hetzelfde hadden gedaan,
dacht ik dat dit ook voor mij dé juiste
ervaring op het juiste moment zou zijn.

Dank aan BD
Toch is het niet eenvoudig om als onervaren jonge snaak in het Zuiden aan de slag te gaan. Terecht vragen de meeste ngo’s enige ervaring wanneer zij
mensen uit het Noorden aannemen. Gebrek aan ervaring maakt je hier al snel tot een grotere last dan een zegen. Ik ben Broederlijk Delen bijzonder dankbaar dat zij
een speciaal programma hebben om jongeren ervaring
te laten opdoen bij hun partners in het Zuiden. Je stuurt
BD een motivatiebrief, er volgt een gesprek en als je ergens van nut kan zijn, zoeken zij een partner die je kan
inschakelen in zijn werking.

Duurzame landbouw
Zo ben ik terechtgekomen bij SATNET, Sustainable Agriculture Trainers Network. Het is een netwerk dat in het
westen van Uganda trainingen rond duurzame landbouw organiseert, maar ook marketing initiatieven opzet en lobbyt voor initiatieven die de boeren ten goede
komen. Ik werk op het centraal secretariaat, verzamel informatie over de lidorganisaties en help kaders ontwerpen waarmee ze kunnen worden opgevolgd. Daarnaast
spring ik in bij andere taken: workshops bijwonen, rapporten schrijven, mee projectvoorstellen ontwikkelen,...

Land van contradicties
Uganda is een land dat je niet in enkele lijnen kan beschrijven. Het zit vol contradicties. Op dezelfde dag kan
je van een dorpje in de bergen, waar kinderen met opgezwollen buiken en etterende wonden leven, reizen
naar een stad met internetverbindingen, standjes waar je
dvd’s kan huren, voortdurend gestoord door het gerinkel van gsm’s.
Het grootste gedeelte van het land, zeker het westen, is
bijzonder vruchtbaar, en regens zijn er voldoende om de
landbouw te bevloeien, maar toch zie je overal nog
schrijnende armoede.
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De mensen In Uganda zijn ontzettend
vriendelijk, begroeten iedereen die ze
op hun weg tegenkomen, maar wanneer je rondreist zie je ook mensen
met de meest gruwelijke verminkingen. De mensen zijn diepgelovig, maar
anderzijds overheerst de oorlogspsychose. Elke generatie heeft hier minstens één oorlog meegemaakt. Op dit
moment woedt er nog steeds een conflict in het noorden, in het westen dreigen de rebellen uit Congo, in het
oosten zijn de herdersvolkeren verwikkeld in enkele
bloedige conflicten. De mensen leven hier en nu, vermijden elk risico, en beseffen dat ze in enkele seconden
alles kunnen verliezen.
Het zijn net de contradicties die het werk hier bijzonder
maken. Elke dag is er een ervaring die je met een werkelijkheid confronteert die je in België niet kan bevroeden.
Soms is die werkelijkheid moeilijk te aanvaarden. Maar
dat is wat de meeste mensen hier hebben leren doen. Zo
kunnen lachende en spelende kinderen je op de moeilijke momenten meteen opbeuren.

Recht op onderwijs ...
In 2001 lanceerde Uganda het UPE programma, Universal Primary Education. De bedoeling is alle kinderen,
jongens zowel als meisjes, lager onderwijs te laten volgen. Je ziet veel jonge kinderen in schooluniformpjes op
straat lopen, maar dat wil daarom nog niet zeggen dat
UPE een succes over de ganse lijn is te noemen.
Hoewel de kosten van het onderwijs zo laag mogelijk
worden gehouden, zijn boeken, uniformen en dergelijke voor sommige families nog steeds te duur. Vooral
meisjes worden daarom thuisgehouden, ook omdat zij
vaak worden ingeschakeld als oppas voor de jongere
kinderen.
Je ziet sterke schommelingen in de aanwezigheden. In
de arbeidsintensieve pieken van het plantseizoen worden de kinderen thuisgehouden om op het veld te werken (dat is bijvoorbeeld een groot probleem in de gezinnen die vanille telen. Kinderhanden zijn geschikter voor
bepaald ‘fijn’ werk). Maar ook de leerkrachten blijven
weg wanneer er geoogst moet worden. Net als zoals de
meeste andere Ugandezen met een job buiten de landbouwsector hebben de leerkrachten vaak een stuk land,
te bewerken voor eigen voedselvoorziening of voor een
bijverdienste.

naargelang van de mensen die je kent, eerder dan op
merite. Bovendien zijn universitairen ook een enorme
kost voor de economie. De verloning hangt samen met
het diploma. Vele posten worden ingevuld met universitairen, ook wanneer een lager diploma zou volstaan.
Daardoor is de verloning in vele posten kunstmatig
hoog. Zo ontstaat een elite die zich dubbel verrijkt ten
koste van de minder gelukkigen.

Tweesporenmaatschappij
Naast het openbaar onderwijs is daarom een bloeiend
privaat onderwijs ontstaan. De inschrijvingsgelden zijn
echter zo hoog, dat vele ouders ze niet kunnen betalen.
Toch proberen velen. Je ziet na enkele maanden de kinderen op straat lopen: ze konden het inschrijvingsgeld
voor de volgende maanden niet betalen en werden daarom van school gestuurd.
Langzaam ontstaan er twee klassen van jongeren: zij die
degelijk onderwijs hebben kunnen genieten en zij die
misschien wel naar school zijn kunnen gaan, maar amper kunnen lezen of schrijven. Daartussen zijn er nog
verdere gradaties omdat vele scholen extra kosten aanrekenen voor ‘keuzevakken’. Kinderen die dat niet kunnen
betalen, worden zolang op de speelplaats onledig gehouden.

Aftasten van
eigen denken en grenzen
Ik denk niet dat ik na dit jaar in Uganda zou willen blijven. Het meest mis ik de gesprekken met mensen waarmee je een hele voorgeschiedenis en denkwereld deelt.
Maar ik weet wel dat het voor mij een ervaring is geweest die op het juiste moment kwam. Je leert het goede
en het slechte waartoe mensen in staat zijn, je eigen mogelijkheden en grenzen. Ik hoop dat ik iets heb kunnen
bijdragen aan het werk dat de mensen hier leveren. Al
was het maar de kijk van een westerling op de uitdagingen van de mensen in het Zuiden.
JEROEN WECKHUYSEN (GWI ’98)

Werkloze (dure) universitairen
Desondanks zijn er redelijk wat kinderen die de kans
krijgen om na 7(!) jaar lager onderwijs, hun studies
voort te zetten. Zelfs het aantal universitairen is in Uganda aanzienlijk. Het probleem is dat de werkloosheid onder de universitairen bijzonder hoog ligt. Dat probleem
is ook in België niet onbekend, maar in Afrika is het problematischer wanneer je bedenkt dat vele kinderen geen
of slecht onderwijs genieten. Het probleem van de
werkloosheid bij de universitairen is ook zeer specifiek:
het is te verklaren doordat vele posten worden verdeeld
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De kwaliteit van het onderwijs laat ook te wensen over.
De vereisten om als onderwijzer aan de slag te gaan,
worden (bewust) laag gehouden, waardoor de leerkrachten vaak amper in staat zijn de leerlingen iets bij te
brengen. Sommige ouders aarzelen zelfs om hun kinderen naar school te sturen omdat ze het nut ervan niet inzien.

ic
hou Een dagboek van Laura De Clercq (ex-2La)

Actua-post

Het leven zoals het is:
Zuid-Afrika
Toen Laura De Clercq uit 2LA begin dit schooljaar aankondigde dat ze
midden maart 2006 naar Zuid-Afrika zou verhuizen, schrok iedereen wel
een beetje. Meteen werd alles in het werk gesteld om haar een zo leuk
mogelijk afscheid te geven. Onder het motto ‘je moe nie huil nie, je moe
nie treur nie’ overhandigden klasgenoten haar op het vliegwel-feestje
enkele cadeaus waaronder een t-shirt met foto en een schriftje waarin
alle medeleerlingen en leerkrachten een afscheidswoordje hadden
geschreven. Via klastitularis Sofie Hennebel houdt Laura de medeleerlingen, leerkrachten en uiteraard ook de Ic Hou-lezers e-mailgewijs
op de hoogte van haar eerste ervaringen. Dompel jezelf even onder in
de ontspannen en zonnige sfeer van het meest zuidelijke land van het
Afrikaanse continent. Informatie van onze correspondente ter plaatse!

Zuid-Afrika
Geografische gegevens: Opp: 1.219.912km2.
Buurlanden: Botswana, Lesotho, Mozambique,
Namibië, Swaziland en Zimbabwe.
Klimaat: halfwoestijn, subtropisch, dagen zonnig,
nachten koel
Demografische gegevens: 44.819.778 inw.
Politiek: Republiek Zuid-Afrika (Afrikaans: Republiek
van Suid-Afrika).
Hoofdstad: Pretoria (bestuurlijke macht), Kaapstad
(wetgevende macht) en Bloemfontein (rechterlijke
macht).
Onafhankelijkheid: 31 mei 1910

14 maart 2006:
mijn manier van afscheid nemen
Dit is mijn laatste avond dat ik thuis slaap. Het voelt wel
raar om te weten dat dit de laatste keer zal zijn. Het huis
is helemaal leeg, op een paar matrassen na die niet mee
naar Zuid-Afrika gaan. Elk geluid klinkt dubbel zo hard.
Het is niet wat je noemt gezellig, maar het is mijn manier
van afscheid nemen. Mijn oudere broer (Gian Paolo,
16 jaar) hecht niet veel aandacht aan materiële dingen; hij
heeft het moeilijker met de vrienden die hij achterlaat.
Mijn twee kleine zusjes (Marie en Gaelle, 6 en 8 jaar) hebben echt geen enkel probleem met het achterlaten van
België. Ze springen eerder opgewonden in het rond en
kunnen blijkbaar niet wachten om te vertrekken.
15 maart/16 maart: het vertrek – het schriftje mag eindelijk open
De dag van het vertrek. Vertrek.... plotseling een angstaanjagend woord. Het werd zoals verwacht zeer emotioneel. We stegen op en ik had op voorhand al het schriftje (zie inleiding) genomen dat ik al zo lang wou lezen,
maar dat ik pas op het vliegtuig mocht lezen. Ik wachtte
nog met lezen tot we in de lucht waren, die paar minu-
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ten konden er nog wel bij. Ik moet
zeggen dat ik zeer ontroerd was en ik
wil iedereen echt heel hard bedanken. Ik was heel blij met de bemoedigende teksten.
Na een tussenstop in Londen kwamen we aan in Cape Town. We huurden een auto en reden naar Franschhoek, een heel gezellig dorpje omringd door bergen. Het landschap
was er echt heel mooi. Daarna reden we naar Paarl, waar
we zouden logeren in een self-catering cottage farm.
Deze hotel-boerderij wordt gerund door vriendelijke
Antwerpenaren die hier al 6 jaar wonen. De stad Paarl is
overigens genoemd naar de Paarlberg, een berg met
twee bollen die bij zonsondergang blinken als parels.

17 maart:
vriendelijke boodschappen
Iedereen zat aan het zwembad vandaag, behalve papa Do
(zo noem ik mijn vader) en ik. Wij gingen in Wellington boodschappen doen. Ik moest een paar keer zeggen
dat papa Do links moest rijden, want die had het eerst
nog moeilijk om van zijn oude gewoonte af te stappen.
Hier is de Delhaize een Checkers, de GB een Pick ‘n’ Pay
en de Spar ... een Spar. Je ziet hier voornamelijk Spars.
Toen ik de boodschappen in zakjes aan het inladen was,
kwam een mevrouw me te hulp. Ik schrok nogal, want
dat had ik nog niet meegemaakt in België. Ze hielp me
ook de boodschappen naar de auto te dragen. Daarna gaf
ze ons een hand en liep terug weg alsof ze gewoon op
straat een babbeltje had gemaakt met een vriend en nu
terug naar huis moest. Dit geeft je toch de indruk dat de
mensen hier heel vriendelijk zijn.
De rest van de voorbije dagen hebben wij (= de kinderen) aan het zwembad gezeten. Mijn ouders moesten alle papieren in orde brengen en studietoelagen aanvragen. Daarnaast moesten ze ook op zoek naar een ge-

schikt huis. In een korte tijd heb ik al veel gezien van de
Western Cape. Het is hier echt prachtig, maar het voelt
voor iedereen nog aan als vakantie. Dat zal wel veranderen als we naar school kunnen gaan.
...
We hebben ondertussen al een huis gevonden waar we
zeker de komende 2 à 3 jaar gaan wonen. Het ligt in het
dorp Bellville. Op zich is er daar niet veel te doen, maar
we gaan waarschijnlijk naar school in Stellenbosch en
dat is wel een levendige en gezellige stad. Nu gaan we op
zoek naar een goede school en een auto.

Een schooldag bestaat uit eerst drie lesuren van 50 minuten, dan break, nog 2 lesuren, break, 1 lesuur. Om
14.15 uur eindigt de school.

27 maart: ontdekkingstocht

We kunnen ook nog een aantal extra vakken kiezen zoals:
– Life orientation guidance: dit is een vak waarbij ze
je helpen met je jobkeuze. We moeten enkele jobs
waarvan we denken dat we die aankunnen, evalueren
en ook onderzoeken wat we daar allemaal voor moeten bereiken.
– Ems: dit is een soort van boekhoudkundig vak (maar
verschrikkelijk slaapwekkend; de leerkracht heeft een
nogal monotone stem...)
– Arts & culture: toneelstukken bespreken en op het
einde van het jaar moet een deel van de klas zelf een
toneelstuk in elkaar steken, echt volgens de manier
waarop een professioneel toneelstuk gemaakt wordt.

15 april: galabal en examens
Gisteren was er op mijn school een galabal. Het was zeer
leuk! Het lijkt eigenlijk een beetje op de fuif van de 2dejaars op het College. Het verschil met een fuif is dat op
een galabal iedereen in galakledij gekleed loopt en er
vooraf eten is. Binnenkort zijn er examens, wat minder
leuk is, want ik moet alles inhalen vanaf januari...
Mijn eerste weken op school zijn heel goed verlopen. Ik
dacht eerst dat een meisjesschool me niet echt zou boeien,
maar het valt heel goed mee. Het is een beetje zoals in de
film: de gangen met lockers, iedereen die eet op de speelplaats omdat ze eigenlijk geen refter hebben, enz. Engels
praten en schrijven begint echt goed te gaan, maar hoewel
alles heel goed gaat op school mis ik het College toch wel.
Alles is hier zo anders dan in België, van de manier van lesgeven tot de onderwerpen waarover ze discussiëren op te
speelplaats. Ze zeggen dat verandering goed is, maar het
blijft toch nog een beetje onwennig.
Tijdens een hockeytraining heb ik een meisje leren kennen dat in Nederland en Leuven naar school is geweest.
Oef, eindelijk een beetje Nederlands!

We hebben ook een ‘tockshop’ waar je voornamelijk
junkfood kan kopen. Ze organiseren ook heel veel voor
het goede doel.

2 mei: de Afrikaanse taal
Met Afrikaans heb ik nu niet meer zoveel problemen. Ik
versta het perfect en schrijven begint ook te lukken.
Enkele woordjes:
– sorry: ek es baie jammer (mijn vriendinnen weten
wel waarom ik dit woord kies)
– korting: afslag
– schrijven: skry
Ik zal eens proberen verder in het Afrikaans te schrijven:
Ek es Laura. Ek is van Belgie. Ek het in Waasmunster gewoon. Ek vin Afrikaans een grappig taal. Het is baie
mooi weer in Suid-Afrika. Ek het die son graag. Ek speel
hier ook hockey. Ek speel baie graag hockey. Op skool ek
moe Engels praat. Ek vin dat nie erg nie. Ek het al die
vrag gehad hoe ‘I love you’ in afrikaans es: ek het you
lief. In Suid-Afrika was het vorig week freedom week.
Wy het geen skool nie gehad nie. Wy het geld gesamel
vir die arm mens.

30 april: het leven op school
Maandag 7.55 u. De laatste bel – Assembly geblazen (samenkomst in grote zaal) – Controle kledij en haarelastiekje (blauw of zwart) – Mededelingen en schoollied –
Gebed met hoofd naar beneden en met de ogen gesloten. De andere dagen van de week moeten we gewoon in
de rij (of register) wachten, klas per klas, op alfabetische
volgorde. In het register wordt gezongen als er een ‘matrix’ jarig is. Een matrix is iemand die in het laatste jaar
al een onderscheiding voor een vak heeft.

Ziezo, hier rond ik voorlopig mijn reisverslag af. Ook al
zit ik aan de andere kant van de wereld, er zijn genoeg
mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven!
Groetjes Laura!
SH
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Actua-post

Joepie! Ik heb een school gevonden: de Rhenish Girls High
in Stellenbosch. Dit is een Engelse school, terwijl mijn zusjes naar een Afrikaanse gaan. De komende dagen moet ik
mijn uniform gaan halen: een blauw rokje, blauwe trui en
witte blouse, best grappig. In tussentijd houd ik me vooral
bezig met paardrijden doorheen de uitgestrekte velden en
wijngaarden. Prachtig! Vooral hoog in de bergen heb je
een prachtig uitzicht over de streek.
Gisteren ben ik naar Kaapstad geweest, waar ze een
enorm winkelcentrum hebben, onvoorstelbaar groot!
Het strand was ook druk bevolkt, hoewel het hier herfst
is. Het was bewolkt, maar drukkend warm.
Het lijkt allemaal nog onecht, ik kan me echt nog niet
voorstellen dat ik hier ben om te ... wonen.

Hier hebben ze geen afdelingen, want vanaf graad 10
mag je je vakken zelf kiezen. Ik zit in graad 9 dus heb ik
slechts 1 keuzevak. Ik heb voor nog een jaartje Latijn gekozen. Volgend jaar ga ik Frans doen. Behalve Frans en
Latijn kan je ook nog kiezen uit Italiaans, kunst, muziek,
Duits en Mandrin. Dat is een soort Chinees. De keuzevakken heb je maar 2 keer in de week.

ic
hou Twee brieven van onze AFS-correspondent in Peru

Actua-post

Nieuwjaar vieren
en Machu Picchu zien
Gisterenavond kwam er nog eens een goede, oude, Vlaamse vloek uit mijn
mond gevloeid. Niet dat het zo lang geleden was dat ik nog in
het Nederlands gevloekt had (dat is na 6 maanden nog altijd een
automatisme), maar het volume en de oprechtheid waarmee alles gebeurde
was toch opvallend. Nadat heel Chimbote een lange tijd stil had gelegen
door een stroompanne in het centrum, ging ik naar een internetcafé
om na afwezigheid van meer dan 2 maanden nog eens iets te laten weten
aan jullie, vrienden, familie uit België. Ik was al een uur aan de slag
toen mijn computer de geest gaf, het is te zeggen, heel Chimbote werd
in duisternis gehuld. Het was me eerlijk gezegd heel even te veel en
ik verloor een momentje mijn beheersing, genoeg om de hele winkel op te
laten schrikken door die goeie, ouwe, zo geliefde, Vlaamse uitspraak!
Maar soit, ik zal vandaag maar opnieuw beginnen waarmee ik gisteren
tevergeefs begonnen was.
Een gele onderbroek!
Nieuwjaar. We hadden met AFS een huis
gehuurd aan een strandje, op ongeveer
1 uur rijden van Chimbote, ver weg van
alle drukte. Over Nieuwjaar hoef ik niet
al te veel te vertellen, ik denk dat dat in
heel de wereld wel op bijna dezelfde
manier wordt gevierd, vooral tot vroeg
in de morgen met veel dansen, drinken
en lachen. Enkele Peruviaanse gewoonten? Het eten van
7 druiven om middernacht of het dragen van een komische gele onderbroek. Het zou je geluk brengen.
Na dit weekend keerden de meesten naar huis terug; wij
bleven met 7 jongeren nog een week achter. Het was een
zalige week, genietend van de stilte. Zeker ’s nachts omdat de elektriciteit uitviel in heel de omgeving. Perfect
om ’s avonds de sterren te zien; muziek werd gewoon live gemaakt met cajon (soort tamtam), gitaar, gezang in
alle talen van de wereld,...
Alleen konden de buren er niet om lachen en nog minder apprecieerden ze onze live-vertoning; die Peruvianen toch, als het geen salsa is, is het niet goed!

Slapen boven de bakkerij
Na deze week vertrok ik naar Huaraz, een stadje in het
hart van de Andes gelegen op 3000 meter hoogte. Dit
was een initiatief van AFS en kaderde in een ‘intercambio corto’ om zo een andere stad beter te leren kennen
en om te ondervinden hoe het is om in een andere gastfamilie te leven. Ik moet zeggen dat het voor mij een
heel goede ervaring was. Mijn gastfamilie had ik me niet
beter kunnen dromen: twee gastzussen (13 en 15 jaar)
waar ik heel goed mee kon opschieten, een gastmama
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die geen seconde zweeg en een gastpapa die hele dagen in zijn bakkerij onder
het huis werkte. Dagelijks werd ik wakker met de geur van vers brood. Ik hoef
niet te zeggen dat ik spijt had op de bus
terug naar Chimbote te moeten stappen.
Samen met mij verbleven er nog 3 andere AFS’ers in Huaraz, allen in verschillende families
uiteraard. Gelukkig woonden we vrij dicht bij elkaar en
bijna alle dagen gingen we samen de stad en de prachtige omgeving verkennen.

De ramp van ’70
Eén ‘verhaaltje’ (ik kan niet op het juiste woord komen)(nvdr. Historische gebeurtenis, menselijke catastrofe, ...) wil ik jullie toch al vertellen omdat het op mij
zoveel indruk heeft achtergelaten. Op 31 mei 1970
werd de streek rond Chimbote en Huaraz (liggen op
slecht 400 km van elkaar) getroffen door de sterkste
aardbeving die Peru tot nu heeft gekend in haar geschiedenis. Beide steden werden zo goed als volledig vernietigd; in Huaraz verloren duizenden mensen het leven.
Op een half uurtje rijden van Huaraz ligt het dorpje Yungay, aan de voet van de immense Huascaran, met 6768
meter de hoogste berg van Peru. De beving rukte een
reusachtig stuk ijs en rots los op de top van de Huascaran. De rotsen kwamen in een lagune terecht. Het gevolg: een stormvloed van ijs, rots en water die op Yungay afstormde. Yungay zelf was nog steeds in het stof gehuld na de aardbeving en de overlevenden hoorden enkel ‘iets reusachtigs’ naderen. Het dorpje werd begraven
onder 7 meter puin, 20 000 mensen vonden de dood en
slechts 92 ontsnapten door toevlucht te zoeken op het

hoger gelegen kerkhof. Ook een groot aantal kinderen
overleefde omdat ze zich op het moment van de tragedie
in een hoger gelegen circus bevonden. De meeste kinderen bleven als wees achter. Wat je nu op deze plaats nog
ziet is een grote vlakte met reusachtige rotsblokken en
ergens steekt ook nog iets wat op een autobus lijkt uit de
grond. Op de top van de heuvel waar het kerkhof zich
bevindt, staat nu een enorm Christusbeeld. Hier worden
tot vandaag de dag nog altijd menselijke beenderen naar
boven gehaald.

Mooier dan de foto
Omstreeks 15 februari keerde ik terug naar Chimbote,
maar slechts voor een paar dagen, ondermeer om de
verjaardag te vieren van mijn gastbroer. Samen met een
groep AFS’ers uit heel Peru vertrokken we alweer op een
rondreis door het zuiden van Peru gedurende een
maand. Voor de eerste keer mochten we volledig zelfstandig reizen. We moesten wel regelmatig laten weten
dat alles oké was. De reis was een prachtige ervaring. In
het echt is Machu Picchu nog veel mooier dan op foto;
lago Titicaca en zijn eilanden zijn wondermooi en daarnaast heeft Peru nog zoveel meer te bieden.
Pas in april begint de universiteit terug. Waarschijnlijk
reis ik nog enkele dagen naar Lima en misschien nog wat
meer. De kans is ook groot dat ik naast de universiteit
vrijwilligerswerk zal doen in de uren dat ik vrij ben,
maar daarover hou ik jullie nog wel op de hoogte.
HASTA PRONTO, GUST!

Gust stuurde ons nog een tweede brief.
We publiceren hem graag in Ic Hou:

Een goedemiddag!
Het is weeral een tijdje geleden dat ik een mail stuurde,
maar we zullen maar zeggen: geen nieuws, goed nieuws
zeker! Hier in Peru gaat ondertussen alles zijn gewone
gang. De tijd begint te korten en dat besef wordt steeds
groter en groter. Het gevoel dat ik hierbij heb is dubbel.
Ik zal zeker opgelucht en blij zijn terug te kunnen keren
naar België, ik ben Belg, Vlaming, Temsenaar en zal dat
altijd blijven! Maar aan de andere kant zal het ook moeilijk zijn het leventje op de Peruviaanse / Latijns-Amerikaanse manier ‘op te geven’. Niet alleen om de iets luiere aanpak van de zaken, maar ook doodgewoon omdat
ik hier een paar heel goede vrienden heb, Peruvianen en
andere deelnemers van AFS waar het toch moeilijk afscheid van nemen zal zijn. Zo is het leven nu echter en
zeker bij AFS: sommigen komen, enkelen blijven, anderen gaan.
Presidentsverkiezingen
De laatste weken zijn vrij rustig verlopen hoewel er in
Chimbote en in Peru veel is gebeurd. Begin april vond
de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. ‘La
guerra sucia’, de vuile oorlog, is iets typisch dat eraan
voorafgaat. In reclamespotjes op televisie, op de radio en
op affiches sleuren kandidaten elkaar zo door het slijk
dat het grappig wordt.
Van ‘documentaires’ over het duistere verleden als generaal in het leger tot videoclips met dansende bezems
(het symbool van een of andere partij) die sterren (andere partij) wegvegen op een ‘reggaeritme’ (kunt ge u
er iets bij voorstellen?) Uiteindelijk won Ollanta Humala, een linkse sympatisant van Chavez (Venezuela) en
Morales (Bolivia) (zijn vader had verklaard dat alle homo's zouden gefusilleerd worden onder zijn bewind!).
Tweede was Alan Garcia, ex-president. Hij heeft Peru de
voorbije jaren dieper in de afgrond geduwd. Deze twee
zullen in de tweede ronde strijden om het presidentsschap. Lourdes Flores, voor velen de grote favoriet, werd
op minder dan een procent ontgoochelend derde. 4 juni
en de dagen die erop volgen zullen uitwijzen wie
de nieuwe Peruviaanse president is voor de komende
5 jaar... (nvdr. Humala won)
Een paar weken geleden ben ik voor de eerste keer – in
Peru – ‘effe’ heel ziek geweest. Ook al was het niet eens
een dag, het was lang geleden dat ik me nog zo slecht
had gevoeld. Mijn maag protesteerde hevig. Op het einde van de dag had ik geen krachten meer, deed heel mijn
lichaam pijn. Tegen 23 uur voelde ik me toch goed genoeg om naar Lima te reizen met mijn gastvader. Zes uur
in bus om de volgende dag Maradona te zien spelen in
een demonstratiewedstrijd. Het was zeker en vast wel de
moeite en als voetballiefhebber een droom om Maradona in levenden lijve aan het werk te zien! Zijn gloriejaren
zijn dan wel al een eeuwigheid voorbij, toch blijft men
hem achtervolgen alsof hij – zijn hand alleszins – god is.
Tot binnenkort – het middageten wacht. Groeten
GUST VAN LYSSEBETTEN (LWI ’05)

15

Actua-post

De vuile oorlog en Maradona

ic
hou Van onze correspondente Nele Rotty in de VS

Spektakel en
veel ‘I love you’s’

Actua-post

Leerkracht chemie Nele Rotty
was dit schooljaar niet op onze
school aan de slag. Samen met haar
gezin woonde ze bijna een jaar
lang in Californië. In het vorige
nummer van Ic Hou verbaasde Nele
zich erover dat alles ‘big’ was
in de States. In dit nummer een
tweede reeks Amerika-indrukken
Gezien de kindjes niet zo heel veel vakantie hadden,
moesten we toch profiteren van elk momentje ‘vrijaf’,
zodoende trokken we voor een week richting Zuid-Californië. Los Angeles is het stiefbroertje van San Fransisco:
een grauwe, niet veel zeggende grootstad.

Universal Studios
Gelukkig liggen Universal Studios in de buurt en konden we ons daar wel uitleven. Jaws in ‘levenden lijve’
ontmoeten geeft een apart gevoel. Het zien regenen, het
horen donderen met aan de andere kant van je een stralende blauwe hemel mét even stralende zon, is ook een
ervaring. Een overstroming meemaken en het water warempel zien terug’klimmen’ van waar het gekomen is
(dus inderdaad stroomopwaarts!) tart elke verbeelding.
Of zoals de bijbel ons vertelde: het water van de Rode
Zee dat opeens ‘wegliep’ zodat we er galant met onze
bus doorreden, een visuele ervaring om niet gauw te
vergeten. En dan heb ik het nog niet eens over de real
earthquake waarbij de kinderen het toch wel wat benauwd kregen. King Kong eye to eye ontmoeten, mét
kans om een foto te nemen, ...of een rit in de tijd met
Michael J. Fox; ooit de film ‘Back to the future’ gezien?
Eén voor één spectaculaire attracties die je meesleuren in
de filmwereld en waardoor je anders naar een film gaat
kijken.

Hollywood en Disney
De alombekende HOLLYWOOD-letters hebben we aanschouwd en on The Walk Of Fame, ster na ster gezocht
naar voor-ons-bekende-sterren. Het krioelt er van de zogenaamde reisbureaus die je voor gigantische dollarbedragen een dagje in een limousine willen rondrijden
tussen de befaamde villa’s van Madonna en co. Uiteraard
zijn we niet in die ‘val’ getrapt, maar omdat ons hotel in
die buurt was gelegen, prefereerden we een ochtendjogging tussen die duizelingwekkende optrekjes. Een
bijzonder gevoel: in sportplunje joggen tussen de o-zoindrukwekkende huizen.
Last but not least konden we Disneyland LA niet overslaan. De kindjes waren dolenthousiast bij het zien van al
dat moois.
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De balans na één jaar VS
Na een periode in de VS gewoond te hebben ... enkele
conclusies.
We kunnen alleszins leren van elkaar. Het enthousiasme
dat de Amerikanen aan de dag leggen is niet te evenaren
en ik geef toe dat het soms allemaal overdreven en doorprikbaar is, maar ‘ze doen het toch maar’. Ze geven je op
vrij korte tijd een goed gevoel, ze lopen over met ‘I love
you’s’ en ‘I’m gonna miss you’s’. Eens zien wat ervan
komt. Ze geven je ‘bighugs’.
Ook het ‘iedereen-is-gelijk-gevoel’ dat men meegeeft
aan de kinderen op school blijft bij. Kinderen worden
niet uitgesloten omdat ze een streepjesbroek-op-eenbolletjestrui dragen en supersized zijn. Iedereen wordt
aanvaard, iedereen telt evenveel mee.
De andere kant van de medaille? Het in mijn ogen niet
zo efficiënt te werk gaan. De administratieve rompslomp! Je wordt van Pontius naar Pilatus gestuurd, want
iedereen kent alleen maar zijn eigen formuliertje waaronder hij een handtekening mag zetten en o wee als de
collega van bijvoorbeeld de derde stap in de schakel een
day off heeft, dan kan niemand je helpen.
Dit jaar VS heeft me veel bijgeleerd, op verschillende gebieden. Niet alleen taalkundig, het leven in een andere
cultuur (een discussie op zich: Amerikanen en cultuur!)
brengt je tot inzichten.
En nu? Het fijne gevoel terug thuis te zijn, én het fijne gevoel volgend jaar de draad terug te kunnen opnemen, zowel persoonlijk als professioneel. SJKS, I’m coming back.

Project: Ecole sans racisme

‘Racisme’ in de les Frans?!
In het zesde jaar wordt de les Frans meermaals aangegrepen om d.m.v.
klassikaal debat en discussie in te gaan op een aantal onderwerpen uit
de (Frans-)Europese actualiteit.

De projectie van de film werd aangevuld met een bespreking van de belangrijkste gebeurtenissen en thema’s, een analyse van de boodschap die de film wil overbrengen en een uitwisseling van persoonlijke indrukken
van leerlingen.

Ongetwijfeld herinnert ieder van ons zich hoe de Parijse
banlieue in het najaar 2005 geteisterd werd door rebellerende jongeren die protesteerden tegen sociale, raciale
en seksistische discriminatie.

La haine
Naar aanleiding van die rellen, die in mindere mate ook
naar ons land overwaaiden, werd voor de zesdes de film
‘La haine’ van Matthieu Kassovitz geprojecteerd. Ook
hierin staat de Parijse banlieue als probleemgebied centraal. De film volgt één dag uit het leven van drie vrienden: Hubert, Said en Vinz. Zij behoren tot groepen die
nog steeds te maken hebben met racisme, vooroordelen
en discriminatie: zwarten, Arabieren en joden.
De dood van een Arabische vriend door een politiekogel
is de katalysator van een ware revolte van de kansarme
jeugd uit de verpauperde voorsteden. De film dateert
reeds van 1995 en is door zijn vele verwijzingen naar
politiegeweld, drugs, werkloosheid, sociale ongelijkheid en racisme brandend actueel. Want ook in de herfst
van 2005 ontstonden de rellen na de dood van twee jongens die, in het nauw gedreven door de politie, geëlektrocuteerd werden toen ze in een elektriciteitshuisje terechtkwamen.
In 1995 heeft de film veel stof doen opwaaien in het politieke debat. De toen net verkozen president Chirac liet
leden van het nieuwe, rechtse kabinet de film bekijken.
Hij vond het een goed portret van la fracture sociale of
de maatschappelijke tweedeling die hij in zijn campagne
centraal had gesteld. Anno 2006 blijkt het wonen in de
banlieue nog steeds even problematisch te zijn als in
1995 ...

‘Ecole sans racisme’ is in 1988 ontstaan naar aanleiding
van de eerste zwarte zondag: de dag dat het Vlaams Blok
in Antwerpen zijn eerste belangrijke electorale overwinning behaalde. Toen besloten een aantal leerkrachten en
leerlingen om vanuit de school iets te ondernemen tegen het groeiende racisme in de samenleving en de opkomst van extreem-rechts. Zo ontstond het project
‘School Zonder Racisme’ dat strijdt voor een multiculturele samenleving.
Door middel van pedagogische projecten – de discussie
is daar één van – biedt het scholen de mogelijkheid om
een duidelijk signaal te geven tegen discriminatie en een
oproep tegen discriminatie en racisme te tekenen. Een
250-tal scholen over het hele land hebben deze oproep
reeds ondertekend. Als teken van hun inzet, prijkt aan
hun schoolpoort het bordje ‘School Zonder Racisme’.
Op onze school is dit project voornamelijk de verdienste
van Peter Stabel. Hij heeft dit project in onze school gelanceerd en integreert het al enkele jaren in zijn lessen.
Zijn enthousiasme werkt meermaals aanstekelijk bij andere leerkrachten.Wij zijn hem dan ook dankbaar en appreciëren zijn inzet om leerlingen gevoelig te maken
voor actuele, niet altijd evidente sociale problemen.
NATHALIE HEYNINCK
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Actua

Discussie met Mohammed Doukkali
Een tweede luik van het ‘Tolerantie-project’ was een discussie met Mohammed Doukkali van de vereniging
‘Ecole sans racisme’. Tijdens één lesuur hadden de leerlingen de mogelijkheid om met hem in het Frans van
gedachten te wisselen over een aantal vooroordelen tegen migranten. In de ene klas ging de discussie er al wat
geanimeerder aan toe dan in de andere. De grootte van
de groep zat daar zeker voor iets tussen. Leerlingen wisten zich op een genuanceerde manier uit te drukken en
bleken na afloop enthousiast over het debat.

ic
hou Leerlingenparticipatie = een werkwoord

Betrokkenheid van
leerlingen bij schoolleven

Actua

Op 11 mei namen we samen met 4 leerlingen deel aan de denk- en doedag
rond leerlingenparticipatie in het Provinciehuis in Gent:
een netoverschrijdend initiatief én een forum waarop leerlingen,
leerkrachten en directie van gedachten wisselen over leerlingenparticipatie. De SJKS-delegatie sprak af om ieder afzonderlijk
een lijstje te maken ‘te onthouden’. Hieronder een overzicht van
de sprokkeltocht naar visie en concrete ideeën.
De delegatie bestond uit de drie leerlingen die deel uitmaken van de schoolraad: Maarten Eggermont (2MWe),
Pieter Van Goethem (4Sa) en Joris Van de Cavey (5LWIa).
Ann-Sofie Alderweireldt (6LWIa)(vice-voorzitter van de
leerlingenraad 3de graad) vervolledigde het leerlingenkwartet. De enthousiaste voorzitter van de leerlingenraad Anton Van Cauwenberghe kon niet op de uitnodiging ingaan omdat hij op 11 mei met zijn klasgroep
6WSP een meerdaagse tocht maakte in Frankrijk.
We plaatsen de reacties van de leerlingen op een rijtje.

Taakafbakening en succeservaring
Maarten: “We werden vriendelijk onthaald met een
glaasje fruitsap. In de voormiddag luisterden we naar
enkele sprekers. ’s Middags waren er workshops. Die
vond ik heel leerrijk. Hieronder enkele aandachtspuntjes
of ideeën die ik de moeite vind om te onthouden:
– leerlingen moeten zelf de thema’s kiezen waarover ze
willen spreken;
– succeservaring bij leerlingenparticipatie is erg belangrijk, anders geraakt de groep gedemotiveerd;
– leerlingen moeten vrijuit kunnen spreken (niet ‘bang
zijn’ voor leerkrachten, directie);
– leerlingen moeten zelf zaken organiseren, zo doen ze
‘praktijkervaring’ op (bijv. een eindreis);
– een goede taakafbakening is belangrijk: leerlingen
moeten weten waarover ze kunnen meepraten;
– en erg belangrijk voor mij: een overkoepelende vergadering (tweemaal per schooljaar?) van al de verschillende leerlingenraden op onze school zodat de belangrijkste zaken besproken worden met vertegenwoordigers van alle jaren ...”.

Nieuwe lesvormen onder de loep
Pieter: “Ik som enkele puntjes (bedenkingen, vragen,
ideeën) op die me bijgebleven zijn van de denk- en doedag.
– samen (leerlingen, leerkrachten en directie) nadenken over hoever leerlingenparticipatie kan uitgebouwd worden;
– in onze school zetelen 2 afgevaardigden per klas (ik
vind dat goed!); in andere scholen met evenveel leerlingen maar 20 leerlingen ...;
– we kunnen op onze school onze mening meedelen aan
leerkrachten en directie (dat is niet overal het geval);
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– de geëngageerde toespraak van Piet Van Avermaet,
medewerker steunpunt GOK, vond ik erg boeiend
(een ideetje: hem eens op onze school uitnodigen?);
– nieuwe lesvormen bespreken: bijv. begeleid zelfstandig werk is wel goed, maar moeilijke delen toch
graag onder strikte leiding van de leerkracht;
– het is erg belangrijk om te werken aan de motivatie
van leerlingen en hun betrokkenheid bij de school
(interessant vragenpakket op de website van GOK).”

Communicatie
Joris: “Gedeputeerde Verleyen ontving ons vriendelijk
en wees ons op de oefening in burgerschap. De uitleg
over het ‘Forum Leerlingenparticipatie’ was noodzakelijk. Het lijkt me interessant dat scholen elkaar steunen
en ideeën uitwisselen. Er worden op de forumdagen
(driemaal per schooljaar) thema’s besproken die ook
onze school aangaan, zoals bijvoorbeeld manieren zoeken om de communicatie te verbeteren. In de uiteenzetting van Piet Van Avermaet trof me vooral het punt rond
de verscheidenheid van leerlingen. Ook in onze school
moeten we (nog)stappen zetten om om te gaan met de
diversiteit van alle leerlingen (ieder met zijn eigen talenten en aanleg). Ik beaam ook de opmerking dat ouders
en leerlingen soms niet goed op de hoogte zijn van de
werking van een leerlingenraad. Ik merk dit bijvoorbeeld voor de leerlingenraad in de 3de graad. Soms weten medeleerlingen echt niet waarmee de leerlingenraad
bezig is. Een ideetje: leerlingen van de leerlingenraad
van het laatste jaar motiveren vijfdejaars door korte terugblik op het afgelopen werkjaar ...
Tijdens de workshops maakten we kennis met de aanpak
op andere scholen. Sommige leerlingenraden slagen erin om hun werking beter bekend te maken door het organiseren van specifieke acties. Misschien een idee voor
ons? Tijdens een tweede workshop had ik gelegenheid
om op een creatieve manier met leerlingen en directie
van een andere school te praten en te werken rond leerlingenparticipatie en hoe we ons het ideaalbeeld voorstelden.
Deze dag was zeer interessant en gaf een goed beeld over
hoever onze school al staat en over wat beter kan. De
moeite waard.”

Vanuit het departement
Op de denk- en doedag situeerde kabinetsmedewerker
John De Plekker van minister Vandenbroucke het participatiedecreet. Uit zijn uiteenzetting enkele zaken die
me troffen.
John De Plekker: “Betrokkenheid leidt tot een beter begrijpen van waarom en hoe. Waar vroeger leerlingenraden – toegegeven karikaturaal voorgesteld – clubjes wereldverbeteraars waren of organisatoren van fuiven
groeien we nu naar een model waarin leerlingen gaan
mee-denken over het schoolleven, hun leerkrachten, de
aanpak en de leerinhouden. Leerlingenparticipatie is pas
zinvol als ze ingebed is in het schoolleven, er wezenlijk
deel van uitmaakt. Het participatiedecreet mag dan ook
niet als beklemmend ervaren worden, het is enkel een

garantie voor een minimum in niet-participatieve scholen. Soepele structuren moeten blijven kunnen.”
Volgend jaar wil het departement met een participatiebarometer de leerlingenparticipatie in Vlaanderen meten. De barometer moet tegelijk een instrument voor interne evaluatie zijn. De kabinetswerker lichtte ook een
tip van de sluier i.v.m. de activiteiten van een werkgroep
die zich buigt over een eventueel leerlingenstatuut. De
Plekker: “Is een statuut wel wenselijk? Is een gids niet
beter? We moeten ongetwijfeld nadenken over het vergroten van de rechtszekerheid van leerlingen, maar we
mogen niet in de valkuil trappen van de toenemende juridisering.”

Om te onthouden
Zoals de leerlingen maakte ook ik mijn ‘te onthouden’
lijstje:
– doelen van participatie nauwgezet omschrijven;
– bewaken dat de boodschappen (lln. naar directie, directie naar lln. en lln. onder elkaar) goed begrepen
worden;
– optimaal omgaan met de diversiteit betekent de ontwikkelingskansen van alle leerlingen vergroten, je
niet richten tot de gemiddelde leerling maar tot iedere leerling met zijn eigen achtergrond, kennis, ...;
– volwaardige leerlingenparticipatie kan pas als leerlingen
én leerkrachten als een team (willen) samenwerken;
– leerlingenparticipatie mag niet beperkt blijven tot
(louter) inspraak; het is werken aan de betrokkenheid van leerlingen bij het schoolleven in al zijn
facetten.
Bij deze een woord van dank aan al die leerlingen die in
de Klassenberaden van het 1ste en van het 2de jaar, de
Leerlingenparlementen van het 3de en het 4de jaar en de
Leerlingenraad van de 3de graad zich het voorbije
schooljaar geëngageerd hebben. Dankjewel ook aan de
leerkrachten die de kar trokken.
We hopen dat zij samen met andere leerlingen en samen
met alle personeelsleden van onze school volgend
schooljaar opnieuw aan de slag gaan om stappen te zetten naar een volwaardige participatie.
Een proces met ups en downs, gestaag, maar waar we als
ganse schoolgemeenschap met z’n allen ongetwijfeld
beter van worden.
DVR
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Naar volwaardige participatie!
De oudste van de vier leerlingen sluit de rij. Ann-Sofie:
“Wat me vooral opviel was de grote verscheidenheid onder de aanwezigen. Hier zaten naast verschillende leerlingen, leerkrachten en directieleden ook alle soorten van
onderwijs. Ook deeltijds en buitengewoon onderwijs. Allemaal waren zij geïnteresseerd in een extra woordje uitleg omtrent het woord ‘leerlingenparticipatie’. Dat mocht
wel, want wanneer kan je nu echt spreken van leerlingenparticipatie? Niet echt eenvoudig zo bleek.
Elke school heeft zo haar eigen ideeën en aanpak. Sommige scholen zijn ervan overtuigd dat participatie volop
aan de gang is en ze staafden dat door te verwijzen naar
allerhande zaken die de leerlingenraad organiseert (sinterklaasfeesten, sport- en spelactiviteiten, pannenkoekenverkoop, ...). Andere scholen – ik behoorde tot deze
groep – trokken dit in twijfel: heeft participatie niet
vooral met bestuur en structuur te maken? Door zulke
activiteiten leer je organiseren, maar niet echt participeren, daar komt meer bij kijken.
Wat zou participatie kunnen zijn? Democratisch verkozen
leerlingen die de mogelijkheid hebben om hun schoolsysteem te evalueren? Het aankaarten van ‘problemen’ bij bepaalde leerkrachten? Een woordje meespreken in de praktische organisatie: klaslokalen, examenroosters, ...
Dit vergt echter tijd en veel moeite, want hoe kom je tot
een leerlingenraad die echt objectief en onafhankelijk
voorstellen kan formuleren (en doordrukken)? Wie
controleert of afspraken worden nageleefd?
Ik kan na zo’n dag maar één ding besluiten. We hebben
de weg gevonden, maar we zijn nog niet aan het eindpunt.”

ic
hou De ‘Ecoman’- traditie voortgezet

Iemand een minimobiel?

Actua

Onze ‘economisten’ zijn andermaal (beschaafd, uiteraard) in de clinch
gegaan met geestesgenoten uit de eigen school en uit andere scholen.
Twee van hen vertellen zelf over hun rollenspel, jarenlang begeleid
door François Smet, nu door Evy D’heer.
Eens je in het zesde jaar gekomen bent, zijn er een aantal
momenten die eruit springen. We hebben de honderddagenviering, de eindreis naar Italië, de studiekeuze na
de humaniora,... Maar de economische richtingen hebben ook nog het bedrijfssimulatiespel ‘Ecoman’.

de functies in het bedrijf waren: een algemeen directeur,
financiën, personeel, marketing, productie en logistiek.
Ook moest elk bedrijf een passende naam verzinnen en
hierbij een logo maken. We waren helemaal klaar voor
het treffen in de lokalen van KaHo Sint-Lieven.

The business world

Toen we om 8.30 uur allemaal op post waren in de hogeschool kregen we nog een korte inleiding tot het spel
in de grote zaal. Daarna werden we opgesplitst in de
reeds gekende groepen en kregen we iemand van het
EHSAL-korps als begeleider.

Wat is ‘Ecoman’ eigenlijk? Zoals reeds gezegd is het een
bedrijfssimulatiespel waarin we proberen een echt bedrijf na te bootsen. Zoals in de echte ‘business world’
hebben ook de bedrijven in het spel te kampen met de
vele moeilijkheden en regels. Het spel wordt gespeeld
met drie menselijke teams (elke groep bestaat uit ongeveer tien personen) en één computergestuurd team. De
deelnemende leerlingen komen uit alle economische
richtingen van de scholengemeenschap Sint-Nicolaas.

Minimobiels
En dit jaar was het onze beurt om te concurreren op de
markt van de minimobiels, die we moesten produceren
en verkopen. De voorbereiding van het spel verliep
goed. We kregen van onze leerkracht economie, mevr.
D’heer, op voorhand les over de financiële analyse en interpretatie van de verschillende ratio’s. Ook werden we
in een mum van tijd door mevr. De Schryver klaargestoomd tot experts in het brengen van een goede presentatie. Ondertussen kenden we de groepsverdelingen
al en konden we dus overleggen over wie welke taak in
het bedrijf op zich ging nemen, natuurlijk in overleg
met de leerlingen van de andere scholen. De verschillen-

De markt veroveren
Nu volgde een zeer bepalende stap: we moesten onze
doelstellingen formuleren. Onze groep wilde één derde
van de markt veroveren. Het bleek dat 33.33% marktaandeel halen ambitieus maar niet onmogelijk was. We
gingen van start en stelden alles in het werk om na vier
boekjaren onze doelstellingen te behalen. We bezorgden
extra opleidingen aan het personeel, een uitgebreide
promotiecampagne werd uit de grond gestampt, het beheer van machines en gebouwen werd onder de loep genomen, enz. Al deze inspanningen rendeerden en na
twee boekjaren behaalden we al een zeer mooie winst.
Die zou het jaar daarop nog zeer sterk toenemen.
Aan het einde van deze twee dagen ‘Ecoman’ gaven alle
bedrijven een presentatie, waarin ze hun beslissingen en
resultaten kwamen verdedigen. Alle deelnemers kregen
ook een getuigschrift waarin vermeld staat dat ze deelgenomen hebben aan dit economisch spel.

Leerrijk en aangenaam
‘Ecoman’ was een leerrijke, en ook toffe ervaring. Je
leerde beslissingen nemen, die een invloed kunnen hebben op het resultaat van je bedrijf, maar je leerde ook in
te spelen op handelingen van je concurrenten.
Resten ons nu nog de mooie herinneringen en natuurlijk ook de praktische kennis die we hebben opgedaan
gedurende deze twee dagen. Het is een initiatief dat echt
de moeite waard is!
STEFAAN BELON (6EWI)
EN STIJN VEREECKEN (6EMT)
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100-dagen van zesdejaars

Er toen waren er nog 99
Nog voor de lente begint – dit jaar een héél stuk ervoor – komt er
een dag waar velen naar uitkijken, die sommigen vrezen, waar een hele
groep geëngageerden hard aan werkt en waarvan iedereen hoopt dat hij
(positief) gedenkwaardig wordt. En dat werd hij. Een ‘mozaïek’ van
de Honderd Dagen uit de mond van de ‘feestvarkens’.

Er is een vreemde ziekte opgedoken bij de laatstejaars in
Sint-Niklaas: de honderddagenkoorts. De symptomen?
De leerling in kwestie staat vrijwillig veel vroeger op dan
normaal. Hij of zij negeert waarschuwende borden als:
“Smijtzone. Betreden op eigen risico.” Na verloop van
tijd hangt de patiënt vol confetti en kleverige producten.
Een simpele wasbeurt volstaat niet om de ziekte te genezen. Ook leraars zijn vatbaar voor het virus. Sommigen
verlaten bijvoorbeeld hun vertrouwde wiskunde en
gooien een bowlingballetje mee. Een receptie en véél
eten kunnen de ziekteverschijnselen tijdelijk onderdrukken en een fijne show doet wonderen. Uit voorzorg raden we echter aan om de besmette leerlingen binnen
een termijn van honderd dagen vrij te laten.
LIESBETH KEMEL (6 LWIB)

Wakker worden
Nadat iedereen zich proper gemaakt had, trok een homogeen roze bende onder een dreigende hemel naar
de gewijde bowlingtempel Bad Michel. Na de ietwat
verwarrende organisatie konden er toch nog minstens
2 partijtjes gebowld worden. De honderddagensfeer
werd nog maar eens bevestigd door een kudde menskoeien afkomstig van een ander soort school. Daarnaast
maakten de rookmachine en de geluidsinstallatie van de
bowlingbaan een Zillion avant la lettre. Zo werden de
leerlingen die er de avond tevoren iets te hard tegenaan
gegaan waren wakker gehouden met dubieuze muziek.
Heel de tijd (ook op de middag in de keuken en na de
middag) werd Noom van 6EMT gevolgd door een cameraploeg van Woestijnvis: ze maken namelijk een programma over hem.
Verscheidene games, strikes, spares en sandwiches met
preparé later werd de terugtocht gemaakt. Onder een
stortregen vond men de weg naar de polyvalente feestzaal.
LAURENS MERTENS (6 GL)

Actua

Koorts

Vuil moet
Zoveel jaren wacht je op jouw beurt. Elk jaar zie je een
nieuwe lading uitbundige zesdejaars die zich eventjes
absoluut niets aantrekken van de rest van de wereld en
zich eens goed laten gaan. En elk jaar wordt de drang en
zin groter om daar dan op een dag zelf te staan groter.
Alhoewel ... met die verscherpte maatregelen dreigde het
meer een volledig geleide speeltuin te worden dan de
braspartij die we liever zouden houden. Maar toen puntje bij paaltje kwam, konden wij ’s morgens toch constateren dat er veel vuile jongelui rondliepen. Met goede
hoop vertrokken we dus vanuit de school – waar we onze rugzakken veilig hadden kunnen droppen – als de gesmeerde bliksem naar het gereserveerde pleintje aan de
oude kerk. Tot mijn grote opluchting lieten de politiemensen de meeste jongeren ongestoord genieten. Alhoewel er vooral confetti, ketchup en de alomgevreesde
varkensstift aanwezig waren, kon de pret niet op. Veel
bekende gezichten, nog meer onbekenden en nog veel
meer confetti zorgden ervoor dat elkeen zijn gading
vond. Het was dan ook een feit van ‘te nemen of te laten’, want eens je daar was, was de kans 0.01 percent dat
je er ook proper terug wegging.
Voldaan van al het gegooi en nog duidelijk de tekenen
van de strijd dragend, werden we op tijd terug aan de
schoolingang in de Stationsstraat verwacht. Daar werden
we opgewacht: ‘grondig’ gecontroleerd en gekeurd op
onze toelaatbaarheid op school. We moesten onszelf dus
terug ‘verschonen’.
Ik pleit ervoor dat dit smijtfestijn ook volgend jaar nog
zou kunnen en mogen doorgaan.
REINOUD DHOLLANDER (6 LWIA)

>>>
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Beetje ‘overuren’ en dan de nacht in
’s Middags een optreden van de ‘Superficial Heroes and
Friends’, waaronder yours truly. De collegeband is een
traditie, en die mogen we niet zomaar opgeven. Er waren opvallend veel ‘smurfen’ in de zaal: eerstegraads die
de sfeer komen opsnuiven. Ja, de oudsten van de school
zijn geeft het recht neer te kijken op de lagere jaren, ook
dat is traditie. (nvdr. Alhoewel ...)

Actua

Een drummer krijgt stress
Een week voor de krokusvakantie kwam een vriend me
vragen of ik geen zin had om te drummen in het muzikale gedeelte van de Honderddagenshow. Een paar nummertjes spelen achter mijn vertrouwde drumstel om de
mensen van het zesde jaar een beetje te entertainen leek
me helemaal geen slecht idee. Er was ook voldoende tijd
om te repeteren tegen de eerste vrijdag na de krokusvakantie. Geen probleem dus. Maar het verliep helemaal
anders dan gehoopt.
Een eerste tegenvaller volgde al snel: we zouden niet
voor een bescheiden publiek van zesdejaars spelen, maar
wel voor een hele feestzaal, gevuld met 500 Collegegangers. Die week is de band één keer samengekomen om te
bespreken welke nummers aan bod zouden komen. Om
intensief te repeteren zou er nog genoeg tijd zijn in de
krokusvakantie en de week erna. Maar toen kwam de
krokusvakantie: geen repetitie. De maandag na de vakantie: vreemd, nog geen repetitie. Dinsdag was het niet
vreemd meer, maar ronduit verontrustend. Uiteindelijk
hebben we donderdag in extremis nog even intensief
kunnen repeteren voor de show van de volgende dag.
De avond van de repetitie had ik reeds met een paar
vrienden van de klas afgesproken om het nachtleven in
Gent wat beter te gaan verkennen. Door gebrek aan slaap
kwam ik vrijdag aan op school als een halve zombie, onderhevig aan stress voor de show, met stevige hoofdpijn
en een enorme ‘goesting’ om, het maakte niet uit waar,
ergens in slaap te vallen.
Door de extreme spanningen herinner ik me niet zoveel
meer van het bowlen in de voormiddag. Eenmaal terug
op school bereikten de zenuwen hun maximum; een
uurtje voor de show leek het wel of de ziekte van Parkinson me te pakken had gekregen. Maar er was geen weg
terug, ik moest erdoor en ik zou spelen.
Uiteindelijk heb ik, buiten één enkele idiote fout, heel
deftig gedrumd en naar het schijnt hebben we de stemming er goed ingebracht bij het publiek. De rest van de
dag is me eigenlijk als een droom gepasseerd. Die avond
heb ik met het nodige verstand besloten om op tijd in
mijn bed te kruipen en mijn slaap in te halen.
CEDRIC DE BLAISER (6 LWE)
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En die typetjes: goed gedaan. Meneer Balthau samengevat in één kuchbui. En maar goed ook, want de enige
andere manier om hem weer te geven is een cursus van
2.300 pagina’s op het podium leggen, maar dat is veel
minder grappig. Alleen ‘de Cant’ hadden ze nog moeten
doen; die is immers ook in één woord weer te geven:
‘coschinusch’.
Onder het mom van een quiz werden verscheidene
sketches opgevoerd door de immer sympathieke Sebastiaan Van De Woude en Peter Jansens. Sebastiaans imitatie van meneer Verstraeten is nu al legendarisch. Alle
imitaties waren grappig zonder grof te worden. De quiz
werd verdiend gewonnen door het Rode Team (6GL6EMT-6LMT).
In ieder geval bleef iedereen ruim na het belsignaal rustig zitten, en de leerkrachten leken zich ook te amuseren, dus dat wil ook al wat zeggen.
En nadien, alle remmen los. Vrijdagavond en de lokroep
van de nacht: wie kan daaraan weerstaan?
JONATHAN VANDENBREEN (6 HW)

Waar de stem bleef stille staan...

Vrijdag 10 maart, 12.30 uur
Na een ochtendje bowlen drong de ernst van de situatie
pas echt tot mij door. Honderddagenshow! Al die dagen
en nachten van hard werken die ik erin had gestoken,
dreigden voor niets te zijn geweest. Ik zou mijn teergeliefde rol moeten doorgeven aan iemand anders. Dat
nooit! Dus ... een dosis keelpilletjes. Het mocht niet
baten. De schamele klanken die ik ’s ochtends nog kon
produceren, waren na de middag uitgedoofd. Met pijn
in het hart stond ik mijn rol af aan Maité; of toch de helft
van mijn rol, want eergevoel blijft eergevoel.

De beuk erin
Stikdonker.
Ruige basklanken doen je lichaam trillen.
Rook.
Discolampen schijnen over honderden hoofden.
Lachende, pronkende en blije gezichten.
Iedereen uitgelaten.
Dit kan niets anders dan de honderddagen-middaganimatie van de zesdejaars zijn! Dj’s Koen, Raph en Tim
draaiden van twaalf tot half een hun beste schijfjes en
brachten meteen de sfeer erin. Na deze opwarming kon
de hoofdact beginnen. Om 12.30 uur stipt sloeg de bassist zijn eerste snaar aan. Onmiddellijk een schot in de
roos. Een cover van ‘Rage against the machine’ zette de
hele sporthal op stelten. Pogo, pits, duwen, trekken,
springen, dansen... alle vormen van bewegen kwamen
aan bod. De gelegenheidsband treedt ook in het ware leven op onder de naam ‘Superficial Heroes’. Drie van de
vier bandleden gaan naar school op het SJKS en grepen
deze kans om hun band te promoten. Op enkele eigen
nummers en covers werd even heftig doorgefeest. Dan
volgden welgemeende felicitaties. Mijnheer Van De
Wiele prees hen omdat ze de eerste band in jaren waren
die zich aan het tijdschema hield. Drie directeurs voegden er hun gelukwensen aan toe. Een geslaagde show!

Vrijdag 10 maart, 15.00 uur
Iedereen van de honderddagencrew begon nu wel kriebeltjes te voelen. Na zo lang werken mochten we eindelijk het resultaat van onze arbeid tonen: het beloofde een
spetterende show te worden.
De show begon, en dankzij onze steracteurs Peter en Sebastiaan, kwam ons publiek al snel niet meer bij van het
lachen. Imitaties allerhande: weinigen van de leerkrachtengroep bleven gespaard. Tot dan toe was onze bedoeling geslaagd, en het was natuurlijk te hopen dat de leerkrachten in kwestie er ook mee konden lachen.
Toch verminderden mijn zenuwen helemaal nog niet,
mijn moment-suprême kwam er immers aan. Tenminste, als mijn stem...
Met een bang hartje ging ik op de stoel zitten, ik keek
over de meer dan honderdkoppige zaal, waar iedereen al
veelbetekenend gniffelde. Na mijn eerste klanken keek
iedereen naar me alsof ik één of ander vreselijk monster
was (zonder stem dan wel). Nu ja, ik kan het hen niet
kwalijk nemen: het grootste lawaai van het Sint-JozefKlein-Seminarie zonder stem, je zou voor minder lachstuipen krijgen.
Enkele minuten en veel stemgekraak later was Missie
Honderd Dagen voor ons afgelopen, maar aan de reacties van de andere zesdejaars, de leerkrachten en het voltallige directieteam konden we merken dat deze meer
dan geslaagd was.
Fier als een gieter, moe en voldaan maar doodziek,
kroop ik om zes uur in mijn bed. Uitgaan zat er voor mij
helaas niet meer in.

DENNIS DE CAT (6 LWIA)

ELS JACOBS (6MWE)

23

Actua

Vrijdag 10 maart, 6.45 uur
Luid meisjesgekwetter schalde door mijn al te pijnlijke
oren. Half slapend trok ik mijn ene oog open, maar ik
was gedoemd het meteen weer te sluiten. De wekkerradio bracht me meteen weer met beide voeten op de
grond. Na amper drie uur slapen, moesten we over enkele minuten op de trein Gent-Antwerpen zitten.
Ik probeerde de woorden “Moeten we nu écht al opstaan?” uit te spreken. Gelach alom. Wat was er in hemelsnaam met mijn stem aan de hand? Het enige dat
mijn stembanden produceerden was een speenvarkenachtig gepiep. Een groot glas fruitsap hielp niet. Het zou
de hele dag beeld zonder klank worden.
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Een scheids en twee
mannen met snelle benen
Prefect Benny Heyninck is een aandachtig krantenlezer. Geen leerling
of oud-leerling wordt vermeld of onze prefect merkt het op. Uit de oogst
van de voorbije maanden pikken we het verhaal over scheidsrechter
Bart Vertenten en de knappe prestaties van wielrenners Laurens Coucke
en Thibault Koppen.
Opvallen door onopvallendheid

Actua

Bart Vertenten (6LWE) kwam uitgebreid aan bod in een
krantenartikel van Hendrik De Groeve. Uit het artikel enkele fragmenten.
“Bart Vertenten, amper 17 jaar, maakte onlangs zijn debuut in tweede provinciale afdeling. Paul Huylebroeck,
voorzitter van de Oost-Vlaamse scheidsrechtercommissie, was getuige hoe degelijk zijn jonge discipel zijn
maidenmatch in goede banen leidde.
...
“Ik voetbalde bij het vroeger FC Nieuwkerken, nu FCN
Sint-Niklaas, waar mijn vader terreinafgevaardigde is.
Een letsel deed me voor de arbitrage kiezen’, verduidelijkt Bart. ‘Als 14-jarige kreeg ik de smaak te pakken toen
men me vroeg de duiveltjes te fluiten. Na het officiële
toegangsexamen maakte ik snel promotie. Ondertussen
volg ik de vervolmakingscursus.’
...
Schrikt negatieve kritiek op scheidsrechters je af? ‘Integendeel, het sterkt me om mijn opdracht naar behoren
uit te voeren.’, klinkt de verstandige tiener. ‘Wie ik als
voorbeelden koester? Paul Allaerts en zeker Pierluigi
Collina. Ik heb het levenswerk in boekvorm van de Itali-

aanse topref verslonden. Nochtans wil ik niemand kopiëren. Opvallen door onopvallendheid. Dat is de
kunst’, zegt Bart. Na de zomer wil hij zijn hobby combineren met universitaire studies.”

Laurens boekte
eerste overwinning
Laurens Coucke (4Sb) haalde eveneens het nieuws. Hij
won een wielerwedstrijd voor nieuwelingen in Sinaai.
“De renner met rugnummer 59 toonde zich de snelste.
De Waaslander van Hoop op Zegen Beveren maakte zijn
spurtreputatie volkomen waar. Na twee tweede plaatsen
en enkele bemoedigende ereplaatsen was het eindelijk
bingo voor de tweedejaars uit Sint-Gillis-Waas.
‘Toen de sprint er aankwam, ben ik voluit mijn kans gegaan. Ik werd geholpen door een ploegmaat die de
sprint aantrok. Eén renner probeerde ons nog te verrassen. Achteraf kreeg ik te horen dat het de provinciale
kampioen (nvdr. Gijs Van Hoecke) was. Eerlijk gezegd,
ik kende hem niet. Uiteindelijk kwam ik er vlot over.
Zo’n overwinning smaakt naar meer’, aldus Laurens.”

Thibault heeft nog niet
de benen van vorig jaar
Thibault Koppen (5WSP) verklaarde in een krantenstukje dat hij nog niet de benen heeft van vorig jaar en dat hij
dit seizoen al meermaals door brute pech uit de voorste
gelederen van het peloton werd teruggeslagen. Niettemin kon hij al twee keren de handen in de lucht steken!
DVR
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De Pillecyn en Van Wilderode terug naar hùn College

Een smaakvol literair aperitief
Op zondag 30 april was het College gastheer voor een honderdkoppig gezelschap
van leden van de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode en van het
Filip De Pillecyn Comité. Het literair aperitief ging door in onze Anton van
Wilderodezaal en werd muzikaal opgeluisterd door huispianist Yannick Van de
Velde (4Lb) die werken uitvoerde van Mozart, Chopin en Debussy. Hij verbaasde
eenieder door zijn virtuoze spel.

Prof. dr. em. Marcel Janssens belichtte in een knap betoog de relaties tussen de beide schrijvers. De professor
vertelde dat het hem een waar genoegen was in het SJKS
en dan nog in die zaal iets over Cyriel Coupé te vertellen.
Prof. Janssens:
“Cyriel Coupé kwam als leerling in het SJKS in 1933 en
was klasgenoot van o.a. Maurice Coppieters. In 1944 werd
hij priester gewijd en na zijn kandidaturen Klassieke Filologie in Leuven begon hij les te geven aan het SJKS, ononderbroken van 1946 tot zijn oppensioenstelling in 1983,
een vrij unieke gebeurtenis in het bisdom Gent. Priesterleraars werden zeer regelmatig van post veranderd om
meestal te eindigen als parochiepriester. Coupé ‘kweekte’
o.a. de schrijvers Paul Snoek, Tom Lanoye en Eric Spinoy.
Ook Filip De Pillecyn, die 27 jaar ouder was dan Cyriel
Coupé, was ooit leerling aan ons College (1902-1910)
waar hij in de klas zat met de latere zalige Edward Poppe.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg zijn Vlaamsgezindheid, in Sint-Niklaas ontstaan en in Leuven tijdens zijn studies in de Germaanse Filologie fors aangewakkerd, een
krachtige opstoot onder invloed van de Frontbeweging.
Zijn doctorale dissertatie uit 1926 handelt niet toevallig
over Hugo Verriest. In 1920 had hij in Brussel de Bond der
Oost-Vlamingen gesticht. Van 1933 tot 1944 was hij leraar in het Atheneum te Mechelen, waar hij de schrijver
Piet Van Aken onder zijn leerlingen gekend heeft.

Actua

Walter Roggeman verwelkomde het geïnteresseerde publiek en lichtte toe hoe hij beide schrijvers had gekend:
Anton van Wilderode (E.H. Cyriel Coupé) als leraar Nederlands bij wie hij stagelessen mocht geven en die hij
later als collega in ons SJKS mocht meemaken en Filip De
Pillecyn die hij dagelijks ziet in de vorm van een beeld,
een erfenis van zijn voorganger Daniël De Smet bij wie
Filip De Pillecyn in z’n bureau stond. Hij benadrukte
dat, hoe beroemd en erudiet ook, de beide schrijvers
konden omgaan met gewone mensen. Dit is trouwens
een van de kenmerken die het SJKS probeert door te geven: welke talenten de school, de leraar of de leerling
ook bezit, eenvoudig blijven is de boodschap.

IJzerbedevaarten en op gouwdagen van Oost-Vlaamse
studenten. Aan dat eerlijk engagement zal hij vooral
een geschokt rechtsgevoel overhouden. Van Wilderode
schrikt er na de Tweede Wereldoorlog niet voor terug
om zijn vriend, die op een wreedaardige wijze door de
repressie was afgestraft, mentaal te volgen met een vrijmoedig uitgesproken Vlaams-nationaal engagement door
bv. lid te worden van het IJzerbedevaartcomité en bindteksten te schrijven voor de IJzerbedevaarten en voor de
Zangfeesten. De Pillecyn werd aan de deur gezet bij de
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en zelfs in 1947
ontslagen als gewoon lid van de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, waar Van Wilderode, gedreven door dezelfde volksidealen, hem op voortreffelijke en waardige wijze heeft vervangen.
...
Coupé zorgde ervoor dat De Pillecyns werk bekend raakte én bleef. Hij vergeleek hem met onze grootste OostVlaamse schrijver: Karel Van de Woestijne. Via de Boekengilde De Clauwaert, werd ‘gestrafte’ Vlaamse schrijvers toch nog de kans geboden om hun werk gepubliceerd te krijgen. Coupé droeg daar een niet onaardig
steentje toe bij: zijn woorden waren veel meer dan getuigenissen van een vriend: hij kleefde ze met waarachtige vriendschap en onbetwistbare oprechtheid eerbiedig op De Pillecyns werk en persoon. Ooit zei De Pillecyns echtgenote dat geen mens haar man beter kende
dan Anton van Wilderode.

Vlaams
Hun Vlaamsgezindheid werd hen niet steeds in dank afgenomen maar toch mag hun doorzetting exemplarisch
genoemd worden: Filip De Pillecyn hield toespraken op

Het Wase grensland
Dichter bij zijn geest dan wie ook, was Van Wilderode gefascineerd door ‘een eerder schijnbare dan werkelijke twee>>>
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slachtigheid in hem’: De Pillecyn schreef het meest verdroomde en suggererende proza van de Zuid-Nederlandse
letterkunde, én hij was ook de puntige opsteller van ‘cursiefjes’, pamfletten en scherpe stukken. Van Wilderode
noemde hem niet onterecht ‘een Vlaamse Van Schendel’,
ja, ‘de Prins van het Nederlandse proza’. Hij werd toen ‘kapotgelezen’. Maar anderzijds schreef hij in 1979 ‘Face au
mur’, een bijtend relaas van zijn gevangenschap, opgedragen aan allen die ooit boeien droegen.
Wat bracht beide schrijvers zo dicht samen? Ze kwamen
beiden uit het Wase grensland: Anton van Wilderode uit
Moerbeke, aan de grens met Nederland en De Pillecyn
uit Hamme, het grensland van het Waasland. Deze natuur was voor beide auteurs meer dan een esthetisch decor. Hun werk is doordesemd door de liefde, de weemoed voor en het heimwee naar het land, ‘hun land’.
...
Ondanks zijn getormenteerd leven was De Pillecyn geen
verbitterd man: integendeel. Hij was de gezelligheid
zelve. Het oeuvre van De Pillecyn bestaat niet louter uit
streekromans: het zijn eerder bezielde getuigenissen van
iemand die geraakt is door de zuiverheid van zijn land.
...
Zijn hun boeken en verzen dan ongelezen restanten van
‘bibliotheekauteurs’? Wegens zijn Vlaams verleden werd
De Pillecyn verguisd. In de recent gepubliceerde Nederlandse literatuurgeschiedenis (1945-2005) wordt zijn
naam uitgerekend tweemaal genoemd, maar geen enkel
van zijn meesterwerken (De Soldaat Johan, Rochus,
Mensen achter de dijk, ...) was voor de auteurs van het
naslagwerk de moeite van het vermelden waard.
...
Ook Anton van Wilderode, die ooit door Herman De Coninck werd geloofd om het poëtische kaliber van zijn
dichtbundels en door Benno Barnard de Vlaamse Vergilius
werd genoemd, is ‘naar links’ niet goed overgekomen en
wordt vooral in Nederland afgekraakt als ‘de zwartrok van
Diksmuide’. Nochtans kreeg hij tal van belangrijke onderscheidingen (o.a. tweemaal een driejaarlijkse Staatsprijs en
een doctoraat honoris causa aan de KU Leuven).”

De Pillecijncomité
De Vriendenkring Anton van Wilderode en het De Pillecyncomité hebben een gezamenlijke doelstelling: ze
proberen het merkwaardige leven en vooral het omvangrijke oeuvre van beide schrijvers in de (internationale) belangstelling te houden.
Prof. dr. Emmanuel Waegemans, hoofdredacteur en
voorzitter van het Filip De Pillecyncomité, gaf een inleiding op de presentatie van het eerste nummer van de Filip De Pillecynstudies. Dit comité werd in het leven geroepen om het succes van het Filip De Pillecynjaar 2004
verder te zetten. In het najaar van 2005 werd de eerste aflevering van het tijdschrift boven de doopvont gehouden. Het jaarboek staat open voor iedereen die wil bijdragen tot de exploratie van het veelzijdige oeuvre van
één der klassieken van de Vlaamse literatuur en niet weg
te denken figuur uit het Interbellum. Daarom probeert
het comité de wetenschappelijke studie over het werk en
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het leven van De Pillecyn aan te moedigen. Op die manier poogt het een genuanceerd beeld te geven van de
schrijver, de journalist, de politieke figuur en de ambtenaar die De Pillecyn was. Er bestaat nl. nog geen bio- of
bibliografie van de schrijver! Prof. Waegemans lanceerde
ook een oproep tot medewerking om documenten en fotomateriaal door te spelen. (U vindt het adres onderaan.)

De Pillecyn over het College
Jurgen De Pillecyn, achterneef van de schrijver, las enkele fragmenten voor uit de herinneringen van zijn grootoom aan het College, waar hij niet aan zijn humaniorastudies mocht beginnen omdat hij geen Frans kende.
Daarom volgde hij van 1902 tot 1904 les in het ‘Institut
Saint-Joseph’ in de Ankerstraat waar zoals in vele Vlaamse scholen in die tijd, de leerlingen gedwongen werden
hun klasgenoten die even geen Frans spraken op de
speelplaats of elders via het ‘signe de langue’ te verklikken. Een van de fragmenten ging over priester-leraar
Eugène D’Hove(?), die in de retorica (de laatste klas van
de humaniora) Latijn, Grieks, Frans en Nederlands gaf
en die De Pillecyn in bescherming nam toen hij in zijn
valiesje een briefje vond van een meisje waarvoor de
jonge De Pillecyn enige sympathie voelde. In die periode werd ook de basis gelegd van zijn schrijverscarrière:
de leerlingen moesten teksten schrijven over bepaalde
onderwerpen (in het Latijn, het Grieks, het Frans en het
Nederlands) én ze moesten elkaars werk bekritiseren.
Een prille vorm van literaire kritiek.

De Vlinderboom
Beatrijs Van Craenenbroeck, algemeen secretaris van de
Vriendenkring Anton van Wilderode stelde daarop deze
kring voor. Ze proberen o.a. het werk van Van Wilderode in zoveel mogelijk talen te laten vertalen en het te verspreiden in zoveel mogelijk landen via colloquia, symposia, literaire salons en publicaties van bundels. De uitgave waarop deze kring terecht fier mag zijn is de vertaling in vier talen (het Frans, het Engels, het Spaans en
het Portugees) van ‘De Vlinderboom’, het onvolprezen
verhaal in dichtvorm (96 gedichten van 3 kwatrijnen)
uit 1985 over de laatste twee levensjaren van Keizer Karel, op weg naar het klooster van Yuste in Spanje waar hij
in 1558 overleed. Zoals de vlinderboom, een sterke
heester die ’s zomers honderden vlinders aantrekt, zo
trok de sterke figuur van de keizer, mensen rondom zich
aan. Anton van Wilderode kruipt a.h.w. in de huid van
de keizer.
Daarna lazen collega Inge Callewaert in het Spaans, prof.
Waegemans in het Portugees en Beatrijs Van Craenenbroeck in het Nederlands, het Frans en het Engels de twee
gedichten ‘Terug’ en ‘Weemoed mijn wereld’ voor.
Meer info op www.antonvanwilderodeinternationaal.be
en bij het Filip De Pillecyn Comité, p/a Marktplein 1,
9220 Hamme.
JH

Nieuws uit
onze bruisende basisschool
Onze kleuters genoten van het ballonnenspektakel ‘Het
laatste draakje’ en van het toneelstuk ‘Wolk’.

%
Sinds 1 januari 2006 beschikken wij over 5 volwaardige
kleuterklassen: een peuterklas, een eerste en tweede
kleuterklas en twee derde kleuterklassen.

B
Het kleuterwagenpark werd uitgebreid met 10 nieuwe
fietsjes, waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt tijdens de speeltijden.

p
De derde kleuterklassen vierden ook hun laatste ‘honderd dagen’. Neen, geen vroeg ontbijt, neen, geen disco
of smulpartij....maar wel met een dansje en ... samen
vereeuwigd op de foto

‘Welkom’ aan ‘de honderdste ingeschreven kleuter’. Het
is een feit en om dit unicum voor het College te vieren,
werd er een feestelijk programma aangeboden.

L
Tijdens de paasvakantie werden nieuwe toiletten gebouwd aan de derde kleuterklassen en werden ramen
vernieuwd.

i
Studenten uit onze middelbare afdeling deden mee met
de kleuters in de gymles. Ook was er een gymles met de
mama’s en papa’s. Het was een prachtig gebeuren, waarbij zowel groot als klein zich van hun ‘grootste’ kant lieten zien.

De lagere school
Zilveren Jazz at the College
Op Sint-Jozef vierde men sfeervol Eucharistie rond het
thema ‘Ben ik een kruis voor een ander?’. Aansluitend
gingen de leerlingen per leeftijdsgroep aan de slag:
knutselen, kwissen, sporten,... Na de middag snoepten
we van een ijsje en vooraleer ook mee te doen aan de
ballonnenwedstrijd, genoten allen van het Brussels
schooljeugdtheater in de feestzaal. Zij brachten het stuk
‘De knecht met zes meesters’.

%
De volgende avond vierden de ouders en heel wat sympathisanten ‘The sixties night’. De Calfac zat afgeladen
vol en de sfeer was super. Het feest duurde dan ook voor
velen tot in de vroege uurtjes!

B

V
Tijdens de Sint-Jozefsdag dansten de geuren van frietjes
doorheen heel de school. De kleuters deden zich er te
goed aan en kort na de middag genoten ze van een ijsje.
In de namiddag gingen ze volledig uit de bol. In de Anton van Wilderodezaal genoten de kleuters en hun juffen van de Bits-Bats-Botsshow, gebracht door theater Fabularasa. Tot slot hielpen ze mee om vierhonderd ballonnen in de lucht te sturen, waardoor de helderblauwe
hemel boven onze school gevuld werd met dit kleurrijk
spektakel.

Q

Tijdens de eerste week van de paasvakantie namen bijna
100 leerlingen deel aan een driedaagse Paassport- en
computerstage. Elke dag kregen de kinderen 4 uren
sport en één uur computer voorgeschoteld. Tussen de
middag kon er gebold worden met fietsen, steps, onelineskates, skateboards,... Ter afsluiting werd elke deelnemer bedacht met gelukwensen van de directeur, met een
diploma, een cd en een voetbal. Deze activiteit is al jaren
een succesnummer dat veel waardering krijgt van de ouders en de kinderen.

p
Op 25 mei beleefden 27 kinderen van het eerste leerjaar
hun grote dag in de Collegekerk: de Eerste Communie.
Zij vierden mee rond het thema: ‘Een lichtje voor een
ander!’ Na deze stemmige en emotionele viering zaten
meer dan 300 familieleden aan in de calfac aan een koffietafel. Het begin van een reuze feestelijke dag.

V

>>>
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Uit onze basisschool

De kleuterafdeling
Kleuters vierden laatste 100-dagen!

ic
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De kerstmarkt bracht 1250 euro op ten voordele van
Home Vesta, een tehuis waar volwassen andersvaliden
terechtkunnen. Tijdens de stiftenverkoop voor de Damiaanactie verkocht de lagere school voor 2310 euro en
Broederlijk Delen kon men 1938,50 euro schenken.

Uit onze basisschool

Q

Cedric Van Heck, leerling uit 3C schreef een verhaal,
‘Gefluister in de nacht’, in het kader van de ‘Pak-je-penwedstrijd’ ten voordele van de Cliniclowns. Uit meer
dan 9000 inzendingen selecteerde een nationale jury
hem als één van de vijftig laureaten. Het werk van de
laureaten wordt gepubliceerd in een boek (opbrengst:
ten voordele van de Cliniclowns).

Ieder schooljaar kiest onze school een project. Dit jaar
werd gewerkt rond het thema: ‘Sprookjes’. Van in de
eerste kleuterklas tot en met de leerlingen van het zesde
leerjaar werkten alle kinderen rond dit thema. Tijdens de
openschool werden de resultaten hiervan gepresenteerd.

Voor veiligheid: agent Rob bezocht alle klassen om iedereen te wijzen op de gevaren in het verkeer en politieinspecteur Mario Van Hove lanceerde het Megaproject in
het zesde leerjaar: dit gaat over drugspreventie.

L

Q

Allerlei culturele activiteiten krijgen in onze basisschool
een vooraanstaande plaats. Frank Pollet, jeugdschrijver,
kwam vertellen over zijn werk aan de kinderen van het
zesde. Ook werd in die klassen aandacht besteed aan
‘250 jaar Mozart’ en aan één van de grootste Belgen:
Mercator. De zesdes waren actief in een drukatelier en
keken samen met het 5de leerjaar naar de theaterproducties ‘Titus’ en ‘Liefs’. Het eerste en tweede leerjaar
genoten van ‘Nietes, welles’, een absurd theateravontuur en van ‘Het laatste draakje’, een poppentheater met
ballonnen. Ze gingen ook naar het verteluurtje van
jeugdschrijver Jonas Boets.

Ook op sportief vlak liet men zich gelden. Spel met de
bal, Kronkeldiedoe en sportmarathon, aangevuld met de
sportdagen en vriendschapsdagen zijn een vast item geworden in het sportgebeuren. Zo ook blijft de tweewekelijkse omnisport heel wat sportievelingen aantrekken
op woensdagnamiddag. Onze lopers behaalden podiumplaatsen tijdens de Sterloop. Met de ganse school werd
er duchtig geschaatst in Kristallijn. Het vierde leerjaar
heeft zich geplaatst voor de provinciale finales ‘Tussen
vier vuren’, terwijl de jongens van het vijfde en de meisjes van het zesde dit ook deden in de netbalcompetitie.

i
‘Jazz at the College’ vierde zijn 25ste editie met een
prachtige affiche. ‘The New Orleans Roof Jazzmen’, bijgestaan door Norbert Detaeye, brachten een prachtige
jazzavond. Ondanks de eerste zware sneeuwval daagden
toch een grote schare enthousiaste jazzliefhebbers op
voor dit jaarlijks jazzfestijn.

%
Een grote opkomst viel ook te noteren bij ‘Wiet 5+’, een
bevlogen figurentheatervoorstelling met symfonisch orkest, georganiseerd door Jeugd en Muziek. Het 65-koppige Jeugd en Muziekorkest van Antwerpen verzorgde
de muziek, terwijl theater Tieret de zaal boeide met zijn
poppen die naar het gelijknamige boek van Marc De Bel
het verhaal visualiseerden. Opmerkelijk: bij de poppenspelers zagen wij Bram en Vik Noens, Steven De Beleyr
en Steven Van Peteghem, allen leerkrachten van onze
school!

B
Met de neus op de feiten, dat kan je wel zeggen. Het eerste leerjaar ging naar de zoo, naar de fruitwinkel en het
kerkhof en beleefde in de Baobabwereldklas het leven in
Senegal. Het derde leerjaar bezocht de zuivelfabriek in
Drongen, het vierde leerjaar ging op stroperstocht in
Stropersbos en het zesde leerjaar bezocht het Belgisch
Parlement en de stad Brussel; zij brachten tevens een bezoek aan het Zwin en de haven van Antwerpen.

p
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In de tweede week van de paasvakantie stond het Watermolentornooi op het programma; dit is een voetbaltornooi voor ploegen van de 1ste en van de 2de graad. Ook
onze school prijkte op de affiche voor beide graden.

i
Aansluitend aan de paasvakantie vertrokken de leerlingen van het zesde leerjaar voor een hele week op bosklassen naar Ovifat, een prachtige streek in de Hoge Venen. Natuurexploratie, historische en aardrijkskundige
oriëntatie kregen volle aandacht. Vooral de sociale waarde van het gebeuren – vijfdaagse! – mag men zeker niet
onderschatten.
JOS CRUYPLANDT

nieuw

Het leven zoals het is: dieren op school (part 1)

Of mice and men
De afgelopen jaren werd het min of meer een ritueel. Helemaal aan
het begin van het jaar wordt een beperkt aantal lockers aan de schoolbevolking aangeboden. Tegen een kleine huurprijs kan je je een klein
stukje College aanschaffen – enkele schamele kubieke decimeters
volstaan. Je voelt je meteen een stukje mede-eigenaar van de school.
Wie zich tijdelijk bezitter van zo’n kastje mag noemen, behoort meteen
tot een andere schoolkaste.

Knipoog

Je kan zo’n locker voor uiteenlopende doeleinden gebruiken. Hij leent zich perfect om er allerlei overbodig
materiaal tijdelijk in te stockeren: rommel die je boekentas onnodig verzwaart (lees: schoolboeken), zaken
die het daglicht niet mogen zien, verboden lectuur. De
dialoog “Waar is uw handboek? Niet bij?” – “Oei, die
ligt nog in mijn kastje. Mag ik er nog snel om?” behoort
ondertussen tot het setje standaardconversaties leerkracht-leerling.

De lege locker
Maar soms komt zo’n locker leeg te staan. Wat zonde is:
je hebt er toch een tiental euro’s voor neergeteld en dat
geld moet goed besteed worden.
Dat was ook bij een niet nader genoemde leerling uit het
vierde jaar, die we voor de gelegenheid met de naam
‘Fons’ zullen bedenken, een onder zestienjarigen weinig
gebruikelijke naam, zodat niemand zich persoonlijk
aangesproken zoude voelen.
Op een blauwe maandag laat Fons zich tussen neus en
lippen ontvallen dat zijn kastje ondertussen toch al een
hele poos leeg staat en dat hij al een tijdje plannen
smeedt voor een herbestemming van de vrijgekomen
ruimte. Zijn klasgenoten pikken hier gretig op in. Lustig
suggereren en fantaseren ze alternatieve gebruiksmogelijkheden.
“Verhuur dat kastje door: ik ken nog wel een paar mensen die hun gerief niet meer in één locker kwijt kunnen
en op zoek zijn naar een tweede!” Hm, interessant, maar
ook riskant. Toch maar niet. Afvoeren. Volgend voorstel?
“Kunnen we geen schimmels kweken in uwe locker? Als
we nu allemaal onze boterhammen in die locker stampen en binnen een maand terugkomen, hoe zouden die
er dan uitzien?” “En ik kan den boel achteraf opkuisen
zeker? Vergeet het maar!” wimpelt Fons vriendelijk
doch kordaat het voorstel af. Tijdelijke stockering van
gevaarlijke goederen als mp3’s, Ipod-nano’s dan? Neen
dank u.

Dierenvrienden
“Zeg, zo’n kastje, dat is toch perfect om een klein diertje
in te steken!”
Daar heeft de Fons wel oren naar: “En aan welk diertje
hadt gij zo gedacht?” “Iets dat weinig ruimte nodig
heeft en toch ook wel een beetje een nachtdier is, want
zo’n locker, daar komt redelijk weinig licht binnen.” Al-

le levende wezens die tot de klassen van vissen, amfibieën en vogels horen, vallen snel af. Even wordt overwogen om een stel wandelende takken in de kleine ruimte
te huisvesten, maar dat pad wordt snel verlaten. Ook de
opties vogelspin (te duur, te akelig), sprinkhanen (dat
bijt overal gaten in), zijderupsen (te veel onderhoud) en
kakkerlakken (te vies) worden snel afgevoerd.
“Een hamster, zou dat niet iets zijn? Niet te groot, maakt
geen lawaai en ziet er nog lief uit ook.” Het voorstel
wordt ei zo na op applaus onthaald. “Doen we!” Nu nog
collecte houden onder de medeleerlingen en de klashamster is een feit. Het is eens iets anders dan de obligate bak met duffe goudvissen die binnen de kortste keren
toch collectief de pijp aan Maarten schenken ten gevolge
van verregaande verwaarlozing.

Klashamster
wordt klasmuis
Afspraak om 16.05 u. aan de schoolpoort dus, om van
daaruit de dichtstbijzijnde dierenspeciaalzaak met een
>>>
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bezoek te vereren. Vier enthousiaste medeleerlingen
melden zich om de queeste naar de klashamster aan te
vatten en Fons’ locker met één of meer residenten te bevolken.
De monologue intérieur van de eenzame grijze roodstaart voor de vitrine wordt bruusk verstoord door een
groepje druk overleggende Collegeboys, de zo kenmerkende sportzak om de lenden, dat nonchalant zijn fietsen tegen de gevel gooit. De eigenaar, die eruit ziet alsof
hij ’s avonds met zijn eigen grasparkieten op stok gaat en
zich bij tijd en stond met graagte wentelt in een bad van
schelpenzand en zangzaad, kan nog net “Kan ik jullie
ergens mee helpen?” stamelen, maar wordt terstond
de mond gesnoerd. “Meneer, waar zitten hier de hamsters?” Een weinig beduusd, maar tegelijk ook blij met
zoveel kordate kooplust, leidt de man hen naar de juiste
afdeling, waar een dartele hamsterfamilie haar naam alle eer zit zaan te doen in een met zaagsel gevulde plastic
bak Eentje loopt zich de ziel uit het lijf in een zuurstokroze tredmolentje, een ander vermaakt zich in een plastic buizenstelsel in al even onnatuurlijke kleuren.
“Wat moet dat kosten?”
“Euh, een Russische dwerghamster komt op 7 euro, een
Syrische goudhamster is ietsje duurder.” “7 euro voor zo
een klein beestje?!?” laat Fons zich ietwat teleurgesteld
ontvallen. De gezichten betrekken, want een pienter en
vooruitziend rekenwondertje becijfert snel dat er ook
nog een kooitje voorzien moet worden, wat speciaal
voer, grondbedekking en een speeltje voor buiten de
schooluren, ten belope van enkele tientallen euro’s all
in. En dat bedrag ligt toch net iets boven het (bescheiden) budget. Enkele stemmen gaan op om het plan alsnog af te blazen.
Tot Fons’ oog valt op enkele doorzichtige bakken (type
doos crème glace) met daarop het opschrift ‘voedermuizen 1’. “Hé mannen, hebt ge dat hier al zien staan?
Maar enen euro voor zo’n witte muis. Daar kunt ge toch
niet voor sukkelen?” De lichte teleurstelling wordt snel
ingewisseld voor de beroezing van de euforie. “Béééstig!” “Nu ik eraan denk, ik heb thuis nog een oud kooitje staan, ik zal dat morgen meebrengen.” De beslissing
is gevallen: klashamster wordt klasmuis!
De verkoop wordt snel beklonken. Van het resterende
geld worden nog snel een klein voorraadje droogvoer en
wat houtsnippers voor op de bodem van de kooi gekocht. Vervuld van het idee “Wij gaan hier geschiedenis
schrijven” gaat het viertal zijns weegs, met een vers klasmuisje in een plastic bakje ergens diep in één van hun
rugzakken verstopt. Het arme diertje probeert in paniek
een uitweg te zoeken uit het doorschijnende geval en
heeft niet het flauwste vermoeden dat het ’s anderendaags attractie annex speeltje annex mascotte wordt van
een horde vierdejaars.

Timo
volgt les
Zo geschiedde. Mooi verstopt in een sigarenkistje wordt
het knaagdiertje de volgende dag het statige SJKS bin-
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nengesmokkeld. Ook het kooitje wordt clandestien binnengesluisd. Omgeven door een beschermende haag
klasgenoten, sympathisanten en toevallige passanten
opent Fons plechtig zijn locker, past het kooitje erin
(“Voilà se, juiste gepast!”) en monstert nog een laatste
keer de aanwinst, die ondertussen naar de naam ‘Timo’
luistert: “Welkom op het College. Veel plezier (sarcastisch, ja zelfs vilein lachje).”
Na een korte quarantaine van een lesuur of twee wordt
Timo voor het eerst uit zijn kooitje gelicht. “Kom jong,
mee naar de les!” Het diertje stribbelt een beetje tegen,
maar laat zich dan gewillig in het sigarenkistje waarin
het getransporteerd werd hijsen. Zonder er iets van begrepen te hebben is het bevoorrecht getuige van een bevlogen en energieke les muziek en maakt het onvrijwillig een gepeperde overhoring wiskunde mee (zo stil, je
kon er werkelijk een muis horen lopen). Of een behoorlijk langdradige les Nederlands (er even tussenuit muizen) en een zeer tumultueuze leswisseling (als de kat
van huis is...).
Timo van les naar les verhuizen wordt snel een ritueel.
Het godsgeschenk om de dodelijke verveling uit het leven van een vierdejaars te verdrijven; een samenzwering
tegen die betweterige leraars. Ha! Eindelijk een beetje
spanning en amusement.

Ternauwernood
ontsnapt
Twee keer scheelt het maar heel weinig. In een niet nader
genoemde les aardrijkskunde realiseert één van Fons’
medeleerlingen – die de eer had de muis die dag bij zich
te dragen – dat hij vergeten was het diertje te eten te geven. Hij had er dan ook niets beters op gevonden dan dit
nog snel voor het begin van die bewuste les te doen. Iedereen is druk doende zijn boeken te nemen en nog wat
te kletsen voor de leerkracht begint te zagen en van dat
moment zou hij gebruik maken om wat voer in het kistje te gooien. De leerling in kwestie opent het kistje op
een kier en als een hongerige leeuw schiet muis Timo
naar het streepje licht. Hij kan niet vermijden dat het
staartje van de muis even naar buiten zwiept. Een paar
klasgenoten kijken hem met grote paniekogen aan en
druk gesticulerend gebaren ze hem het kistje onmiddellijk weg te steken. Te laat.
“Hé gij daar, moet gij uw boek en uw map niet nemen?”
Paniekaanval, koud zweet, beginnend gestamel. Betrapt,
dat kan niet anders. Ai.
“Stopt al maar met prutsen en steekt die doos weg.”
Gered, zij het op de valreep.
Voorval nummer twee. Muis Timo wordt na een vermoeiende lesvoormiddag in zijn lockertje gelaten om
even op adem te komen. Voor een keer zijn er wat minder bodyguards meegekomen. De pakkans is toch miniem. Dat was buiten dhr. M. gerekend. Meneer M. was
net klaar met het opruimen van het chemielokaal. Als de
erlenmeyers, proefbuisjes en bunsenbranders weer netjes op hun plaats staan, sluit hij de deur van het lokaal

achter zich. Tot zijn oog valt op een vijftal joelende vierdejaars. Dat is niet te vertrouwen, dat kán niet deugen.
Die zijn vast één of andere streek aan het uithalen.
“Hela mannekes, wat is dat daar? Wat zijn jullie daar aan
het doen?”
Iedereen is ervan overtuigd: dit keer zijn we er gloeiend
bij. Toch de situatie nog even proberen te redden.
“Euh, niets speciaals, gewoon onze boeken aan het wegleggen.”
“Is dat zo plezierig. Zeg, wat hebben jullie daar in jullie
handen?”
Schichtige blikken gaan over en weer. Het Moment is gekomen: nog enkele luttele seconden en het geheim is
ontsluierd. Strafstudies en lange preken hangen als dreigende wolken in de anders zo heldere Lange Gang.
“Toch geen mes of zo?” vervolgt meneer M.
Eén leerling houdt het haast niet meer, is er rotsvast van
overtuigd ‘muis’ verstaan te hebben en staat op het punt
een bekentenis af te leggen.
Maar een klasgenoot die allerminst op zijn mond gevallen is, redt de situatie.
“Maar allez meneer, natuurlijk niet, we zijn wij geen
vandalen of zo!”
“Ha, dan is het goed.”
Meneer M. lijkt vrede te nemen met het antwoord en
beent weg richting leraarskamer.
Ten tweeden male gered.

Muis en de bende van 12
Heel leuk en spannend allemaal. Tot enkele dagen voor
de vakantie. Timo de muis bleek tijdens zijn mandaat
van klasmuis toch wel een respectabel aantal grammen
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aangekomen te zijn. De slanke flanken en de rankheid
waren verdwenen in een bolle buik en ook het bewegen
ging heel wat moeizamer – op het einde sleepte het dier
zich voort. De oorzaak leek vrij eenvoudig: wat de muis
in tussentijd allemaal niet binnengewerkt had, grensde
aan het onwaarschijnlijke. Naast standaard knaagdierendroogvoer werden boterhamresten mét beleg, snoep
waarvan de versheidsdatum al een tijdje overschreden
bleek, stukken fruit van donderdag-fruitdag en zelfs hele stukken cursus achteloos in het kooitje geworpen,
waarna Timo zich een allesbehalve kieskeurige eter betoonde en alles met smaak verorberde. Niemand die
zich daar vragen bij stelde. ’t Goed leven, zoals ze zeggen.
Dáchten ze. Hun naïviteit verbrokkelde snel. Twee dagen
voor de paasvakantie.
Monter opende Fons de locker. Het muisje sprong niet
meteen tegen de tralies van het ingebouwde kooitje, zoals het elke morgen placht te doen, blij eindelijk uit de
duisternis van het kastje bevrijd te worden. Timo had
zich achteraan teruggetrokken in een holletje van wol,
houtsnippers en een verknabbelde cursus Latijn. Om het
diertje beter te kunnen observeren haalde Fons het kooitje even uit de kast.
De verbazing was groot: Timo bleek helemaal niet van
het mannelijke geslacht te zijn, zoals iedereen aanvankelijk dacht.
Ze had namelijk het leven geschonken aan niet minder
dan twaalf naakte, roze kleintjes die volkomen blind en
hulpeloos rond, over en onder elkaar rondkropen.
Vreemd genoeg was het eerste wat in hem opkwam de
gedachte dat 13 muizen voor één euro wel erg goedkoop was, maar het volgende ogenblik diende de ene
praktische vraag na de andere zich aan.
Wat moest er met die muizen in de vakantie gebeuren?
Wie zou ze naar huis meenemen? Wat moeten we met
dertien klasmuizen (iedereen, behalve de meisjes, want
die zijn niet zo erg muis-minded, één muisje mee naar
huis geven)?
Snel werden de klasgenoten geïnformeerd en geïnterpelleerd. Niemand bleek bereid de muizen mee naar
huis te nemen.
“Daar gaan ze thuis niet mee kunnen lachen!”
“Ik ben heel de vakantie op reis!”
“Muizen stinken, bijten alles kapot en kweken als, tja,
euh, ... muizen.”
“Ik zou ze wel willen vervoeren, maar volgens mij gaan
die kleintjes al dat geschok onderweg niet overleven.”
Unaniem werd besloten de diertjes tijdens de vakantie in
de locker te laten (muizen zijn in de eerste plaats nachtdieren, die gaan dat niet erg vinden om in het donker te
zitten, luidde de achterliggende redenering). Net voor
het ingaan van de vakantietijd werd het kooitje in de locker voorzien van een overlevingspakket met extra water
en voedsel, om de eerste week door te komen. In de
tweede week zou één van Fons’ kameraden langskomen
om eten en drinken te verversen.
Dat was tenminste het plan.
>>>
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Zaagsel en nog eens zaagsel ...
Maar dat was zonder Luc Bocklandt, de onderhoudsman
van de school, gerekend. In de eerste week was hij druk
doende een aantal dringende herstellingen uit te voeren,
toen hij in de lange gang ter hoogte van de lockers wat
zaagsel zag liggen. “De kuisploeg zal zeker een stukje
gang vergeten zijn”, mompelde hij en hij veegde het
hoopje snel samen. Groter was zijn verbazing toen hij de
volgende ochtend op exact dezelfde plaats wéér een
hoopje zaagsel vond. Stilaan begon hij argwaan te krijgen. Toen het kuispersoneel één van de volgende dagen
op dezelfde plaats dezelfde ontdekking deed, was de
maat vol. Het zaagsel moest uit één van de kastjes afkomstig zijn. Zonder langer te aarzelen werden de kastjes één
voor één met een loper geopend. Na een twintigtal kastjes volgepropt met schoolboeken, papieren en rommel
allerhande, had hij eindelijk de juiste locker te pakken.
Een weeë geur (een mengeling van uitwerpselen en rottend fruit) sloeg hem in het gezicht. Overal lag zaagsel.
Een doordringend gepiep kwam uit het kleine vakje. Met
een zaklamp scheen hij in de kleine ruimte. Een tiental
paar kleine oogjes lichtte op, hoopvol en hongerig.
“Muizen verdomme! Wie steekt er nu muizen in zo’n
kastje! De dierenbeulen!” Deze constatering werd gevolgd door een resem krachttermen die we hier om welbekende redenen niet zullen afdrukken.
Het kooitje was al een tijdje omgevallen en zonder bijkomende middelen onmogelijk open te krijgen. De inhoud ervan had zich over de bodem van de locker verspreid. De hele voorraad eten en drinken was er ondertussen ook al doorgejaagd. Met een ijzerzaagje, een beiteltje en een hamertje werden de diertjes bevrijd. Ze bleken alle dertien nog in leven.
Ze werden in een oud aquarium ondergebracht. Onmiddellijk kregen ze water en voedsel. Moeder muis stortte
zich als een bezetene op het voedsel. Al die tijd had ze het
eten uit haar mond gespaard voor haar jongen.
Dankzij de zorgen van dierenliefhebber Luc groeiden de
kleintjes als kool in een verblijf dat vele malen groter was
dan het werphol waarin ze het levenslicht zagen – tja, die
uitdrukking lijkt in deze context eerder misplaatst.

De aquariummuis
Groot was de verbazing van Fons en zijn kornuiten toen
het kastje open stond en volkomen leeg was. Driemaal is
nog steeds scheepsrecht en een fikse uitbrander was nu
hun deel. Geheel eigenhandig moesten ze voor de kleintjes en hun moeder een nieuwe bestemming zoeken. De
moeder bewoont volgens de laatste berichten nog steeds
het ruime aquarium op het bureautje van Luc. De kleintjes zouden hun weg naar de dierenspeciaalzaak gevonden hebben. Zo zegt men. Beweert men.
BN

(nvdr. Het bovenstaande verhaal getuigt geenszins van verstandig, verantwoord en respectvol omgaan met dieren. We keuren dierenmishandeling
ten zeerste af. Dergelijke ‘fratsen’ (of aanverwante) zijn niet voor herhaling vatbaar en zullen erg streng worden bestraft. We verhelen niet dat we
aarzelden om de tekst in Ic Hou te publiceren. Met deze aanvulling erbij
oordeelden we dat het toch kon. Voor één keer.)
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Mondeling
examen:
ga zitten
en spreek
Wie dit leest onder de koele schaduw
van een appelboom – relaxt met een
fris drankje erbij – kan het zich nog
nauwelijks voorstellen, maar tot je
de jaren van verstand bereikt, volgt
de warme zomer op de ijzingwekkende
verschrikking van examens.
De kans om iedereen een keer te laten zien wat je kan,
wordt al veel minder aantrekkelijk als daar punten op
staan. Stel het je even voor. Dat pas gemaaid grasveld ligt
te blinken, je hebt er stevig aan gezweet, maar met droger weer en een betere grasmaaier zou het er pas perfect
uitzien, dat weet je. Je komt de kamer binnen, moe maar
voldaan. 8.3 op het bordje dat je zoon in de lucht steekt.
Een B, roept je vrouw vanuit de keuken, na een veel te
snelle inspectie. Heeft ze echt wel goed naar de boordjes
gekeken? En je dochter zegt: een 7, maar je weet dat ik
streng ben, papa. Ik hoop dat het je duidelijk is. Die punten zijn er te veel aan. En stel je nu even voor dat je punten krijgt voor wat je zegt. Hallo schat, drukke dag vandaag? 6. Het was niet origineel, ik hoorde geen enthousiasme en de vraagtoon was niet oprecht. Is het eten al
klaar? 4. Fout! Als het klaar is, staat het op tafel. Denk nu
even verder. Je weet vooraf dat je beoordeeld wordt op
wat je zegt. Dat er lijsten zijn met het goede antwoord en
rode etiketten voor absolute stommiteiten. Ben je mee?
Zoiets is een mondeling examen ongeveer.
Vandaar deze tips.

Tips voor de leerkracht
Denk na over de locatie. Elke verkoper leert wat de bedreigende posities zijn voor de klant. Met de deur in zijn
rug, en een verkoper die donker afsteekt tegen een licht
raam. Een bange klant koopt niet, hij wordt onzeker en
vlucht. Wel, beste leraar, waar zit jij en waar zit de leerling? Wil je de arme ziel echt geruststellen, draai de
stoelen dan maar om. Een heel andere situatie.
Beredeneer de aangepaste mimiek. Oefen desnoods even
voor de spiegel. Ofwel opteer je voor de lege blik, die
geen goed- of afkeuring laat blijken, ofwel ga je voor de
gedreven aandacht. (Opmerking: dat laatste is niet vol te
houden in een koud lokaal omdat je gelaatsspieren daar
verstijven; houd er rekening mee). Volgende reacties
zijn volstrekt te vermijden: de opgetrokken wenkbrauwen alsof je het in Keulen hoort donderen, de kritische

Tips voor de leerling
Deze tips zijn eenvoudig gehouden. Hou je steeds aan
volgende vuistregels. Elke regel is gebaseerd op waargebeurde feiten.
Trek gemakkelijke kleren aan met plaats voor een zakdoek.
Drink geen alcohol voor je examen. Jouw alcoholgeur
vertroebelt het beoordelingsvermogen van de examinator NIET.
EET iets vooraf. Fruit is ideaal tenzij je spijsverteringsstelsel er niet aan gewend is.
Trek alle overbodige kledingstukken uit BUITEN het
examenlokaal, sleur geen rugzakken binnen en hou je
eventuele voorbereidingen klaar.
Geef de leraar geen hand. De illusie van evenwaardigheid verstoort het hele concept van het mondeling examen.
Als de leraar zegt “Ben je daar zeker van?” bedoelt hij:
denk nog eens goed na. De leraar is niet Walter Grootaers die jou aan het twijfelen wil brengen.
Als de leraar zegt “Dat is niet juist” bedoelt hij dat het
fout is. Zeg niet “Dat is wel juist.” De leraar zal zwijgen,
maar je wel een nul geven. Jij hebt dus niet gewonnen.
De leraar heeft gelijk, want hij geeft de punten. Heb jij
gelijk, neem dan pas achteraf stappen om hem te laten
ontslaan.
Zeg nooit “Dat heb ik juist niet geleerd.”
Zeg nooit “ Dat is een heel goede vraag.” Alleen politici
kunnen op die manier tijd winnen.
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frons alsof je nog heel even wacht voor je een nul geeft,
en de afgezakte schouders. Wat een waardeloze leraar
ben ik, deze heb ik echt niets kunnen leren. Nog erger:
de handen in het haar. In al deze gevallen is je boodschap
negatief. De leerling zal daardoor slechter presteren. Positief werken de schuine blik en de flauwe glimlach. Het
is vermoeiend, maar de glimlach kun je trainen en je
hoofd kan je afwisselend naar rechts of links kantelen.
Verzorg je kledij: comfortabel en los, maar niet te sportief. Misschien heeft de leerling zich wel extra opgedoft
voor het examen. Wederzijds respect is de regel. Een net
pak aantrekken als je dat doorgaans niet draagt is er over.
Jij hebt geen verpakking nodig. Jij bent pure inhoud
vandaag. Vermijd alle accessoires die de aandacht van je
slachtoffer zouden kunnen afleiden. Er is vorig jaar een
student gehypnotiseerd door de zwaaiende oorbellen
van een lerares in Deurne. En andere incidenten worden
achter gesloten deuren behandeld. Dat zegt genoeg!
Hou de ruimte tussen de leerling en jezelf zo goed als
leeg. Het is een goed idee om zakdoekjes te voorzien
voor hulp bij verkoudheden en troost bij huilpartijen,
maar zet geen doos tissues op tafel. Hou ze discreet achter de hand voor noodgevallen. Geen klokjes of polshorloges, zeker niets dat tikt. Het beeld van de ontploffende
tijdbom ligt op de loer. Roep het niet op. Ook thermometertjes zijn overbodig. Vermijd in elk geval alles wat
breekbaar is. Ontgoocheling kan omslaan naar hysterie
en een woeste armzwaai zorgt dan voor scherven. Er
loopt nog steeds een zaak uit 2001, waar de aansprakelijkheid nog altijd betwist wordt.

Zeg nooit S*** of F***. Je bedoelt het als bewijs van
persoonlijke betrokkenheid maar de leraar kan je taalgebruik grof vinden. En het interpreteren als gebrek aan
respect.
Neem je boeken en je voorbereiding mee naar het examen. De leerling die vorig jaar bij het laatste examen in
juni alleen zijn zwembroek en een handdoek in zijn rugzak gestoken had, maakte geen te beste indruk.
Als je niet spreekt, hou je mond dan dicht. Je ziet er dom
uit met je mond open. Als je dat niet gelooft, even in de
spiegel controleren.
Je mag de lichaamshouding van de leraar nabootsen. Dat
heet spiegeltechniek en zal hem onbewust voor je innemen. Maar stap af van deze strategie als hij achterover
leunt en imiteer niet zijn tics.
Als de leraar om koffie vraagt, vraag dan of hij melk en
suiker wil en haal een kannetje in de keuken, met een
kopje natuurlijk. En vraag er een koekje bij. Voor de leraar, welteverstaan. En doe daarna een vreugdedansje,
want een leraar vraagt nooit om koffie aan iemand die
hij net heeft laten zakken.
Tot zover de regels. En ... geniet bij de tandarts. Je gaat
zitten, doet je mond open en moet zwijgen.
KM
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Elke zichzelf respecterende lagere school had vroeger wel een
boerderij. Zo ook die waar ik in de golden sixties schoolliep. Het was
elke week opnieuw op dinsdag- en donderdagnamiddag een aangename
verpozing tussen de miserie van de breuken en de lessen stillezen.
Zo vanaf de maand april, toen indertijd de zon volop begon te schijnen, trokken we met meester De Kinder
(what’s in a name?) van het vierde leerjaar en later met
meester De Backer in het zesde naar de boerderij. Niet
toevallig deze twee meesters. In het derde en het vijfde
zat ik bij meester Van Mele. En die was zo niet voor boerderijen. Die was ook niet van Hamme zoals De Kinder.
Ook niet van Waasmunster zoals De Backer. Neen, dat
was ne mens van de Plezantstraat, zoals mijn moeder. Ik
was van daartegen, van de Watermolendreef. En mijn
vader was van de Knaptand. Allemaal stadsmensen dus.
Ik genoot volop van die bezoekjes aan de boerderij. Indertijd zaten daar nog varkens. En Peer, den hovenier, gaf
dan uitleg over die varkens in de stal zelf. En Peer wist
dat ge met varkens voorzichtig moet zijn. En ondertussen kreeg er een varken ne sjot tegen zijn voorgevel en
een ander een mep op zijn oren.
Buiten liepen wat kippen. Eigenlijk geen kippen, want
Peer was van de Dalstraat, die woonde in een huis van de
school, en daar spraken ze van kiekens. En buiten groeide
er vanalles en van Peer mochten we dan wat onkruid wieden. Onkruid wieden? Nee, Peer sprak van schoffelen of
van tingels uitdoen. Genieten was dat.

Ze gaan er toch geen boeren
van maken zeker!
Ik was een stadsjongetje dat niet meer buitenlucht gewoon was dan een koertje om op te voetballen. Tussen
haakjes: ze zouden die grote hoven van tegenwoordig
moeten verbieden, want ’t is op dat koertje dat ik mijn
legendarische traptechniek in het voetbal heb ontwikkeld. (Alhoewel: op nen hof had ik misschien wat meer
fysiek gekregen.). Enfin, fier als ne gieter kwam ik thuis
vertellen wat er die dag weer voor fraais was gebeurd op
het erf. Matige belangstelling van pa en ma. Gaan ze nu
met die gasten ook al naar de boerderij? Hebben die
meesters dan geen ernstiger dingen te doen? Kennen die
kinderen allemaal al de samengestelde regel van drie? Ze
gaan er toch geen boeren van maken, zeker! Want nen
boer in de familie, dat zou pas een ramp geweest zijn.
Boeren, die waren rijk geworden op de kap van de werkman, manneken, vooral tijdens den oorlog. Daar ging je
dan om een kabas patatten bedelen omdat ze thuis allemaal scheel van den honger zagen en dan moest je nog
gaan lopen, want ze stuurden zelfs de hond achter je
aan.
Ze waren wat blij dat de bezoekjes aan de boerderij niet
doorgingen in het vijfde studiejaar. Meester Van Mele
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was niet voor de boerderij. Ne stadsmens, dus iemand
met verstand.

Kippen-Auschwitz
Toch kon ik de boerderij niet vergeten en later was het
altijd een mooi uitstapje met ons Judith, onze eerstgeborene. Naar de kippetjes gaan kijken, want de varkens, die
waren al jaren verdwenen.
Zo ook op een zonnige zondagmorgen. Judithje, een
flinke drie jaar, en pa, toen nog zelfs niet eens dertig,
naar de kippetjes. Gewapend met een zak korstjes. Idyllisch tafereeltje. “Kijk, er is een kippetje bij dat wat ziekjes lijkt. Maar de anderen zullen wel voor haar zorgen
hé, papa?” Natuurlijk. Mensen kunnen qua solidariteit
wel wat leren van de dieren. Beetje opvoeding meegeven, da’s altijd meegenomen. Dooddoenertje van mensdom en dierenrijk, weet je wel.
Mijn antwoord is nog niet eens blown in the wind of er
komt een zwerm bloeddorstige meeuwen aangevlogen.
Die hebben ook brood geroken en ... een zieke kip met
een ferm sneetje krentenbrood. Als een zwerm gieren
duiken de meeuwen naar beneden en beginnen de kip
aan te vallen dat het niet schoon meer is. Wij kunnen
niet anders doen dan toezien. Interventie zou op eigen
risico zijn. De beestenboel heeft zijn tol geëist: zieltogend ligt de kip tegen de vlakte. Daar gaat mijn solidariteit bij de dieren. Haar zusters hebben haar toch maar
mooi in de steek gelaten. Niet één heeft er een poot uitgestoken, laat staan met een ei gegooid. We zijn er niet
goed van. Ligt mijn pedagogie nog niet genoeg tegen de
vlakte! Want ziet, haar kippenzusters merken dat ze stilaan de geest aan het geven is en beginnen zowaar naar
haar ogen te pikken. Heb je dat van z’n leven al geweten?
Gedaan, romantiek van de boerderij. Dit is je reinste
Endlösung. En zeg niet dat we het nicht gewusst haben.
We stonden erbij en keken ernaar.
Mijn dochter heeft er geen trauma aan overgehouden,
maar toch. Als haar klein broertje wat ziekjes in zijn wiegje lag, ging ik toch regelmatig eens controleren. Als kinderen moorddadige neigingen krijgen van videospelletjes,
wat dan gezegd van dit kippen-Auschwitz live?

Boerderij, amen en uit
De laatste jaren zijn de schoolboerderijen wat in de vergetelheid geraakt. Grote scholen staken hun geld liever
in nieuwbouwprojecten dan in een beestenboel die toch
veel plaats in beslag neemt en vanaf de maand april ook
heel wat werk vraagt. Komen kijken doen die snotters
wel graag. Ne stal uitmesten is wat anders.

Knipoog
Bovendien: die kinderen kunnen hun tv niet aanzetten
of er is wel een herhaling van de Britse dierendokters
– tot vorig jaar kon je rond een uur of drie in de namiddag zelfs nog genieten van het overheerlijke “All creatures great and small” – die katten sterilizeren dat het een
lieve lust is of je loopt Chris Dusauchoit tegen het lijf in
Zuid-Afrika terwijl hij de nagels van een leeuw aan het
bijknippen is. Wat wil je de jeugd dan nog boeien met
kippen en varkens?
En toch. Ook dit jaar kwam vanuit de kleuterafdeling de
vraag naar een soort kinderboerderij. Zo wat konijntjes
en kippetjes en misschien een geitje of twee. Want ja,
dieren zijn er op het College in geen velden of beemden
meer te bespeuren.

Te lang in de koffer gezeten
Is dat zo? En hoe was dat vroeger? Jaja, ik hoor het u al
zeggen. Ezels zijn er altijd wel geweest, en jonge stieren
ook . En apen van jongens. En sinds een jaar of acht zelfs
jonge ... Zeg, houd uw manieren eens een beetje. En
grijze muizen. En ‘dwijze’ bokken. En kemels dat er geschoten worden! En dat kattengejank bij het blokfluiten.
‘Den buldog’ is al een tijdje verdwenen en ‘’t vogeltje’
ook.
Kom, genoeg gelachen. Hoe zat dat eigenlijk op dat College van vroeger? Laten we er de kenner aller kenners
bijhalen, de dierenvriend in persoon, de Michel Van Den
Bossche van ’t College: Patrick (Père voor zijn parochianen) D’Haenens. Die weet te vertellen dat er in het archief zelfs een toelating zit om koeien te houden op de
binnengronden.
En D’Haenens heeft de tijd van de echte varkens nog gekend. Dat waren er elke semester een stuk of twee. Die
werden als big gekocht ergens ten velde. Die kregen dan
een spuitje met kalmeringsmiddel, gingen de zak in,
werden in de koffer van de auto gelegd en konden van ’t

verschiet bekomen in de stallen van ’t College. Als ze dat
verschiet nog konden beleven natuurlijk. Hoezo? Eens
een ongelukske gehad?
Gewoonlijk was het de taak van Patrick D’Haenens om
voor nieuwe biggen te zorgen, maar die ene keer zou de
superior (nvdr. Daniël De Smet) er wel voor zorgen. Een
meer dan voedzame maaltijd met aangepaste wijnen
zorgde er echter voor dat de biggen uit het oog werden
verloren en toen de superior ’s anderendaags zijn koffer
opende, lagen de jonge diertjes er nog altijd sterkverdoofd bij. Iets te sterk, ge kon ze alleen nog opdienen als
speenvarken ...

Poten en oren
Maar de meeste biggen kwamen goed terecht. Ze kregen
het afval van de keuken en de refters te eten en waren
klaar voor de slacht als ze zo’n 100 à 120 kilo wogen. Er
kwam dan een ‘zwarte’ slachter aan huis en even later
kwamen de varkens op de priestertafels. Daar waren
echte kenners bij, mannen die hun kennis zouden hebben verkocht voor ‘poten en oren’, want van een varken
kan je letterlijk alles opeten. Dat had dus twee voordelen: er waren geen afvalproblemen en uiteindelijk was
het nog een lekkere bedoening. Nu moet je daar zelfs
niet meer aan denken, want afval van bereid eten mag
niet meer onder een of andere vorm in de voedselketen
worden gebracht.
Eén keer heeft Patrick D’Haenens weet van een schielijk
overlijden bij de varkensbevolking: een beest van zo’n
110 kilo had om een of andere reden onverwacht de
mergpijp aan Maarten gegeven. Zit je daar met een kadaver in je stal. Dus maar begraven ‘in de prairie’ achter
de luifel met fietsenstallingen van de halfinternen. Toen
kon dat nog allemaal. Nu zou dat vier doktersbezoeken,
twintig formulieren en een bom geld kosten om dat op
te lossen. Maar ja, de priesters verdwenen en dus ook ...
>>>
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heeft er voor laten zorgen dat die dieren toch nog wat
buitenloop hadden.

Knipoog

De Garfields of the College
En tenslotte zijn er nog de twee lievelingen van het publiek: Octaaf en August. Je vindt ze overal: in de winter
vooral op de motor van de auto’s van de leerkrachten,
tijdens de middagpauze vooral in de binnenhof waar ze
zich de belangstelling van de middagblijvende leraars laten welgevallen en iets na vieren komen ze de leerlingen
uitwuiven. Twee gedumpte katers.
Octaaf was vroeger – veel vroeger, nu kan hij het zichzelf
waarschijnlijk niet meer voorstellen – de meest agressieve van de twee. Die bleef soms maanden weg om plots
weer te verschijnen, vooral om ambras te komen maken
met August. Soms wordt in de priesterrefter een raam
op een kiertje gezet zodat ze binnen kunnen, maar voor
de rest krijgen ze overdag hun eten van de mensen van
de keuken en in het weekend trekt Patrick het zich aan.
En als ze ziek zijn? Dan laat D’Haenens de veearts komen. En kattenvoer? Patrick zorgt voor de rosse viervoeters.
Beetje oneerbiedig (eigenlijk zelfs ronduit grof) maar zo
kwam er een einde aan het verhaal. Het varkentje dat
kreeg nu eens gene lange snuit, maar zijn verhaaltje was
toch uit.

1302 op ’t nippertje gered
Konijnen zijn er ook geweest. Meestal zo’n 10 à 12 beestjes. Die zaten in hokken met hun geboortedatum erop.
Konijnen, dat was de dada van de superior. Die slachtte
hij zelf. Eén keer heeft D’Haenens een ouderling uit zijn
handen kunnen redden. Het was een Vlaamse Reus die
de superior waarschijnlijk had gekregen van het Waas
Neerhof (dat jaarlijks zijn tentoonstelling houdt in de
sporthal). Het was een pracht van een beest, ne reus, zodanig impressionant dat het als geboortedatum 1302 op
zijn hok had gekregen. Het was al een oud beest en Patrick kon het niet over zijn hart krijgen afscheid te moeten nemen. Hij heeft het dan maar elders ondergebracht.
De laatste jaren zijn er ook geen konijnen meer, maar bij
Père D’Haenens begint het kwekersbloed toch weer te
kriebelen.

De ‘hildekes’
Kippen zijn er ook altijd geweest. Die gaan ook wel met
wat afval lopen. Nu zijn er nog drie. Ze hebben zelfs een
naam. Ah ja, er was een brief op het College toegekomen in verband met de ophokplicht. En als goede onderdaan trok Patrick D’Haenens braaf naar het stadhuis
om zijn dieren te laten registreren. Je zou het toch niet
op je geweten willen hebben dat de vogelgriep welgeteld op het College uitbreekt omdat daar drie stuks
onopgehokt gevogelte rondliepen! Vraagt die ambtenaar
naar de naam van die dieren. D’Haenens had het eerst
nog niet goed verstaan. Kippen, natuurlijk. Nee, de
naam die u aan uw kippen geeft. Wel: Brunhilde,
Renhilde en Clothilde. En alles was in orde. Jammer eigenlijk dat ze geen Latijnse namen hebben gekregen.
D’Haenens is dan netten gaan kopen in Euroshop en

36

Dierenvriend
Ook op zijn eigen appartement heeft Patrick D’Haenens
altijd wel een stuk of twee katten lopen. Dat kunnen katten zijn die hij terloops ontmoet op de parking en die
blijven plakken. Of van mensen uit de keuken die een
verloren kat meebrengen omdat ze weten dat ze bij Patrick altijd terechtkunnen. Of een katje dat in een kast is
gesukkeld en er maanden niet uit durft te komen. Maar
langzaamaan dat vertrouwen winnen, dat is een echte
overwinning.
Hij roept het niet van de daken, dat is zijn stijl niet, maar
hij is een echte dierenvriend, de Père van Puyvelde. Ruimer nog, een natuurliefhebber van het zuiverste ras. Blijf
van de begroeiing op school af, of ge krijgt met hem te
doen. Zie je in alles van de natuur niet het werk van die
van hierboven? Mens, dier en plant, we moeten ze in ere
houden.
De voorbije maand was de Dalai Lama in het land. Naar
aanleiding van die gebeurtenis gingen radiomensen op
zoek naar de echte betekenis van het boeddhisme. Een
oudere vrouw verwoordde het als volgt: boeddhisme is
schoonheid zien in alles. Er zijn er die geen boeddhisme
nodig hebben om dat te doen ...
HERMAN SCHACK

Nieuwe leerkrachten schreven limericks

Rijmen en dichten zonder
ons gat op te lichten
Er zijn een drietal momenten in een mensenleven waarop we het wagen de
pen ter hand te nemen en enkele poëtische probeersels op een blanco vel
papier neer te ploffen. Elk van deze drie momenten zijn significante
mijlpalen in ons leven.
De poëzie (of eerder: de pogingen daartoe) zijn als
kruisjes op een schattenmap, kruisjes die gezonken
schepen uit een ver verleden aanduiden – volgestouwd
met edelstenen, wie weet.

De eerste keer

Knipoog

We zijn nog zo jong, dat we het ons later nog zelden
herinneren kunnen. Met een verbeten, bijna pijnlijke
grimas op ons gezicht – tongpunt een beetje tussen onze lippen door – drukken we een balpen zo hard we
kunnen tegen een blad aan, als hadden we schrik dat de
inkt zou verdwijnen als we ze niet diep genoeg in het
papier zouden kerven. In opperste concentratie en alle
serieux die we dan reeds bezitten, schrijven we met onvaste, trillende hand:
Dag lieve Sinterklaas
Brengt u wat speculaas?
Het wordt zeker een feest,
Want ik ben weer braaf geweest.
Dat de Heilige man van zijn sokken geblazen wordt door
dergelijk huzarenstukje, is een voldongen feit. Trots als
een pauw tonen we ons dichtwerk aan onze moeder, die
het vol liefde in een schoen stopt en ons briefje vergezelt
van een biertje voor Piet en een wortel. ‘Voor het paard’,
dat weten we wel.

tas van onze grote liefde, maar verder krijgt niemand het
ooit onder ogen. Nooit!

De tweede keer

De derde keer

Iets ouder zijn we nu. We zijn vijftien en het onwillige
slachtoffer van doorgedreven opstandigheid in onze
hormonale huishouding. Wij begrijpen niemand en we
weten ons misbegrepen door de hele wereld. Niemand
heeft zich ooit gevoeld zoals wij ons voelen – en we
schrijven, jawel, in een dagboek. Onze diepste zielenroerselen gieten we in versvorm en vertrouwen we toe
aan een boekje dat door geen levende ziel gelezen mag
worden. Traditioneel zijn het regels in de trant van:

Wie weet is de derde keer ook de laatste keer, dat zou ik
persoonlijk nog niet weten. We zijn opnieuw een tiental
jaar ouder en we schrijven gedichten op vraag van onze
directie. We zoeken naar die originele invalshoek, we
puzzelen wat met woorden (we beseffen maar al te goed
dat het niet echt lijkt te lukken), we trachten wanhopig
grappig te zijn, spitsvondig, geestig, gevat, ... u noemt
het, wij hebben geprobeerd het te zijn. Het zijn limericks geworden – althans dat was onze bedoeling.
Iedereen mag het lezen nu: Sinterklaas, onze moeders,
onze liefjes en zelfs jullie. Jullie allemaal. Ootmoedig en
met een gezonde dosis nederigheid durven wij u dan
ook te presenteren: onze limericks.

Omhelsd door de nacht,
wordt mijn ziel door misnoegen gespleten.
Een schreeuw in de stilte.
Verscheurd door de klauw van eenzaamheid.
Het is bombastisch, hoogdravend, het is ... enorm vertederend achteraf – een monkellachje op je 35 waarschijnlijk-, maar op 15-jarige leeftijd geloven we er elk
woord van. Wie weet krabbelen we het gedichtje ook op
een papiertje en stoppen het dan stiekem in de boeken-

De limericks van de jongste leerkrachten, die groep die
dit schooljaar zijn neus aan het lesvenster stak en op de
nieuwjaarsreceptie de show stal:
Laten we beginnen met de auteur van de inleidende
tekst, Matthias Verougstraete:
>>>
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De Gentse coureur Matthiás
kreeg een wens van een geest in een flas.
“Hoewel ik graag zit
in een klassieke rit
wou ik toch dat ik classicus was.”
Matthias Verougstraete
Op zekere dag werd ze leerkracht,
hoewel ze het zelf niet had verwacht.
Toch beviel het haar wel
en besefte ze snel
dat ze hierop altijd had gewacht!
Greet Valckx

Knipoog

Er was eens een leraar chemie,
die gaf les in een leerjaar of drie,
in drie, vier en vijf
gaf hij leden en lijf
in de strijd tegen chemofobie.
Thomas Van Meir
Ik onderwijs de taal van Molière,
en verplaats me in een golf-ière.
In de tijd van de kerst-sapin,
drink ik wel een bon vin.
Maar in de les: geen folie-bergère!
Evert Van Wambeke
Een Zeeuwse meid uit Koewacht.
Wie had dat ooit verwacht.
Naast haar werk bij de koeien,
zijn het nu ook leerlingen die haar boeien.
Zelfs meer dan ze had verwacht.
Sonja Suy
Een laborante uit Puurs,
werd van het werk helemaal stuurs.
Ze waagde zich op glad ijs
en ging in het onderwijs.
Nu is ze helemaal tureluurs!!!
Erika Lagaert
Er was eens een leerkracht biologie,
die gaf bovendien ook chemie,
en dan ook nog natuurwetenschappen.
Af en toe eens tussen de vakken zappen.
Ze maakt van elke leerling een genie.
Isabelle Vackier
Debet, credit, actief en passief
Vrij onbekend, in de boekhouding is ’t een gerief.
Facturen, kostennota’s, budgetten.
Daarmee maakt ze korte metten.
Kortom, ze steekt de boekhouding in’t nief.
Conny Croes
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Een jonge dame uit ’t land van Waas
Bleek zo jong niet meer te zijn, helaas!
Thuis heeft ze niet veel te zeggen,
maar ze kan het goed uitleggen.
Dus koos ze voor de klas, daar is zij de baas!
Ilse Van Steelant
Er was eens een geest die graag stal de
show, wijl hij toch niet echt raaskalde.
Wie is er het beest?
De zoon? Of De Geest?
Hoewel hij soms door de mand valde...
Pieter De Geest
In groep wil ik graag musiceren,
voor studie de klas motiveren.
’k Vind turnen uniek,
een lach sympathiek,
moet ik me hiervoor soms generen?
Tiny Torsy
Een meiske uit Nieuwkerken
begon in’t College te werken.
Ze zal ze nog missen
Veronique haar vissen.
Dat kan je nu al merken!
Heleen Decleer
Er was eens een meisje uit Zele
die het beu was met poppen te spelen
ze speelt nog altijd
maar nu in realiteit
door haar kennis met kinderen te delen
Els Van Boven
Een leerkracht geschiedenis uit Zele
dacht zich niet zo snel te ‘vervele’
dus twee scholen in Sint-Niklaas,
dat leek hem niet dwaas
maar nu moet hij zich wel soms in tweeën ‘dele’.
Steven Van Driessche
Computers zijn koude kunstjes
en elke maand geeft hij zijn puntjes.
Hij doet het wel graag,
maar hij stelt de vraag:
waarom ben ik zo duntjes?
Davy De Coninck
Er was eens een meisje uit Eksaarde,
die ook in het College goed aardde.
Ze is niet al te groot,
en aan woorden ook geen nood.
Voor de leerlingen van onschatbare waarde.
An De Wilde

Indigo: golven van poëzie en muziek

Pootje baden in de eb
en vloed van het gemoed
Twee avonden op rij verbaasden en verrasten ze de toeschouwers.
Leerlingen van de eerste graad brachten met Indigo – de muziek- en
poëziegroep – de voorstelling Golven. Sfeervol en oprecht: door en voor
leerlingen. Onze redacteur Bram Noens liet zich onderdompelen en
schreef een poëtisch verslag.
Op de pier speelt het orkest. Zet in: een stamper. De pier
wordt een kolkende fuifzaal. Tot de plastieken palmbomen en cocktails-uit-kokosnoten verdwijnen in een
waas van melancholie.
Met een simpele knik van de maestro.

Onder de maan schuift de lange rivier
Over de lange rivier schuift moede de maan
Onder de maan op de lange rivier schuift de
kano naar zee
Is er nog een zee?
van mogelijkheden
als het leven verder
veel verder
Gaat.
Het College bulkt. Bulkt en puilt uit. Met stromen gulpt
het naar buiten. Onstuitbaar en allesverwoestend kolkt
en bruist het. In manshoge golven overspoelt het je.
Nietsontziend. Even kan je nog weerstand bieden, maar
dan móet je mee. Als een stuk hout dat, door zout en zilt
gemodelleerd, door stroom en golf verweerd, een willekeurige koers kiest en de wereld van baar tot baar bereist. Een cruise over je eigen innerlijke oceanen.
Pootje baden in de eb en vloed van het gemoed.
Daar zweemde de recente voorstelling van Indigo nog
het meest naar.

Ik kan er niks aan doen: de schermen op het podium
voeren me mee. Ik probeer me er zelfs niet tegen te verzetten.
Vergeef me: in een poëzie- en muziekvoorstelling moet
je je onderdompelen. Niet zitten kniesoren over het geluid dat te stil was of een minder overtuigend gedicht.
Just go with the flow. Wat overblijft zijn indrukken.
Als een strandjutter inspecteer ik die, neem ik mee waar
ik iets mee kan en laat de rest aan de kracht van het water.
Met volle handen ben ik de nacht ingegaan...
We weten niet hoe het verder gaat. Alleen
dat er nog een zee van mogelijkheden is.
Omdat het leven verder
veel verder
gaat.

Feestzaal geen geschikt decor
Een mens wordt er zowaar lyrisch van. Maar misschien
is het vooruitzicht op en het verlangen naar de leegheid
van de vakantie daar niet helemaal vreemd aan. In feite
was de feestzaal geen geschikt decor. Het is te veel beton,
te veel zweetgeur, te veel basket & badminton. Ze ademt
niet. Te weinig poëzie ook. Deze voorstelling moet je op
het strand spelen, met de branding als getuige, koor en
klankbord en de ondergaande zon als lichtinstallatie.

PS De versregels aan het begin en het eind heb ik gestolen (‘gevonden’) uit de Indigobrochure. Ze zijn van de
dichter Willem Storms (waar ik voor de rest nog nooit
van gehoord heb). Ik kon er wel iets mee.
BN
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Podium

Het decor voert me mee
‘In het diepst van mijn gedachten’ zijn de onsterfelijke
regels van Van Ostaijen het decor en de rekwisieten van
de voorstelling:
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Dansgroep blijft groeien!

Mooie tradities moeten in ere gehouden worden en daarom stonden midden
mei maar liefst 250 meisjes (en drie jongens) op het podium van de
polyvalente zaal het beste van hun danstalent te geven. De tweede editie
van Skairo Moves (‘ik dans, huppel en spring’ in het Grieks) werd
een cocktail van ritme, sensuele bewegingen, opzwepende muziek en
vooral enthousiaste leerlingen die zich overduidelijk amuseerden.
Een uitverkochte zaal zag dat het schitterend was.
De organisatie van dit spektakel lag ook dit jaar in handen van Annelies Droessaert, Kirsten Merckx en Leen
Verhelst. Vlak na de voorstelling gunden wij hen geen
tijd om te bekomen en wilden onmiddellijk weten wat
zij ervan vonden.

andere verplichtingen vanavond. Met de hulp van alle
danseressen, choreografen en collega’s moest en zou dit
wel een geslaagde editie worden.

Murphy gelukkig afwezig

Leen: Ja, inderdaad. Alles wat met het dansen op zich te
maken heeft, ligt in hun handen. Maar als ze al eens vastzitten, dan schieten wij natuurlijk ter hulp. Zij hebben
ook grote inspraak in de kledij die gedragen wordt door
de dansers en danseressen. Wij coördineren eigenlijk alles en gaan vooral tijdens de repetities langs om te kijken
of alles goed verloopt.
Annelies: We verdeelden de middagen en zo ging ieder
van ons altijd naar bepaalde groepen kijken. Op die manier hadden de choreografen ook een vaste persoon om
aan te spreken. Verder laten we onze choreografen tij-

Kirsten: Ik had een vrij goed voorgevoel omdat de generale repetitie er al goed uitzag. Ik vond de choreografieën
sterker dan vorig jaar en alles verliep zeer vlot. Ik had
enorm veel stress op het moment zelf, maar dat was niet
nodig. Ik vond het fantastisch!
Annelies: Dit jaar waren de verwachtingen nog hoger
gespannen dan vorig jaar, aangezien het de tweede keer
was dat Skairo een volledige show gaf. Daardoor waren
we op de dag van de voorstelling wel extra zenuwachtig.
We vreesden de wet van Murphy, maar die had gelukkig
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De inbreng van de choreografen is ook dit jaar
zeer groot geweest, merk ik.

Bekroning van een jaar
dansplezier
En nu? Wat zijn de toekomstplannen met Skairo?

een schitterende show neerzetten. We willen vooral dat
Skairo staat voor plezier, dat Skairo blijft groeien en verder blijft drijven op de gedrevenheid van een fantastische groep choreografen en danseressen. De show zelf is
vooral een bekroning van hun werk tijdens het schooljaar. Wij proberen dan ook met veel plezier te zorgen
voor een goede organisatie en omkadering.
Leen: Volgend jaar plannen we een ‘gewone’ editie,
maar misschien mag ik nu al zeggen dat we in 2008
(nvdr. 200-jarig bestaan van SJKS) aan iets speciaals denken...
Aan de meer dan 250 danseressen en hun begeleiders:
nogmaals proficiat en beslist tot volgend jaar!

Annelies: We willen op dezelfde manier blijven werken
en jaar na jaar zowel met nieuwe als ervaren danseressen

SH

Liesann (6LWIa) en Namtam (6ECMT) nemen afscheid van Skairo:
“Graag dansen is ons geheim!”
Een belangrijk deel van de organisatie van Skairo is weggelegd voor de choreografen. Dit zijn leerlingen die instaan voor de dagdagelijkse leiding van de aparte dansgroepen en als hoofddoel hebben hun dansende medeleerlingen de – soms moeilijke – choreografieën aan te
leren. Liesann Van Mol (kippenvel tijdens haar Allegriauitvoering!) en Namtam Wiriyaphong (de zaal stond in
lichterlaaie tijdens zijn breakdance!) zitten beiden in het
laatste jaar en hebben vanaf nu dus officieel de titel ‘uittredend choreograaf’. Dat verdient beslist een interview
in Ic Hou.
Liesann: Ik begon als choreografe in het tweede middelbaar en ik zit nu in het laatste jaar. Ik heb 5 jaar trouwe
dienst achter de rug. De laatste twee jaren – toen we
Skairo werden – vormden een hoogtepunt. Ik heb natuurlijk spijt dat ik volgend jaar geen choreografe meer
kan zijn, maar aangezien ik in mijn dansclub Ritmica
ook dansles geef, zal ik het niet al te erg missen.
Namtam: Ik zou volgend jaar verder willen doen, maar
daarvoor moet ik mijn laatste jaar overdoen... En of ik er
dat voor over heb... Ik denk het niet. (lacht) Maar ik ga
zeker verder met breakdance.

Er zomaar ‘ingerold’
Hoe kom je eigenlijk op het idee om choreograaf
te worden voor een hoop medeleerlingen?

Namtam: Op een nacht werd ik plotseling wakker en ik
dacht: “Ik wil meedoen met Skairo!” (Lacht) Nee, nu ik
erop terugkijk, kwam het deels door de meisjes van ons
jaar. Vorig jaar oefenden ze voor Skairo in het K-gebouw
en we hadden ze eens gevraagd of wij (Robert en ik)
daar ook eens mochten oefenen met breakdancen. De
meisjes vroegen ons niet lang daarna om eens een op-

voering voor hen te geven en dat viel blijkbaar in de
smaak. Spontaan kwam ik met het idee om mee te doen
met Skairo. Ik wist niet goed waar ik aan begon.
Liesann: Na de danservaring in het eerste jaar op onze
school onder leiding van Reine moest de volgende generatie eerstejaars-danseressen opgevangen worden.
Aangezien Reine al twee groepen onder haar hoede had,
werd ik daarvoor gevraagd. Dat was een taak die ik vol
enthousiasme heb aangevat en ik heb er zeker geen spijt
van. Als je zelf graag danst, wil je ook wel eens proberen
zelf een dans te maken. Ik danste wel nog maar 2 jaar,
maar met een achtergrond van wedstrijdturnen kon ik
snel mee en ik bleek achteraf zelfs nog een beetje talent
te hebben.

Choreografie groeide
Liesann, jouw opvoering van Allegria viel
meteen op. De zaal werd muisstil en genoot ten
volle van de emotionele muziek en jouw prachtige
choreografie. De bijhorende maskers gaven het
geheel zelfs iets mysterieus. Waarom dit liedje?

Liesann: Meteen na de optredens van vorig jaar ben ik
beginnen nadenken over de choreografie van dit jaar.
Ik wou zeker en vast opnieuw iets speciaals brengen met
mijn groep en ik ben op een of andere manier (ik weet
ook niet hoe) op het idee gekomen van Allegria, waarin
ook een boodschap verwerkt zit. De eerste dansles van
het schooljaar heb ik mijn ideeën voorgelegd aan de
groep en de volgende les begonnen we er al aan. De volledige choreografie heb ik doorheen het jaar ontwikkeld, maar de basisideeën waren er al van in het begin.
Ook de kledij en de maskers waren van in het begin in
mijn verbeelding aanwezig.
>>>
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dens het schooljaar bewust zoveel mogelijk vrij. Uiteindelijk vormen zij het creatieve brein achter Skairo.
Kirsten: Een grappig deeltje van onze opdracht is dat we
tijdens de repetities soms pottenkijkers moeten buiten
trachten te houden. Vooral tijdens de koude wintermaanden zijn er vaak leerlingen die warmere oorden
opzoeken en al eens komen kijken naar de choreografieën. Maar dat mag natuurlijk niet, het moet steeds een
verrassing blijven.
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Namtam, jouw act zullen we ook niet snel
vergeten. Vanaf de eerste seconde straalde
je breakdance-opvoering energie uit. Ik heb je
zelfs even op je hoofd zien draaien. De zaal gaf
je een oorverdovend applaus na je show. Vond
je makkelijk medeleerlingen die met het risico
op gebroken armen en benen wilden meedoen
met je choreografie?

Namtam: We (nvdr. de drie jongens die de breakdanceact gingen opvoeren) hadden snel drie vrijwilligers
(Annelies, Liesbeth en Marijke) van het laatste jaar, maar
de rest zag het inderdaad niet zo goed zitten om mee te
doen. We zijn dan maar gestart met ons zessen en door
omstandigheden kwam er elke keer wat volk bij, zelfs
enkele choreografen. Ik heb heel veel geluk gehad en
eerlijk gezegd had onze show er een pak anders uitgezien zonder hen. Uiteindelijk waren we met negen
meisjes en drie jongens. Niet slecht, he?
Hoe is het eigenlijk om als jongen
tussen 250 meisjes te dansen?

Namtam: Ik weet niet hoe het zat met mijn twee soort/
lotgenoten, maar ik vond het alleszins interessant.
(lacht) Ik ervaarde dit eigenlijk niet als een meisjesactiviteit, toch niet tijdens de repetities. Het was wel eventjes wennen om in de feestzaal alleen maar meisjes te
zien. Zoveel oogjes die op ons gericht waren, net alsof
dat wij een vreemde eend in de bijt waren. Maar al snel
had ik mijn zelfvertrouwen terug en in het algemeen
was ik nog behoorlijk kalm.
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Blessures ...
Tijdens sommige dansen vreesde ik even dat er
gewonden zouden vallen, zo snel en ingewikkeld
waren de choreografieën. Hebben jullie soms last
van blessures van het dansen?

Namtam: Het heet niet voor niets ‘breek’dance. (grinnik) Nee, ik heb nog geen enkele spier verrekt of iets gebroken. Het ergste dat ik gehad heb, was een overbelasting aan mijn polsen (mensen zijn niet gemaakt om op
handen te lopen) en een beetje stijfheid. Het is heel belangrijk om vooraf goed op te warmen (zo cliché, maar
het is wel waar) door bijvoorbeeld een beetje te freestylen, lichte danspasjes te doen terwijl de muziek aanstaat.
Voor mij is de opwarming het leukste stuk van de training. Maar niettemin blijft het oppassen en ik vrees dat
ik ooit een blessure ga oplopen. Bij alle nieuwe power
moves heb je een gezonde dosis lef nodig. En door dat
lef kan het zijn dat je te ver gaat en een blessure oploopt.
Liesann: Ik ben net beginnen dansen dánkzij een blessure. Vroeger was ik wedstrijdturnster, maar door een
blessure moest ik in het 5de leerjaar wedstrijdturnen opgeven en zo ben ik bij dansen terecht gekomen. Eerst
was dit gewoon in een groep gebaseerd op leeftijd, daarna mocht ik ook in de preselectie dansen, de laatste stap
om bij de selectie te geraken. Vanaf dan wou ik steeds
‘beter’ worden. Nu is die droom gerealiseerd en zit ik al
3 jaar in de selectiegroep van Ritmica. Ik geef er bovendien sinds vorig jaar les aan kindjes van het 2de en 3de

Schooltoneel 30 jaar jong

Lesgeven
Je geeft dus zowel les op het College als
daarbuiten bij Ritmica. Ik veronderstel dat
lesgeven aan verschillende leeftijden een andere
aanpak vraagt?

Liesann: De meisjes aan wie ik het liefst dansles geef,
zijn zij die 15 of ouder zijn. Met hen kan je over het algemeen meer doen dan zij die jonger zijn. Jongere kinderen moeten het vooral heel leuk blijven vinden en beginnende pubers dansen liever op iets commerciëlere
muziek (wat ook leuk kan zijn, maar een beetje variatie
kan geen kwaad). Vanaf 15 jaar kunnen ze inzien dat
minder commerciële dansmuziek ook leuk kan zijn en je
kunt dus veel meer uitproberen omdat hun geest openstaat voor nieuwe en andere ideeën. Allegria zou dus
moeilijk zijn voor meisjes van 13 jaar, maar ideaal voor
mijn groep van Skairo. Wel geven jonge kinderen je heel
wat vreugde en dat is een van de redenen waarom ik ook
aan ‘mijn kindjes’ in Ritmica heel graag lesgeef.

Hou het vuur brandend!

Eind januari, begin februari –
5 keer opgevoerd in de
stadsschouwburg van SintNiklaas: Antigone, de
theaterproductie in samenwerking
met OLVP. Heb je het gezien?
Hopelijk genoten. Door de
moeilijkheidsgraad was dit een
waagstuk: het publiek kon
uitsluitend geboeid worden door
de personages en hun interacties.
Showelementen, spektakel en
speciale effecten komen in deze
tragedie niet aan de orde!

Willen jullie nog iets zeggen aan jullie dansgroep
van Skairo?

Namtam: Skairo was echt genieten! Spijtig dat ik het
maar één keer heb kunnen beleven. Ik heb ontzettend
veel bijgeleerd, nieuwe mensen leren kennen, ... het was
een onvergetelijke ervaring! Na de avond van Skairo
voelde ik me alsof ik in een zwart gat was beland. Géén
repetities meer maandag en vrijdag... Ik heb echt van elk
moment genoten dat ik hier op school kon dansen. En
niet te vergeten nog een laatste bedanking van mijn
groepje aan de begeleidende leerkrachten en de directie
omdat zij ons de kans hebben gegeven om mee te doen.
Liesann: In het algemeen aan alle meisjes van Skairo: wij
zijn niet zomaar een groep dansende meisjes, wij hebben echt een dansoptreden van hoog niveau gebracht.
Proficiat daarvoor aan alle choreografen en danseressen
(en dansers) en doe zo verder! Tenslotte voor ‘mijn
meisjes’ van het 4de jaar: ik geef aan sommigen van jullie al dans sinds jullie in het 1ste zaten, anderen kwamen
er pas later bij, maar ik heb jullie allen stuk voor stuk
zien groeien in jullie dansprestaties (en in persoonlijkheid). Jullie kunnen heel erg veel en velen hebben echt
talent! Laat dat niet verloren gaan, gebruik het en maak
er iets moois van volgend jaar! Een ding is zeker: ik ga
jullie ongelooflijk missen! Dank je wel voor de mooie jaren!
Jullie mogen terecht trots zijn! Veel succes met
alles wat jullie gaan doen de volgende jaren.
SH

Ik – dit jaar in de rol van Boudousse – ben alweer snel in
de ban geraakt van de grenzeloze gedrevenheid, kunde
en vakkennis van onze succesregisseur: de Gabber. Je
moet het maar doen op zijn leeftijd: 65 jaar. Bij hem
geen enkel teken van ‘burn out’!
Proficiat en vooral... veel dank Gabriël!

Een wensdroom
Dit jaar was voor mij toch wel speciaal. Onze theaterproducties kennen een ononderbroken geschiedenis van
30 jaar. Telkens was ik er bij.
Mag ik daar even op ‘mijn’ manier, weliswaar onvolledig, over getuigen?
Heel, heel lang geleden was er eens een te schuchter kereltje van de buiten. Bij de toenmalige jaarlijks georganiseerde ABN-weken kwam hij bijgevolg niet aan de bak.
Ook durfde hij om dezelfde reden niet acteren in een toneelproductie van zijn scoutsgroep.
Telkens was hij kwaad op zichzelf omdat hij zich goed
bewust was van z’n ongewenst schaamtegevoel. Zo ontstond er een wensdroom.
Zestien jaar later: 1977. Dat jongetje vertoont mannelijke trekjes, behaalt een lerarendiploma en geeft al een
aantal jaren les in de school waar hij oud-leerling is...
Geestdriftig werkt hij mee aan een Collegeshow. Het
‘plankenijs’ is gebroken. Eén jaar later bemachtigt hij de
mooie rol van Ambroos in ‘De Gecroonde Leerse’ van
Michiel De Swaen (oud-leraar en rasacteur Marcel Van
Brussel maakte deel uit van de ploeg die de audities leid>>>
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leerjaar. Het bevalt me enorm. En dat dus allemaal
‘dankzij’ een blessure.

Van
Ambroos tot
Boudousse

ic
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de). De 29-jarige jonge leerkracht krijgt uiteraard wat
reacties te horen. Bij één daarvan laat een moeder via
haar zoon weten dat de kersverse ‘acteur’ mooie benen
heeft... Een compliment?

De toneelmicrobe laat
niet meer los
Hij voelt zich nu gelanceerd. De toneelmicrobe heeft
hem stevig beet. Hij ervaart snel nog verschillende andere positieve facetten: het plezier om in team iets op te
bouwen, de groepsontlading na een succes, de dankbaarheid van de leerlingen, de fantastische sfeer binnen
zo’n groep, het pedagogische en leerrijke aspect, enz...
Als je later toevallig leerlingen ontmoet, blijkt hoe blijvend al die ervaringen zijn.
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Een minder prettig aspect is het leegtegevoel dat opduikt
na de afsluitende fuif. Het schijnt dat dit bij sommigen
weken blijft hangen.
Maar, jaar na jaar is de ene productie nog niet achter de rug
of hij kijkt al mee uit naar de volgende. Vooral onder druk
van de talloze kandidaat-spelers en medewerkers evolueren we geleidelijk tot het creëren van massaproducties.

Anatevka
In 1995 vullen we met ‘Anatevka’ acht keer de stadsschouwburg. In totaal komen 4000 toeschouwers kijken
naar de tragische lotgevallen van de fiddler on the roof.
In 1979 brengen we een traditionele versie van ‘Le
Bourgois Gentilhomme’ van Molière. Twintig jaar later –
1999 – hernemen we deze prachtige komedie. De nieuwe titel ‘De Snob’ verraadt een hedendaagse hertaling
met een totaal andere aanpak. In 2001 voeren we ‘Mistero Buffo’ op, wat in de jaren ’70 ondenkbaar zou geweest zijn. We overleven zo’n twintigtal regisseurs, de
ene al méér bekwaam, gedreven, betrokken of vriendelijker dan de andere. Onze schooldirecties laten ons voor
99% ongemoeid, zonder censuur en in het College soms
zonder verwarming onze gang gaan. Met de winsten
steunen we veel goede doelen.
Zijn vrouw leert hij kennen via de interscolaire toneelsamenwerking. Hij wordt bejubeld maar ook meermaals
gekraakt en de grond ingeboord. In 1990 komt, na het
leveren van een erg zware inspanning om de aartsmoeilijke en niet geambieerde titelrol in ‘Puntilla’ van Brecht
te vertolken, de overwegend vernietigende kritiek bijzonder hard aan.

Lief en leed
Antigone was de 17dee coproductie tussen het College
en de Presentatie. Voor het College en voor mezelf de
30ste productie op rij. De organiserende collega’s delen
veel lief, maar sporadisch ook wel wat leed. We verbruiken met plezier veel energie. De vaste medewerkers kennen eigenlijk sinds jaren niet echt een kerstvakantie.
Dat schuchter plattelandskereltje speelde dit jaar Boudousse. Zijn liefde voor het toneel blijft intact. De vele
repetitie-uren beginnen wel zwaar door te wegen. Jaar
na jaar lijkt hij daardoor meer op de oude man uit
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Iphigeneia (1993). Oudermakende schmink en pruiken
zijn steeds minder nodig.
Maar zal dit alles ooit helemaal opgeborgen worden?
Met liefde, maar vooral met veel ontelbare, fantastisch
mooie herinneringen.
BOUDOUSSE
EDDIE VAN DER VIEREN

Klasconcert 4GL

Een gevarieerd programma
Omdat veel mensen van onze klas een instrument bespelen, was het idee
gegroeid om een klasconcert te geven. Het voorstel ging naar de
klastitularis, dan naar de directie. Na een paar wilde ideeën om ook de
ouders uit te nodigen, voor of na het oudercontact van 17 mei (finale
van de Champions League, hé mensen), viel het besluit om het concert op
dinsdag 23 mei tijdens de middagpauze te organiseren.

Voorbereiding
Dinsdag 23 mei – 8.25 uur: Cedric komt aan op school
met een gedemonteerde drum en een keyboard. Met ongeveer 8 personen (!) sleuren we alles naar het M.O.-lokaal. Daar zien we dat de meeste muzikanten al aan het
repeteren zijn. Sommigen gaan naar de klas, maar omdat
meneer Cortebeek afwezig is, hebben we studie. Brecht,
Cedric, Maxime en ik gebruiken dit uurtje om de drum
in elkaar te steken en het keyboard aan te sluiten. Daarna
nog even repeteren.
12.30 uur: De eerste muzikanten komen aan in het
M.O.-lokaal en treffen de allerlaatste voorbereidingen.
Nieuwsgierigen komen al even piepen, maar moeten
nog wat geduld oefenen.

Spannend
12.40 uur: De toeschouwers (leerlingen én leraars) komen binnen. Vincent zet het spektakel op de sporen en
dan neem ik het woord over als presentator. Nu ze aangekondigd zijn, kunnen de muzikanten beginnen.
Na een mengeling van dwarsfluiten, piano’s, gitaren,
een gedicht, quatre-mains en zang komt de afsluiter.
Cedric op de drum en Maxime op het keyboard. Na elk
stukje komt er een verdiend applaus. Muzikanten en toeschouwers zijn tevreden. Nog een fotootje a.u.b.

Wij presenteren jullie …
Joke Verstraete en Hanne Backaert op dwarsfluit
met ‘Lotus talk’;
Paulien Froeyman op piano
met ‘Struggle for pleasure’ van Wim Mertens;
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Het voorbereiden kon beginnen. Ellen, die nog nooit
een piano bespeeld had, vond dit een gepast moment
om daar verandering in te brengen en leerde in één
maand een liedje te spelen met Paulien.

Stijn Vermeulen op klassieke gitaar
met ‘La bamba’;
Maxime Verstraeten en Brecht Van Loo in een quatre-mains op piano
met ‘Bilder aus Osten’ van Schumann;
Bo Verberckmoes en Birgitt Maes met een persoonlijk stukje poëzie;
Paulien Froeyman speelt piano en zingt en
Ellen Loquet begeleidt‘My immortal’ van Evanescence;
Stijn Vermeulen op gitaar met ‘The Rose’;
Cedric Bohyn op drum en Maxime op keyboard
met ‘The Popcorn Song’;

Het was goed
13.15 uur: opruimen. Omdat de hele klas helpt, is dit
snel gebeurd.
13.22 uur: Back to reality: overhoring Latijn, maar iedereen is blij, want het was een groot succes en is voor
herhaling vatbaar.
16.05 uur: Het einde van de schooldag. Met een paar
personen laden we nog even de drum en het keyboard
in. Dan praten we nog even na in de Stationsstraat.
16.30 uur: Iedereen gaat opgelucht naar huis: het was
een groot succes!
Dank aan iedereen die zich voor het klasconcert heeft ingezet.
WILLEM DE SAEGHER (4GL)

Wij presenteren jullie …
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Hersenbrekers

Hersenkronkels

nieuw

Voor slimme bollebozen, volhardende zoekers, puzzelaars, ...
Hieronder zes ‘raadsels’. Oplossingen kan je vinden op de website van de
school (www.sjks.be) bij Ic Hou – Hersenkronkels.
Bij wijze van opwarming

4. Versieren met 100 euro

Maar voor je begint, bij wijze van opwarming enkele
zinnetjes om even dieper over na te denken. Bedenkingen kan je kwijt op info@sjks.be.

Het is 1 september. De titularissen van het eerste jaar
willen de nieuwe leerlingen hartelijk ontvangen. Dus
versieren ze de gang. Ze hebben vlaggen nodig (15 euro
per stuk), plantjes (1 euro per stuk) en wimpeltjes (0,25
euro per stuk). Hun budget is 100 euro. Wat kopen ze
ervoor? Ze moeten precies 100 decoratieve elementen
aanbrengen

 Als je probeert te falen en je slaagt, wat heb je
dan eigenlijk gedaan?
 Het kan dat je niet kunt en wel wil, en dat je
wel kunt en niet wil; en je kunt ook niet willen kunnen, maar kun je ook niet kunnen willen?
 Waarom plakt lijm niet aan de binnenkant van
een tube?
 Wat is er gebeurd met de eerst 6 ‘Up’s’?
 Waarom droegen kamikazepiloten een helm?

1. Het volgende getal ...
Wat is het volgende getal in het rijtje?

1
1 1
2 1
1 2
1 1
3 1
1 3
...

1
1
2
1

Jullie betalen mij eerst 10 euro per persoon.
Dat is dus een totaal van 3 x 10 = 30 euro.
Jullie hoeven maar 25 euro te betalen,
dus krijgen jullie 30 – 25 = 5 euro terug.
Maar omdat 5 euro niet eerlijk deelbaar is door drie
geef ik jullie 1 euro per persoon terug.
Dat is dus een totaal van 3 x 1 = 3 euro.
Dan blijft er dus 5 – 3 = 2 euro over.
Die laatste 2 euro steek ik dan wel in mijn eigen zak!”

1
2 2 1
2 1 1
1 2 2 2 1

2. Gelijnde getallen
Blokletters bestaan uit rechte lijnstukken. EEN telt er elf.
Welk getal bestaat uit precies dat aantal lijnstukken dat
het aangeeft?

3. Vier rechte lijnen
Negen punten zijn geplaatst in drie rijen van drie, zoals
te zien is hieronder. Deze negen punten moeten verbonden worden door vier rechte lijnen die op elkaar aansluiten (dus vier verbonden rechte lijnen waarbij tussendoor ‘de pen niet van het papier’ mag komen).
H

H

H

H

H

H

H

H

H
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5. De mysterieuze euro
Drie (wiskunde?)leraars zijn op bijscholing. Razend interessant, maar er is nog maar één cursus te koop. Die
kost 30 euro. Ze besluiten samen te leggen. Ze krijgen
een leuk voorstel. “Omdat er maar één boek is voor jullie drieën, krijg je het voor 25 euro.” De leraars twijfelen
geen moment en gaan akkoord met het voorstel. Waarop
één van hen zegt: “Omdat een bedrag van 25 euro niet
eerlijk deelbaar is door drie, doen we het als volgt:

De twee collega’s vertrouwen het niet helemaal en gaan
de zaak eens goed narekenen:
“We betalen 10 euro per persoon,
totaal 3 x 10 =
30 euro.
Maar we krijgen 1 euro per persoon terug.
Dat is dus 10 – 1 = 9 euro per persoon.
Dat is dus een totaal van 3 x 9 euro = 27 euro.
Omdat hij de laatste 2 euro heeft genomen komen we
op 27 + 2 = 29 euro.”
Maar de leraars hadden in totaal 30 euro betaald.
Dit is niet gelijk aan die 29 euro!
Dus waar is die allerlaatste euro gebleven?

Bart Buytaert (1Ac) houdt van het Oude Egypte

Liever farao Ramses a.u.b.
Egypte ... voor u en mij in het beste geval een zonnige reisbestemming,
voor Bart Buytaert (1Ac) een ware passie. Een leerrijke vrijetijdsbesteding, zeker als je weet dat geschiedenis in het eerste jaar handelt
over het land van de farao’s en piramiden. Een kolfje naar de hand
van Bart.
Egyptologica

Hiërogliefen ben ik grondig beginnen te
bestuderen nadat ik foto’s zag van de
enorme reliëfs in de tempels van Luxor en
Karnak, het Rammesidium, Memphis en
nog zoveel meer. Als ik nieuwe en leuke
hiërogliefen zie, dan schrijf ik die op.
Ben je dan ook lid van
een vereniging?

Bart heeft net ‘Em Hotep’
of ‘in vrede’ op bord geschreven
Hoe is jouw interesse voor de Egyptische
beschaving ontstaan, Bart?

Het is eigenlijk al zeer vroeg begonnen, toen ik een jaar
of zes was. Elke zondag kwam de tekenfilm ‘Papyrus’ op
televisie en zo is mijn interesse ontstaan. Toen ik daarna
van mijn tante een geschiedkundig boek kreeg over oude culturen (waaronder Egypte), werd het stilaan een
passie.

Toetanchamon
Heb je specialisaties binnen dit onderwerp?

Ja, vooral het mysterie rond het overlijden van Nebkheperoere Tut-Ankh-Amen (voor niet-specialisten gekend
als Toetanchamon) krijgt veel aandacht van me. Men
heeft altijd gedacht dat hij vermoord werd, en dit op basis van ‘een kap’ in zijn schedel. Maar onlangs is men beginnen twijfelen aan deze hypothese. Men veronderstelt
dat hij ‘die kap’ opgelopen heeft in de strijd als opperbevelhebber van zijn leger. Onderzoekers menen nu dat hij
gestorven is aan koudvuur. Een leuke anekdote is trouwens dat zijn mummie tal van breuken van benen en
botten vertoont. Deze zou hij opgelopen hebben door
een onvoorzichtige mummificatie en dit heeft dus ook
niks met zijn doodsoorzaak te maken.

Ik ben actief lid van Egyptologica Vlaanderen. Het is geen specifieke vereniging
voor jongeren, want dat bestaat niet. Het
is dus vooral gericht op volwassenen,
maar op die manier leer ik zeer veel bij. Ik
kom overigens amper jonge mensen tegen die zich voor deze materie interesseren. Als er dan toch zijn, beperkt het zich
meestal tot het verzamelen van prullaria.
Ik heb ook nog andere hobby’s zoals mijn
computer, fietsen en wandelen, maar als
ik zou moeten kiezen, dan kies ik voor
mijn Egypte-passie.
Toetanchamon werd als kind farao.
Farao, iets voor jou?

Haha, als ik zou mogen kiezen, dan zou ik liefst van al
farao Ramses zijn. Toetanchamon is zeer jong gestorven
en Ramses werd maar liefst 89 jaar, dus liever deze laatste natuurlijk. Ramses ligt begraven in een immens rotsgraf (Aboe Simbel) dat hij zelf heeft laten bouwen. Echt
indrukwekkend!
Het examen in juni gaat volledig over de
Egyptische beschaving, dus dat zou voor jou
geen probleem mogen zijn. Volgend jaar
bestudeer je de Griekse en Romeinse cultuur.
Ga je dan je interesse voor Egypte opgeven en
je toeleggen op deze andere culturen?

Ik zal dan inderdaad mijn aandachtsveld wat moeten
verruimen. Dat gebeurt nu trouwens ook al door de lessen Latijn waarin we veel leren over de Romeinen. Maar
Egypte blijft natuurlijk mijn prioriteit.
Bedankt voor dit gesprek!
SH
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Ook hiërogliefen interesseren je.
Ik heb me zelfs laten vertellen dat
je in hiërogliefen kan schrijven.

ic
hou Loopster uit 3de Sport

Sofie Brys:
kampioene op 800 meter

Leerlingen in de kijker

Kim Gevaert houdt zich beter vast aan de takken van de bomen, want niet
zij maar Belgisch Kampioene Sofie Brys (3 Sport) zal over enkele jaren
misschien dé Vlaamse ster zijn in de atletiekwereld. Tussen haar vele
trainingen bij AC Waasland door vond Sofie toch nog even de tijd om ons
te woord te staan.
Sofie, je bent in februari
nog Belgisch kampioene
geworden op de 800 meter,
waarvoor proficiat. Is dat
je ‘strafste’ overwinning tot
nog toe?

Mijn Belgische titel was eigenlijk
onverwacht, maar alles verliep in
mijn voordeel tijdens die wedstrijd. Even daarvoor had ik echter nog het PK (Provinciale Kampioenschap) gewonnen
en vooral de manier waarop was ‘straffer’. Ik had juist
een ontsteking aan mijn knie gehad, en het was de eerste
wedstrijd na de revalidatie. Ik had het toen totaal niet
verwacht, zeker niet omdat ik op 300 meter van de
eindstreep nog ongeveer 100 meter achter lag op de
loopster voor mij. Maar toch won ik nog!

Gevulde dagen
Valt je passie nog te combineren met je studies?

Het gaat, al is het soms wel moeilijk. In totaal besteed
ik per week zo’n 8 uur aan trainen en wedstrijden.
Vooral op dinsdag is het zeer druk omdat ik pas thuis
ben omstreeks 5 uur en ik om 7 uur al op de piste
moet staan. Veel tijd om te eten en huiswerk te maken
rest er dan niet meer. ’s Woendags heb ik steeple en
duurloop. Dat laatste doe ik ook op vrijdag als ik in het
weekend geen wedstrijden moet lopen. Om een trainingsweek af te sluiten, doe ik ’s zondags nog een half
uurtje duurloop gecombineerd met een snelheidstraining. Als ik veel wedstrijden na elkaar heb, wordt het
trainingsschema natuurlijk aangepast. Het is dus inderdaad druk. Een topsportstatuut heb ik niet, maar
voorlopig kan ik het nog bolwerken.

Blessurevrij
hard blijven trainen
De meeste jongeren verkiezen een ploegsport
als voet-, volley- of basketbal. Stoort het jou niet
dat je een individuele sport beoefent?

Nee, niet echt. We trainen ook altijd in groep, dus ik
weet hoe het voelt om samen te sporten. Bovendien
doe ik regelmatig ook mee aan aflossingen en dan
moeten we met vier meisjes lopen. Het is een leuke afwisseling.
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Heb je al blessures gehad?

Ik heb nogal veel last aan mijn knieën. Die peesontsteking van vlak voor het PK, weet je nog. Enige tijd geleden had ik ook een spierscheur(tje) in mijn heup.
Wat mogen we je, behalve sterke knieën,
nog toewensen?

Deze zomer focus ik me verder op de 800 en 1500 meter. Ik heb me ook kunnen kwalificeren voor het voorprogramma van het EK in Tilburg, dus blijven trainen is
de boodschap.
SH

Een gesprek tussen ‘zware jongens’

Joachim Cordeel:
kogelstoten en discuswerpen
Eindelijk kreeg ik hem te pakken. Joachim Cordeel zit momenteel in de 4de
sport en blijkt ondanks zijn indrukwekkende verschijning – hij meet bijna 1m90
en torent zelfs boven mij uit – toch moeilijk te vinden op onze speelplaats.
Als vroegere klastitularis ken ik Joachim nog van 2 jaar geleden als een
stille, wat teruggetrokken, niet al te spraakzame maar goedlachse jongeman. Ik ontmoette dezelfde jongen van toen, bijna onveranderd. Joachim
is geen grote prater en het verbaasde me dan ook dat hij direct bereid
bleek om met mij een gesprekje te hebben over zijn ‘passie’.

Leerlingen in de kijker

We installeren ons in zijn vroegere klaslokaal en ik steek
van wal met gerichte vragen.
Je doet al jaren aan atletiek,
wat is daarin jouw specialisatie?

Kogelstoten en discuswerpen.
Wat was je verste worp ooit?

Bij het kogelstoten was dat 15 meter en 64 centimeter, met
de discus gooide ik al eens 43 meter en 86 centimeter.
Heb je een voorkeur voor één van
beide disciplines?

Neen, ik beoefen ze allebei even graag. Ze verschillen eigenlijk ook nogal wat qua techniek.

Techniek en ... beenkracht
Is volgens jou ‘kracht’ het belangrijkste
bij deze sport?

Een trainer heeft me ooit eens verteld dat bij discuswerpen techniek en explosiviteit de belangrijkste facetten
zijn en bij kogelstoten kracht en stabiliteit. Alhoewel
beide disciplines kracht vereisen, gaat het ook in belangrijke mate om beenkracht en niet zozeer om armkracht
zoals de meeste mensen denken.

Titels pakken
Ben je al in de prijzen gevallen?

JC: (een beetje bescheiden) Ik was al een aantal keer Belgisch kampioen bij de ‘scholieren’, vorig jaar bijvoorbeeld ook nog.
Wat doet dat dan met een mens,
zo als nummer één op dat schavotje te staan?

Fier natuurlijk, en vooral omdat ik een aantal deelnemers heb verslagen die ouder zijn dan ik.

Heb je een grote droom?
Wat zou je zelf nog willen verwezenlijken?

Ik hoop nog enkele Belgische titels te pakken.
Moet je hier véél voor trainen?

Zoals bij elke sport heb je regelmatige training nodig.
Het winterregime verschilt wat van de zomertraining,
maar ik zit al vlug aan 4 à 5 trainingen per week. Het
gaat dan om drie technische trainingsessies en tweemaal
krachttraining per week.

Nog zo’n twee meter
Is dat dan nog wel te combineren met je studies?

Heb je eigenlijk een groot voorbeeld,
iemand waar je naar opkijkt?

Ik dweep niet zo vlug met idolen, maar ik heb héél wat
bewondering voor Filip Eeckhout, de tweedebeste kogelstoter van België.

Mits een strikte en rigoureuze planning moet dat wel
lukken.
Wat is het Belgisch record kogelstoten?

17 meter en 70 centimeter!

>>>
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Nog zo’n twee meter te gaan ...

Moet lukken, want volgend jaar verander ik alweer van
categorie. De categorieën bepalen eigenlijk de zwaarte
van de gewichten waarmee je mag gooien. Jongens en
meisjes gooien met andere gewichten.
Ken je misschien ook het wereldrecord
in beide disciplines?

(zonder enige aarzeling, als een echte kenner) 23 meter
en een klets voor kogelstoten en 74 meter en een zestigtal centimeters voor het discuswerpen.
Hoeveel jaren ben je al actief in de atletiek?

Leerlingen in de kijker

Ik ben begonnen met atletiek op mijn zevende en dan
sinds mijn 13 jaar ben ik aan de slag met de discus en de
kogel. Dus eigenlijk zit ik al zo’n 10 jaar in de AVLO (Atletiekvereniging Lokeren)
Ooit gedacht; het wordt te moeilijk,
het boeit mij niet meer?

Stoppen is voor mij geen optie!

Atletiek zit in het bloed
Zit atletiek in de familie?

Niet echt. Mijn mama loopt soms nog (vooral achter
mij ...), mijn broer deed ook aan atletiek maar is geblesseerd en mag eigenlijk niet meer sporten, en mijn beide
zussen zijn ook actief in de atletiek.
En hoe staat het met de studies, want ook hier sta
je alweer voor een belangrijke keuze!

Taalvakken blijven mij parten spelen. Ik kies vanaf volgend jaar waarschijnlijk voor IW, ook al zal ik mezelf
dan voor een aantal technische vakken moeten bijwerken. Kogelstoten en discus blijf ik hoe dan ook doen.
Wat is je toekomstdroom?
Heb je enige grootse ambities in de sport, of ...

Eventueel industrieel ingenieur worden. Sport zal echter
een hobby blijven. Een gepassioneerde hobby dat wel,
maar toch... het blijft allemaal semi-professioneel, het
moet gewoon plezant blijven.
Joachim draait zenuwachtig op zijn stoel. Echt lang stilzitten is niets
voor hem. We ronden het interview af en ik bedank Joachim voor het gesprekje. Gezwind stapt hij de gang in en verdwijnt met snelle pas een
mooie toekomst tegemoet. Het ga je goed, Joachim!
Dat je nog menige records mag verpulveren.
PATRICK BRAEM
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Jana en Lise De Smet (1Ah) in ... Kiev

Wereldkampioenschap
‘Sportaërobic’ mei 2006

Leerlingen in de kijker

Op 2 april, tijdens de paasvakantie, namen we deel aan ons vierde
Belgisch kampioenschap. Tot vorig jaar waren we nog een duo, maar sinds
2005 vormen we een trio. Met ons drietjes behaalden we zo een 1ste
plaats op het Belgisch kampioenschap en mochten we ons klaarmaken voor
het wereldkampioenschap in Kiev.

Om ons goed voor te bereiden, werden er extra trainingen per week gepland. Er kwamen 2 Italiaanse trainers
ons les geven. Dat verliep allemaal heel goed.
Op woensdagmorgen 17 mei stonden we klaar met het
Fysiofit-aërobicteam om op het vliegtuig te stappen.
Aangezien dit een gewone lesweek was, moesten we
hiervoor toelating vragen op school. Gelukkig toonde de
directie hiervoor veel begrip (nvdr. Jana en Lise beloofde wel een verslagje van hun trip te maken!). Het was
voor ons de eerste keer dat we het vliegtuig namen en
dat was heel fijn. Om 23.00 u kwamen we aan in ons
hotel, ‘Hotel Rus’ in Kiev. Daar hebben we nog snel een
hapje gegeten en daarna gingen we in bed.

5de plaats in de finale
De volgende morgen hadden we al prejudging (voorwedstrijd) en diezelfde avond hadden we ook al de eerste wedstrijd. We moesten het opnemen tegen 6 trio’s:
3 uit Oekraïne, 2 uit Rusland en 1 uit Montenegro. We

werden vijfde en mochten door naar de finale. De volgende dag vond de finale plaats voor de eerste 6 teams.
In de finale eindigden we op de vijfde plaats. We waren
heel tevreden en onze trainster uiteraard ook. De volgende dag kwamen de andere meisjes uit onze groep
aan bod in de finale. Die avond was er nog een afsluitende fuif. Die was echt tof!
De volgende morgen was het alweer voorbij. Heel vroeg
moesten we het vliegtuig op richting België. Pas na de
middag kwamen we aan in Zaventem. Daar werden we
opgewacht door onze ouders. Die avond waren we heel
moe (slechts 2 uurtjes geslapen), maar ook heel voldaan. Nu beginnen we opnieuw te trainen voor het Belgisch kampioenschap van volgend jaar. Hopelijk met
evenveel succes.
JANA EN LISE DE SMET (1AH)
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Oud-leerlingen

Oud-leerling Dirk De Corte
(WA ’79) brengt het
tot algemeen directeur
van NTGent
Je kan de carrière van Dirk De Corte allesbehalve rechtlijnig of saai
noemen: van het bankwezen, met een omweg langs (sport)journalistiek
om dan ten slotte te stranden bij een van de meest toonaangevende
theaterhuizen van het moment. Een einddoel? Dat zal de toekomst
uitwijzen. Wij hadden een gesprek met hem in de vernieuwde foyer van
NTGent, enkele uren voor de spannende finale van de Champions’ League
tussen Arsenal en Barcelona.

U hebt een aantal jaren op het SJKS gesleten.
Met welke gevoelens kijkt u daar op terug?

In 2004 was ik vijfentwintig jaar afgestudeerd en ik heb
dan een speech geschreven voor de oud-leerlingendag.
Ik heb goede herinneringen aan mijn Collegejaren. Ik
heb altijd gezegd dat het goed was voor je carrière als je
aan ons les gaf. Walter Roggeman is twee keer onze leraar Engels geweest: in de vierdes, en in de zesdes wilde
hij dat nog eens doen. En dat is een heel verstandige beslissing geweest, want hij zal altijd kunnen zeggen dat
hij les heeft gegeven aan ons, en is hij trouwens ook
geen directeur geworden? Wij hadden het laatste jaar les
van Anton van Wilderode. Ik kijk daar ook met veel plezier naar terug.

het Groenewoud en Jo Lemaire. Als je
dat nu zegt, dan denk je: “Dat kan
toch niet?” Dat waren toen twee artiesten aan het begin van hun carrière en
ze waren nog heel betaalbaar. Het was
een hele discussie geweest met de
toenmalige superior of dat wel kon
qua veiligheid e.d. Wij hebben dat toen georganiseerd
met politie erbij en nadarafsluitingen. En een van onze
klasgenoten heeft zich drie weken niet gewassen omdat
hij een zoen van Jo Lemaire had gekregen. Dat zijn zo
van die unieke feiten waar ik nog altijd aan terugdenk.
Iedereen heeft natuurlijk de neiging om wat hij meegemaakt heeft als uniek en speciaal te zien. Maar dat was
het wel.

Dansmeester in De Burger Edelman
Zijn er in die tijd al kiemen gelegd voor wat u later
bent gaan doen?

Een moeilijke vraag, want ik heb heel veel gedaan en
hoop nog heel veel te doen. Door mijn ouders was ik al
in contact gekomen met theater, en dat werd in het College verder ontwikkeld. In die tijd was het ook de eerste
keer dat er schooltoneel gespeeld werd. In ons laatste
jaar hebben we ‘Le Bourgeois Gentilhomme’ van Molière gespeeld in een heel klassieke enscenering. In die tijd
was dat toch nog anders, hoor. Vooral leerkrachten
speelden en ik weet nog goed dat ik de enige leerling
was die mocht meedoen. En het jaar nadien, toen ik het
eerste jaar op de universiteit zat, was het al anders. Toen
hebben ze ‘De Revisor’ van Gogol gespeeld en Steven
Van Peteghem had een heel grote rol.

Lemaire en Van het Groenewoud
Ook tof in ons laatste jaar – en achteraf gezien is het eigenlijk ongelooflijk dat wij dat gedaan hebben – was dat
wij voor de 100-dagenviering het idee hadden om op de
speelplaats een concert te organiseren met Raymond van
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Voordien waren die 100-dagen altijd ongelooflijke incidenten. Het mocht niet en gebeurde eigenlijk clandestien.
Met alle gevolgen vandien. Wij wilden gewoon dat dat
eens stopte. Wij zeiden tegen de superior: “Wij hebben
een idee. We zijn die miserie beu. En wij zouden dit willen
doen.” De superior had zoiets van: “Allé, zijn die nu helemaal zot geworden?” Maar wij gingen dat goed doen en
wij gingen dat goed organiseren. Een beetje tot onze verbazing heeft hij dat dan goedgekeurd. Hij heeft achteraf
wel toegegeven dat hij er absoluut niet gerust in was.

Voetbal
Ik had toen Eddy Allcock als leraar wiskunde. Voor een
stuk ook door hem heb ik een aantal omzwervingen gemaakt in de journalistiek, tot ’99. Ik heb o.a. voetbalverslaggeving gedaan voor Beveren, Sint-Niklaas, Lokeren
en AA-Gent toen ik hier ben komen wonen. Dat was in
de hoogdagen van SK Beveren: toen hebben ze twee keer
kampioen gespeeld en ook Europees gespeeld. Dat was
echt wel heel plezant om te doen. Ik ben gestopt toen er
kinderen kwamen. Negentien jaar heb ik een deel voor
de radio gewerkt, een deel voor kranten. Als ik nu nog

Innovatie en creativiteit
Hoe kwam u precies in Germaanse terecht?
En daarna in de zakenwereld?

Dat is grotendeels door toeval gebeurd. Ik had Wetenschappelijke A gedaan en daarna waren er simpel gezegd
drie mogelijkheden: economie, rechten of Germaanse.
Het is dat laatste geworden onder andere door Anton
van Wilderode en Tom Lanoye, die dat ook studeerde.
Indien ik op mijn achttiende iemand was tegengekomen
die advocaat was of die economie studeerde, dan had ik
dat misschien gedaan.
Ik heb nog een jaar lesgegeven op het College. Ik vond
dat heel plezierig, maar het was eigenlijk een jaar tussen
twee in. Toen kon ik gaan werken op het departement
Engelse literatuur van de universiteit Gent, maar dat was
niet echt in een aantrekkelijk statuut. Dan ben ik in de
banksector terechtgekomen. Ik dacht oorspronkelijk
– omdat ik toen al aan journalistiek deed – dat het was
om personeelskranten vol te schrijven, maar ik kreeg
een heel technische bankopleiding over internationale
fiscaliteit e.d. En dan is van het een het ander gekomen
en vier of vijf jaar later was iedereen bij manier van spreken vergeten dat ik Germaanse had gedaan.
Dan is nu de laatste zes jaar de cirkel rond omdat ik terug
naar de cultuur overgestapt ben. Dat sluit natuurlijk veel
meer aan bij mijn diploma. Mijn groot geluk is dat ik
geen lineaire carrière gevolgd heb. Ik heb een paar dingen gedaan die totaal niets met elkaar te maken hebben,
wat heel interessant is. Je leeft in een maatschappij die
steeds maar complexer wordt. Wat ik ook heel goed kan
zien omdat ik die twee werelden zo goed ken, is de vergroeiing van wat er in de profitsector en in de non-profitsector aan de hand is. Het managen van die twee gebieden begint steeds meer op elkaar te lijken, omdat je
in de profit naar meer managen van creativiteit en innovatie toekomt. Je merkt als je met managers uit de profitindustrie spreekt dat men meer en meer weggaat van
procesmanagen. We hebben eigenlijk sinds de oorlog allemaal geleerd hoe we iets heel snel, goedkoop en accuraat konden doen. Natuurlijk kom je door de opkomst
van China tot de constatering dat het er eigenlijk allemaal niet meer toe doet, want die Chinezen doen het
toch allemaal tien keer zo goedkoop. Waarom zou je dus
nog moeite doen? Managers van nu beginnen dus meer
aandacht te besteden aan innovatie en creativiteit en dat
is precies waar wij ook mee bezig zijn. Dat komt dus samen in deze job die ik nu 6 jaar doe en binnen een jaar
of twee kan het best zijn dat ik iets anders wil of kan
doen – dat weet ik van mezelf.

Theater de WAANzin
Hoe kwam de beslissing om van de zakenwereld
de stap terug te zetten naar theater?

Dat was omdat men in 2000 bij het NTG een enorm financieel probleem had. Eerlijkheidshalve, die vraag
kwam tien jaar te vroeg. Ik was negenendertig jaar op
dat moment en ik had een heel goede carrière in Amsterdam en ik wilde daar absoluut ook niet weg, want
dat was zeer plezierig. Ik had alle voordelen van het buitenland en niet de nadelen: ik was veel thuis – ik moest
daar dus niet gaan wonen – en ik had heel interessante
collega’s en heel toffe mensen rondom mij die allemaal
uit het buitenland kwamen, dus dat was een heel boeiende omgeving. Normaal gezien kom je in deze sector
terecht als je vijfenvijftig bent en als je denkt: “God ja, ik
heb nu zo lang gewerkt en ik wil eens iets anders doen”.
En dan denk je waarschijnlijk dat je komt uitbollen en
dat valt dan verschrikkelijk tegen! Maar in mijn geval
krijg je die vraag op je negenendertigste en eerlijk gezegd, ik heb dat toen gedaan – en ik denk daar nu nog
altijd zo over – omdat ik het mezelf nooit zou hebben
vergeven mocht ik het niet gedaan hebben. Dat klinkt
een klein beetje alsof ik er spijt van heb, maar dat is absoluut niet zo. Het was in alle opzichten een unieke kans
om dat te doen en ook op dát moment. Dus ja, die vraag
kwam er en ik heb toen tegen de raad van bestuur van
het NTG gezegd dat ik het wel wilde doen en zo is dat
dan begonnen.
En hoe waren ze bij u terechtgekomen?

Ze kenden mij van Theater de WAANzin (nvdr. dit semiprofessionele gezelschap, met eigen zaal, werd opgericht in 1988 en is het eerste amateurgezelschap dat de
titel ‘cultureel ambassadeur van Vlaanderen’ kreeg en
het heeft al tal van prijzen gewonnen). In Gent wisten ze
wel dat ik daar dingen mee deed en ze wisten ook, al
wisten ze niet precies wat, dat ik een functie had in ING.
En door allerlei selectieproeven en procedures kwamen
ze dan uiteindelijk bij mij als de beste kandidaat en dat
was redelijk snel rond. Nogmaals, over zulke zaken moet
je niet te lang nadenken. Ik heb, nu bijna dag op dag zes
jaar geleden, de beslissing genomen.
U bent nu algemeen directeur van een van de
grootste theaters in de Benelux. Ondertussen
bent u zelf ook nog bezig met theater. Hier houdt
u zich bezig met de zakelijke kant, maar in uw
eigen gezelschap is het dan weer de artistieke
kant. Vallen die twee met elkaar te verzoenen?

Ik heb ooit eens gezegd: “Het domste dat je kunt doen is
met je maîtresse trouwen”, omdat je dan twee dingen
verliest (lacht). Wat ik hier doe, heeft niet echt te maken
met wat ik bij Theater de WAANzin doe, maar de wereld
is zo klein dat het eigenlijk voor de WAANzin geen goede zaak is dat ik hier algemeen directeur ben. De manier
waarop er tegen de WAANzin wordt gekeken wordt natuurlijk voor een stuk beïnvloed door het feit dat ik hier
algemeen directeur ben en dan kan men daar niet meer
op een objectieve manier naar kijken. Het is niet dat ik
mezelf belangrijker wil voelen dan ik ben, maar er komt
in de kranten: “Het gezelschap van Dirk De Corte, ook
algemeen directeur bij het NTG”. Ik blijf ook bewust op
de achtergrond bij de communicatie van de WAANzin,
>>>
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iets schrijf is dat is veeleer in de opiniepagina. Het was
in feite wel logisch dat ik in de journalistiek terechtgekomen was. Ik had Germaanse Talen gestudeerd en de
hele redactie van de VRT zat vol met germanisten.
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ik laat dat door andere mensen doen. Maar die twee lopen wel wat door elkaar en dat is trouwens een van de
opvallende dingen bij deze job: eigenlijk is je hobby
daardoor toch voor een stuk ‘verpest’ zal ik maar zeggen. Een eerste element is dat je minder tijd hebt, maar
dat zal je in andere functies ook wel hebben. Een tweede
element is dat je met een hobby zit die heel dicht staat
bij wat je in je beroepsleven doet. Je spreekt met dezelfde mensen. Dat is vrij complex. En dat betekent ook dat
je binnen die groep niet meer op dezelfde manier functioneert als je dat zes jaar geleden deed. Een aantal van de
problemen zijn ook dezelfde. Het is dus een heel andere
hobby geworden dan zes jaar geleden. Er blijft natuurlijk
een groot voordeel: ik ben iemand die algemeen directeur is van een theater en ik kom dan zogezegd van buiten de sector, maar ik weet natuurlijk dat William Shakespeare niet de linkse ‘back’ is van Manchester United.
Terwijl andere mensen die van buiten komen, die van de
bank komen... Ik heb nog altijd de pretentie dat ik er iets
van ken. En dat helpt dan weer in de discussies die je hier
hebt. Nu meer dan vroeger, omdat je nu ook artistiek
wat meer je mening kan geven. Dat was vroeger wat
moeilijker omdat de situatie dan ook niet zo goed was.
Het werk lijdt er niet onder, want uiteindelijk: wat is de
WAANzin in vergelijking met dit?
En wat is nu uw functie bij Theater de WAANzin?

Alles. Nu ben ik aan het regisseren. Grappig genoeg
doen we nu ‘Le bourgeois gentilhomme’, maar in een
heel andere versie. En we staan op een internationaal festival in Denemarken in de vakantie en tijdens het pinksterweekend in Luxemburg met een bewerking van ‘De
dienstlift’ van Pinter. Nu is het dus allemaal regisseren
wat ik doe. Het is wel teruggevallen tot één nieuwe productie per jaar. We zitten een beetje in het systeem waarin we producties blijven doorspelen, net zoals ze dat bij
NTGent doen. Ze hebben dat gewoon van ons afgekeken
(lacht).

NTG: planning op lange termijn
Op die zes jaar tijd heeft er toch een enorme
evolutie plaatsgevonden. Het NTG, dat het
financieel helemaal niet zo goed deed en ook
aan artistieke bloedarmoede leed, werd dan
Publiekstheater en werd op haar beurt opnieuw
NTGent. Nu zijn jullie een belangrijke speler in
het binnenhalen van een aantal vooraanstaande
mensen in de theaterwereld. Zit daar een bepaald
plan achter?

Daar zit natuurlijk een bepaald plan achter. Het hele traject is in feite in verschillende blokken in te delen. Op
het moment dat ik hier gekomen ben, had je de situatie
zoals die was. Dat was in eerste instantie een financieel
probleem – artistiek ook, maar dat was toen niet de prioriteit, gek genoeg. De eerste prioriteit was het in orde
brengen van de financiën. Je moet ook niet vergeten, in
2000 zat je met een heel moeilijke situatie omdat er een
gigantische ruzie ontstaan was tussen de Gentse theaters
onderling. Men zag de politiek van het NTG als zeer
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agressief tegenover de collega’s. En daar heeft een enorm
geluk gespeeld dat ik van buiten kwam en dat ik een heleboel van die mensen kende van bij Theater de WAANzin. Grappig genoeg hadden we met bijna alle andere
gezelschappen buiten het NTG contacten: Het Muziek
Lod repeteerde in onze zaal, De Kopergietery had er ook
nog gerepeteerd, Les Ballets C de la B hebben opslagruimte op dezelfde site waar wij zaten, Dirk Pauwels
kenden we van de tijd toen hij nog directeur van het
Nieuwpoorttheater was en wij bij Theater de WAANzin
nog geen eigen zaal hadden. Dat hielp enorm. In feite
was dat eerste jaar een soort van ont-ijzingsperiode. Aan
het einde van dat eerste seizoen is Jean-Pierre De Decker
gestorven. Dan werd plotseling het artistieke probleem
zichtbaarder omdat er niemand was om de zaak over te
nemen. Ik ben dan algemeen directeur te worden, maar
niet met de bedoeling zelf artistieke keuzes te maken.
Laten we zeggen dat we ongeveer een jaar met de raad
van bestuur hebben zitten nadenken hoe we daar mee
om moesten. En gelukkig is dan op het bestuursniveau –
omdat ik dat ook had voorgesteld – het idee gegroeid
om niet te gaan zoeken zoals bij voetbal naar wie er vrij
was en wie we konden krijgen. We vroegen ons veeleer
af wie we zouden willen en dan vervolgens te kijken in
welke periode die vrij was. Dat is uiteindelijk een heel
verstandige beslissing geweest, waardoor we uiteindelijk in 2002-2003 met diverse mensen in gesprek zijn
geweest, maar nooit in een situatie van stress, van ‘we
moeten voor het einde van het jaar iets hebben’. Want
heel simpel gezegd kon men ons financieel gezien tot
2005 toch weinig doen omdat onze subsidies voor vier
jaar vastlagen. Dat is iets waar ik in interviews nooit al te
zeer de nadruk op gelegd heb, omdat dat natuurlijk wel
heel arrogant zou kunnen overkomen als je zegt:“Je mag
denken wat je wil, wij doen toch wat wij willen.” Maar
dat was natuurlijk niet zo. Die tijdsdruk was er rondom
ons en de kranten waren heel negatief, maar we hadden
allemaal zoiets van: “Laat ons onze tijd nemen en laat
ons binnen gaan terwijl het regent en laat ons op ons gemak ons werk doen.”
Uiteindelijk zijn we dan in 2003 op Johan Simons uitgekomen. Van dan af hebben we een plan waarmee we toewerkten naar het seizoen dat nu afgelopen is. Zo hadden
we een overgangsperiode van twee jaar om te overbruggen. Dat geeft je de tijd om intern een aantal zaken te
herorganiseren op een heel rustige manier, om dat seizoen goed te plannen en goed voor te bereiden. Het is
niet zo – zoals het misschien lijkt – dat het allemaal vanzelf komt, want er is een lange voorbereidingstijd aan
voorafgegaan en wij zijn eigenlijk 2 juli 2003 begonnen
om heel dat seizoen dat nu voorbij is voor te bereiden.
We hebben dus 24 maanden heel veel gedaan op een
manier die naar buiten toe niet zichtbaar was. Op het
moment dat we in 2003 zeiden dat we iemand hadden,
werd er heel vlug geantwoord: “Je ziet er niets van”. Natuurlijk zag je er niets van, want die man kwam pas twee
jaar later. We hebben de mensen echt gevraagd om geduld te hebben. We zijn een beetje in het defensief gegaan, want je mag je niet te veel laten opjagen door wat
er op dat moment gezegd wordt. Je weet wat je aan het

heel goed gaat, is het er dikwijls een beetje over. In alle
objectiviteit is het natuurlijk ook wel goed. Je kunt niet
naast die cijfers kijken en de respons van het publiek is
gewoon positief. We scoren goed bij het publiek zowel
als in de vakpers. Dat heb je in onze sector zeer zelden,
want vaak speel je voor de ‘kenners’, zogezegd, en zit er
geen kat in je zaal. Wij hebben het geluk dat we de twee
kunnen bedienen. Dat is ook wat we ons als doelstelling
hebben gesteld en het eerste jaar is dat zeker en vast gelukt.

bouwen bent en je weet wanneer je er moet staan. En in
ons geval was dat aan het begin van dit seizoen.
Dat schijnt gelukt te zijn. Je zult morgen in de krant lezen dat we met drie producties in het Theaterfestival zitten, wat toch niet mis is. Er worden acht producties per
jaar geselecteerd. Ik denk dat er per jaar 500 producties
gemaakt worden. En we zitten met drie producties in de
selectie voor Theaterfestival, zowel voor de editie in
Vlaanderen als de editie in Nederland, wat niet onbelangrijk is. En wat ook belangrijk is, is dat het van 3 verschillende regisseurs is. Er is een productie van Simons,
de productie van Ivo Van Hove zit erbij en ook een productie van Wunderbaum. Eigenlijk is het hele palet vertegenwoordigd: je hebt een productie met een bekende
Vlaming, een internationale coproductie met Van Hove
en een jonge, kleinschalige, alternatieve groep.

Publiek en ‘kenners’ tevreden
Dat moet toch tot tevredenheid leiden,
want het is een voltreffer op alle vlakken?

Ja natuurlijk, dat is juist, maar we zitten met hetzelfde
probleem als wat Barcelona om 11.00 uur vanavond zal
hebben: als je de Champions League wint en je bent
kampioen van Spanje, waar moet je dan volgend jaar
naartoe? Je hebt een verwachting gecreëerd, vervolgens
hebben we die verwachting ingevuld en dus liggen de
verwachtingen nu nog hoger. En we mogen zeggen dat
we dit jaar een ongelooflijk goed seizoen hebben gehad,
waarbij er heel weinig is tegengevallen. Alle producties
die er moesten staan, zowel in de kwantitatieve zin van
‘veel volk’ als in de kwalitatieve zin van ‘ze zijn allemaal
goed geweest’, stonden er.
Ook de toeschouwersaantallen zijn erop
vooruitgegaan.

Ja, die zijn veel sterker gestegen dan we hadden gedacht.
We hadden gerekend op een 75.000 of 80.000, maar
zeker geen 100.000 voor dat eerste jaar.
Dat hebben we in die zes jaar wel geleerd; wanneer het
niet goed gaat, heeft men dikwijls de neiging om de stenen uit de grond te klagen. Op de momenten dat het

Ik mocht dat nooit zeggen van Anciaux, maar ik blijf het
zeggen, zelfs nu nog met meer aplomb, omdat we misschien een ‘elitair’ theater zijn, maar dan toch een elitair
theater waar 100.000 man naar komt kijken. En waar ik
mij enorm over opgewonden heb en nog altijd over opwind, is wat jij uit dat interview citeert: je hebt een bevolking die steeds hoger opgeleid wordt, maar rondom
jou zie je alleen maar ‘brol’. En het is een taak voor een
huis zoals het onze om daar iets tegen te doen, om ons
daar tegen te verzetten. En dat is nog eens een reden te
meer waarom wij zo blij zijn dat we dit resultaat hebben.

“90% wil graag bij ons,
de andere zijn leugenaars”
In die context waren er vooral bij aanvang enkele
kritische stemmen die vreesden dat de inbreng
van het ‘eigen volk’ systematisch beknot zou
worden en dat alle posten ingenomen zouden
worden door Nederlandse medewerkers die
samen met Simons in Gent aanmeren.

Het hangt er natuurlijk vanaf hoe je ‘eigen volk’ gaat definiëren. Als je naar de mensen kijkt met wie we nu werken, dan is dat een heel mooie mix van Nederlanders en
Vlamingen. In die zin vond ik de productie van Toneelgroep Amsterdam heel leuk omdat je daar een cast had
met vier soorten acteurs, bijna wiskundig verdeeld: Vlamingen die bij ons werkten, Nederlanders die bij ons
werken, Nederlanders die bij hen werkten en Vlamingen
die bij hen werken. Als je de volledige speellijst ziet en
de acteurs tijdens de 400 voorstellingen van dit jaar, dan
kom je tot de conclusie dat 75% van de mensen toch nog
altijd een Belgisch paspoort hebben. Maar de perceptie
is natuurlijk – omdat hij een aantal acteurs uit Nederland
meebrengt – dat het allemaal Nederlanders zijn. Dat is
niet waar, natuurlijk. Steven Van Watermeulen, bijvoorbeeld, is een Vlaming die al heel lang in Rotterdam gewerkt heeft. Wij zijn ook het theater dat Ivo Van Hove na
jaren in Nederland naar Vlaanderen heeft teruggehaald.
Rondom ons is er een beweging ontstaan die Nederlanders naar België haalt, maar die minstens zoveel Vlamingen, die al jaren in Nederland werken, naar België te>>>
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In veel interviews stelt u dat NTGent letterlijk
en figuurlijk in de stad wortelt (het Grote Huis ligt
zelfs in het hart van de stad), maar anderzijds
spreekt u zich uit voor een zekere vorm van
cultureel elitarisme en tegen de 'debilisering'
van de maatschappij en de culturele sector.
Hoe zijn die twee met elkaar te rijmen?
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rughaalt: Ivo Van Hove, Steven Van Watermeulen, Chris
Nietvelt (van Toneelgroep Amsterdam), Frieda Pittoors.
Je weet dat je die kritiek gaat krijgen. Je moet daar vooral niet te kregelig op reageren. Het is niet omdat dat in
de krant verschijnt dat je onmiddellijk als door een horzel gestoken daarop moet vliegen. Gewoon je schouders
ophalen en zeggen: “Goh, we zien wel”. En onder ons
gezegd en gezwegen, of dat nu over theater gaat of over
voetbal, de vraag “Kunnen die van ons dat dan niet?”
wordt vaak genoeg gesteld. Maar op het moment dat je
op het hoogste niveau speelt, verwatert die kritiek. Er
gaat bij Barcelona niemand zeggen: “Hebben wij nu
echt niemand beter dan die Ronaldino?” Als je hier naar
onze acteurs gaat kijken, hoor je niemand zeggen:
“Hebben ze nu echt niemand beter dan Wim Opbrouck,
Els Dottermans of Elsie De Brauw?” Dit is gewoon de absolute top van ons taalgebied en wij hebben ons van in
het begin de taak gesteld om de beste uit ons taalgebied
naar hier te halen. Achteraf gezien was dat niet zo moeilijk. Je merkt ook dat dit een sector is waar kwaliteit
kwaliteit aantrekt. Er is ooit eens een manager van Liverpool geweest die in de jaren ’70 gezegd heeft – en dan
moet je Liverpool vervangen door NTG – dat 90% van
alle acteurs in Vlaanderen en Nederland voor NTG willen spelen en dat die andere 10% leugenaars zijn. Dat is
een klein beetje wat er op dit moment aan de hand is.

Internationalisering
van de podiumkunsten
Heeft Gent dan de leiderspositie overgenomen
van Antwerpen?

Ik denk dat je dat allemaal in zijn perspectief moet zien.
Ik heb nog de periode meegemaakt toen ik hier studeerde dat het NTG veruit het beste van de drie stadstheaters
was. Dat was de periode van Jef Demets, de jaren ‘70 tot
hafweg de jaren ’80. Als je dan de verslagen leest van de
beoordelingscommissies en je bekijkt ook welke subsidiebedragen zij toen kregen, dan waren zij de top. De
wereld stak toen anders in elkaar omdat theater toen een
veel lokaler gegeven was. Nu heb je de internationalisering van de podiumkunsten. Dat had je toen niet. In feite zitten we nu terug op het niveau waar we twintig jaar
geleden zaten, maar in een heel andere context. Niet enkel in verband met internationalisering, ook de positie
van het theater in de samenleving is veranderd. Vijfentwintig jaar geleden had je minder theaters en het soort
theater dat gebracht werd, zat veel dichter bij de realiteit
van de mensen. Dat is natuurlijk een functie die door televisie heel sterk is overgenomen. De realiteitsverbeelding, het in beeld brengen van de werkelijkheid is tegenwoordig de functie van televisie. Vijfentwintig jaar
geleden had je enkel ‘Schipper naast Mathilde’ en ‘De
heren van Zichem’. Mensen die realisme willen zien,
hebben tegenwoordig geen reden meer om naar toneel
te komen. Hierdoor krijg je een heel andere markt, dus
daar moet je je als genre compleet aan aanpassen. Het
heeft een tijd geduurd vooraleer men in theater doorhad
dat je ook een publiek kunt krijgen door niet-realistische
dingen te spelen. De Blauwe Maandag Compagnie is ei-
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genlijk het eerste gezelschap geweest dat theater voor
grote zalen een nieuwe invulling heeft gegeven. Het is
ook het enige gezelschap dat zijn eigen BV’s heeft gecreëerd.

Nog zelden in Sint-Niklaas
Misschien nog eventjes terugkeren naar
Sint-Niklaas. Waar zit volgens u het culturele
potentieel van een stad als Sint-Niklaas?

Ik durf het niet zeggen aangezien ik veel te weinig in die
stad kom. Mochten mijn moeder en mijn broer er niet
wonen, dan zou ik er nooit meer komen. Dan heb ik er
cru gesteld ook niets meer te zoeken. Ik ga nog zelden in
Sint-Niklaas ergens naartoe. Als ik nog eens in de
schouwburg kom, dan is het om een voorstelling van
ons te zien. De artiesten appreciëren het namelijk als je je
gezicht eens laat zien als ze op verplaatsing spelen.
Gisteren was het persconferentie en dan praat ik altijd
wel eens met Dirk Van Driessche. Hij zegt – en dat is wat
ik er ook over gehoord heb – dat de schouwburg goed
draait en dat het theater daar goed functioneert. En ik
ben daar heel blij mee.
Ik woon hier ook al zolang. Ik woon nu langer in Gent
dan ik in Sint-Niklaas heb gewoond. Het is wel zo dat ik
in de krant de berichten over Sint-Niklaas lees. En dan
natuurlijk ook even kijken wat Redstar Waasland gedaan
heeft (lacht) en of ze de eindronde nu mogen spelen of
niet. En als Freddy Willockx – die ik zelf ook een beetje
ken – iets zegt, dan lees ik dat ook. Ik kan ook over de
politieke situatie niets zinnigs meer zeggen omdat ik
daar even veel over weet als over Oudenaarde. En misschien weet ik nog meer van Oudenaarde.

Met een realistische blik
de toekomst tegemoet
Wat zijn uw verdere plannen en ambities?

Zoals ik al zei, kan het zijn dat ik hier binnen enkele jaren weer weg ben. Maar eigenlijk mag ik dat niet zeggen, want dat is beursgevoelige informatie. Ik heb alleszins niet het gevoel van ‘I have arrived’. In zekere zin
niet, in andere zin wel. Als je het parcours zo afloopt dan
is dat een lijn die logisch naar boven is gegaan en op een
bepaald moment zul je wel eens in een situatie komen –
en dat zou nu kunnen zijn – dat je zoiets hebt van ‘Goh,
ik wil iets anders doen’. Maar zo’n gelegenheid heb je
ook vaak zelf niet in de hand. Het heeft voor mij ook
geen zin om van hieruit naar Het Toneelhuis te gaan. Je
wordt ook geen trainer van Anderlecht als je eerst bij
Club Brugge hebt gewerkt. Je mag daarbij ook niet vergeten dat de toneelsector eigenlijk alles bij elkaar een
heel kleine sector is. Ik zit nu al bij een van de grootste
theatergezelschappen. Als je het echt in de podiumkunsten zoekt, dan heb je enkel nog de opera of de Munt. En
ik heb geen probleem met opera als genre, maar het probleem is dat het eigenlijk monopolisten zijn. In onze
sector is er een erg concurrentiële markt: je hebt Het Toneelhuis, je hebt de KVS, je hebt het Ro-theater,... Je hebt

dus zes of zeven spelers binnen hetzelfde segment. Opera zit redelijk veilig binnen zijn genre. Dat zou ook een
uitdaging kunnen zijn, maar goed...

• JE VINDT ER MEER DAN JE ZOEKT •
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Een tweede mogelijkheid is dan dat je iets anders doet in
de non-profit. De twee interessante dingen zijn de verzorgingssector en onderwijs, universiteit of wat weet ik
al. Als je puur rekenkundig naar mijn carrière kijkt –
dertien jaar in de banksector, zes jaar hier, dan kan ik bij
manier van spreken nog tien jaar voor Bekaert gaan werken. Geen mens die dat gelooft als ik dat hier zeg, maar
er is ook geen mens die zes jaar geleden geloofde bij
ING dat ik nu hier zou zitten. Dat wil niet zeggen dat ik
hier nu zit te wachten tot de telefoon gaat, maar je moet
daar op een heel objectieve manier over kunnen spreken. Als je daar – zoals jullie – van buitenaf naar kunt kijken, heb je daar dikwijls een veel betere kijk op dan de
mensen die in het milieu zitten. Het is namelijk toch zowat een milieu dat heel sterk in zichzelf gekeerd is. En
als normale toeschouwer leef je hier niet. Je kent dit huis
als een aanbieder van diensten en zo hoort het ook. Jullie hebben misschien wel wat ideeën wat het betekent
om hier te werken, maar op zich is dat niet meer dan het
is. Zoals het vanavond ook au fond 22 mannen zijn die
achter een bal aanhollen. Het is een ongelooflijk boeiend spel maar tegelijkertijd ook niet meer dan wat het is.
Je moet altijd met een realistische blik blijven kijken naar
waar je mee bezig bent.

Finaal: dé levensvragen
Het is natuurlijk wel leuk om hier te zijn, laat dat duidelijk zijn. Je brengt dit ook naar buiten als bedrijf; aan de
ene kant werk je heel hard om kwaliteitsvolle producten
voort te brengen, maar je probeert toch ook niet mee te
gaan in de oeverloze sérieux die soms zo kenmerkend is
voor deze sector. Je denkt ook goed na over de fundamentele vragen: wie zijn we, vanwaar komen we en
waar gaan we naartoe? Uiteindelijk zijn dat de drie belangrijkste vragen in het leven.
PIETER DE GEEST – BN

A.T.S. De Vogel N.V.
Verwarming
Ventilatie
Airconditioning
Luchtverwarming
Klimatisatie
Sanitair
Voor
Woningen, kantoren, winkels, industriegebouwen
Plaatsing – onderhoud – herstelling
Eigen studiedienst
Europark-Noord 40
9100Sint-Niklaas
www.atsdevogel.com

tel: 03 760 03 70
fax: 03 766 09 81
info@atsdevogel.be
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Oud-leerling (LWE ’72)
Dr. Jean-Pierre Van Buyten
bestrijdt pijn
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De aanleiding voor dit vraaggesprek met mijn oud-klasgenoot was een
bericht over zijn verkiezing door de Wase persvereniging (samen met
zijn collega dr. Van de Kelft) tot Wase figuren van het jaar 2005.
Het artikel vermeldde dat ze “een wereldprimeur boekten in de
behandeling van trigeminusneuralgie, een van de meest voorkomende
oorzaken van aangezichtspijn”.
Genoeg stof dus voor een technische, begeesterende én gezellige babbel
over vroeger (O tempora ...), nu en straks.

Superspecialisme van
de anesthesie
Jean-Pierre, je bent anesthesist in het AZ Maria
Middelares in Sint-Niklaas. Hoe kom je ertoe als
anesthesist (toch de bedwelmer van dienst bij
chirurgische ingrepen) je te gaan bezighouden
met pijn en pijnbestrijding?

Pijntherapie is ontstaan uit de algemene anesthesie. Dr.
John Bonica, een Amerikaanse legeranesthesist, gebruikte rond 1950 in Seattle technieken van de anesthesie voor chronische pijnbestrijding. Hij had een zeer
groot aantal zwaar gekwetste en verminkte Amerikaanse
Koreastrijders onder zijn patiënten. Hij richtte de IASP
(International Association for the Study of Pain) op en
was daarin actief tot zijn dood een jaar of drie geleden.
Pijntherapie is dus een superspecialisme van de anesthesie. Daarbij zijn niet alleen anesthesisten betrokken maar
ook neurochirurgen, fysiotherapeuten, psychologen,
enz. Bovendien worden ze ondersteund door technologische hoogstandjes zoals morfinepompen, neurostimulatoren (ruggenmergstimulatoren) die tegenwoordig vaak bij patiënten worden ingeplant.
Bij ons in de kliniek zijn we met een team van 12 anesthesisten. Ik houd me voor 80% van mijn tijd bezig met
pijnbestrijding en slechts voor 20% met operatie-anesthesie. In het MPC (Multidisciplinair PijnCentrum)
waarvan ik de leiding heb, hebben we ± 8000 patiëntcontacten per jaar. Vooral met binnenlandse, maar meer
en meer ook met buitenlandse patiënten. Zo zijn er nogal wat Nederlanders en Engelsen omwille van de nóg
langere wachtlijsten in hun land.

Levenskwaliteit verbeteren
Nu de naam toch is gevallen: kan je het MPC
eens wat nader toelichten. Wie werkt daarin?

Dat iemand met rugklachten bijvoorbeeld niet alleen
problemen heeft met zijn rug is nogal duidelijk. Laatst
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kreeg ik een dokwerker van 28 jaar op consultatie: de
man had al twee rugoperaties ondergaan maar had nog
steeds hevige pijn. Hij kon dus al maanden niet meer
gaan werken en moest zien rond te komen met zijn ziekteuitkering die véél minder bedroeg dan zijn loon.
Hoogstwaarschijnlijk zal hij nooit meer kunnen gaan
werken als dokwerker. Hij is bovendien laaggeschoold
en zal ook niet gemakkelijk aan ander werk geraken.
Ook zijn gezin lijdt dus onder zijn rugpijn! Dit is maar
één van de talloze voorbeelden. Ons multidisciplinair
team bestaat uit anesthesisten die de pijnbestrijding
voor hun rekening nemen. Revalidatieartsen werken de
herconditioneringsprogramma’s uit. Psychologen zorgen voor het geestelijke aspect van de gezondheidszorg
en tenslotte zijn er sociaal verplegenden die o.a. focussen op de materiële problemen. Dit is dus een holistische benadering van elke patiënt en we zien het als onze
missie zijn of haar levenskwaliteit te verbeteren.
De kern van het team bestaat uit twee artsen-anesthesisten die zich voornamelijk bezighouden met de pijnbestrijding; twee artsen-anesthesisten die assisteren; drie
voltijds pijnverpleegkundigen; één voltijds psychologe;
twee secretaressen die de ‘papierwinkel’ in goede banen
leiden (bijvoorbeeld de financiële tussenkomsten in de
peperdure technologie regelen met de ziekenfondsen
voor het ziekenhuis én voor de patiënt) en een consulent
psychiatrie (een psychiater) die eenmaal per week
langskomt. Bovendien worden we omringd door neurologen, neurochirurgen, revalidatieartsen en een orthopedist.
Ervaar je als eindverantwoordelijke
geen samenwerkingsproblemen?

Met goede medewerkers is er geen hiërarchie nodig. Ieder lid van het team weet exact wat er van hem of haar
wordt verwacht en gaat er dan ook voor. Je moet ‘gebeten’ zijn door je vak en door je werk! Maar dat zal op
school ook wel zo zijn.

Bij het intikken van je naam op Google kwam een
niet onaardig aantal vermeldingen te voorschijn.
D.w.z. dat je niet alleen regionaal, maar ook
nationaal en zelfs internationaal actief bent.

Ik richtte samen met twee collega’s anesthesisten, overigens ook oud-leerlingen van het SJKS (Frank Opsomer,
LWe ’77, actief in het Middelheimziekenhuis in Antwerpen en Luc De Colvenaer, LWe ’68, actief in de Sint-Blasiuskliniek in Dendermonde) de VAVP op (de Vlaamse
Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding).
We zijn ondertussen met een 60-tal leden, Vlaamse
anesthesisten. We gingen over tot die oprichting omdat
er echt nood was aan een forum (peer-review). Elke
arts-anesthesist zat eigenlijk wat op zijn eentje te werken
terwijl er geen of nauwelijks uitwisseling was buiten de
muren van het eigen ziekenhuis. Bovendien verplicht
het RIZIV de dokters om te ‘LOK’-ken i.e. het samenkomen met collega’s uit dezelfde streek met een wetenschappelijk doel voor ogen: d.w.z. dat de artsen verplicht zijn om zich viermaal per jaar bij te scholen om
geaccrediteerd te blijven. De LOK-Pijn is een beroepsvereniging die de belangen verdedigt van zijn leden
maar die nogal snel geëvolueerd is van een soort vakbond naar een wetenschappelijke vereniging die zijn leden stimuleert tot publicaties in wetenschappelijke tijdsschriften. Bovendien werkt dit systeem erg drempelverlagend voor jonge collega’s omdat die zo zelf kunnen tonen wat ze in hun mars hebben en niet, zoals vroeger
wel gebeurde, de ouderen met de pluimen moesten laten gaan lopen. Wij hebben een link met onze Nederlandse zusterorganisatie om bijvoorbeeld gemeenschappelijke congressen te organiseren.

Internationale contacten
Eigenlijk raak je door artikels te publiceren in een lezingencircuit. En via die lezingen kom je in een groter kader van internationale congressen terecht. Zo organiseer
ik tweedaagse kadavertrainingen in het anatomisch lab
van de VUB. Daar oefenen anesthesisten-pijnbestrijders
in het inplanten van allerlei hoogtechnologische apparaten. Ik ben ook raadgever van Medtronic, het Amerikaanse bedrijf dat wereldleider is op het gebied van pijninplantaten: via onze bevindingen worden hun producten verbeterd. Zo heb ik ook uitstekende contacten in de
Arabische wereld. En eigenlijk is het dat wat telt: over
het veilige eigen muurtje kijken en op die manier je eigen kennis (ook mensenkennis) gevoelig uitbreiden, ervan overtuigd raken dat mensen van waar dan ook, aan
elkaar iets te zeggen en te leren hebben én met het uiteindelijke doel voor ogen mensen te kunnen helpen.
Maar dichter bij huis denk ik ook aan mijn oude dag: ik
zit in de beheerraad van AMONIS (het pensioenfonds
van de Belgische geneesheren). Dat fonds beheert een
kapitaal van zo’n miljard euro dat op een professionele
manier wordt beheerd en belegd en waarvan de raad van
beheer uit twaalf artsen bestaat.
Ook mijn beroepsvereniging ligt me na aan het hart: als
lid van de beheerraad van het ASGB (het Algemeen Syndicaat van Geneesheren van België) tracht ik de belangen
van onze beroep te behartigen.

Graag lang studeren
Wanneer en waarom werd je studiekeuze
voor geneeskunde bepaald?

Ik volgde de LWe en onze leraar wetenschappen (de heer
Luk Hulpiau) die ons in de laatste drie jaren biologie,
scheikunde én fysica gaf, wist mijn wetenschappelijke
>>>

59

Oud-leerlingen

LOK-Pijn: een wetenschappelijke
vereniging

ic
hou

Oud-leerlingen

interesse te wekken. Aanvankelijk ging mijn studiekeuze
uit naar iets in de scheikunde of naar veeartsenijkunde.
Maar eigenlijk wilde ik zo lang mogelijk studeren. Vooral het aangename studentenleven trok me aan. Mijn vader zei: “Als je dan toch zoveel wil studeren om een
beest te genezen, kan je dan niet beter je energie ten
dienste stellen van de mensen?” Dát én de stimulans van
onze leraar wetenschappen die op de hoogte was en
bleef van de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied en
die onze nieuwsgierigheid naar meer prikkelde, lieten
uiteindelijk de balans overhellen naar geneeskunde.
Tijdens mijn studies werd ik vooral geboeid door fysiologie en eigenlijk is anesthesie wat toegepaste fysiologie.
Vandaar dat ik na mijn studies algemene geneeskunde
aan de VUB, in 1980 aan de opleiding anesthesie, intensieve zorgen en pijntherapie begon onder de supervisie
van prof. Haenegreefs aan de Universiteit Antwerpen
(UA). Die prof gaf me de kans om mijn specialiteit extra
muros op te bouwen. D.w.z. dat ik in andere universitaire centra mocht gaan leren, weliswaar op eigen kosten,
maar mijn loon als assistent aan de UA werd wel doorbetaald. Zo belandde ik bij dr. Verschraegen in het UZ
Gent voor pijntherapie, bij prof Roquefeuille aan het
CHU (Centre Hospitalier Universitaire) te Montpellier
voor neuro-anesthesie en bij dr. Seebacher van het CHU
Pitié-Salpétrière in Parijs voor verloskundige anesthesie.
En vanaf 1984 ben ik dus anesthesist in Sint-Niklaas.

Leerkrachten om niet te vergeten

Ik ondervind wel dat bij jongere collega’s met wie ik in
aanraking kom, de talenkennis achteruit gaat. Je mag ze
daar in het College toch zeggen dat hun talenonderricht
op niveau stond, in mijn tijd. (nvdr. en nu ook nog, zie
onze resultaten in de taalwedstrijden!)

Genees-heren
Kan je tenslotte nog wat goede raad geven aan
onze kandidaat-geneeskundestudenten?

Er is zeker nog genoeg toekomst in de geneeskunde. In
1972 zaten er in Vlaanderen nog 2800 studenten in het
eerste jaar; nu mogen er 400 beginnen in oktober 2006.
De bevolking veroudert, heeft meer zorgen nodig en de
technologie verbetert. Bovendien – eigenaardig om dat
van mij te vernemen – zitten er té veel vrouwen in ons
beroep. Vele meisjesstudenten geneeskunde kiezen voor
de ‘zachte’ specialisaties (bv. dermatologie, klinische
biologie, internistische specialiteiten...), planbaar en
met weinig weekend- en nachtwerk. Dat is zeer begrijpelijk als je ermee rekening houdt dat daar later een
groot deel van de gezinslast bijkomt. D.w.z. dat er minder en minder mannen in de geneeskunde zijn, waardoor de ‘harde’ specialisaties (bv. heelkunde, anesthesie,
pediatrie, gynaecologie, ...) vaak onderbemand blijven,
met alle gevolgen vandien.
Kortom: wie aan geneeskunde begint, moet geen rekening houden met eventueel later werk maar moet de eigen interesse volgen. En dan het beste van zichzelf geven
en zorgen dat hij of zij zeer goed is in zijn domein.

Even graven in je herinneringen aan het College?

Ik had een zeer gelukkige, onbezorgde Collegetijd in een
toffe klasgroep. Goede herinneringen hou ik over aan de
lessen wiskunde van de heer Aps. Hij leerde ons (soms
manu militari, maar dat overleefden we) wiskunde om
nooit meer te vergeten.
De lessen Nederlands van E.H. Coupé lieten mij toch de
letteren op een andere manier bekijken en smaken (ik
was niet zo letterminnend).
Om alles in een historisch en actueel politiek kader te leren zien, een kader dat veel groter was dan het Collegedomein, hadden we de heer De Poorter met zijn eigen,
onnavolgbare stijl.
Bij de heer Plaquet discussieerden we (en français) met
de woelige naweeën van mei ’68 in het achterhoofd,
over de grote wereldproblemen.
De taalleraar in mij verplicht me je ook iets
te vragen over je taalgebruik.

Onze congressen hier zijn in het Nederlands. De samenwerking met Wallonië knapt daar wat op af, want onze
Franstalige landgenoten kennen bijna geen Nederlands.
Op internationale congressen is de voertaal Engels (de
lingua franca van de wetenschap) maar de congresorganisatoren appreciëren het dat ik hen in hun taal versta.
Gewoonlijk bereid ik een paar zinnetjes voor in hun taal
om te zeggen dat ik hun taal niet spreek, een captatio benevolentiae.
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Hartelijk bedankt, Jean-Pierre, voor dit boeiend
gesprek en voor de gezellige ontvangst. Ik hoop
dat we onze klas van toen nog eens samenkrijgen
om het een en ander bij te praten.
JH



Oud-leerling Joris Vergauwen (MTWE ’99)
interviewt oud-leerling Pieter Van Wolvelaer (MTWE ’99)
Oud-leerling Frank Van Wolvelaer (LW ’73) (momenteel directeur van VTS) zette de onderstaande bijdrage
op de sporen. De oom van Pieter tipte ons. “Misschien
interessant voor jullie schoolblad?” voegde hij toe toen
hij een krantenartikel over zijn neef toeschoof.
En of: een oud-leerling aan de slag als vroedman! De auteur van het artikel bleek eveneens een oud-leerling te
zijn: Joris, de zoon van wijlen oud-leerkracht en persoonlijke vriend Michel Vergauwen! De wereld is soms
klein.

Na twee aangename telefoongesprekjes met sympathieke oud-leerlingen Joris en Pieter was de onderstaande
bijdrage in Ic Hou gefikst. Joris is als freelancer aan de
slag bij Gazet van Antwerpen. Pieter rondt een intensieve cursus tropische geneeskunde af en staat aan de vooravond van een engagement voor (ten minste) 1 jaar met
Artsen zonder Grenzen in Afrika. Beide oud-leerlingen
voelen zich goed in hun vel en doen hun job vol overgave. De bereidheid om mee te werken aan Ic Hou waarderen we ten zeerste.

“Het mooiste beroep dat er bestaat”

Mannen kunnen ook
goede vroedvrouwen zijn

“Hoe moeten we jou dan noemen: vroedman of vroedvrouw?” Niet zelden
en niet alleen naast het kraambed krijgen mannelijke vroedvrouwen
verwonderde blikken te zien. Maar eenmaal het ijs en het water gebroken,
bewijzen stilaan steeds meer Vlaamse mannen dat in hen ook
voortreffelijke vroedvrouwen schuilen. Pieter Van Wolvelaer (25)
uit Elversele is een van hen. Zijn ‘teller’ staat ondertussen op
76 geslaagde bevallingen, maar zijn blik staat op de wereld gericht.
Met zijn kennis en een opleiding tropische geneeskunde trekt hij straks
naar de derde wereld om ook daar kinderen veilig op de wereld te zetten.
In de verloskamer, de plaats waar bloed, zweet en tranen
uitmonden in vreugdekreten, zijn mannen meestal al
helden als ze beter presteren dan nog net, bleek en verschrikt, de hand van hun hijgende echtgenote te beroeren. Maar heel weinig mannen kunnen ook zeggen dat
ze in die kamer al tientallen baby's ter wereld hebben gebracht. Om dat te horen, zochten we de 24-jarige Pieter
Van Wolvelaer op. Hij studeerde vroedkunde aan de
Gentse Arteveldehogeschool. In een ziekenhuis in Lissabon, dat over de tweede grootste verloskundeafdeling
van Europa beschikt, leerde hij het vak. In België werkte
hij tot nu toe al in het Universitair Ziekenhuis en het
Sint-Lucas-ziekenhuis van Gent.
Voor ons is het ook de eerste keer:
hoe moeten we je nu aanspreken?
Is het vroedman of toch vroedvrouw?

Pieter Van Wolvelaer: (lacht) Zeg maar wat je wil. Het
maakt me echt niet uit. In het ziekenhuis heb ik een badge waar vroedman op staat. Maar officieel is er maar één
naam voor mijn beroep en dat is vroedvrouw. In Nederland zeggen ze gewoon verloskundige. Daar gelden andere regels wat de naamgeving betreft. Verpleegsters zijn

Portret van fiere vroedman en kersverse moeder en baby (foto Gert Cools)

daar ook verpleegkundigen. En uiteindelijk vind ik verloskundige ook de beste naam. Als mensen me vragen
wat ik doe, zeg ik dat ik vroedkunde heb gestudeerd en
>>>

61

Oud-leerlingen

DVR

ic
hou



dan komt de vraag die jij me nu ook stelt meestal spontaan naar boven. Dan antwoord ik soms vroedvrouw, en
je kunt raden wat er dan volgt: hilariteit alom! (lacht)
Natuurlijk zijn mensen soms verbaasd, maar in het ziekenhuis reageren de meeste vrouwen eigenlijk vrij normaal. Als ze mijn badge zien, weten ze wel dat alles in
orde is. Bij islamitische vrouwen ligt het wel gevoeliger.
Door hun geloof hebben ze liever niet dat een man de
bevalling doet, buiten de gynaecoloog zelf. Ik respecteer
uiteraard die mening. Het is mijn bedoeling om de
vrouw zo goed mogelijk te begeleiden, en wel op de
manier die zij verkiest. Maar ik merk toch dat het verandert bij de jongere generatie. Ik heb de indruk dat zij het
steeds minder een probleem vinden.

Oud-leerlingen

Je hebt ook als verpleegkundige gewerkt in een
ziekenhuis. Miste je toen het ‘vroedwerk’?

Ja, enorm. Ik krijg wel voldoening van het verpleegkundig werk, maar je bent meer bezig met zieke of oude
mensen. Het werk in de verloskamer en op de dienst gynaecologie en neonatologie (nvdr. de couveuseafdeling)
is natuurlijk aangenamer. Er is altijd hoop en een reden
om opgewekt te zijn. Als je een baby in je handen
neemt, begrijp je waarom.
Tijdens je stage trok je naar Portugal.
Was het daar anders werken dan in België?

Helemaal anders. In dat ziekenhuis in Lissabon worden
zo'n 8.000 bevallingen per jaar gedaan. Voor mij was dat
een openbaring omdat er veel meer mogelijkheden zijn
dan hier. In de verloskamer is het werk volledig voor de
verloskundige. Dokters en gynaecologen komen er eigenlijk bijna niet aan te pas. Ik deed de hele bevalling. In
België begeleid je de vrouw tot voor de bevalling. Als het
moment eraan komt, waait de gynaecoloog binnen,
doet zijn handschoenen aan en rondt de geboorte af.
Hoe kan je het dan echt leren?
In Lissabon waren er wel dokters aanwezig, maar die
grepen alleen in als het nodig was. Zij doen daar alleen
pathologie en geen fysiologie. Je hebt er als verloskundige alle verantwoordelijkheid, en dat is wat telt. Ik heb in
Portugal alle facetten van de job leren kennen. Het was
maar een stage van negen weken, maar in die periode
heb ik meer bijgeleerd dan tijdens al mijn stages in België. Natuurlijk zijn er hier ook wel dokters die hun studenten zoveel mogelijk zelfstandig laten werken. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen aanpak. Maar ik wilde toch zeker zijn en daarom trok in naar het buitenland.

Zeldzaam
Je gaat ook een opleiding tropische geneeskunde
volgen. Wat wil je daarmee bereiken?

Ik zou een paar jaar als verloskundige willen werken in
ontwikkelingslanden met een organisatie als bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen. In Portugal heb ik ook gewerkt in de sloppenwijken van Lissabon, en dat heeft
mijn ogen geopend. Maar voor ik daaraan begin, wil ik
eerst nog een paar reizen maken. Morgen vertrek ik naar
India om te helpen bij de hulpactie voor de mensen die
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zijn getroffen door de aardbeving in de deelstaat Kashmir aan de grens met Pakistan. Ik wil de tradities en gebruiken van andere volkeren leren kennen op verloskundig vlak. Kleine details zijn soms heel waardevol. In mijn
ontwikkelingswerk later zal dat zeker van pas komen.
Zou je jongens aanraden om vroedkunde te
studeren?

Goh, aanraden is veel gezegd. Ik zou zeggen dat het
voordelen heeft, maar ook veel nadelen. Je wordt veel
geviseerd en je kunt niet ‘brossen’, met moeite toch.
(lacht) Tijdens de studie moet je er vooral achter staan
en op de moeilijke momenten doorbijten. En je mag uiteraard niet bang zijn van vrouwen: je moet hen proberen begrijpen. Niet alleen op school, maar vooral ook op
de werkvloer, moet je iedere keer opnieuw tonen dat je
effectief wel je vak kent. Maar uiteindelijk is het echt een
ongelofelijke job. Elke dag is anders en er zijn zoveel
mooie, zelfs memorabele momenten.
Ik weet trouwens niet precies hoeveel mannen deze job
doen. Ik weet wel dat er in Gent twee vroedmannen zijn
en dat de ziekenhuizen van Ieper en Leuven er ook elk
één hebben. Het is zeldzaam, maar er lopen er in Vlaanderen dus nog wel een paar rond. (lacht)
JORIS VERGAUWEN

Naar Angola in augustus?
De ‘Teller’ van Pieter stond begin juni op ... 78. Een verklaring waarom er maar twee ‘eenheden’ bijgekomen
zijn? Pieter: “Ik was niet echt meer aan de slag op de afdeling verloskunde. Een reis naar India heeft een proces
versneld van iets dat er al een tijdje zat aan te komen. Na
mijn Erasmus-stage in Portugal wist ik zeker dat er veel
meer was dan het kleine Vlaanderen. Na India wist ik dat
ik niet aan de kant kon blijven staan. De confrontatie met
armoede alom én altijd deed me afzien van andere reisplannen en zette me aan om mijn kennis en vaardigheden ten dienst te stellen van een hulporganisatie. Reeds
voor het sollicitatiegesprek bij Artsen zonder Grenzen
positief eindigde had ik me ingeschreven voor het postgraduaat tropische geneeskunde, een intensieve opleiding in het Instituut voor tropische geneeskunde in Antwerpen.”
Omdat Pieter graag naar Afrika wil, ook Portugees
spreekt en een islamland niet aangewezen is voor iemand met zijn job, verwacht hij naar Angola of Mozambique te mogen vertrekken. Pieter: “Wellicht in augustus 2006. Na zes maanden is er een weekje vakantie gepland. En ja, ik wil jullie (Ic Hou) wel op de hoogte
houden van mijn ervaringen!”
Aan dat laatste houden we Pieter alleszins. Zijn e-mailadres zit in ons adresboek.
DVR

“Het volgende stuk wordt u gebracht door een zeer begaafde jonge
klarinettiste. U maakt zo meteen kennis met een charmante en
veelzijdige persoonlijkheid die geen schrik heeft een heel eigen
interpretatie te geven aan het werk van tal van vooraanstaande
componisten. Wat u zo dadelijk te horen krijgt, getuigt van een heel
genuanceerde en volwassen visie op muziek. Verwelkom de laureate
van jong-Tenuto 2002.”
(Zo zou Tiny aangekondigd kunnen worden.)

Graag uw applaus voor Tiny Torsy

Met de klarinet op Klara
Een familie boordevol muziek
Wanneer heeft de muziekmicrobe je te pakken
gekregen?

Ik ben opgegroeid met muziek; muziek was voor mij
iets vanzelfsprekends. Mijn moeke speelde thuis dikwijls
gitaar en mijn papa speelde toen al trompet. Toen ik in
het tweede leerjaar zat, ben ik naar de muziekschool getrokken. Toen zong ik trouwens ook in een jeugdkoor, al
vanaf de derde kleuterklas.
Een muzikale familie, die Torsy’s?

Ik denk het wel! Mijn papa speelt behalve trompet ook
hobo en tuba. En mijn mama vormde samen met enkele
van haar zussen en broers een zeskoppig groepje; mijn
‘pepe’ schreef dikwijls de muziek en de teksten... Zowat
al mijn neven en nichten gingen naar de muziekschool
en bespelen instrumenten. Het muzikale enthousiasme
stak blijkbaar iedereen aan.
Hoe raakte je dan in de ban van de klarinet?

Tijdens een opendeurdag mocht ik allerlei instrumenten
even proberen. Mijn voorkeur ging meteen al uit naar de
blaasinstrumenten – de invloed van mijn papa? De leraar
die me op dat moment enkele blaastechniekjes voor de
klarinet uitlegde, vond ik ‘nen toffen’. De keuze was dus
snel gemaakt...

De warme klank
Laat de loftrompet eens schallen over je klarinet.

Ik vind de warme klank van de klarinet betoverend. Het
is geen geluid dat door merg en been gaat; het is eerder
een rijke zachte klank met de smaak van porto die decennialang op eiken vaten heeft gerijpt.

Erg actief
Ik heb vernomen dat je een heel bezig bijtje bent.
Waar zullen we beginnen?

Wel, ik ben lid van de Sint-Niklase ‘Concertband Excelsior’. De muziek die we in deze band spelen varieert van
pop en rock tot licht klassiek, maar we wagen ons ook
aan Amerikaanse en Engelse meesterwerken en stevige
concoursstukken,... Met ‘Excelsior’ openden we vorig
>>>
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Tiny Torsy voegde zich dit
schooljaar bij de rangen van de
collegeleerkrachten. Leerlingen
en leerkrachten leerden haar
kennen als een gedreven
vakleerkracht en een aangename
collega. Dat ze bovendien een
getalenteerde muzikante is,
bleef voor velen nog verborgen.
We lichten in dit artikel een tip
van die muzikale sluier op.
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jaar de feestweek ‘Stad op Sporen’ in Sint-Niklaas, we
waren al te gast op de Beleuvenissen (in Leuven) en af en
toe slaan we de handen in elkaar met een solist, meestal
een zanger.
Ik dirigeer daarnaast het jeugdorkest van deze concertband. Soms mag ik zelfs invallen als dirigent van de ‘echte’ concertband, vaak samen met onze collega Frankie
de Kuyffer.
Heel regelmatig ga ik andere bands en ensembles ‘versterken’: twee repetities meeblazen en voilà, klaar voor
het concert! Af en toe speel ik eerste klarinet in het symfonisch orkest van de muziekschool van Sint-Niklaas. En
ik begeleid samen met mijn nichten en nonkel ook het
jongerenkoor Mozaïek.
Als soliste heb je ook al heel wat pluimen
op je hoed.

Wel, ik begeleid wel eens een pianist of organist, soms
zelfs een (symfonisch) orkest. Ik mocht ook het podium
betreden tijdens de reeks van Unizo-concerten op zondagochtend en ik speelde op een congres in Siegburg
(Duitsland) en deed een studio-opname voor radio Klara.
En ik heb me laten vertellen dat er nog veel meer
prijkt op je palmares?

Dan hadden ze het misschien over enkele wedstrijden
waaraan ik heb deelgenomen waarbij klassieke muziek
centraal staat. Op het solistentornooi van Fedekam kreeg
ik eens de eerste en eens de tweede prijs en ik eindigde
ook als laureaat op jong-Tenuto in 2002. Met het gelegenheidskwartet Clarino, allemaal klarinetten natuurlijk, kaapten we een tweede plaats weg op de Ottoboniwedstrijd.

van J&G aan, of arriveer ik wat later op een vergadering
omdat de repetitie uitliep.
Heb je nog ambities? Wat voor muzikaals
zou je vroeg of laat nog willen doen?

Sommige mensen lachen er mee, want ze vinden dat
niets voor een meisje, maar ik zou nog graag bastuba leren spelen. En verder op mijn verlanglijstje: ik wil ooit
nog HAFABRA-muziek (HArmonie, FAnfare, BRAssband) leren dirigeren. Daarvoor bestaat er een Masteropleiding aan het conservatorium; ik zou dus eerst de
Bachelor moeten volgen, maar helaas ontbreekt me
daarvoor nu de tijd.

Keuzes maken
Blazen of strijken
Je bent heel intensief met je klarinet bezig.
Nog wel tijd om naar lucht te happen tussen
de noten door?

Dit wisselt echt van week tot week. Januari, april en mei
zijn echte topmaanden: dan speel ik heel veel uren klarinet! Overal concerten, soms examens,... en er moet voor
alles gerepeteerd worden, natuurlijk. Soms kan ik niet
alle partituren grondig bekijken of instuderen voor ik
naar een repetitie ga omdat ik daar simpelweg de tijd
niet voor heb. Dan wordt het wel een beetje stresserend.
Hoe krijg je de klarinet in harmonie met
je andere engagementen?

Het is een kwestie van keuzes maken. Het werk, lesgeven, gaat natuurlijk voor! Gelukkig repeteren en concerteren wij vooral ’s avonds en in het weekend; dat valt
nog wel te rijmen met een job in het onderwijs.
Tussen de muzikale bedrijven door werk ik mee aan
Jeugd & Gezondheid, niet alleen tijdens de vakanties
maar ook in de loop van het jaar: vergaderingen, voorbereidingsmomenten, ontspanningsactiviteiten. En ook
die vinden plaats ’s avonds of in het weekend... Niet zelden kom ik dus mét mijn instrument op een activiteit

64

Jij kent het klassieke muziekwereldje van
binnenuit. Volgens een aantal clichés is het
daar niet meteen prettig toeven. Even kijken
of ze kloppen. Nummer 1: klassieke muzikanten
zijn saaie, ernstige mensen.

Ik ken vooral blazers; voor hen gaat het cliché niet op.
De blazers zijn de ‘pleziermakers’ onder de klassieke
muzikanten. Een blazersectie moet in symfonische stukken vaak meer maten tellen dat spelen en dan is er tijd
voor grappen en grollen. Tussen de partituren van de
blazers vind je overigens niet zelden boeken, tijdschriften, kruiswoordraadsels en sudoku’s.
Je suggereert dat blazers qua mentaliteit
een unieke plaats innemen binnen het klassieke
muziekmilieu. Wat bedoelde je precies?

Hoe dat zit bij de serieuze beroepsorkesten zoals het
VRO en De Munt, kan ik niet zeggen. Maar toch heb ik
bij elk gezelschap waarmee ik in aanraking kwam, een
andere ‘cultuur’ ervaren tussen blazers en slagwerkers
aan de ene kant en strijkers aan de andere kant. Bij die
eerste groep heerst een grote jovialiteit, een gemoedelij-

Er heerst vaak een onaangename
competitiegeest (zeg maar afgunst) tussen
klassieke muzikanten. Waar of niet?

Een beetje competitiegeest is er wel en dat is ook niet abnormaal. Wil je in vorm blijven of ben je uit op een felbegeerd ‘postje’, dan spreekt het voor zich dat je je wil
handhaven.

Muziek is emotie
Nog eentje: klassieke muzikanten kunnen heel
goed partituurtjes lezen maar zijn niet tot veel
creatiefs in staat.

Er zit misschien wel wat waarheid in dat cliché, maar het
is maar de vraag wat je onder ‘creatief’ verstaat. Als muziek louter zou gaan om noten spelen, dan klopt dit
cliché. Maar muziek gaat om veel meer: om ziel, om
emotie en uitdrukkingskracht. Een solist zonder verbeelding en creativiteit slaagt er niet in om enig gevoel
in zijn muziek te leggen. Een briljante interpretatie vind
ik altijd het product van creativiteit.
Wat mijzelf betreft: improviseren is niet mijn sterkste
kant. Vrienden die ook nog piano of gitaar spelen, hebben daar vaak minder moeite mee. Ik kan dan weer makkelijker op het gehoor spelen: als ik de beginnoot heb,
loopt alles meestal vanzelf. Ook met zichtlezen (de partituur voor het eerst te zien krijgen en ze meteen spelen)
heb ik dan weer geen probleem.

Discipline en ernst
Als ik een symfonisch orkest een werk zie
vertolken, krijg ik altijd het gevoel dat de
muzikanten er zo weinig plezier aan beleven;
ik zie vooral ernst en technische ‘streberei’.
Of vergis ik mij?

Tja, het bestaan van een beroepsmuzikant is niet zo
rooskleurig als het wel eens wordt voorgesteld. ’t Is een
harde wereld. Wil je bepaalde stukken naar behoren
kunnen uitvoeren, dan moet je een bepaald technisch
niveau halen. Elke muzikant heeft zijn eigen technische
zwaktes en moet daar hard aan werken. Dat vereist discipline en ernst.
Ik ben geen beroeps, maar toch spiegel ik me altijd aan
betere muzikanten! Soms kom ik wel eens fanatiek uit de
hoek om te kunnen wat een ander kan. Dat beknot voor
mij niet het plezier van de muziek. Maar misschien komt
dat net omdat ik geen last heb van de druk waarmee professionele muzikanten leven! Mijn broodwinning hangt
er niet van af, dus kan ik heel ontspannen repeteren. En
dat maakt het net plezant.

De dictatuur van de partituur?
Ontsnap je niet eens graag aan de dictatuur
van de partituur?

Ik heb wat moeite met dat begrip ‘dictatuur van de partituur’. Op echte oude klassieke werken, moet je weten,
stond oorspronkelijk niet noodzakelijk een muzikale interpretatie: geen tempoaanduidingen, geen tekens voor
dynamiek, enz. Pas toen uitgevers deze werken begonnen te drukken, werden er heel wat aanduidingen bij
gezet om het de uitvoerder zogezegd gemakkelijker te
maken. Wat op de partituur staat, is dus niet noodzakelijk de wil of de wet van de componist. In dat opzicht
dicteert de partituur mij dus niets. Tijdens het spelen
dwalen mijn gedachten vaak ook af door de muziek en
daardoor geef ik mijn eigen interpretatie aan de melodie. Daar is niets mis mee, vind ik. Je moet natuurlijk wel
aanvoelen waar de grenzen zijn.
Zou je niet liever ook eigen inbreng hebben in
wat je speelt, bijvoorbeeld door in een
rockgroepje eigen nummers te spelen?

Mijn eigen muziek schrijven, dat ligt me niet zo. Ideeën
geven wel, maar iets concreet uitwerken, laat ik aan anderen over. Ik voel me dus niet echt geroepen een bandje op te richten. Ik heb overigens andere uitdagingen zat.

Des goûts et des couleurs
Hoe luister jij naar muziek? Heel wat muzikanten
zijn door hun opleiding ‘misvormd’ en analyseren
ongewild voortdurend wat ze horen. Jij ook?

Daar heb ik gelukkig niet echt last van. Wel luister ik heel
kritisch naar muziek die ik zelf al gespeeld heb; vooral
dan als het gaat om muziek voor blazers, omdat ik daar
het meest genuanceerd over kan oordelen. Als ik overigens een van de uitvoerders ken, krijg ik achteraf steevast de vragen ‘En, hoe was het?’ en ‘Wat vond je er
van?’ Dan kom ik er niet van af met een goedkoop
‘Goed’ of ‘Tof’. Dan word ik wel gedwongen heel kritisch te luisteren zodat ik ook zinnige dingen kan zeggen
over de details.
Muzikanten zitten vaak constant met muziek
in hun hoofd. Wat galmt er zoal in jouw hoofd?

Wel, soms blijft er filmmuziek nazinderen, of heel sporadisch een musicalnummer. Waar ik mezelf wel vaak op
betrap is dit: als ik ergens moet wachten, voor een optreden, in de winkel, in een wachtzaal, dan oefen ik ongewild en onopvallend enkele vingerzettingen van een
stuk. Maar verder dan dat gaat het niet; ik heb nog geen
verkeersongevallen veroorzaakt omdat ik met te veel
muziek in mijn hoofd zat.
Welke muziek speel je het liefst?

Het beroemde klarinetconcerto van Mozart en ‘Première
Rhapsodie’ van Debussy zijn twee van m’n favorieten.
Het zijn totaal verschillende werken van stijl en karakter
maar ze vereisen een enorme precisie van de solist! Verder spreekt het repertorium van Italiaanse componisten
>>>
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ke sfeer; er worden moppen getapt en er is meer variatie
in de gespreksonderwerpen. Dat wij heel wat maten
‘rusten’ in plaats van spelen, biedt ruimte voor meer interactie tussen de muzikanten. We zitten bovendien het
verst van de dirigent en we kunnen het hele orkest goed
observeren. Daardoor wordt er bij de blazers wellicht
meer gezellig gebabbeld.
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als Rossini en Bellini me ook enorm aan. Het is vrij lichte muziek die me altijd een opgewekt gevoel geeft. Jazz,
daarentegen, ook lichte muziek – tenminste, zo wordt
het wel eens genoemd – speel ik helemaal niet graag.

Liedjes met inhoud
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Naar welke muziek luister je het liefst?

Wanneer ik aan mijn bureautje zit, speelt er meestal klassieke muziek op de achtergrond. Maar liefst geen opera
want daar ben ik niet dol op. Vreemd genoeg luister ik
minder naar klassieke muziek naarmate ik er zelf intensiever mee bezig ben. Dan kan een stevige plaat rockmuziek me wel bekoren.
Kleinkunst ligt bij mij op de bovenste plank, al luister ik
daar dan weer het minste naar. Ik hou van liedjes met inhoud en ik neem graag de tijd om naar de teksten te luisteren. Ik geniet het liefst van kleinkunst wanneer ik lekker rustig onderuit kan zakken in een zetel en mee met
de muziek en de tekst kan wegdromen.

Ver-/be-wondering voor muziek
Tot slot, wat is goede muziek voor jou?

Goede muziek hoeft niet altijd moeilijk of snel te zijn. Ik
vind muziek goed (om te spelen) waarmee ik me kan
amuseren. Die muziek hoef ik ook niet altijd onmiddellijk te appreciëren! Soms duurt het even voor ik verder
kan kijken dan de noten en de ritmes die op de partituur
gedrukt staan, maar dan, na veel vloeken, komt de
ver-/bewondering.
Welke muziek werkt je op de zenuwen?

Ik word werkelijk onnozel van ‘elektro-gedoe’ en ‘tuning music’ (nvdr. u weet wel, de herrie à la ‘boenke
boenke’ die opstijgt uit van die uitgebouwde johnnyautootjes) Vooral als die ‘muziek’ loeihard staat, krijg ik
er de kriebels van.
Leg nog vaak je hart en ziel in de klarinet, Tiny.
En als je nog eens muzikaal plezier beleeft met
de blazers, toeter er eens eentje op onze
gezondheid.

Pedagoge én astrologe

Marijke
Van Vlierberghe
leest
de sterren

JO

Wat staat er in de sterren
geschreven? We vroegen het
aan Marijke Van Vlierberghe,
leerkracht aan onze school en
in haar vrije tijd: astrologe!
Wat is een astroloog eigenlijk?

Een astroloog is iemand die horoscopen kan lezen. De
basisgegevens vindt een astroloog in je geboortehoroscoop. Dit is een tekening van de stand van de planeten
op het moment van je geboorte. Daaruit kan een astroloog afleiden welke potentiële mogelijkheden je hebt
meegekregen, wat je talenten en je struikelblokken zijn.
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Waarom ben je je met astrologie gaan bezig houden?

Ik hechtte niet zoveel geloof aan de horoscopen die je in
tijdschriften kon lezen. Is astrologie kwakzalverij of wetenschap? Met deze kritische vraag in het achterhoofd
schreef ik me in voor een cursus. Katleen De Gelder, de
astrologe bij wie ik les volgde, kon heel rake dingen zeggen. Hoewel ze me niet kende, wist ze bepaalde karaktereigenschappen zeer goed te omschrijven. Toen had ik
de microbe te pakken en begon ik mijn eigen horoscoop
gedetailleerd te bestuderen. Later analyseerde ik de horoscopen van vrienden, familie en kennissen.
Is deze hobby tijdrovend voor jou?

Als ik een horoscoop echt gedetailleerd wil bespreken,
investeer ik er gemakkelijk vijf à zes uren in. Graag slaap
ik er dan ook nog eens een nachtje over... Het gebeurt
wel eens dat mensen vragen een horoscoop te analyseren en dat ze daar een maand op moeten wachten. Gelukkig vinden de meesten dit niet zo erg. Mijn schoolwerk gaat natuurlijk voor!

“De vrije wil,
is van groot belang!”
Marijke, waarom hecht je eigenlijk zoveel geloof
aan astrologie?

Aangezien mijn eigen horoscoop zo herkenbaar was,
ben ik me erin gaan verdiepen. Ik blijf wel graag kritisch, hoor! Echt ‘geloven’ zou ik niet durven zeggen.
Als ik een eigenschap aan iemand toeschrijf, zal ik altijd
eventjes navragen of die persoon dat in de realiteit kan
plaatsen. Zo probeer ik steeds de link met de werkelijkheid te houden.
Laat je je zelf leiden door je horoscoop?

Eigenlijk laat ik me nauwelijks leiden door mijn horoscoop. Ik kijk af en toe wel eens of het iets me mee of tegen zal zitten, maar ik ga er zeker niet naar leven!
Als iedereen dan toch zo verschillend is
per sterrenbeeld, wie schrijft er dan
de horoscopen in de tijdschriften?

Binnen de astrologie heb je ook verschillende stromingen. Sommige astrologen geloven in een deterministische, vastliggende uitkomst van de sterren. Dan kan je
wel algemeenheden gaan trachten te voorspellen, zoals
men in veel tijdschriften doet. Ik geloof liever in het individuele karakter van een horoscoop en vooral in de
vrije wil van de mens.

Geboortedatum en uur
Kan je op basis van iemands persoonlijkheidskenmerken het sterrenbeeld kennen of heb je
steeds de geboortedatum nodig?

Ik heb steeds de geboortedatum, het geboorte-uur en de
geboorteplaats nodig. Dan kan ik zo nauwkeurig mogelijk de stand van de planeten nagaan. In het dagelijks le-

ven spreken we over ons sterrenbeeld als ‘de waterman’
of ‘de stier’. Dit is een zeer sterke beperking. Eigenlijk
houden we dan enkel rekening met de stand van de zon.
De andere negen planeten gooien we dan zomaar over
boord. Om een individuele horoscoop te kunnen maken,
heb je alle gegevens nodig. Vanuit de persoon vertrekken
en dan de stand van de planeten t.o.v. elkaar beginnen raden, is onbegonnen werk. Je moet weten dat elke horoscoop uniek is. Er zijn geen twee dezelfde horoscopen,
net zoals er geen twee exact dezelfde mensen zijn!

Wetenschap en astrologie?!
Gaat het uitdijen van het universum geen
problemen opleveren? Stel dat ze nieuwe
planeten ontdekken?

Of dit geografisch problemen oplevert weet ik niet; astrologisch gezien niet. Als er een nieuwe planeet ontdekt
wordt, past men de theorie aan aan de nieuwe gegevens,
zoals ook de wiskunde dit bijvoorbeeld doet. Een getal
als nul, of het begrip ‘oneindig’ wordt opgenomen in de
wiskundige theorieën. Ook Pluto is pas in 1933 ontdekt
en dus werd er met een nieuw gegeven gewerkt in de astrologie. Persephone en Vulcanus zijn twee planeten die
pas recent ontdekt zijn. Ik weet niet zeker of ze al een
plaats hebben gekregen in de aardrijkskundeboeken.
Ook in de astrologie zoekt men naar de precieze betekenis van deze planeten.
Ben je zelf onder een positief gesternte geboren?

Zelf heb ik veel invloed van de tekens weegschaal en
schorpioen. Schorpioen is een nogal hard teken, met
een groot doorzettingsvermogen en soms scherpe uitspraken. Weegschaal is een veel gemoedelijker teken; dat
compenseert een beetje.
Het is natuurlijk veel belangrijker wat je met een potentieel aan talenten allemaal doet! Elk teken heeft een positieve en een negatieve pool. Ik geloof sterk in de vrije wil
van de mens: je teken kan je niet veranderen, maar de
manier waarop je dit zal uiten (positief of negatief) wel.
Zo kan je bij een tegenslag blijven zeuren en klagen,
maar je kan er ook iets uit leren en er op een constructieve manier mee omgaan.
Het was voorpaginanieuws voor enkele
belangrijke Franse kranten: Frankrijks bekendste
astrologe, Elizabeth Teissier, heeft een doctoraat
behaald aan de universiteit van Parijs. Het gaat
om een doctoraat in de sociologie, maar het
heeft wel iets met astrologie te maken. De titel
van Teissiers proefschrift was: Situation
épistémologique de l’astrologie à travers
l’ambivalence dans les sociétés postmodernes.
En ik dacht dat astrologie steeds meer naar
het hoekje van de pseudowetenschap werd
geschoven?

Doorheen de geschiedenis heeft astrologie reeds een hele weg afgelegd. Je zal zien dat ze dan eens niet en dan
weer wel als wetenschap erkend wordt. Dat heeft veel te
maken met de stand van de planeten Uranus en vooral
>>>

67

Leerkrachten in de kijker

Nieuwsgierig en kritisch?
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Pluto. Uranus is de planeet van de astrologie zelf. Pluto
staat symbool voor het bewust maken van dingen, zowel
uit ons persoonlijk leven als uit ons universum.
Wanneer deze planeten dicht bij de aarde staan, wordt
astrologie aanvaard als wetenschap. Kijk maar naar de
oude Grieken. Zij bestudeerden voornamelijk wiskunde,
filosofie en astrologie. In de positief wetenschappelijke
periode van Newton bijvoorbeeld, stonden de planeten
ver van de aarde verwijderd. Astrologie werd toen dus
gezien als kwakzalverij. De zintuiglijke ervaring en de
rede lagen toen aan de basis van de wetenschap. Anno
2006 staat Pluto opnieuw vrij dicht bij de aarde. Daarom
wint astrologie meer en meer aan populariteit en aan
wetenschappelijkheid. Over 150 jaar zal het tij misschien weer gekeerd zijn…
Is astrologie te combineren met je
wetenschappelijke opleiding als orthopedagoge?

De combinatie met astrologie is zelfs een meerwaarde,
vind ik! Er zijn veel gelijkenissen tussen astrologie en
psychologie. Zoals gezegd biedt astrologie een kijk op je
potentiële mogelijkheden. Mensen brengen hun talenten niet altijd tot uiting. Een psychologisch probleem
(bv. faalangst) kan daarvan de oorzaak zijn. Soms zijn
mensen zich dan niet eens meer bewust van hun eigenlijke sterke en zwakke kanten. Via astrologie kan je ze gemakkelijk weer opsporen. Als de mensen me hulp vragen en ze gaan zelf akkoord met deze manier van werken, leg ik soms de link tussen beide beroepen.
Jammer genoeg is het beroep astroloog in België niet erkend. Ook de studierichting kan je niet volgen aan de
universiteit of hogeschool, in tegenstelling tot vele van
onze buurlanden.
Ik heb dus twee jaar cursussen gevolgd in avondschool.
Natuurlijk heb ik ook veel aan zelfstudie gedaan.

Verrassend juist!
Heb je al eens iets vreemds meegemaakt
als astrologe?

Een leuke vraag! Soms gebeuren er wel eens bizarre dingen. Zo belde eens een mevrouw voor een afspraak. Ze
had mijn nummer via-via doorgekregen. Ik kende enkel
haar voornaam en haar geboortegegevens. Ik had eigenlijk niet zo’n leuk nieuws voor haar, want ik zag dat haar
man wellicht voor een tijdje in de kliniek zou belanden.
Ik vroeg me toen duizend dingen af. Had ik het wel goed
gezien? Hoe zou ik dit moeten vertellen? Was ik wel zeker dat ze getrouwd was? Zou het niet haar buurman of
zo kunnen zijn? Ik begon te twijfelen...
Toen de mevrouw bij mij kwam, zag ik opnieuw dezelfde combinatie die zich in die tekening opdrong. Ik
vertelde haar dat de gezondheid van haar man toch
niet zo schitterend was. Maar toen viel ze me in de rede en zei: ‘Dat klopt! Ik zou er zelfs niet van verschieten moest hij binnenkort weer naar het ziekenhuis
moeten!’
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Volle maan
Volle maan wordt dikwijls geassocieerd met een
hogere graad van geweld, met meer zelfmoorden,
met meer geboorten, meer romantiek, meer
waanzin en ook met de weerwolf... Wat is hier van
waar?

De maan staat symbool voor intuïtie en gevoel. Dit kan
zowel positief zijn, bijvoorbeeld romantiek, als negatief,
bijvoorbeeld geweld. Mensen die heel gevoelig zijn of
een paranormale aanleg hebben, kunnen last hebben
van een volle maan. Problemen met inslapen en doorslapen bijvoorbeeld, komen meer voor bij volle maan. Ook
moeilijkheden met concentratie, autorijden of tv-kijken.
De maan geeft zeer veel energie en gevoelige mensen
weten niet meer hoe ze die veelheid aan energie kwijt
kunnen.
Bestaan er regelrechte horrorscopen?

Eigenlijk niet, nee. Er zijn wel eens horoscopen waarbij
ik een diepe zucht slaak als ik de tekening zie, maar
meestal valt het wel mee. Echte thrillers zitten er dus niet
in. Er zijn wel onderzoeken gebeurd naar de horoscopen
van misdadigers. Velen onder hen blijken een bepaalde
combinatie in hun horoscoop te hebben die agressie en
woede tegenhoudt. Omdat een mens dit niet kan volhouden, barst uiteindelijk de bom, waardoor ze in een
woedevlaag totaal buitensporig gaan reageren.
Geeft een datum als 6/6/2006 dan geen
problemen? (666, number of the beast?)

Dit heeft uiteraard veel meer met numerologie te maken
dan met astrologie. Het jaartal wordt sowieso volledig
gebruikt, waardoor de laatste zes geneutraliseerd wordt.
Deze persoon is een ‘twee’, d.w.z. als je alle cijfers uit de
volledige geboortedatum optelt, krijg je twintig. Als je
dit nog eens samentelt, krijg je een twee. De tweeën
kunnen zich gemakkelijk aanpassen. Ze zijn eerder volgers dan leiders. Ze leveren schitterend werk achter de
schermen. Elke grote leider wil een ‘twee’ om op te kunnen rekenen.

De genen én de sterren
Kinderen hebben ook een horoscoop. Uiteraard
hebben wij een sterrenkind met een zonnig
karaktertje. Zitten mijn man en ik er dan echt
voor niets tussen? Wat met erfelijke overdracht?

Als ouder kan je de horoscoop van je kind niet beïnvloeden. Het kind kiest zelf zijn geboortemoment. Sommige
baby’s willen eerder geboren worden dan wat de ouders
gepland hadden en anderen vroeger. Men gaat er zelfs
vanuit dat kinderen die met een keizersnede geboren
worden, dit zelf zo gewild hebben...
Natuurlijk draagt het kind de genen van jou en je man.
Natuurlijk speelt de opvoeding een grote rol bij de ontwikkeling van het kind.

Ik bekijk het zo’n beetje in verschillende dimensies: het
genetisch materiaal is de biologische dimensie, de opvoeding is de psychologische dimensie en de astrologie
is de moreel-ethische dimensie. Wellicht vergeet ik nog
verschillende dimensies die het menselijk wezen eigen
zijn. Die dimensies staan niet los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar constant. Zo weet men dat bepaalde biologisch aanwezige afwijkingen niet tot uiting komen als
kinderen opgroeien in een stimulerend milieu. Van de
combinatie psychologie en astrologie heb ik daarnet
reeds een voorbeeld gegeven. Ik denk dat deze kennis
nog maar in zijn kinderschoenen staat en dat er nog een
boeiende ontdekkingsweg voor ons ligt.

Heeft mijn kat ook een horoscoop?
Of onze school, die heeft namelijk ook een
geboortedatum...?

Ja, zowel je kat als onze school hebben een horoscoop.
Voor een huisdier heb ik eerlijk gezegd nog nooit een
horoscoop gemaakt, hoewel het in principe wel kan.
Voor een bedrijf anderzijds nemen we de datum die op
de notarisakte vermeld staat. Zo kan je zien wat de sterke
en zwakke kanten zijn van het bedrijf. Je kan ook zien of
een fusie goed zal verlopen door twee data samen in de
computer in te voeren. Dan berekent de computer een
‘gemiddelde’ horoscoop.
De horoscoop van onze school heb ik nog niet nagegaan, maar dat zou ik wel eens kunnen onderzoeken…
tegen 2008!
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Leerkrachten en Jupiter
Hebben ‘leerkrachten’ een typisch sterrenbeeld,
of zijn er patronen te vinden per vakgebied en/of
beroep?

Leerkrachten zullen in hun horoscoop veel invloed hebben van de planeet Jupiter. Jupiter staat voor alles wat
met leren en studie te maken heeft. Er zijn zeker planeten terug te vinden per beroep.
Om bij de leerkrachten te blijven: taalleerkrachten zullen extra Mercurius-invloed in de horoscoop hebben.
Wetenschapsleerkrachten zullen dan weer de kracht van
de kritische en nuchtere maagd in hun horoscoop vinden.
Bedankt voor dit interview.

Graag gedaan!
EEF (DE VIS) ROMBAUT
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De horoscoop van de school?
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De laatste jaren kwamen er erg veel nieuwe, jonge leerkrachten ons
lerarenkorps versterken. Matthias Verougstraete – een oud-leerling
bovendien – hoorde dit jaar bij de lichting ‘nieuwe’. Na bijna een
schooljaar blikt hij even terug. Deze tekst wordt eveneens gepubliceerd
in het vakblad voor leerkrachten klassieke talen.

Bleu’tje aan het woord

Leerkrachten in de kijker

Het beginnend leraarschap:
enkele losse indrukken
Herinnert u zich de lessen godsdienst uit de lagere school? Herinnert
u zich dan ook de begeestering van de enigszins mollige onderwijzeres
die vertelde over Pater Damiaan? Of de beate bewondering in de ogen van
Jef Vermassen tijdens de verkiezing van de Grootste Belg? Dan herinnert
u zich vast ook de legendarische woorden waarmee Jozef De Veuster op
zekere dag de melaatsen van Molokaï toesprak? Neen? Gehuld in de nevelen
der vergetelheid?
‘Wij, melaatsen,’ zo begon hij, hiermee aangevend dat
nu ook hij ‘één van hen’ was geworden.
Deze onsterfelijke woorden van onze Grootste Belg indachtig, was het mijn oorspronkelijk plan om mijn stukje te beginnen met de woorden ‘wij, leerkrachten klassieke talen’. Ik heb hiervan afgezien. Het lerarenschap
vergelijken met een ongeneeslijke ziekte, leek me bij nader inzien iets te cynisch.

Een newbie
Op 1 juni 2006 geef ik welgeteld 9 maanden les – trek
daar nog eens een flinke maand vakantie af en je komt
tot een onthutsende vaststelling: “De schrijver dezes is
een nieuwtje. Hij is een newbie, zouden de leerlingen
zeggen. Werd hij nog groener, hij was broccoli. Werd hij
een groter bleu’tje, hij was een smurf.” Schoorvoetend
geef ik het toe: ik ben Tiro.

Je bent een gelukzak,
meneer Latijn
En toch. Toch durf ik u stiekem verklappen dat ik in m’n
diepste zelf het gevoel heb dat ik geen volslagen idioot
ben, dat ik op momenten zelfs weet wat ik doe tijdens de
lessen. Heimelijk zeg ik ’s avonds tegen mezelf: ‘Dat heb
je nou weer goed gedaan vandaag. Er is niemand gestorven in je klas. Niemand is uit pure ellende in krokodillentranen uitgebarsten. Misschien, heel misschien –
mag ik dat wel hopen? – hebben ze er wel van genoten.
Ja hoor, ik zie het voor me: ze hebben gelachen. Ze waren aan het zoeken op die zin. Je bent een gelukzak,
meneer Latijn. Nu niet de losgeslagen waanzinnige beginnen uithangen natuurlijk.’
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Zulke gesprekken voer ik regelmatig met mezelf. Tiro
moet zichzelf een beetje moed inspreken, wanneer hij ’s
avonds laat ijverig knutselt aan nog maar eens een overhoring.
Zolang mijn ervaring is uit te drukken in uren, dagen –
zolang ik het aantal maanden op m’n vingers kan tellen,
zal ik nooit luidop durven beweren dat ik een volleerde
leerkracht ben. Ik heb me laten vertellen dat je dat eigenlijk nooit durft: het ‘nieuwe’ aan de hele zaak deemstert
misschien beetje bij beetje weg, maar echt volleerd kan
je nooit worden; de klamme handen en de trillende
stem verdwijnen langzaam maar zeker. Ik zal het alvast
onthouden en noteren op een blaadje papier.

De jeugd van tegenwoordig
Men had me bij de aanvang van mijn professionele melaatsheid gewaarschuwd dat ik al gauw gefrustreerd zou
raken. Kinderen, zo vertelde men mij, zijn immers niet
meer wat ze geweest zijn. Ach nee, meneer!
– zij hebben een totaal gebrek aan respect voor iemand
die enkele lentes ouder is dan zijzelf (tenzij het rocksterren, voetballers of inwoners van het Big-Brotherhuis betreft)
– ze zijn liever lui dan moe en eigenlijk verkeren ze
meestal in een toestand van vermoeide luiheid
– ze zien je liever niet staan dan wel
– ze hebben een gsm als knuffeldier
– ze kunnen geen Nederlands meer schrijven
– ze kennen geen grammatica
– ze kijken ongeïnteresseerd en zijn dat waarschijnlijk
ook

Leerlingen – en dat weet ik nu al – zijn lang
niet zo slecht als traditioneel wordt beweerd.
Misschien ben ik wel met mijn spreekwoordelijk gat in de minstens even spreekwoordelijke boter gevallen, maar ik heb allerminst te
klagen: ze luisteren naar wat ik te vertellen
heb, ze staren me met grote ogen aan als ik
mythologische verhalen vertel, ze slagen erin
om te juichen bij een goede overhoring en
sommigen roepen spontaan dat Aeneas een
‘smeerlap’ is en Dido een ‘drama queen’.
Durven wij klagen?

Lid van een sekte

– ze weigeren manifest vriendelijk en beleefd te zijn,
want dat is tegen hun godsdienst
– ze ontkennen het bestaan van alles dat niet begint met
de woorden ‘ik’ of ‘nu’
Kortom, zelfs met een gehandschoende vinger zouden
ze niet naar een leerkracht willen wijzen. (Of ze moeten
net aan het opscheppen zijn over het spottende briefje,
dat ze heimelijk op het jasje van de leraar in kwestie hebben gekleefd.) Het is erg gesteld met de jeugd van tegenwoordig, meneer, jawel.

Durven wij wel klagen?
Wat deze criticasters verkondigen over ‘the kids today’
zijn geen wereldschokkende inzichten in de leefwereld
van de jongere. Vaak gaat het om volwassenen die in
geen jaren een jongere gezien hebben, laat staan dat ze
de moeite hebben genomen om even een praatje te
slaan. Zelfs Plato orakelde het een dikke 2000 jaar geleden al: de jeugd is verderfelijk, verwerpelijk en verfoeilijk in de ogen van een volwassene. Laten we even heel
eerlijk zijn: wat wist Plato nu eigenlijk van de ‘echte’
wereld? Inderdaad.

Ik zie mijn collega’s ook graag. Het is een
aparte soort, zeker de leerkrachten klassieke
talen. Ze vormen een soort sekte – het onskent-ons-gevoel viert er hoogtij. Als groentje
kan je er alleen maar wel bij varen om in zo’n
groep terecht te komen. Je wordt er moederlijk onder de
beschermende vleugels genomen en voortdurend worden je documenten toegestopt, die wel eens van pas
kunnen komen: lesvoorbereidingen, examens, overhoringen, jaarplanningen, ... Ja hoor, het is een ‘gerief in
huis’, zo’n mede-classicus op school.

Ik hou van mijn job!
Laat ik samenvatten. De vervulling van een kinderdroom
zou ik het niet noemen, mijn leraarschap, maar een
droom is het alleszins. De leerlingen, de leerkrachten,
Grieks en Latijn, het lesplezier (nieuw woord geleerd
tijdens de nieuwjaarswensen), ... het heeft er allemaal
toe bijgedragen dat ik gelukkig ben in mijn job.
Ik hou van mijn leerlingen, ik hou van mijn collega’s en
meest van al hou ik van Grieks en Latijn.
“Wij, leerkrachten klassieke talen”, het klinkt zo slecht
nog niet.
MATTHIAS VEROUGSTRAETE
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Met een warm hart
Nu goed, ze kunnen inderdaad minder goed
Nederlands schrijven en over de kennis van
grammaticale regels kan je je eindeloos opwinden. Maar reden tot paniek is dat niet.
Daarvoor zijn wij er namelijk: wij zijn in het
onderwijs gestapt om hen die grammatica uit
te leggen. Wij zijn verontwaardigd als ze in de
boosheid volharden, maar eigenlijk, eigenlijk
houden we wel van hen, niet? Niet van de dtfouten uiteraard, maar van de makers van die
dt-fouten. Zijn jullie niet vertederd als iemand uit de klas je toevertrouwt dat hij/zij
begrijpt wat Catullus heeft willen zeggen? Ik
wel.
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Banana boem boem

Solidair

Als er ook maar iemand durfde te beweren dat de leerlingen en leerkrachten van SJKS niet solidair zijn, hebben we dit jaar zeker het
tegendeel bewezen! De voorbije maanden stond onze school werkelijk op
z’n kop door de talrijke acties ten voordele van Broederlijk Delen.
De hele actie werd gestart op maandag 6 maart met een dansspektakel
op de speelplaats en het uitdelen van symbolische bananen.
Elk jaar heeft z’n steentje bijgedragen. De leerlingen van
het eerste jaar organiseerden een heuse Vlaamse Kermis,
waar iedereen naar hartenlust spelletjes uit de oude doos
kon uitproberen. De tweedejaars hielden, traditiegetrouw, een sportnamiddag waarbij de leerkrachten uitgedaagd werden door verscheidene leerlingen. Beide
partijen hebben hier bewezen dat ze heel wat meer in
hun mars hebben dan je wel zou denken!
De rommelmarkt werd ook dit jaar opnieuw georganiseerd door de leerlingen van het derde jaar. Tientallen
nieuwsgierige leerlingen van SJKS snuffelden daar rond
op zoek naar leuke hebbedingetjes. (“En voor een spotprijsje!” aldus de enthousiaste verkopers)
Ook de sobere maaltijd van de vierdejaars op donderdag

16 maart was een voltreffer! De calfac, die bomvol zat,
werd omgetoverd tot een restaurant waar men kon genieten van een heerlijk solidair maal.
De derde graad op zijn beurt organiseerde o.a. infosessies voor de 1e en 2e graad, stak de animatie voor tijdens
de wandeltocht in elkaar en zette de schoolradio ‘Studio
Wadist?!’ op poten.
Tot slot de tocht: met hele hordes op pad, te voet of per
fiets, prima georganiseerd met af en toe animatie om
ons te doen beseffen waarom we onze kilometers afmaalden.
Dat heeft allemaal samen 9.428,40 euro opgebracht
voor Broederlijk Delen. Onze inspanningen zijn dus zeker beloond. Bedankt, SJKS.

Hoort u de stem van de reporter en de geïnterviewde?
De persploeg van Studio Wadist bezorgde ons onderstaande sfeerbeelden.
Denk er de enthousiaste stem van de reporter en de aarzelende klank van
de geïnterviewde zelf maar bij.

Filippijnen rechtstreeks

Actie voor Filippijnen

Steven Van Peteghem informeerde de eerste graad over
zijn verblijf in de Filippijnen met een ongeziene inzet.
De foto’s die hij daar gemaakt had, maakten het geheel
af en wekten heel wat verbazing bij de nog jonge luisteraars.

Overal gebeurt wel iets op de startdag. Luisteraars, we
zitten nu in de ontmoetingsruimte, die je voelt daveren
door het enthousiast gezwaai van enkele tientallen dansers. Zullen we even vragen wat er gebeurt?

Beste luisteraars, – ademloze stilte hier in de Anton van
Wilderodezaal – de tremolo’s van de spreker, de haarscherpe beelden die hij toont hebben het jong publiek
geraakt.
Bram: “Mijnheer Van Peteghem kan heel goed vertellen,
maar nu voelden we dat het niet zomaar een verhaal
was.”
Sofie: “Ik denk dat hij nog veel bezig is met de reis die
hij maakte. Dat verhaal over het delen van de Belgische
chocolade maakte hem precies blij en verdrietig tegelijk.”
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Jolien: “Sorry, ik heb mijn adem nodig om de nieuwe
dansers in de maat te houden. Doen jullie gerust mee,
dan voel je dat dansen energie geeft.”
Oké, we gaan afdalen en worden door immens lawaai
naar de kapel gelokt. Hoort u de opzwepende ritmes van
het slagwerk, luisteraars? We informeren naar wat er aan
de hand is.
Wesley: “Wel, we maken muziek door per groepje en
per instrument een ritme te verzinnen. De dirigent
maakt er dan een geheel van. Klinkt goed, he? En zie je
dat we met stomme dingen spelen: een vuilnisbak, een
kom, simpele houten stokken. Overal zit muziek in.”

De Filippijnse bananenshake

Een infosessie, ondersteund door een film en een toneelstuk van leerlingen van de 3de graad, luidde het begin in van de BD-actie op school. Tijdens de film heerste
er een grote stilte in de zaal en alle aanwezigen keken
met volle aandacht naar het grote scherm. ‘Zeer overtuigend’, was de algemene reactie.
Een volle calfac hier, luisteraars voor de voorstelling van
het project dat we steunen. Kleine boeren op de Filippijnen stampen zelf een plantage uit de grond. Voor iedereen werk, voor iedereen eten, maar pas na een jaar. De
moed en de geestdrift van de bevolking, de hoop en de
dankbaarheid spatten van het scherm. We gaan bij de
kijkers na wat ze vonden van de video.
Ellen: “Ik vond het een mooie boodschap. Die mensen
zitten ook nog in met het milieu; ze maken het zichzelf
nog moeilijker dan de multinationals. Ik wil hun bananen wel kopen, maar ze voeren uit naar Japan.”

Luisteraars, een sfeerbeeld vanuit de calfac waar uitgeputte lopers, afgepeigerde wandelaars en sufgetrapte
fietsers toestromen.
Matthias: “Het was zeer vermoeiend, maar we hebben
er wel van genoten.”
Sofie: “Afgezien van mijn blaren vond ik het een zeer
leuke tocht met toffe animatie onderweg.”
Tim: “Als je zoveel km hebt afgelegd ben je zelfs blij met
een doodgewone sinaasappel.”
>>>

Tom: “De beelden waren nogal emotioneel: de mevrouw die het graf van haar oudste kindje schoonmaakte, en die huilde toen ze vertelde dat er vroeger alleen
rijst en zoute vis op tafel stond, altijd hetzelfde en maar
net genoeg. En de ogen van het lachende meisje op het
eind: je zag dat ze vertrouwen had. Je wil zo’n kind echt
wel helpen, en als dat kan met zo’n project is het toch
beter dan door gewoon wat eten te sturen.”

De Filippijnen: bananendessert
Luisteraars, de geur kunnen we niet doorsturen, maar
het getinkel van glazen, het gebabbel van ontspannen
eters, in gemengde groepjes aan gezellige tafels hoort u
zeker. We vragen het oordeel van een medewerker.
Michiel: “Het is een traditie, dus er zit wel wat routine
in de voorbereiding. Het werk valt nogal mee. Opruimen doen we straks.”
Een onbekende eter: “Smakelijk, zoals altijd. Ik vind wel
dat simpel water uit deze herbruikbare bekers lekker
smaakt. Een goed idee, om ook aan die soberheid te
denken.”
Een kritische eter: “Kijk, op mijn dessertbanaan hangt
het label van een multinational. Zie je wel dat het erg
moeilijk is om van hieruit in te gaan tegen de wereldeconomie?”
20 km van Brussel voor…BD!
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Filippijnen in beeld

Elk jaar organiseert onze school in het kader van de acties voor Broederlijk Delen een fiets- en wandeltocht. De
leerlingen moeten dan zoveel mogelijk geld inzamelen
door sponsors te zoeken die hen financieren per km.
Ook dit jaar trokken leerlingen en leerkrachten hun
sportiefste kledij aan om deze tocht te doen. Ondanks
het natte weer zijn de grote ongelukken uitgebleven en
heeft iedereen de eindmeet gehaald, al waren er wel de
gebruikelijke blaren. Het EHBO-team van dienst zorgde
er echter voor dat de pijn al snel vergeten werd. De soep
en de milkshakes die de leerlingen kregen na de tocht
vielen algemeen gesproken goed in de smaak en die sinaasappelen die ze onder de weg kregen als energiebooster werden ook met veel smaak opgegeten. We kunnen dus ook dit jaar weer spreken van een fijne, weliswaar vermoeiende voormiddag en een mooie bijdrage
aan de Broederlijk Delenacties.

ic
hou

Steven Van Peteghem
op studiereis in de Filippijnen
Filippijnen en bananen: de praktijk
Maxim, Kathleen en Pieter leidden een spel waarbij de
deelnemende klassen zelf een bananenplantage moesten
runnen, in goede banen.
Beste luisteraars, vanonder het afdak op de speelplaats
een verslag van ongeziene drukte, geroezemoes en activiteit. We vragen de begeleiders even wat er precies gebeurt.

Kan het jou
ook raken?
Gegroet allen!
Vorige zondag, 28 mei, liep de Broederlijk Delencampagne anno
2006 wat mij betreft letterlijk ten einde. Als laatste orgelpunt – er
waren er meer: de Filippijnenreis, het warme luisteren van de leerlingen bij mijn powerpoint-reisverslagen in de verschillende jaren, de vele BD-acties tijdens de BD-weken op school en de beklijvende vastenviering – liepen Tom Vereecken, Marijke Van Damme en ikzelf de 20
km door Brussel voor het plezier en om Broederlijk Delen te sponsoren. Het werd andermaal een heel positieve ervaring, tekenend voor
die hele Filippijnen-Broederlijk-Delenervaring overigens.

Solidair

Laten we nu verder gaan waar ik vorig verslag (Ic Hou nr. 81) eindigde: in de sneeuw op oudejaarsavond 2005 vlak voor mijn afreis
naar de Filippijnen.

Pieter: “De 1ste graad kreeg een initiatiespel ‘Banana
Boem Boem’. Tijdens het spel concurreren ze eerst onderling onder vier families, met als inzet bananenplantages. Deze plantages kunnen ze winnen door iemand van
de andere families aan te tikken en vervolgens het spelletje ‘blad-steen-schaar’ te winnen. Wanneer ze dan drie
plantages hebben gewonnen die weliswaar aaneen moeten sluiten, kunnen ze beginnen bouwen.”
Kathleen: “Het is de bedoeling dat ze zoveel mogelijk
bouwen per familie. De bouwstenen die nodig zijn om
deze complexen te bouwen, kunnen ze bekomen door
het oplossen van vraagjes en opdrachten. Wanneer ze
gebouwd hebben, moeten ze hun gronden en gebouwen verdedigen tegen de multinationals. Wanneer ze in
de opdrachten mislukken, kunnen de multinationals de
gronden vervuilen met pesticiden of breken ze gebouwen opnieuw af.”
We strikken een paar deelnemers voor hun reacties.
Thijs: “Een van de opdrachten die we moesten uitvoeren, was het paringsritueel van een kip. We leren samenwerken en we amuseren ons. Dat paringsritueel zorgt
voor heel veel grappige situaties!”
Sander: “Ik vond het een tof spel, leuk om te spelen en
zeker en vast niet saai. Het is een spel dat zeer mooi in elkaar zit, een deel van het spel was immers gekend. Dit
maakte het gemakkelijker om te begrijpen.”
Anne: “Het is niet echt vergelijkbaar met de film die we
zagen, omdat het bij ons een doodgewoon spel is dat we
spelen. Terwijl het daar in de Filippijnen harde realiteit
is.”
KM
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Wat volgt is een mix van mails die we om de paar dagen vanuit een of
ander internetcafé in de Filippijnen konden doorsturen naar het
thuisfront. Ik had het geluk een razend interessante, fijne kerel als kamergenoot te hebben: Eric, een collega godsdienstleerkracht uit Brugge, 44 jaar, maker van vele van de nu volgende verslagen.
Wat het schoolluik van deze weergaloze vastencampagne betreft, verwijs ik graag naar de vorige bladzijden in deze Ic Hou.
Bij het herlezen van wat volgt, heb ik menige keer geslikt bij het opnieuw beleven van al dat onvergetelijks. Hopelijk weet het ook jou te
raken.
Veel groeten
Steven

In verscheidene luikjes
Het volledige reisverslag van Steven en zijn reisgenoten
is erg uitgebreid. Het is een boeiend relaas van aangrijpende en beklijvende gebeurtenissen en ervaringen. In
deze Ic Hou publiceren we een eerste bijdrage. Eetgewoonten, onderwijs en het opvangtehuis voor verkrachte meisjes komen aan bod.
In volgende Ic Hou’s publiceren we andere fragmenten
van het reisverhaal. Het is de bedoeling om Stevens reisverhaal telkens te koppelen aan ‘de actualiteit’, aan datgene waarmee we op dat moment – in de context van
Broederlijk Delen op onze school – aan de slag zijn.
DVR

De kerstvakantie zit er hier op. Vandaag start
de school opnieuw. De eerste shift begon
deze morgen om 6 uur en duurde tot 12.00 uur.

De tweede shift leerlingen volgt les van 13 uur tot 19
uur bij een ander team leerkrachten. Op die manier kunnen klaslokalen dubbel en optimaal benut worden. Dat
betekent voor de eerste groep opstaan rond 4 uur in de
morgen om op tijd gewassen en gekleed op school te
staan. Het leven begint hier vroeger dan wij de dag gestart zijn...
Een tweede besparing voor de regering: een klas telt 50
tot 65 leerlingen. Hiermee spaar je nogal wat loonkosten uit. Durven wij klagen als er eens 30 zitten ...
De kerstvakantie mag dan al voorbij zijn, de kerstversiering blijft hangen tot… 31 januari. Ze hing al sinds 1
september. Filippino’s houden meer van het verlangen
en voorbereiden van een feest dan van het feest zelf. Gek
om bij zomerse temperaturen al die kerstbomen, kerst-

stallen (ook in of op alle openbare gebouwen), een zeldzame kerstman en vooral in onze ogen kitscherige plastieken kerststerren te aanschouwen. Deze plant is blijkbaar het kerstsymbool in Manilla.

Eetgewoontes
In de Filippijnen wordt tot 6 maal per dag gegeten,
waaronder driemaal rijst met iets erbij. Onze ontbijten
bestonden naast een homp rijst uit bouillonsoep, varkensvlees, gebakken ei met vette zoete worstjes of spek,
kip, soorten groenten, fruit (bananen of mango). De
tussendoormaaltijd ’s morgens: een ‘merienda’. Als wij
vertellen dat wij slechts driemaal per dag eten en slechts
eenmaal warm, kregen we als vraag: “En de rijken? Kunnen zij zich 6 maaltijden veroorloven?”. Zagen we er
dan zo arm uit?
Een ander opvallend feit is het ontbreken van messen: alles wordt met lepel en vork (of met de handen) gegeten.

Vluchten uit de armoede
Gisteren dinsdag 3 januari was onze eerste werkdag, met
een bezoek aan Cubao, een wijk in Manilla. Manilla zelf
kan geen aantrekkelijke stad voor toeristen genoemd
worden, want ze bezit nauwelijks iets bezienswaardigs
(zelfs de kust niet). Ze is wel des te attractiever voor hopeloze plattelandsbewoners op zoek naar overlevingskansen. Op het platteland valt er niet meer te leven, in de
stad kun je tenminste eten kopen, zo wordt ons verteld.
Het begrip ‘plattelandsvlucht’ uit onze lessen krijgt hier
concreet gestalte. We zullen nog barangays (wijken) bezoeken waar ze terechtkomen...
Een andere soort vlucht is dat naar schatting 4 miljoen
Filippino’s en Filippina’s naar het buitenland trekken om
er werk te vinden. Wat ze verdienen, sturen ze op naar
hun familie om hun luxe te verschaffen en vooral om
hun kinderen de kans te geven om naar school te gaan.
Onderwijs is hier namelijk niet gratis. Een Filippino
heeft een sterk plichtsbesef tegenover zijn familie. Met
wat hem rest, probeert een Filippino in het buitenland
>>>
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Dromen van geluk
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Schrijf-ze-vrij!

AI-werking
in nieuwe
handen
dan zijn of haar leven in te richten. Wie zich een nette
woning kan veroorloven of een eigen handelszaakje begint, heeft geluk. Anderen dromen van een huwelijk
met een buitenlander. Nog anderen komen bedrogen uit
en druipen opnieuw af naar de Filippijnen. Wie vangt
hen dan op?

Solidair

Journey of hope
Onze bezoekdag begon in een opvanghuis van de Laura
Vicuña stichting ‘Journey of hope’. In 1991 werd deze
ngo gestart als opvanghuis voor straatkinderen, maar het
werd reeds in 1994 duidelijk dat er moest gefocust worden op seksueel misbruik van meisjes. De 22 meisjes
verblijven er gemiddeld 4 jaar en ervaren dus een tweede probleem. Naast een verkrachting krijgen ze er nog
een ongevraagd verblijf bij, ver weg van het gezin waar
de feiten zich voordeden. Voor hun eigen bestwil. We
willen het graag geloven. Een ander huis zal vooral misbruikte meisjes opvangen die wel nog naar huis terug
kunnen. De organisatie draagt de naam van een Boliviaanse heilige, Laura Vicuña, die ongewild seks moest
hebben met een man (gedwongen huwelijk) en gelovig
haar lot droeg in de overtuiging dat ze niet medeplichtig
was aan deze zonde.
Wie belandt in het huis ‘Journey of hope’? Jennifer bijvoorbeeld, het meisje dat komende zaterdag 7 wordt,
verblijft hier reeds 4 jaar. Ze ziet eruit als een kleuter,
maar is 7. Toen ze hier verzeild raakte, bleek dat ze
meermaals misbruikt was. Haar moeder, die in Japan
werkte, heeft 7 kinderen van verschillende vaders... die
haar dochters niet kunnen gerust laten. Ook familieleden gaan niet vrijuit. Als klap op de vuurpijl maakte een
protestantse pastor zich eveneens schuldig aan seksueel
misbruik. Het gezin moest hoe dan ook terug naar de Filippijnen. Ze stonden uitgeschud op de luchthaven van
Manilla. De zusters hebben de kinderen verscheiden onderkomens verschaft. Jennifer belandde hier.

Er zijn van die activiteiten die
op school al jaren een bloeiend
bestaan leiden, maar waarvan wij
ons afvragen of het ‘brede
publiek’ ze – al/nog/voldoende –
kent. Daar hoort zeker de werking
rond Amnesty International bij.
In dit artikel vertellen de twee
leerkrachten-trekpaarden van AI
en de twee leerlingen-trekpaarden
over hun motivatie en de aanpak
van AI op onze school.
Al jaren lid en nu trekpaard
Sofie Hennebel: Vorig jaar vroeg Luc Martens of ik interesse had om de AI-werking op school over te nemen. Ik
was al jaren lid en heb vroeger ook een schrijfkern op
mijn middelbare school opgericht, en oogstte toen toch
vrij veel positieve reacties van de leerlingen en leerkrachten! Het was een goed gevoel om te zien dat ook
andere jongeren er zich, al is het maar tien minuten per
maand, voor wilden inzetten. Begin dit schooljaar besloot ik dan de fakkel over te nemen en Karen was bereid
een handje te helpen om geëngageerde leerlingen te
zoeken en extra uitleg te geven bij de acties (Karen komt
in de hogere jaren, die leerlingen zullen zich misschien
al (nog) bewuster inzetten, en dat ook 2 of 3 jaar volhouden).
Karen Wymeersch: Toen Sofie me vroeg om mee de verantwoordelijkheid voor AI op me te nemen, was ik meteen enthousiast. Ik ben al jarenlang lid van Amnesty,
maar kon nooit aanwezig zijn op de schrijf-ze-vrijdagen
omdat ik die middag bibliothecaris van dienst ben. De
organisatie van de eerste vrijdag heeft Sofie daarom volledig op zich genomen.

Een succes!
Maar ook Maricelle, 10 jaar, is hier terechtgekomen. Ze
klimt als een apin en omdat ze al vaak ‘de muur’ heeft
gedaan en op de daken terug te vinden was, werd de
muur van draad voorzien.
Of Mary Ben, volgende week 18 jaar. Haar blik is afwezig, haar pas traag. Ze komt mij over als mentaal zwak.
Een kind in een volwassen lichaam. De meeste kinderen
zien er trouwens veel jonger uit dan ze zijn... Filippino’s,
vooral Filippina’s zijn al niet groot.
WORDT VERVOLGD
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Sofie: Onze eerste actie kende een groot succes! Met het
versturen van 80 brieven mogen we zeer tevreden zijn.
Onze school heeft veel middagactiviteiten en toch waren er nog gemotiveerde leerlingen en leerkrachten die
de weg naar het lokaal wisten te vinden.
Karen: Ik had in lokaal 15, dat grenst aan de ontmoetingsruimte, een handvol leerlingen verwacht, zeker
niet meer. Ook dacht ik dat ikzelf ook wel even tijd zou
kunnen maken om de drie brieven grondig te lezen en

Charlotte Bulteel (3Lc)
en Lien Moonen(3Lc)
leerlingen op de bres voor AI

Waarom willen jullie die taak op zich nemen?

om zelf één of meer brieven te schrijven. Het werd echter zo druk die middag dat we niet wisten wat eerst gedaan: de actie uitleggen aan leerlingen, tonen hoe ze de
brief moesten opstellen, helpen met het vouwen van de
brieven en het schrijven van de envelop. Op een bepaald
moment waren er zoveel leerlingen in het lokaal dat enkelen een plaatsje op de grond moesten zoeken, of met
drieën aan een bank zaten. Bovendien waren enkele leerlingen van het derde jaar zo enthousiast over de actie dat
ze wat brieven extra mee naar huis namen om daar verder te schrijven.

We leven niet op een eiland!
Sofie: Het is onze taak om Amnesty bekend(er) te maken
bij de jeugd, hen te laten zien dat het niet overal ter wereld zo goed is als bij ons, dat onschuldigen gevangengenomen worden, dat een mening niet altijd zomaar
mag gezegd worden... dat de doodstraf onrechtvaardig
is. Wie zijn wij, mensen, om over het leven van andere
mensen te beslissen?
De acties op school vinden gemiddeld om de twee
maanden plaats. Er wordt een locatie gekozen en promotie gemaakt per klas en op de infoborden voor de
leerlingen. We hopen het gemiddelde van 20 à 30 brieven van de vorige jaren blijvend op te trekken naar 50 tot
80 briefschrijvers!
Er wordt met de vierdes afgesproken om een spreker van
AI naar de school te laten komen om die leeftijdscategorie het belang van AI te laten inzien. Voor de andere jaren verloopt de ‘reclame’ via de klastitularissen en via
een briefje per klas herinneren we de klassen in de week
van de actie zelf ook nog eens.
Karen: Twee leerlingen uit 3Lc, Charlotte en Lien, toonden zich bereid om een extra taak voor Amnesty op zich
te nemen: zij zullen in de toekomst de kas beheren, en er
mee voor zorgen dat er overal op school affiches hangen
zodat de volgende schrijf-ze-vrijdagen een even groot
succes zullen zijn.

Lien: Ik wist dat ik met een schuldgevoel zou achterblijven als ik neen had gezegd. Het gebeurt niet vaak dat je
je als 15-jarige voor iets kan inzetten, dus als je die kans
krijgt, kan je ze niet laten liggen.
Charlotte: Als jongere wil je vaak de wereld veranderen
en hiermee krijg je zo’n kans. Het geeft ook een enorme
voldoening wanneer je ziet dat het schrijven wel degelijk iets opbrengt. Waarom zouden we niet meewerken
aan een organisatie die mensenlevens redt?
Je ziet dus resultaten van die schrijf-ze-vrij-dagen?

Lien: Natuurlijk brengt het iets op; dat is onze drijfveer.
Ik denk dat dit ook een argument is waarom iedereen
zeker moet komen schrijven: je schrijft niet voor niets.
Charlotte: Als iedereen een klein beetje moeite doet, kan
er veel meer veranderen dan sommigen denken. Een
voorbeeld hiervan: AI ontving van de Mexicaanse ambassade een brief met het heugelijke nieuws dat artikels
14 en 22 van de grondwet werden hervormd. Dit houdt
in: de doodstraf is definitief afgeschaft in Mexico. Al dat
schrijfwerk heeft dus wel degelijk iets uitgehaald.
Wat moeten jullie precies doen als
verantwoordelijken?

Charlotte: Onze taak is in de eerste plaats leerlingen te
motiveren om een brief te komen schrijven. Daarnaast
lezen we de informatie over de acties al eens op voorhand door, zodat we de schrijvers uitleg kunnen geven
en overtuigen van het belang van de acties.
Wat is het doel van Amnesty International?

Lien: Met de schrijfacties probeert men massaal brieven
te sturen naar ambassades van landen waar onrecht is, in
de hoop dat de toevloed aan protest de regering van dat
land laat zien dat ze fout bezig zijn en dat er dringend
iets moet veranderen.
Aan allen: volgende schrijfactie: op de afspraak!
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Solidair

Toen mevrouw Wymeersch ons op
de eerste schrijf-ze-VRIJ-dag
van Amnesty International de
vraag stelde of wij misschien
verantwoordelijk wilden zijn voor
AI in onze school waren we even
verbaasd. Maar nadat we wat meer
uitleg kregen van mevr. Wymeersch
en mevr. Hennebel stemden we toe.

ic
hou Derdejaars samen op pad

Cévennes, anders bekeken
De zevende keer borduren we samen met een zestigtal derdejaars een acht
dagen durend staartje aan het schooljaar. De zevende keer zegt
diezelfde collega dat we zot zijn om in ons ‘verlof’ (begin juli) nog
eens met leerlingen er op uit te trekken.
De zevende keer schrijven we Nestlé en de Vondelmolen
aan voor yoghurtjes en peperkoek. De zevende keer al
reppen we ons na het oudercontact om ons schoon
broek uit te trekken en ons in onze short te hijsen. En
toch blijven we het doen! Niet omdat we moeten, maar
omdat het zo plezant is.

Reisvogel

De sfeer
Natuurlijk komt er heel wat voorbereiding bij kijken.
Natuurlijk ergeren we ons als de laptop er tijdens de
voorstelling van de reis voor de vierde keer de brui aan
geeft. Natuurlijk hebben we wel eens een déjà vu-moment als de gieren boven ons hoofd cirkelen in Beaucaire... Maar daar gaat het allemaal niet om!
Waar het wél om gaat is ‘sfeer’! Moeilijk in woorden te
vatten hoor. Wat is dat dan, die ‘sfeer’? Gewoon impressies; bij momenten een mallemolen van uitersten.
Van Gogh, Saint-Exupéry, Dumas, Cézanne (en bitter
weinig de Sade) samen! Draaien en keren, in het holst
van de nacht, om toch maar een beetje te kunnen slapen
op de bus, maar ook je schaterlach inhouden bij alweer
een straf verhaal. Inwendig vloeken tijdens het eerste
uur van de beklimming van de Mont-Aigoual omdat het
écht wel bijt aan de kuiten, maar bovenop de top genieten van het uitzicht terwijl je Croky chips wegspoelt met
een frisse cola. De verzengende hitte voelen branden op
je schouders, maar op de Château verkoeling vinden in
een oogstrelend zwembad. Sakkeren omdat het warenhuis de boodschappen niet klaargezet heeft, maar ’s
avonds glunderen als de leerlingen nog eens aanschuiven aan het buffet. De pijn verbijten omdat die megagrote blaar afgrijselijk schuurt, maar bevrijdend zuchten
als Luc Pierssens er ’s avonds met een naald in prikt. Bezorgd je met een leerling naar het ziekenhuis reppen en
uren later opgelucht zijn dat het beperkt bleef tot drie
draadjes en gekrenkte trots. In je kano angstig denken
dat je no way die rots nog kunt vermijden, maar adrenalineseconden later alweer de natuurpracht inademen.

Vlieg met me mee naar de regenboog
En dan zijn er natuurlijk ook de kleine, schone momenten. Samen met leerlingen grenzen verleggen, babbelen
over duizend-en-een dingen en de glinstering in hun
ogen zien als ze Bart, Nele, Renaat, ... over hun lippen
krijgen.
Onvergetelijk die keer, met zestig op de grond, samen
bij tientallen kaarsjes luisterend naar Paul De Leeuws
‘Vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow’ en tranen biggelden op de grond. ’s Nachts, als het zandman-
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netje reeds uren geleden bij de kindjes is langs geweest,
met een paar collega-vrienden, onder een schitterende
sterrenhemel, de mooie dingen des levens analyseren.
En als dan, als we moe uitstappen aan de Stadsschouwburg, een paar leerlingen op je afkomen en zeggen “Bedankt en goeie vakantie”, dan weet je heel zeker dat je
het volgende jaar alweer in sneltreintempo je schoon
broek zal vervangen door je short! Niet omdat het moet,
maar omdat het plezant is.
RP

Eindreis Italië

Mix van cultuur, culinaire
geneugten én veel plezier

maakten kennis met het Italiaanse
nachtleven; het Italiaanse nachtleven maakte kennis met ons! Er
wordt ook op onze dubieuze zelfstandigheid gerekend. Zo waren
we meermaals om 18 uur vrij om
dan om 24 uur fris en monter het
hotel binnen te wandelen, onder
het nietsontziend oog van de begeleiding, om zo van onze welverdiende nachtrust te genieten. Maar
als snotneus van 18 heb je natuurlijk niet zo veel nachtrust nodig. De
sfeer zat er hoe dan ook in!

Culinaire keuzes
Lijkt het absurd om een echt vakantiegevoel te hebben in
het bijzijn van leerkrachten? Dat kan, maar we vergeten
er bij te zeggen dat onze begeleiders het opmerkelijke
talent bezaten zich te transformeren van beruchte leerkracht/directeur naar vermakelijke begeleider.

Cultuur
Wat is dan de succesformule van de Italiëreis? Waarom
gaan elk jaar een dubbeldekker vol enthousiaste laatstejaars mee? Cultuur? Zeker, wat we op 10 dagen hebben
gezien en gehoord is een schat aan informatie die we
nog lang zullen meedragen. Van Firenze, Rome tot Venetië, we hebben het allemaal gezien. En gehoord! De begeleiding vervulde niet alleen de taak alles in goeie banen te leiden, ze verzorgde ook de taak als gids. Zeggen
dat onze gidsen op z’n minst evenwaardig waren aan de
plaatselijke gidsen is niet overdreven.

De aandachtige lezers onder ons
stellen zich direct de vraag: “Als
jullie van 18 uur tot 24 uur van jullie vrijheid mochten
genieten, wie zorgt er dan voor het eten?” Een leuk extraatje aan deze reis was dat we ons zakgeld niet alleen
nodig hadden om souvenirs te kopen, maar ook omdat
we voor sommige avondmalen zelf moesten zorgen.
Kiezen we voor de goedkope oplossing: een culinair
hoogstandje mét hamburger of laten we ons echt verwennen en kiezen we voor een gezellig terrasje waar we
van echte gastronomische kwaliteiten kunnen genieten
met een glaasje wijn? Vaak een moeilijke keuze.
Kort samengevat: de Italiëreis is veel meer dan een doordeweekse cultuurreis en is ook niet zomaar een ordinaire plezierreis. Maar dat we ons geamuseerd hebben, zullen ze in Italië zeker geweten hebben.
SEBASTIAAN VANDEWOUDE (6WEWIB)

We zouden slechts de helft van de waarheid vertellen als
cultuur dé beweegreden was om mee te gaan op eindreis.

Het Italiaanse nachtleven
Het is immers niet alleen als een spons informatie opnemen. We hadden geen klagen over de vrijheid die ons
werd gegund. Deze werd dan ook met twee handen aangenomen en benut op alle mogelijke manieren. We
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Wat bezielt een doorsnee laatstejaars om zijn paasvakantie in Italië
te slijten met enkele leerkrachten en een directeur? Een vraag die
veel gesteld wordt? Ik denk het niet, de meeste leerlingen zien het als
een mooi kansje om er in de paasvakantie met vrienden even tussenuit
te knijpen, even alle schooldrukte vergeten, even alle remmen los te
gooien om daarna met goeie moed de laatste loodjes van een secundaire
loopbaan te tillen.

ic
hou Met collega’s op stap

Twiekent in de Westhoek
Heeft u dat nog nooit gehad? Een uitstap, boek, film of etentje was o zo
goed, maar het blijkt vreselijk moeilijk om die ervaring met derden te
delen. Het is alsof je net niet de juiste woorden vindt, alsof jouw
gevoelens niet passen in dat harnas dat taal heet.

Reisvogel

Ik zou iets schrijven over ‘Twiekent’ – ofte de derde editie van een deels sportieve, deels culinaire tweedaagse
met een aantal collega’s en hun partners. U kunt het zich
ongetwijfeld voorstellen: een bende van een goeie twintig – van alle pluimage, in verschillende stadia des levens
en met uiteenlopende vrijetijds- en beroepsbezigheden
– die het een deel van het Pinksterweekend samen moeten zien te rooien. Yeah, so what, hoor ik u al vragen.
Wel ja, dát!

Met de trein naar
Bachten de Kuupe
Hoewel ik u nu niet wil gaan lastigvallen met een dagboekachtige uiteenzetting, zal ik – mijn initiële these ten
spijt – toch trachten u deelgenoot te maken van een aantal hoogtepunten van deze trip. Let wel, ook hoogtepunten zijn persoonlijke ervaringen, en dus per definitie
voor iedereen anders. De reden dat ik u deze toch niet
wil onthouden, is dan ook volledig gestoeld op de hoop
dat ik u misschien toch – al het voorgaande ten spijt –
eventjes deelgenoot kan maken van onze mooie herinneringen.
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik aanvankelijk
niet echt stond te springen om er even tussenuit te gaan.
De oorzaak dient wellicht gezocht te worden in een
combinatie van Everestiaanse opeenhopingen nog op te
stellen en te verbeteren toetsmomenten, de midlife crisis van Koning Winter en een ietsje uit de hand gelopen
verjaardagsfeestje aan de vooravond van ‘Het Grote Gebeuren’. Ondanks mijn vast voornemen de treinrit al slapende door te brengen, werd ik wakker gehouden door
een hoogst interessant raadsel (nvdr. Bram Noens trakteerde het gezelschap op een geheimzining raadsel!) en
het vaste voornemen mijner collega’s daar een antwoord
op te formuleren. En om het allemaal volledig af te maken (ja, dat mag u letterlijk nemen!), werd er ook nog
cava geschonken... (koffie en smakelijke boterkoekjes
kregen we al geserveerd voor het vertrek aan het station!) Alle heil werd nu verwacht van de helende zeelucht!

Ik sin soe iensaom
In Veurne, geboorteplaats van zangvogel Will ‘Mo vent
toch’ Tura, werden we in twee groepen verdeeld, waarna ons gevraagd werd ‘Ik ben zo eenzaam zonder jou’ in
het West-Vlaams om te zetten met behulp van enkele
(veelal hoogbejaarde) autochtonen. Als kers op de taart
dienden we elkaars versies dan te aanhoren. De heer Van
Royen toonde zich een waar taaltalent. Blijkbaar ging dit
echter ten koste van zijn zangtalent (wat hem er niet van
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weerhield uit volle borst de Tura-song ten berde te brengen), waardoor we deemoedig moesten aanzien… hoe
de tegenstander gelauwerd werd.
Na een fietstochtje langs de Moeren en aanverwante polders, werden we door de bezemwagen opgewacht voor
een welverdiende lunch. De wijn heb ik – dat kan u wellicht begrijpen – veiligheidshalve links laten liggen, de
hotdogs en ‘kazen smos’ vonden echter gretig aftrek.
Sommigen onder ons konden het toch niet laten en wilden nogmaals aantonen waarom zo’n broodje nu weer
‘smos’ was gedoopt. Daarna – sommigen alreeds met
pijnlijke grimas – de fiets weer op richting Oostduinkerke. Onderweg zijn we nog eens gestopt om De Olifanten
van Andries Botha, een Zuid-Afrikaans kunstenaar, te
aanschouwen op het strand van De Panne. Blijkbaar zijn
ze het mooist badend in het rode licht van een zomerse
zonsondergang, dus u weet nu waar u deze vakantie
moet zijn!

Op zee
In Oostduinkerke kregen we onmiddellijk een wetsuit,
die bij sommigen te groot en bij anderen dan weer te
klein was. We gingen ... zeeraften! Nadat de monitrice
ons in korte bewoordingen had duidelijk gemaakt waar
het strand te vinden was, togen we op weg. Die tocht
van vijf minuutjes bleek algauw een zesvoud te worden.
Een ware duinenexpeditie!

Mariakerke aangedaan, waar Louise Bourgeois haar kunstwerk ‘Mama’ heeft geplaatst.
Ironisch genoeg ging het over een gigantische spin die over het graf van James Ensor
heen gebouwd is. Een spin duidt op gevaar,
een web is echter een teken van bescherming,
aldus de kunstenares.

Twee zware rubberboten, tweemaal tien peddels, evenveel reddingsvesten en een handvol zwembrevetten zouden de komende twee uur de enige zaken zijn die tussen
ons en een gewisse verdrinkingsdood dobberden. Bij
ons hecht team stak de competitieve geest natuurlijk onmiddellijk de kop op en tussen meervoudige watergevechten in bekampten we elkaar dan ook in verschillende disciplines zoals daar zijn om het eerst met zijn tienen
op de rand van de boot gaan staan en een race naar het
strand. Erg leuk, tot de verliezers bewust hun boot lek
hebben gemaakt om zichzelf van verdere vernedering te
vrijwaren.

De Ploate
Een deugddoende – maar na verloop van tijd helaas
overstroomde – douche later waren we er allemaal volledig klaar voor om onze tocht Oostendewaarts verder te
zetten. Onderweg hebben we langs de vloedlijn nog van
enkele van de vertegenwoordigers van Beaufort 2006
mogen proeven en omstreeks half acht arriveerden we
‘moe maar voldaan’ (65 km fietsen én van de eerste tot
de laatste licht tot ernstig verbrand) aan de jeugdherberg, De Ploate. Een voedzame maaltijd later waren we
klaar om nog een stapje te zetten. Na een dijkwandeling
en een ‘pannenkoek uit het vuistje’ eindigden we in een
Ierse pub waar we ons, afhankelijk van de graad van vermoeidheid, vol overtuiging in de ‘pints’ of in de wateren stortten.
En hoewel ik ervan overtuigd ben dat de combinatie
‘reggae’ en ‘Ierse pub’ op het eerste gezicht een sceptische frons op uw gelaat zal toveren, werd het plaatselijke live groepje erg gesmaakt, waardoor wij heftig swingend (en gezien mijn toestand van die morgen) veel te
laat (alhoewel 2 uur is nu ook weer niet superlaat) onze
bedstee opzochten.

Stenedorp
Daarna was het tijd ons richting Stene – een dorpje ‘achter’ Oostende – te fietsen. Enkele lieve collega’s sloten
aan bij de groep. Het middageten werd door iedereen
enorm geapprecieerd! Voor de geplande strandwandeling bleef jammer genoeg te weinig tijd over. Terug in
Oostende dienden we dan ook quasi onmiddellijk richting station te gaan.
Een ruwe schatting vertelt mij dat minder dan de helft
van de aanwezigen de reis van West naar Oost wakend
heeft meegemaakt. Maar wat wilt u ook na een combinatie van zon, zee, strand en actie?
Ik realiseer me plots dat ik tóch (bijna) alles verteld heb.
Nu ja, enkel de hoogtepunten, hé! Indien ik u echter
niet heb kunnen boeien, schiet dan alstublief niet op de
pianist. Ik heb het u reeds uitgelegd, het is die verdomde taal.
PIETER DE GEEST

Voor extra foto’s van de Beaufortkunstwerken:
http://www. flickv.com/photos/willykoppen/page6/

Die ochtend in de hotelkamer: luid en licht! Om acht
uur zit iedereen aan het ontbijt; iets later zitten we (opnieuw) op de fiets (hier en daar een pijnlijke grimas).
Dit keer ging het richting Middelkerke, waar we een adventureparcours tot een goed einde dienden te brengen.
Onderweg hebben we nog even het Duinenkerkje in
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Death-ride
Het parcours bestond uit drie delen: een
evenwichtsoefening op een aantal balken over
bijzonder smerig water, eenzelfde soort oefening – maar deze keer met touwen – boven
bijzonder smerig water en een death-ride boven... bijzonder smerig water. U moet begrijpen, ergens moet je toch een reden hebben
om je evenwicht te bewaren! De meesten
hebben het er erg goed vanaf gebracht: een aantal natte
voeten, een occasionele duik en één enkele rit richting
ziekenhuis niet te na gesproken. In dat laatste geval bleek
het gelukkig bij de schrik en een pijnlijk achterhoofd te
blijven.

ic
hou Na twee jaar internationaal schoolproject

New Neighbours ...
één jaar later
En zo zit het tweede jaar van ons driejarig ’New Neighbours’-project
tussen België, Polen en Litouwen er weer op. Tijd voor een korte eindbalans van dit Internationaal Project. Aan de start van dit tweede jaar
hadden we enkele goede voornemens. Na wat ziften, hielden we twee
topprioriteiten over.

Reisvogel

5de jaar actiever
bij gebeuren betrekken
We wilden ten eerste alle vijfdes nog actiever betrekken
bij ons project – het befaamde multiplicatoreffect, weet
je wel. Daarom werd New Neighbours geïntegreerd in
de vrije ruimte en werd er in februari een toonmoment
georganiseerd.
Tijdens dit toonmoment stelden de toneel-, de kook- en
de film/muziekgroep het resultaat van hun bezigheden
aan de rest van de vijfdes voor. De toneelgroep toonde
toen de opnames die ze gemaakt hadden van hun bewerking van het Litouwse toneelstuk ‘The Emigrants’.
De film/muziekgroep toonde de visuele neerslag van de
internationale talentenjacht die ze op school georganiseerd hadden. Tot slot van het toonmoment mochten de
vijfdes ook nog genieten van enkele Oost-Europese dessertspecialiteiten, bereid door de kookgroep naar authentieke Poolse en Litouwse recepten.
Via een vertaalopdracht voor de toneelgroep en een
schrijfopdracht voor de film/muziekgroep hoopten we
voorts op nog meer betrokkenheid van de vijfdes.

Optimaliseren communicatie
Als tweede prioriteit wilden we ook de communicatie met
onze internationale partners optimaliseren. In het kader
daarvan zette onze webmaster Martijn Loth (5LMT) een
website op poten, alwaar het goed chatten was. Ondanks
deze inspanningen en ondanks de populariteit van de
website bij de leerlingen, gebiedt de eerlijkheid ons toch te
zeggen dat de internationale communicatie een werkpunt
voor het volgende – en laatste – jaar blijft.

Reizen waren hoogtepunten
Hoogtepunt van een internationaal project blijven natuurlijk ook de internationale verplaatsingen. In oktober
trokken vier collegeleerlingen, geflankeerd door twee
collegeleerkrachten, naar de Litouwse hoofdstad, Vilnius. Vervolgens vertrok in april een SJKS-delegatie naar
Krakau en Grudziadz in Polen. Bij thuiskomst verried
het enthousiasme van de reizigers telkens dat de trip een
ervaring was om nooit meer te vergeten.
Met een bewonderend dankjewel voor de inzet van de
deelnemende leerlingen kunnen we dus tevreden terugblikken op het voorbije projectjaar. We kijken dan ook
uit naar het komende New Neighbours-slotjaar .
STIJN VERHAEGHE
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Dagboekverslag: New Neighboursleerlingen bezoeken Polen
Paasmaandag 17 april
Na een snelle aangename vlucht komen we aan in Krakow airport. Het weer zit al mee. Met de bus naar het
centrum gaan was op zich al een spetterende ervaring.
Wanneer we toekwamen in het jeugdhotel ging alles
heel snel, bagage weg en zo snel mogelijk richting centrum. Na een lekker maal op de markt in Krakow (op
een terras in de zon!) ontmoetten we de Polen en Litouwers in het hotel, het klikte meteen. Jeugd en jeugd,
maakt niet uit van welk land.
LAURENZ BEECKMANS

Dinsdag 18 april
Onze tweede dag in het verre Polen was weerom een
feest! Het was namelijk Febes 18de verjaardag! In de
voormiddag maakten we een toeristische tocht door
Krakow. Allereerst bezochten we de Joodse wijk Kaziemieriesj (plaats waar Schindler de Joodse bevolking haalde
voor zijn fabriek; zie film ‘Schindler’s List’) als echte
toeristen met fotoapparaten en camera’s in de aanslag,
net een bende Japanners.
Vervolgens trokken we naar de Wavelburcht, een schitterend (burcht)kasteel dat binnenin vol hing met ‘Vlaamse’
wandtapijten. We rondden af met het prachtige stads-

ELINE DE BRUYNE

Woensdag 19 april
Het was een korte nacht. Febe was jarig, dus hebben we er
met de hele groep een feestje van gemaakt. Hoe kort de
nacht ook was, het zal zeker een lange dag worden. We
moeten met de bus naar Grudziadz. We zullen pas aankomen om 1 uur (’s nachts) en het is nu nog maar 8 uur.Volgens het programma zouden we tijdens de trip ook nog
Auschwitz, Birkenau en een nationaal park bezoeken.
Auschwitz! We zijn er, eindelijk! Ik moet toegeven dat
het weer niet meewerkt, het is 18 graden en de zon
schijnt alsof ze al lange tijd niet meer heeft kunnen
schijnen. Auschwitz lijkt geen plaats van terreur, maar
een vakantiedorp. Dit had ik me nooit kunnen voorstellen, zo’n plaats hoort donker en triest te zijn en niet in
de zon badend met fluitende vogeltjes overal om je
heen. De kraaien hebben plaats gemaakt voor zangvogels.’ De tijd heelt alle wonden’... Fysieke wonden dan
toch. In de geest van vele volkeren zal de naam Auschwitz garant staan voor kille huivering.
Birkenau was hard. Alles is behouden zoals de Duitsers het
hebben achtergelaten. Dat geeft een extra dimensie aan het
bezoek. Hier zie je ook de ironie in de oorlog. Er liggen
bijvoorbeeld twee grote watervergaarbakken naast de
spoorweg in het kamp; niet als watervoorziening, niet als
Duits zwembad, maar voor de brandveiligheid. Alle ‘jodenvertrekken’ waren namelijk officieel beschermd tegen
brand! Verder is er nog de katholieke kerk die vlak aan
de rand van het kamp staat. De Duitse Hess-villa: naast de
verbrandingsoven, van alle comfort voorzien voor zijn
vrouw en zijn vier lieve kindertjes. 100 meter verder werden 1,5 miljoen mensen van het leven beroofd. Hen en de
zijnen mochten echter niks te kort komen.

Wij rijden alweer een tijdje met de bus. Er heerst een
ontspannen sfeertje. En van taalproblemen is er niets te
bespeuren. De weg is nog lang, de dag nog vers en dus
kunnen we wat tijd vrijmaken voor een wandeling door
het kleinste nationale park van Polen. Er zijn hier wondermooie rotsformaties te zien, die elk een andere naam
dragen. De meest gewaagde rotsformatie was wel de penisrots, in de vorm van… raad het zelf maar.
Na deze onderbreking bolden we gezapig over echte
Poolse wegen naar onze eindbestemming: Grudziadz,
the capital of the world. Alleszins voor 4 dagen. Na een
bakje thee en ware paascake bij Agnes, mijn host, kon ik
eindelijk mijn bed opzoeken.
MAXIM DE COCK

Donderdag 20 april
Na een korte nachtrust vertrekken we naar de school.
We kregen daar een rondleiding van twee leerlingen.
Het lijkt me wel een goede school: wel veel kleiner dan
de onze, en het ziet er heel oud uit. Dan mochten we lessen bijwonen. Ik volgde ‘social education’ een soort geschiedenis gecombineerd met discussies over politiek,
cultuur, samenleving. Ik heb ook nog wiskunde en Frans
gevolgd. Voor wiskunde zitten ze ongeveer op hetzelfde
niveau, maar Frans was wel heel gemakkelijk.
Terug thuis aten we spaghetti met sla; het was heel lekker. Daarna deden we een zoektocht in Grudziadz. De Litouwers waren onze concurrenten. Weer heel veel bijgeleerd over de geschiedenis van Polen, onvoorstelbaar
hoeveel Gosia (mijn host) daar over weet.
’s Avonds keken we nog naar een film en verrasten de
ouders mij met een taart voor mijn verjaardag. Het zijn
echt heel lieve mensen.
FEBE BUSSENIERS

Vrijdag 21 april
Vandaag was het de voorstelling van de muziek- en
kookgroep. Wij van de toneelgroep vertrokken met een
klein hartje, want onze dvd van ‘The emigrants’ moest
ook nog getoond worden. Gisteren hebben we alles geprobeerd, maar helaas!
Vandaag had Marlena de plaatselijke computerspecialist erbij gehaald, en gelukkig, ‘het’ werkte! Al zeg ik
het zelf, het was een geslaagde film, met dank aan onze liefste Gio voor het vele werk natuurlijk! (nvdr. Het
was muisstil bij de voorstelling, iedereen was echt onder de indruk). De kookprestaties waren vooral grappig en interessant. Boeiend om te zien hoe de anderen
Belgische gerechten maken. De muziekprestaties waren super, ook al hield iedereen zich niet echt aan de
afspraken. Dit is tijdens de evaluatie ook gezegd: “Als
er afspraken gemaakt worden over wat we precies
gaan doen, moeten ze nageleefd worden.” Dus voor
volgend jaar…
Na de voorstelling moest elk land een typisch gerecht
maken: fluoroze (!) Litouwse bietensoep, Poolse bigos
en Belgische chocolademousse, allemaal superlekker.
Als afsluiter van vandaag hadden we een feestje.
EVA VAN BASTELAERE

>>>
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Reisvogel

centrum van Krakow met als kers op de taart de Mariakerk. Bij aankomst in het jeugdhotel stond er voor de jarige Febe een taart klaar en trakteerde ze zelf op een lekker glaasje schuimwijn! Daarna vertrokken we naar het
Aquapark of de cinema. Kortom, gewoon een leuke dag.

ic
hou Af en toe de wenkbrauwen fronsen

Op bezoek
bij onze nieuwe buren
Johan De Smet reisde samen met Chris Dhondt en vijf leerlingen naar
Polen. Het werd een intense verbroederingsweek met Polen en Litouwers.
Johan schreef zijn indrukken neer.
Na lang bedisselen konden we toch op paasmaandag
vertrekken. Pasen zelf was gewoon onbespreekbaar voor
onze Poolse vrienden. Dat katholieke hoogfeest wordt in
intieme familiekring gevierd. Al een eerste keer fronsten
we de wenkbrauwen.

Reisvogel

Nat!
Ik voelde meteen nattigheid toen ik mijn bagage ophaalde in Krakow. Inderdaad, een Westmalle die ik meegenomen had voor mijn gastgezin was gebroken. Alle kleren waren vuil en nat, en jammer van de trappist.
We stapten de stadsbus op naar het centrum. Bij een van
de eerste haltes zwiert een Poolse leukerd een hele emmer water de bus binnen, recht op mij. Alles was nu
doornat en het lachen begon me stilaan te vergaan.
Maar wat bleek? De traditie schrijft voor dat je mekaar
nat giet – ter reiniging van de zonden – uitgerekend op
paasmaandag. En inderdaad, in Krakow hebben we menig paartje de traditie in ere zien houden.
Dat is reizen: nieuwe mensen met hun taal, traditie, geschiedenis, devotie leren kennen.

Niet bij de Rus
Krakow is een schone stad: 136 (!) kerken, de Joodse
wijk, het kasteel, de mensen. Onze leerlingen en wijzelf
konden de vele blijvende indrukken amper verwerken.
Vooral de lage prijzen vonden onze jongeren interessant.
’s Avonds verbroederden we met de Litouwers en Polen
in de jeugdherberg. Na een onwennig begin werden al
vlug herinneringen opgehaald. De sfeer zat er meteen
in.
Febe werd 18 op dinsdag. De meegebrachte schuimwijn
schoot de Litouwers in het verkeerde keelgat. In Litouwen mag je blijkbaar geen alcohol drinken voor je 21ste.
En effectief, de jongeren dronken niet (toch niet in het
bijzijn van hun begeleiders).
Met onze collega’s zochten we iets gezelligs om rustig te
avondmalen. Na wat kuieren zagen Chris en ik een Russisch restaurantje. Afwijzing echter in stereo door zowel
Polen als Litouwers en niet omwille van de slechte keuken. Bij de onderdrukker gaan we niet gezellig zitten
eten. April 2006!

De kampen
Woensdag. Auschwitz en Birkenau. Jong en oud, Pool,
Litouwer en Vlaming, iedereen is stil bij het aanschouwen van deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Dat
moet iedereen gezien hebben, het in het geheugen
prenten, want mensen, dat mag nooit meer gebeuren.
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De spoorweg, de gaskamer, het crematorium, schrikdraad, Arbeit macht frei. Gruwelijk.
Dan de (te) lange trip naar Grudziadz. Grudziadz is een
provinciestad die we in een rally van twee uurtjes zo wat
gezien hebben. Het echte Polen. De rally tussen ons en
de Litouwers eindigde overigens op een gelijkspel.

Lerarenwedde: 400 euro
In de school van Grudziadz hangen de namen van afgestudeerden ‘cum laude’ mét foto te prijken in de gangen. Het schoolleven is er heel anders dan bij ons. Tijdens de pauze hangen de leerlingen wat rond op de gangen, ze telefoneren, ze hebben oortjes in.
Ik volgde er twee Engelse lessen. Ze waren saai. De leerlingen willen wel leren, maar de Schwung, de drive, het
elan, de begeestering en bezieling ontbraken. Dat is ook
wel te verstaan als je weet dat een leerkracht er gemiddeld 400 euro per maand verdient.
Het toonmoment was er een van intense samenhorigheid. Ons filmfragment uit ‘De emigranten’ was een
topprestatie. Marlena (Poolse onderdirectrice) wil er
een stukje van laten zien op de pedagogische studiedag
en de Litouwers vroegen of onze leerlingen professioneel acteerden. Echt waar.

Leer elkaar kennen
Er valt nog zoveel te vertellen. We proefden mekaars specialiteiten (o.a. de overheerlijke rodebietensoep), we
praatten veel, we gingen samen naar Mariënburg, we
aten op de onmogelijkste momenten van de dag, mijn
portefeuille werd gestolen, we waren onder de indruk
van de fierheid waarmee onze collega’s over hun land
vertelden.
Dat is een taak van het onderwijs: leer elkaar kennen met
respect voor ieders taal, cultuur, religie. En vooral: leer
elkaar graag zien.
Tot volgend schooljaar, nieuwe buren en nieuwe vrienden.

nieuw

Archiefdigestief

Salmis de canetons
Bohémienne of
Broodje club special?

100 jaar Klein-Seminarie
Op zondag 2 mei 1908 werd ter gelegenheid van de
eeuwfeestviering een eerste banket ingericht, waar de
genodigden koninklijk begonnen met een Consommé
Royal. Daarna volgen nootjes van foie gras, tournedos,
mesthoentjes, kwartels met een knapperig korstje en een
waterval van Parijse kreeften met sauce vincent. Deze copieuze maaltijd werd bekroond met patisserie, ijs, fruit
en desserts. Om zo een maaltijd te laten verteren heeft
men zeker een paar uur of een paar dagen nodig. Niets is
minder waar. Op maandag 3 mei werd er opnieuw uitgebreid getafeld door 616 genodigden. De maaltijd
werd volledig verzorgd door het huis Flamme uit Gent,
alles voor de prijs van 7 frank en 10 centiemen. De dagsoep was deze maal ossenstaartsoep. Als voorgerecht
werd voor het nimmer weg te denken koninginnenhapje gekozen. De sauce vincent van de vorige dag was
blijkbaar niet volledig op, dus werd ze deze keer geserveerd bij een stukje geglaceerde zalm. Wanneer men dan

nog honger had kon men zich tegoed doen een rundfiletje met een kroon van rijst. Als opkikkertje werd de
genodigden een sorbet met kirsch aangeboden. Hierna
ging men rustig verder met een salmi (gebraden wild of
gevogelte in ragout) van eendenkuiken en een mesthoentje van Le Mans. Aan de dapperen die nog eten konden zien, werd er nog fruit en aspic van kreeft met een
remouladesaus voorgeschoteld. Om het geheel beter te
laten verteren serveerde men cuffytaarten, ijsjes, fruit en
desserts.

150 jaar
Sint-Jozef-KleinSeminarie
Op 4 mei 1958 werden de oud-leerlingen uitgenodigd om een kleinigheidje
te komen eten. Niet alleen was de maaltijd iets soberder, ook de lay-out van de
spijskaart was iets eenvoudiger, maar
het water komt ons nog steeds in de
mond. Merk op dat de feestelijkheden
gekaderd werden binnen de historische
gebeurtenissen in België van dat moment: als dessert werd de gasten een expo-taart aangeboden. Het ijs dat bij vorige viering nog deel uitmaakte van de
uitgebreide versnaperingen na de maaltijd werd ditmaal verbannen. Met een
kleine woordspeling werd de tafelgenoten ook gemeld dat hun spijsvertering
werd begeleid door de zoete tonen van
het strijkensemble Frans Bats.

175 jaar College
De tendens die zich vijfentwintig jaar
eerder had ingezet, blijft nu ook merkbaar. De lay-out van de spijskaart werd
nog soberder. De gerechten die werden
geserveerd, zien er echter weer iets
meer exquis uit. Door de introductie
>>>
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Uit het archief

In 2008 viert het College zijn tweehonderdste verjaardag. De voorbereidingen voor de grootse festiviteiten die hiermee gepaard zullen
gaan, werden een tijdje geleden opgestart. Vanzelfsprekend kan er niet
gevierd worden zonder een gepast banket met exclusieve gerechten die
ver staan van het broodje club special dat je vandaag als middagmaaltijd
kan bestellen. Hoe het menu er zal uitzien is nog niet bekend, maar we
kunnen ons misschien laten inspireren door de spijskaarten van vorige
jubelvieringen.

ic
hou
van een sorbet van passievruchten werd ook een lichtjes
exotische toets toegevoegd. Net als in 1958 werd het
hoofdgerecht nu ook beperkt tot gevogelte. Het geheel
werd doorgespoeld met een Piat de Mâcon Vine A.O.C.
uit 1980 en een Château de Bourseau M.C. uit 1979. A
votre santé.
KOEN VERSTRAETEN

Uit het archief
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140 eerstejaars waren er bij in Antwerpen

Mozarts Toverfluit: zangspel voor groot én klein

Samen met de personages beleefden we hun adembenemende tocht naar volwassenheid. “Kwetsbare vogelvangers, moedige prinsen, eenzame prinsesjes ... allemaal
groeien ze in liefde en in waarheid.

Fantasie troef
“Waut Koeken gebruikt een hedendaags, eenvoudig Nederlands voor
het libretto. De Toverfluit prikkelt de
intelligentie en de rijke gevoelswereld van kinderen en doet een beroep op hun grenzeloze fantasie.”
Met dit citaat uit de aankondiging
van de opera op de webstek van de
Koninklijke Vlaamse Opera was de
nieuwsgierigheid van onze leerlingen voldoende geprikkeld zodat de 140 kaartjes in een
mum van tijd de deur uitvlogen.

Yannick: “Toen ik in de klas hoorde dat de school met
alle eerstes naar de opera De Toverfluit ging, was ik direct verkocht. Omdat ik nog nooit naar een opera was
gaan kijken vond ik dit de ideale kans voor een eerste
kennismaking. Een week later was het zover! ... Op de
trein kwamen we tot de ontdekking dat meneer De
Block een nieuwe brilmontuur had. De voorstelling was
zeer tof, vooral de muziek was zeer goed. En wanneer je
de tekst niet goed verstond kon je die boven de scène
volgen op een led-scherm. Het grappigste moment was
wanneer Papagena een slagroomtaart in het gezicht van
Papageno smeet. Na de voorstelling gingen we allen terug naar het station waar we nog een tijdje op onze trein
moesten wachten. Dan was het tijd om de snoepvoorraden aan te vullen in de plaatselijke snoepwinkel en aan
de automaten. Ik ben zeer tevreden dat ik meegegaan
ben. Dit was zeker voor herhaling vatbaar!”

Op zaterdag 11 februari spoorden we (op kosten van het
oudercomité, waarvoor onze dank) naar Antwerpen
waar de KVO tijdelijk zijn penaten had opgeslagen in
zaal Elckerlyck. De opera wordt dit jaar grondig gerenoveerd.

Goede zang én nieuwe bril
van meneer De Block
We laten enkele operaliefhebbers uit 1Ad aan het woord:

William, die zelf in het kinderkoor van de opera zingt,
oordeelt met kennis van zaken: “De opera was in het algemeen wel leuk maar er waren toch een paar negatieve
puntjes zoals: de moeder van Pamina kon niet alle tonen
bereiken die ze moest zingen. Soms zong men onduidelijk en de opera duurde nogal kort. De positieve punten:
het was in het Nederlands, het waren goede stoeltjes en
de drie meisjes waren heel grappig. Het fluittoontje van
Papageno was ook wel leuk om te horen.”

Klassiek: onbekend onbemind?
Lore: “In het begin, toen we hoorden dat er een opera
was, kon ik er niet nee op zeggen. Ik hou niet echt van
klassieke muziek maar anders zat ik me thuis te vervelen
of moest ik studeren. Mijn vriendinnen gingen ook mee.
Dat heeft zowat de doorslag gegeven. ... De opera zelf
was zeker de moeite. Ik vond het leuk dat er bij het decor
vele gaten in het bed waren gestoken. Je moet het toch
maar kunnen om een heel ‘toneelstuk’ in hetzelfde decor te spelen! De zang viel best mee.”

De conclusie is duidelijk: ook jonge
mensen zijn te bewegen voor een
kwalitatief hoogstaand operabezoek.
Zou klassieke muziek dan toch niet
zó verschrikkelijk zijn als zijzelf stoer
beweren ...? Zouden we onbekend
dan toch wat minder onbemind
kunnen maken?
JH

Lieselotte: “Het idee op zich om een kinderopera te organiseren was leuk, maar het nadeel was dat het iets te
kort was. De muziek daarentegen vond ik knap.”
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Caleidoscoop

In het Mozartjaar móchten we niet achterblijven: we wilden onze
leerlingen op vrijwillige basis (want op een zaterdag) de uitvoering
van Mozarts romantische opera niet onthouden.

ic
hou 2de jaar naar het theater

Ik ben wie ik ben
Elf klassen nieuwsgierige tweedejaars, twee enthousiaste acteurs
en een toneelstuk over liefde, verliefdheid en ... erosie (of was
het erotiek?) waren de ingrediënten voor een geslaagde donderdagvoormiddag in februari. De sfeer zat van bij het begin goed en door
de interactieve manier waarop het toneelstuk gebracht werd, konden
de leerlingen zich goed inleven en voelden zij zich zeer betrokken
bij het hele verhaal.

Caleidoscoop

Communicatie en dominantie
Het verhaal ging over de twee pubers, Lieselot en Franky, die een wervelende show wilden opvoeren over de
liefde. Zij hadden hiervoor een aantal nummers ingestudeerd, zoals een dansnummer en de balkonscène uit het
overbekende en superromantische verhaal Romeo en Julia. Bij het opvoeren van hun show stapelden de misverstanden tussen de twee pubers zich op, wat vaak tot erg
grappige en ook herkenbare situaties leidde. De oorzaken van de misverstanden? Ten eerste was er de slechte
communicatie, omdat ze geen van beiden begrepen dat
jongens en meisjes anders in elkaar zitten, niet alleen fysiek, maar ook in hun manier van denken en voelen.
Daarbij kwam het feit dat Lieselot zich heel dominant
gedroeg in verband met de aanpak van de show, waardoor Franky zichzelf niet kon zijn. Hiermee werden
meteen de twee grote thema’s aangesneden, die ook van
belang zijn in de liefde.
Onder het motto “Problemen zijn er om opgelost te
worden” werden ook de misverstanden tussen Lieselot
en Franky opgehelderd en kon hun show uiteindelijk
toch doorgaan.

Interactief
De theatervoorstelling “Ik ben wie ik ben” werd op een
erg ludieke en, zoals eerder al gezegd, interactieve manier gebracht, waardoor de leerlingen het verhaal mee
beleefden. Vooral de jongens die op de eerste rij zaten,
zullen zich het dansnummer nog levendig herinneren,
maar ook de rest van het publiek werd constant bij de
show betrokken.
Een show om zich te herinneren dus, en dit blijkt ook
uit de reacties van enkele leerlingen:
Darlene De Nijs:
“Ik ben wie ik ben” is een voorstelling die over liefde,
verliefdheid en erotiek gaat. Lieselot en Franky zijn twee
pubers die een show willen opvoeren en deze tot een
goed einde willen brengen. De voorstelling krijgt soms
een grappige wending doordat Frankie zich niet zo goed
aan zijn rol houdt, of doordat Lieselot een verkeerd
woord zegt. In sommige delen vond ik het wel leerzaam.
Je moet in de liefde bijvoorbeeld niet stil in een hoekje
afwachten, maar je moet er ook niet direct op af gaan. Je
moet eerst de andere persoon goed leren kennen, voordat je aan een relatie begint. Ook de verschillen tussen
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jongens en meisjes worden aangehaald. Hoe je met een
minderwaardigheidscomplex en met ontgoocheling
omgaat, is ook een onderdeeltje van de voorstelling.
Jammer dat op sommige momenten enkelen de voorstelling stoorden, zodat we af en toe de draad kwijt raakten. Al bij al was het toch een goede voorstelling.
Aurélie Van Moerkercke:
Ik vond het een mooi toneelstuk, leuk gespeeld en vooral een zeer grappige tekst. Ik denk dat de meesten hier
wel iets uit hebben kunnen leren, namelijk dat niet iedereen perfect kan zijn en ook hoe jongens en meisjes
met de liefde omgaan.
In het begin werd het stuk achter een scherm gespeeld,
waardoor het vrij lastig te volgen was, maar na een tijdje kon je wel normaal volgen. Het leuke was ook dat het
in jongerentaal gespeeld werd. Ik denk dat dit gedaan is
om het een beetje ‘puberachtig’ te maken en om ons op
die manier mee te slepen in het verhaal. Een nadeel was
wel dat je hen soms moeilijk kon verstaan.
De nabespreking was oké, alleen vond ik dat sommige
vragen (stellingen) wel heel moeilijk waren om te beantwoorden. Omdat het soms heel persoonlijk was, kon
je dus geen uitleg vragen aan de leerkracht. Maar je leerde daarbij wel hoe je zelf in elkaar zit.
MARITA VAN OVERTVELT

Canterbury in nieuw jasje

In de voetsporen van
de pelgrims

Redenen genoeg om ook dit jaar met onze derdejaars in
de voetsporen van de pelgrims te treden! Dit schooljaar
moesten we de groep in tweeën splitsten om het allemaal zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Grondige voorbereiding
Vooraf werd reeds heel wat werk verzet. Enkele collega’s
Engels en geschiedenis maakten in de krokusvakantie de
oversteek en bereidden ter plaatse twee nieuwe rally’s
voor: één in het kader van de lessen Engels en eentje
voor geschiedenis. Nog andere collega’s creëerden een
prachtig gezelschapsspel dat door de leerlingen tijdens
de lessen gespeeld werd als voorbereiding op deze studiereis.
Vrijdag 5 en 12 mei was het dan zo ver: Canterbury, here
we come again! Onze reddingsvesten mochten we deze
keer achterwege laten, want we zouden Kent bereiken
via het hol van Pluto, zeg maar de Chunnel.
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In het jaar des Heeren
1170 werd Thomas
Becket, aartsbisschop
van Canterbury, in
opdracht van koning
Henry II vermoord.
Vanaf dat ogenblik
groeide de kathedraal
– de moederkerk van
het Anglicanisme –
uit tot een waar
bedevaartsoord.
De 14de-eeuwse
schrijver Geoffrey
Chaucer laat in de
‘Canterbury Tales’
de pelgrims op weg
naar de kathedraal
verhalen vertellen.
warebyrig’ zouden innemen om uiteindelijk de stad te
veroveren. Voor de andere opdracht moesten ze hun
beste Engels boven halen en de plaatselijke bewoners en
kleinhandelaars aanklampen om antwoorden te vinden
op een heleboel vragen. Tussendoor konden onze jongens en meisjes uiteraard ook nog de stad op eigen
houtje verkennen, de plaatselijke gastronomie proeven
(McDonalds blijft het elk jaar goed doen!) en zich het
gadget aanschaffen waar ze altijd al van hadden gedroomd (onze collectie in beslag genomen laserpennetjes wordt nu écht wel groot).
A nice day? Vast en zeker! Hier en daar nog een klein
beetje bijsleutelen en “Listen very carefully, I shall say
this only once”: we maken met onze school gegarandeerd nog Beckets millenniumfeest mee.
RP

Zelfstandig aan de slag
Dé vaste waarde blijft de pracht en praal van de kathedraal. De leerlingen luisteren aandachtig naar de rondleiding (in het Engels!) van een deskundige gids. De
moeite waard! Onze derdejaars konden tijdens de geschiedenistocht zélf het heft in handen nemen en haarfijn uitleggen hoe zij de verdedigingswallen van ‘Cant-
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Vlottenbouw, via feratta, ...
Enkele leerlingen van 4Sa bezorgden ons informatie over hun sportkamp.
Kropen in hun pen: Elise Feryn, Maren Brochez, Nicolas Van Houte en
Inias Cornu.
combinatie met het vervullen van alle opdrachten die op
de weg lagen. Niet alle groepen bereikten via de juiste
weg de eindbestemming, maar een zoektocht en fikse
wandeling was het zeker geweest. Rond half drie sijpelden de laatste groepjes binnen en om drie uur lag iedereen moe maar voldaan schaapjes te tellen.
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Mountainbike en speleo

Met goede moed en een positief ingesteld humeur stonden alle leerlingen van 4 Sa en b paraat om half acht aan
het station van Sint-Niklaas. Na drie keer overstappen
bereikten we onze eerste bestemming, Comblain au
Pont aan de oever van de Ourthe.

Stroomafwaarts
Nadat we onze lunchpakketten achter de kiezen hadden,
werd ons ‘architecturale kennis’ getest. We kregen een
uitgebreide briefing door de twee monitoren. De opdracht: in groepjes van 5 een vlot bouwen met behulp
van enkele balken en luchtzakken. Alle vlotten waren na
een uurtje klaar. Of zij (en wij!) de Ourthe zouden overleven was een open vraag. Mét zwemvest begonnen we
aan de afvaart. Nadat we verschillende keren kennis hadden gemaakt met de oevers en de stroomversnellingen
van de rivier, zetten we na een klein uurtje voet aan wal.
De vlotten werden ‘ontbonden’ en alle materiaal opnieuw opgeborgen.
Onze rugzakken waren door de plaatselijke organisatie
reeds geleverd op ons kampterrein. Met enkele koeien als
decor begonnen we met het opzetten van de tentjes. In
een mum van tijd stonden alles tentjes overeind. We kregen vervolgens de tijd om een soepje te warmen of iets
klaar te maken in onze gamel. Niet bij iedereen verliep dit
volgens de regels van de kunst, maar de uitdrukking
‘honger is de beste saus’ was hier zeker van toepassing.
Met opnieuw energie in de benen werd er een wedstrijdje rugby gestart tussen de twee sportklassen. Jammer genoeg werd deze ‘strijd’ onderbroken door de regen. Een half uurtje later nestelde iedereen zich rond het
kampvuur met een bordje spaghetti.

Met de stafkaart op pad
Op het avondprogramma: een oriëntatieloop. In kleine
groepjes kreeg iedereen een stafkaartje, enkele tips om
de opdrachten te lokaliseren en droedels om de tijd te
doden tijdens het ‘wandelen’. De bedoeling was om zo
snel mogelijk het volledige parcours af te leggen in
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De volgende ochtend brak snel aan; omstreeks zes uur
werd iedereen gewekt. De geplande ochtendloop van
10 km werd een beetje ingekort vanwege de beperkte
nachtrust van sommige groepjes. Het ontbijt werd gewaardeerd. De tenten werden snel afgebroken en we
vertrokken te voet naar de volgende locatie. De groep
werd opgesplitst in tweeën; de ene groep vertrok met de
mountainbikes voor enkele stevige klimmetjes en uitdagende afdalingen in de prachtige omgeving. De andere
groep ging op speleologietocht. In de kleine openingen
van de grotten was het soms erg glad en eng, maar iedereen kroop vuil en opgelucht uit de laatste opening op
zoek naar het daglicht. De twee groepen wisselden op de
middag van activiteit. Een warme douche nadien was
voor iedereen een aangename verfrissing.

Barbecue
De laatste inspanning van de dag bestond uit een wandeling naar het volgende kampterrein. Ondertussen waren
er nog enkele leerkrachten gearriveerd, die meteen
startten met het klaarmaken van de barbecue. Na het opstellen van de tentjes smaakte de barbecue overheerlijk.
Een gezellige babbel rond het kampvuur besloot deze
vermoeiende en sportieve dag .

In de touwen
De laatste dag stonden er touwenparcours, rappels en een
via feratta op het programma. Voorzien van klimgordels
en musketons bedwongen velen hun vrees voor hoogte.
Het goede weer op de laatste dag maakte de verschillende regenbuien van de dagen voordien snel goed. Het
lunchpakket werd nog snel binnengespeeld en uitgeput,
maar met een goed gevoel stapten we opnieuw de trein
op, om richting ons vertrouwde stadje te sporen.
Na enkele tussenstops bereikten we het station van SintNiklaas. Het sportkamp: een schitterende en onvergetelijke afsluiter van de tweede graad sport!

Sociale dag 4de jaar in Brussel en Gent

Multiculti in real life

Mensen zonder papieren, kansarmen, allochtonen. Voor
veel leerlingen nog te veel ver-van-mijn-bed, maar dat is
slechts schijn: deze realiteit die schijnbaar ver van ons af
staat, vind je ook op enkele honderden meters van de eigenste schoolpoort. Denk maar aan het asielcentrum in
de Kasteelstraat. Jongeren confronteren, in contact brengen met ‘anderen’, hen laten nadenken over de huidige
maatschappelijke verhoudingen: dát is de uiteindelijke
bedoeling. En dat is niet altijd eenvoudig. In een context
waarin mensen bruusk het leven ontnomen wordt omdat ze een andere huidskleur hebben of een ander geloof
aanhangen moeten leerlingen met die diversiteit leren
omgaan. Hoewel in het Waasland heel wat allochtonen
wonen, heeft een groot aantal leerlingen gedurende zijn
hele schoolcarrière nog nooit met iemand van andere
herkomst in de klas gezeten of er direct contact mee gehad. Een aanzet hiertoe vormt dus deze sociale dag.

Sociale confrontatie
Een viertal klassen zette koers richting Gent, waar ze eerst in
het eigen industriële verleden groeven in de vorm van een
bezoek aan het MIAT, om daarna een sociaal of multicultureel initiatief te bezoeken. De anderen werden in Brussel
gedropt en exploreerden daar de smeltkroes aan culturen
en nationaliteiten die Brusselse wijken als Schaarbeek en
Molenbeek zo typeert, waarna ze een cocktail aan multiculturele en sportieve activiteiten aangeboden kregen. Een
greep uit de reacties die we in Gent konden sprokkelen.

Een SJKS-communist over het MIAT
Kommissariat Bezopasnosti (KGB) – Directoraat nr. 2 – Agitpropafdeling
Verslag sociale dag: werkomstandigheden in de kapitalistische maatschappij.
Het bezoek aan het MIAT was een verheldering voor de
klas betreffende de werk- en leefomstandigheden in het
imperialistische en decadente systeem van het ongebreidelde westerse kapitalisme. De arbeiders werden, zo legde kameraad gids uit, meedogenloos uitgebuit, mishandeld en gedwongen zwaar onderbetaald werk uit te voeren. In onze Socialistische maatschappij zou zoiets ondenkbaar zijn. Kleine kindertjes werden gedwongen in
de ongezonde lucht van de textielfabrieken te zitten en
draad te repareren, waarbij ze als ze niet snel genoeg
waren, een zeer grote kans hadden gegrepen te worden

door de helse machinerie en aldus om te komen. Meisjes
moesten bij spinmachines werken, die heet water nodig
hadden om de draadjes te kunnen spinnen. Zij kregen
een deel van dat zestig graden warme water over zich
heen, om nog maar te zwijgen over al het stof dat in hun
longen terechtkwam. Het spreekt voor zich dat hun levensverwachting bijzonder laag was. Sovietskiekh Sotsialistitkekh Respoublik, het Arbeidersparadijs!
COMMANDANT JOHAN VAN DE VOORDE
(KGB-AFDELING SJKS) (4GL)

Geïnspireerd door de koran
Wanneer gij het nodig acht een moskee te bezoeken,
zult gij op tijd zijn. Gij zult wachten tot de deur voor u
geopend wordt. Indien gij informatie wilt krijgen, zult
gij zwijgen, de hele tijd wanneer de gids uitleg geeft. Gij
zult eerbiedig zijn en respect tonen. Gij zult doen wat
van u gevraagd wordt. Wanneer gij de moskee binnengaat, is dat met toestemming van de gids. Gij zult eerst
uw schoenen uitdoen en eventueel (als de gids het nodig vindt) een reiniging ondergaan. Gsm’s worden uitgezet in de moskee. Indien gij het toch nodig vindt uw
gsm te laten rinkelen, zult gij direct uit de moskee verwijderd worden. Gij zult pas zitten wanneer de gids u
heeft uitgenodigd te zitten, ook al doen uw benen nog
zo’n pijn. Wanneer de gids het nodig vindt u het gebed
uit te leggen en te tonen, zult gij eerbiedig luisteren en
gij zult het niet meedoen. Drijf geen spot met het gebed.
Verder zijt gij allen welkom.
JOKE VERSTRAETE (4 GL)

Op wandel in Brussel
In Brussel werden enkele wijken geëxploreerd, die bekend
staan/stonden om hun migrantenproblematiek. Wijken
als Schaarbeek, Molenbeek en Kuregem bleken niet zo lang
geleden potentiële brandhaarden voor relletjes. Het bleek
voor de meeste leerlingen een bevreemdende ervaring:
alsof je een verre, exotische reis maakt, terwijl je maar 50
kilometer van huis bent. Het leven meandert hier op zijn
eigen tempo. Het sociale leven wordt hier voor je voeten
gegooid, terwijl wij niet zo veel verder de gordijnen angstvallig gesloten houden. De problemen waar deze wijken
mee te maken hebben, worden niet gemaskeerd: jongeren
hangen rond op momenten waarop ze op school hadden
moeten zitten, verkrotting en leegstand spreiden hun lelijkheid ongegeneerd tentoon. Er zijn ook hoopgevende
ontwikkelingen: sociale projecten .
Even een klein multiculti miniatuurtje? Een groepje
SJKS-leerlingen struint door de Molenbeekse straatjes,
volledig volgens de laatste ontwikkelingen van onze
mode gekleed. Schijnbaar nonchalant (‘casual’) en met
iets langere haren – met gel zorgvuldig onzorgvuldig
gemaakt. De wijkbewoners, die er, hoe arm ook, steeds
onberispelijk bijlopen en bijna dagelijks bij de kapper
langslopen, kijken hen scheef aan. Alsof er een bende
clochards voorbijslentert. “Wordt het niet eens tijd om
naar de kapper te gaan?” roept er een.
BN
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Elk jaar staat de ‘sociale dag’
op het menu van het vierde jaar.
Onder deze noemer ressorteren
een aantal activiteiten die tot
doel hebben de leerlingen de ogen
te openen voor mensen die het
in onze maatschappij met veel
minder middelen en kansen moeten
rooien dan de gemiddelde Collegeleerling.
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Ardennentocht voor
vrijwilligers zesde jaar
Sportkamp
6 sport-wetenschappen
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Sfeerbeelden uit de Provence.
Bert De Gendt bezorgde ons enkele
‘momentopnames’ van wat naar
verluidt een erg geslaagde en
sportieve afsluiter was voor de
zesdejaars sport-wetenschappen.
“Op weg naar de Provence zat de sfeer er al goed in:
liedjes zingen in de auto en muziekquiz. De topmomenten waren enerzijds de klim naar de Mont Ventoux
(sneller dan de GR-tijd) en anderzijds de bivakplaats in
de Gorges de la Nesque.”
Anton Van Cauwenberghe: “Donderdagnacht: 3 uur geslapen, 400 meter onder de top van de Mont Ventoux.
Het buitenzeil is weggewaaid en het is ijzig koud. ’s
Ochtends om 8 uur: we vertrekken voor de finale klim
naar de top. Na 1u15 zijn we boven en als dank voor onze snelle beklimming worden we door 2 straalvliegtuigen – rakelings over onze hoofden! – begroet.”

Men neme ene Peter Stabel, ene Bert De Gendt en een
groep enthousiaste zesdejaars. Breng op smaak met enkele overvolle rugzakken, voeg hierbij nog een te-laatkomende trein en laat drie dagen lang afkoelen in de
diepvries.
In het verlengde weekend van 1 mei trokken negen leerlingen van het zesde jaar en twee leraars voor drie dagen
naar de Ardennen. Met behulp van zaklampen gingen
we op de tast op zoek naar de eerste slaapplaats. Een
open plek in het bos was ideaal voor onze tentjes. De regen kon ons er niet van weerhouden om een knetterend
kampvuur te maken. Na het eten van geroosterde bananen met suiker en enkele geruststellende woorden van
de beren-specialist van dienst, meneer De Gendt, ging
ieder groepje naar zijn tent (of een betere benaming die
de temperaturen waardig is: iglo). Bibberend, doch voldaan, gingen we een kille, barre nacht tegemoet.

Negen uur
De volgende dag stond er een tocht van ettelijke kilometers op het programma. Negen lange uren hebben we
gewandeld met overvolle rugzakken. Met enige trots
kunnen we zeggen dat we deze glansrijk doorstaan hebben! Tijd voor een leuke anekdote. De kampplaats was in
zicht, het enige obstakel was een rivier. Een klein riviertje. Eenvoudig over te steken. Niets was minder waar!
Twee uur sukkelen om iedereen over het kabbelende water te krijgen. De avond verloopt wederom vlot en supergezellig rond het kampvuur. Het feestgehalte werd
nog vergroot door ... een smakelijke barbecue.

Onder blote hemel
Annelies Heyndrickx: “Het eten liet soms te wensen
over, maar na een zwarte dag smaakt alles, zelf ‘Spaaghetterias’. Tijdens het wandelen wou ik meer dan eens
dat de tocht achter de rug was, maar ’s avonds realiseerde ik me dat de dag de moeite waard was geweest. De
voorlaatste avond sliepen we buiten onder de blote hemel in de nabijheid van een klein kampvuurtje ... gezelligheid alom. Ik ben echt blij dat ik dit kamp heb mogen
meemaken. Het was één van de beste ervaringen ooit.”
Nele Smet: “Het kamp was in één woord: superformidabel! De tochten waren wel zwaar en het was regelmatig op de tanden bijten. Vanaf het begin tot de laatste minuut was er een topsfeer!”

Frietje steken
Volgende ochtend: iedereen gepakt, gezakt en warm
aangekleed om de tocht naar het thuisfront te beginnen.
(En jawel, weer moest iedereen over die verdomde rivier!). Onderweg was het feest toen we een frietkot tegenkwamen. We hebben daar onze buikjes rondgegeten, maar kort daarna moesten we sprinten naar het station om onze trein te halen. Amper twee minuutjes voor
het vertrek duikelden we het station binnen. Net op tijd
voor de trein richting Sint-Niklaas.
Als afsluiter de wijze woorden van meneer Stabel: “Il
faut souffrir pour jouir!”
PETER JANSSENS, BAVO VERHOEVEN

Een unieke band
Britt Mallentjer: “Na dit leuke kamp was er nood aan een
goede afsluiter: we kregen heerlijke pizza’s en geweldige
wijn op de laatste camping in Vacqueras. Op dit moment
werd er veel gelachen en gepraat over gebeurtenissen tijdens de tochten. Een unieke ervaring.”
Mieke De Bock: “Tijdens de afdaling van de Mont Ventoux
naar de Gorges de la Nesque had ik heel veel pijn aan mijn
voeten. Ik wou bijna opgeven. Op dat moment stonden
klasgenoten klaar om me moed te geven en om me te motiveren om door te gaan. Voor mij was dit een zeer speciaal
ogenblik: ik besefte dat we een unieke band hadden.”
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EN MATHIEU DEKNUDT (ALLEN 6WEWIA)

Panelgesprek en groepsdiscussies met laatstejaars

Globalisering, ja maar ...

Omdat we onze leerlingen niet alleen academisch willen
vormen, maar hen graag opvoeden tot wereldburgers,
mensen die zich ethisch bekommeren om wat rond hen
heen gebeurt, en de nieuwe leerplannen ons sowieso
stimuleren buiten de grenzen van ons vakgebied te gaan
door samen te werken met collega’s van andere vakgroepen, besloot de reeks van het zesde jaar een debat te organiseren rond ‘globalisering’. Het zou een vakoverschrijdend project worden, waarbij Nederlands, geschiedenis en godsdienst zouden samenwerken.

Wanneer de vier sprekers en de moderator rond de tafel
in de priesterrefter zitten, halen we opgelucht adem.
Een paar maanden mailen hebben hun vruchten dan
toch afgeworpen. Door de globalisering van de communicatie kon een debat over globalisering doorgaan...
Ergens op een reeksvergadering in het begin van het
schooljaar beslissen we om ‘een debat’ te organiseren.
De leerkrachten Nederlands, geschiedenis en godsdienst
zien het zitten om samen iets ‘vakoverschrijdends’ in elkaar te boksen. Vele namen passeren de revue. Dirk Barrez, journalist en schrijver, was de vorige jaren al te gast,
en is ook dit jaar bij de genodigden. Wanneer we beslissen dat het tegelijkertijd ook gelinkt wordt aan de start
van Broederlijk Delen op school, is het niet ver zoeken
naar een tweede spreker. Via via via komen we bij Ann
Dejonghe, die op dat moment nog in New York zit om
te lobbyen rond de uitvoering van de milleniumdoelingstellingen (afspraken van 2000 om tegen 2015 op
verschillende vlakken een menswaardiger wereld te maken) door de landen die deel uitmaken van VN.
Via Eric Balthau komen we bij Jan Dumolyn terecht. Aan
de Universiteit Gent werkt hij binnen de faculteit geschiedenis, en hij publiceerde onder andere over de opkomst
van het neoliberalisme (wat uiteraard heel sterk gelinkt is
met economische globalisering).
Als laatste wordt Jo Cornu ‘geronseld’. Omdat we heel
graag een écht debat willen, is iemand die veel ervaring
heeft met internationale handel en economie een absolute meerwaarde. En met oud-leerling Jo Cornu, voormalig CEO van Alcatel, hadden we iemand die niet verlegen is om boude uitspraken te doen, en met goede argumenten een redenering kan ontwikkelen.
Hierboven hadden ook andere namen kunnen staan,
maar soms antwoorden mensen niet op mails, beloven
ze om terug te bellen, zijn agenda’s net iets te vol,...
En dan nog een moderator! Vier mensen laten spreken
zonder een scheidsrechter is gevaarlijk. Tim Pauwels
was verhinderd, maar een andere oud-leerling, Rob
Heirbout, journalist bij de VRT, is bereid om het gesprek
in goede banen te leiden.
Het fijne is dat alle sprekers ook op voorhand al een tekst
van eigen hand over het onderwerp hadden doorgestuurd, zodat de leerlingen écht voorbereid naar die zesde februari konden toeleven.
Bij de maaltijd in de priesterrefter (zie boven) komen de
tongen los, worden straffe verhalen verteld, wordt af en toe
al een beetje spierbalgerold en gepronkt met cijfer- en feitenkennis (die niet altijd te controleren is op dat moment).
>>>
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De wereld wordt inderdaad kleiner. We reizen steeds meer en steeds
verder, we communiceren met de overkant van de wereld met enkele muisklikken. We merken ook steeds duidelijker de economische verschuivingen:
Cardoen gaat Chinese auto’s verkopen – grote bedrijven besteden
ICT-werk aan India uit – de Poolse loodgieters komen! Eva De Schrijver
schetst het vakoverschrijdend project. Een verhandeling en een verhaal
van leerlingen laten de Ic Hou-lezer de sfeer proeven.



Boeiende zoektocht
naar boeiende sprekers

Ons doel was enkele eminente sprekers uit te nodigen
die grondig in de materie waren ingewerkt. Dirk Barrez,
VRT-journalist en bezielende kracht achter www.globalsociety.be, Ann De Jonghe, verantwoordelijke voor
Dienst Politiek en Communicatie bij Broederlijk Delen,
Jan Dumolyn, historicus, verbonden aan UG, en Jo Cornu, voormalig topmanager bij Alcatel, wilden hun medewerking verlenen. Oud-leerling Rob Heirbaut, journalist bij de VRT, was onmiddellijk bereid het debat te
modereren.
Onze leerlingen zouden via de drie vakken op het debat
voorbereid worden. Dat gebeurde aan de hand van teksten die de vier debattanten ons hadden bezorgd. Elk vak
kon zijn eigen accent leggen.
Godsdienstleraar Tom Vereecken heeft (samen met geschiedenisleraar
Eric Balthau) aan de kar getrokken en geduwd om een en ander op poten
te krijgen.
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Het is wel een fijn gevoel die groep bij elkaar te zien.
Wanneer we dan om 13.15 uur naar de Anton van Wilderodezaal trekken, zijn we ervan overtuigd dat deze
mensen echt iets te vertellen hebben. Dat doen ze dan
ook in het debat. Sommige leerlingen hadden graag wat
meer ‘spektakel’ gehad (elkaar uitschelden, niet laten
uitspreken, ...), maar het bleef beschaafd. Ze lieten elkaar uitspreken, kregen elk voldoende tijd. En toen ze allemaal met hun groepje leerlingen voor het tweede deel
naar een aparte ruimte gingen, merkten we dat de leerlingen echt wel nagedacht en geluisterd hadden. Scherpe vragen werden afgevuurd, er werd getest of die spreker echt wel consequent was, of die wel rekening gehouden had met dat en dat en dat.
Wanneer we om 16 uur nog napraatten met Dirk Barrez
en Ann Dejonghe (de anderen hadden nog verplichtingen), bleek het dat zowel sprekers, leerlingen als leerkrachten een goed gevoel, en een ruimere blik, overhielden aan de namiddag.
Invalshoek en aanpak vanuit geschiedenis, godsdienst en Nederlands (de
vakken staan alfabetisch – we zouden niet anders durven…)

De aanzet van verdere studie

Eric Balthau: “Volgens de Amerikaanse socioloog en historicus Immanuel Wallerstein (’Historical Capitalism’, New
York, 1983), is het kapitalisme een historisch sociaal systeem waarin het kapitaal geen maatschappelijk doel heeft
maar enkel gericht is op zelfreproductie. Niettemin kent
het kapitalisme als systeem doorheen de geschiedenis een
aantal fasen en vertoont het enkele evoluerende kenmerken: handelskapitalisme, industrieel kapitalisme, mercantilisme, protectionisme, liberalisme. In die zin zou men
het globalisme kunnen beschouwen als de huidige fase
van dat sociaal systeem, als de ultieme schaalvergroting
van het Europese wereldsysteem waarvan de basis gelegd
werd in de 15de en 16de eeuw. Aan de evolutie van de kapitalistische wereldeconomie en haar kenmerken wordt
uitgebreid aandacht besteed in de lessen geschiedenis vanaf het 3de jaar. In die zin kan men het project en het debat
beschouwen als een eindpunt in een deel van de historische opleiding van de leerlingen. Misschien kan het voor
sommigen de aanzet zijn tot verdere studie, of een concreet maatschappelijk engagement.”

Globalisering:
van de onzichtbare hand
naar de onzichtbare handdruk
Tom Vereecken: “Deze titel is ‘gestolen’ van de tekst die
de bisschoppelijke commissie ‘Gaudium et spes’ in december 2005 publiceerde over globalisering. Maar hij
beschrijft zo mooi wat het vak godsdienst trachtte bij te
brengen in het debat rond globalisering, dat de ‘diefstal’
mij toch toegestaan lijkt (en aangezien ik het toegeef, en
er zelf niet rijker van word, hoop ik op mildheid).
Met de leerlingen vertrokken we in het vak godsdienst
vanuit een tekst die Ann Dejonghe, medewerker van
Broederlijk Delen, geschreven heeft over de globalisering. En de titel van haar betoog zette al direct de toon:
het wereldwijd bondgenootschap van Broederlijk Delen:
voor de globalisering van solidariteit!
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En het werd eigenlijk snel duidelijk dat globalisering
niet zomaar naar de vuilnisbak werd verwezen. Het internet, internationale (geld)handel, overkoepelende politieke structuren hoeven niet noodzakelijk slecht te zijn.
Maar wel verwoordt Broederlijk Delen heel sterk haar
schrik voor ’eenzijdige’ globalisering. Economie en kapitaal drukken hun zin zo hard door (en lijken daarbij te
geloven dat de ’onzichtbare hand’ er wel zal voor zorgen
dat we erop vooruit zullen gaan) dat mensen in het Zuiden geen echte groeikansen meer hebben. En daarom
pleit onder andere Broederlijk Delen voor een globalisering van solidariteit. Een Afrikaans spreekwoord zegt dat
“ik maar kan bestaan als wij bestaan, en wij maar kunnen bestaan als ik besta”. Meer internationale druk om
mensenrechten te respecteren, meer zorg voor milieu en
duurzaamheid, meer stabiele samenlevingen, meer betrokkenheid en inspraak van mensen in het beleid, meer
mogelijkheden voor kleine bewegingen in het Zuiden
en het Noorden om een eigen leven uit te bouwen, dat is
waar Broederlijk Delen voor staat en naar streeft. Want
mensen overal ter wereld hebben plannen om hun leven
mooier en zinvoller te maken. En zo komen we bij die
‘onzichtbare handdruk’. Het is een oproep tot solidariteit en verbondenheid met mensen die overal ter wereld
strijden om een mooi en duurzaam leven uit te bouwen.

Lees- en schrijftechnieken
en véél meer

Eva De Schrijver: “Het vak Nederlands nam de tekst van
Dirk Barrez voor zijn rekening en wilde de leerlingen duidelijk maken hoe je een langere tekst, die het probleem
van globalisering theoretisch benadert, moet aanpakken.
Alle leestechnieken werden opgefrist en uitgediept en vrij
snel ontdekten de leerlingen wat in essentie in de tekst
stond en wat de samenhang was. Zij werden ook uitgenodigd aan de hand van een schema, dat de 10 volle tekstbladzijden reduceerde tot 3 bladen met heel veel bladwit –
dé truc van het blokken! – de ideeën van de auteur in eigen
woorden mondeling aan de klas voor te stellen.
De volgende stap was een klasdiscussie: wat vonden de
leerlingen van de redenering van de auteur? Wat vonden
zij van de voorgestelde ideeën die misschien ooit hun
leefwereld en die van hun kinderen zouden regeren?
Het was de bedoeling die bedenkingen aan Dirk Barrez
voor te leggen in een kleinere discussiegroep van ongeveer 25 leerlingen, na het eigenlijke debat.
Het project werd afgerond met de opdracht een essay te
schrijven i.v.m. het thema. Op die manier kwamen de vier
vaardigheden – lezen, spreken, luisteren en schrijven – logisch en geïntegreerd aan bod en kregen de leerlingen de
technieken van ‘studeren’ verder onder de knie.
Mag ik er nog aan toevoegen dat ik glom van trots bij de
vragen die onze zesdejaars aan Dirk Barrez voorlegden,
omdat ze getuigden van zin voor synthese, inzicht in
een vrij complexe materie, formuleringskracht en het
vermogen onmiddellijk in te spelen op wat deze spreker
in de discussie aanbracht.
Toen Dirk Barrez na afloop spontaan zijn appreciatie voor
onze leerlingen uitte, kon mijn dag niet meer stuk!”
>>>

De verhandeling
Globalisering: nationaal versus internationaal
Globalisering: een groot woord, grote betekenissen,
grote effecten. Echt iets voor grote mensen, dacht ik. Tot
het moment dat ik er met mijn neus op zat. Een hele
bundel vol globalisering en antiglobalisering om lekker
uit te pluizen (op verplichte basis uiteraard). Een hoop
lessen, met ruimte voor een kleine klasdiscussie en een
heus debat tussen de echte profs uit deze branche. Welnu, dit alles zorgde voor heel wat stof tot nadenken.
Na een hele hoop overpeinzingen stootte ik plotseling
op een vraag die iets dieper moest geanalyseerd worden:
winst tegenover ecologisch verantwoord handelen, in
welke mate is dit combineerbaar?
Voor het arme deel van onze wereldbevolking – de
meerderheid – is een dergelijke formule ronduit lachwekkend. Dag in dag uit werken zij zich in het zweet om
toch een minimum te verdienen waarmee ze hopelijk
juist kunnen voorzien in de meest primaire behoeften
van hun nederige bestaan. Veel van deze mensen komen
net (of net niet) rond. Met welk geld zouden ze dan
moeten investeren in een meer ecologisch verantwoorde teelt of een duurzamere productie?
Een combinatie van hoogtechnologische innovaties die
het milieu niet zouden schaden en het behouden van
winst en economische groei (en daaraan gekoppeld een

stijgende welvaart) is slechts doenbaar voor de kapitaalkrachtigen onder ons. En dat zijn er helaas minder dan
goed zou zijn voor het milieu.
Hoewel, een typisch kenmerk van veel zogenaamde
geldbonzen is de gigantische hoeveelheid grond die ze
in hun bezit hebben. Enorme lappen grond die ze verpachten of die ze laten bewerken met zware en zeer dure gevaarten van machines. Het zou dus wel eens kunnen dat al deze grond samen een meerderheid van het
aardoppervlak bedekt, waardoor we wel de middelen
hebben om onze steun en medewerking te betuigen aan
het milieu.
Dan vraag ik mij af waarom dat nog steeds niet gebeurt.
Waarom wij keer op keer weer geconfronteerd moeten
worden met een ecologische ramp hier, vervuiling daar,
uitdroging en verwoestijning op het ene continent,
modderstromen en overvloedige regens op het andere.
Tijdens de aardrijkskundelessen wordt dit alles zo mooi
en duidelijk beschreven, de mogelijke oplossingen en de
kundigheid van onze wetenschappers incluis.
Maar toch verandert er in de realiteit niets fundamenteels en stuiten we op steeds dezelfde muren: die van gebrek aan geld en communicatie. Hele staten en regeringen klagen en beweren dat ze het geld niet hebben om
>>>
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Ook de leerlingen kropen dus in de pen (‘we moesten wel’,
zullen sommigen zeggen...). Hiervan een proeve in twee ‘genres’:
een verhandeling en een verhaal.
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doeltreffende (en dus duurzame, blijvende) oplossingen
te realiseren. Toch zijn diezelfde overheden in staat om
topmanagers gigantische inkomens te bezorgen, om
nieuwe overheidsgebouwen en peperdure justitiepaleizen te bouwen, om een enorme administratie, een leger
secretarissen, boekhouders en andere ambtenaren incluis op de been te houden. Leve de bureaucratie, maar
waar ze het geld halen is mij een raadsel (hoewel: bij de
correcte belastingbetaler!).

Caleidoscoop

En dan heb ik het nog niet over de beloften waarmee onze politieke vertegenwoordigers zo graag het grote publiek bespelen; de steeds terugkerende loonsstijgingen
en belastingsverlagingen (origineel is anders). Maar als
ze dan eens ergens werk van willen maken, het generatiepact bijvoorbeeld, dan stuiten ze op torenhoge weerstand van de vakbonden. Je zou bijna denken dat ons
land vierkant draait.
En dat is nu net het probleem van globalisering. Wat op
kleine schaal mankementen vertoont, kan nooit tot volle
bloei komen op grote schaal. Veel plaatselijke overheden
zijn niet in staat om genoeg druk uit te oefenen op de
economie in hun land, laat staan in heel de wereld.
Er moet een controleorgaan zijn dat de wereldeconomie
kan kortwieken waar nodig.
Want als de vrije markt in alle omstandigheden de bovenhand zou halen, dan wordt er geen rekening meer
gehouden met anderen, dan gaan de geldbonzen hun eigen, egoïstische en individualistische weg, en daarvoor
zijn we met tevelen.
In onze huidige wereld is het oneerlijk dat een handjevol
rijken het lot van miljoenen anderen bepalen, alleen
omdat zij nu eenmaal veel geld hebben en goede juridische raadgevers kunnen aanwerven die de achterpoortjes in het belastingssysteem kennen, waardoor ze des te
minder moeten afgeven van wat ze verdiend hebben.
Is dit eerlijk tegenover iemand anders, die misschien
zeer lang gestudeerd heeft, maar absoluut niets afweet

Het verhaal
25 december 2055
Voor Kerstmis heb ik een telegeleide boot gekregen. Hij
kan grote vrachten vervoeren en tegen 90 km per uur
over het water scheuren. Papa zei dat ik zijn oude speelgoedautootjes van de zolder mocht halen zodat ik ze als
vracht kon gebruiken en overzetboot kon spelen in ons
zwembad. Op elk autootje stond: ‘Matchbox – made in
Taiwan’.
Ik keek op mijn nieuwe boot, benieuwd waar die gemaakt was. Nikon (het merk), stickers van Coca-Cola,
Levis, Nokia... Uiteindelijk vond ik het, in kleine lettertjes onderaan gegraveerd: ‘Made in Congo’.
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van dergelijke achterpoortjes en dan maar de helft van
zijn zuurverdiende inkomen aan de belastingen moet
geven? Is het eerlijk dat zij die het meest hebben erin slagen het minst te moeten afgeven (relatief gezien uiteraard)? Is het trouwens eerlijk dat je met geld alles kunt
klaarspelen? Alles is te koop en alles kan gekocht worden.
Dit is de dreiging van globalisering: dat zij die al veel
hebben nog meer gaan verdienen – wat op zich niet verkeerd is. Wat is er fout aan winst proberen maken? Maar
wat wel fout is, is dat voor de gewone mens de kans bestaat dat hij ten onder gaat aan de concurrentie met deze
megalomane geldbonzen. Voor deze mens wordt het
onmogelijk om zich nog zelfstandig te ontplooien zonder steeds opnieuw investeringen en dergelijke te doen
(in onze toch razendsnel evoluerende wereld) die gewoon een financiële krater slaan in hun toekomstplannen. Probeer die put maar eens alleen te dempen.
Daarom is het hoogstnoodzakelijk dat er een stevige politieke basis gebouwd wordt waarop de economie kan steunen, maar waardoor ze evengoed binnen de perken kan
gehouden worden. Deze basis moet zich kunnen laten
gelden in elk land afzonderlijk en moet de macht hebben
om besluiten en richtlijnen in elk land op te leggen, dus
zonder dat bepaalde staten zich eventueel kunnen onttrekken, want zo komen we geen stap verder in het werken naar oplossingen voor een duurzamere wereld.
Maar uiteraard moet deze politieke basis ook in staat zijn
om corrupte overheden de laan uit te sturen en gewelddadige dictatoriale of fundamentalistische strekkingen
in de kiem te smoren.
Iedereen heeft recht op democratie en een stem in de
wereld. Maar je moet er wel voor werken en je houden
aan een aantal weloverwogen regels. Als dat te realiseren
valt, dan is globalisering toch nog niet zo’n slecht idee?
Samen sterk, niet? Ach, laten we lekker verder dromen.



ANN-SOFIE ALDERWEIRELDT (6LWIA)

Waarom kwam mijn speelgoed uit Congo en dat van papa uit Taiwan? Papa zei dat het een lang en vrij ingewikkeld verhaal was en dat hij dat na de feestdagen wel eens
zou uitleggen.

6 januari 2056

Vandaag heeft mijn papa mij eindelijk kunnen vertellen
waarom op mijn boot ‘Made in Congo’ staat en op zijn
autootjes ‘Made in Taiwan’.
Hij was vroeg thuis gekomen van het werk, met de bedoeling nog naar opa te gaan om hem te feliciteren met
zijn tweeënzeventigste verjaardag, maar opa moest zelf
nog tot laat werken. Bijgevolg had papa plots tijd en toen
hij me met mijn boot zag spelen, vroeg hij of ik het verhaal van de globalisering wilde horen. Ik moet raar op-

Vijfdejaars en zesdejaars
‘doen aan politiek’

gekeken hebben omdat ik dat woord niet kende, want
hij verduidelijkte zich onmiddellijk: “Waarom jouw
speelgoed uit Congo komt en het mijn uit Taiwan, dat is
een gevolg van de globalisering”. Nieuwsgierig als ik
ben wilde ik daar het fijne van weten. We gingen samen
in de zetel zitten en papa deed zijn verhaal.
“Globalisering, mijn jongen, zou je op een eenvoudige
manier best kunnen omschrijven als: ‘de wereld, mijn
dorp’. Heel lang geleden dreven enkel de westerse landen internationale handel. Stilaan ontstond er een wereldmarkt waarop alle landen van de wereld handel dreven met elkaar. Toen echter bleek al dat de meest ontwikkelde westerse landen de touwtjes in handen namen
en de minder ontwikkelde landen het uiterst moeilijk
hadden op die wereldmarkt.
Toen ik klein was, waren er een aantal landen zoals Korea en Taiwan, die er toch in geslaagd waren te concurreren op die wereldmarkt. Vandaar werden mijn autootjes en zoveel ander speelgoed in Taiwan gefabriceerd.
Zodoende kon het Oosten concurreren op de wereldmarkt, maar het Zuiden nog niet. In Zuid-Amerika en
Afrika leefden de meesten in erbarmelijke omstandigheden, vooral te wijten aan hun zwakke economie. Deze
landen gingen wanhopig in op oneerbare voorstellen
van multinationals uit de rijke gebieden en daardoor
gingen ze nog meer achteruit.
Mensen uit onze streken zagen geleidelijk in dat het zo
niet verder kon. Na jarenlange gevechten tegen de
machtige multinationals slaagde men er in de zuidelijke
landen een tweede, échte kans te geven. Tien jaar lang
konden deze landen zonder ongevraagde en nefaste inmenging leven en werken. In die periode konden ze hun
eigen economie op poten zetten en zich in alle kalmte
voorbereiden op de stap naar de wereldmarkt.
Vandaag, dertien jaar later, zien we dat heel wat landen
hierin geslaagd zijn en, hoewel ze nog lang niet volgroeid zijn, al sterk meedraaien in de wereldeconomie.
Dit is de reden waarom jouw boot uit Congo komt,
want daar kent men nu een vergelijkbare situatie als in
Taiwan in mijn kinderjaren.”



Het is inderdaad een lang verhaal geworden, maar wel
interessant. Nu is het hoog tijd mijn pen neer te leggen
en mijn ogen te sluiten, want morgen wacht er weer een
dag met mijn boot aan het zwembad...
MAARTEN BACKAERT (6 LWIB)

Trouwe lezers van Ic Hou (zijn
er anderen?) weten dat met de
seizoenen bepaalde activiteiten
jaarlijks terugkeren, zoals
het Scholierenparlement.
Na de slotzitting hebben twee
leerlingen en Tom De Paepe hun
bevindingen voor ons op papier
gezet. Op naar Brussel!
Wanneer meneer De Paepe ons begin dit jaar vroeg om
mee te doen met het SP van Sint-Niklaas, waren Alexander Moorthamers en ikzelf meteen geïnteresseerd. Oorspronkelijk waren er zowat tien leerlingen, maar op de
eerste kennismakingszitting bleven we slechts met zijn
drieën over. Naast Alexander was ook Jeroen Vercauteren op de afspraak in het stadhuis. De opzet werd verder
verduidelijkt: met leerlingen van de andere scholen van
Sint-Niklaas debatteren over drie thema’s in verband met
jongeren over de hele wereld, om dan in de slotzitting in
Brussel met jongeren van 5 en 6 uit heel Vlaanderen te
discussiëren.
De leerlingen werd voor de volgende drie zittingen over
respectievelijk seksualiteit, onderwijs en arbeid een
personage uit een bepaald land toegewezen. Tijdens de
zittingen moesten we het standpunt van deze persoon zo
goed mogelijk verdedigen. Als je een standpunt moet
verdedigen waarmee je niet akkoord gaat, leer je vanzelf
een gebalanceerde mening te vormen.
Na de zittingen per thema volgden nog twee zittingen
‘uit de rol’, waarbij je je eigen ideeën over de behandelde onderwerpen vrijuit kon uiten. Bij de tweede zitting
kwamen enkele experten ter zake een uiteenzetting geven over het onderwerp, en kon je vragen stellen of opmerkingen geven over hun uiteenzetting.
Voor de slotzitting was het vroeg opstaan: 7.15 uur in
het station in Sint-Niklaas. In Brussel werden we per onderwerp in groepen verdeeld. In de voormiddag werd in
kleinere groepen een motie opgesteld, die dan na de
middag bij de zitting in de Senaat verdedigd moest wor>>>
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jou!

ic
hou
den, en er uiteindelijk goedgekeurd of weggestemd
werd. Op de middag waren er in het park voor het senaatsgebouw verschillende evenementen. Kortom, een
aanrader voor iedereen die zich interesseert voor politiek of die wil debatteren over onderwerpen die toepasselijk zijn op je eigen leven.

Caleidoscoop

DRIES VERBIST (6 WEWIB)

Ik vond het een fijne ervaring. De lokale zittingen waren
niet altijd even boeiend, maar de overkoepelende slotzitting was echt fantastisch. Het Scholierenparlement heeft
niet altijd aan mijn verwachtingen voldaan, maar dat
vind ik achteraf gezien niet zo erg. Ik heb me geamuseerd. Het was een goede kennismaking met de politieke wereld, echt een aanrader voor wie interesse heeft
voor politiek. Het ‘spannendste’ moment was toen mij
gevraagd werd of ik enkele woorden commentaar wou
geven vooraan in de Senaat. Om daar zo te staan, met al
die jongeren rondom je, dat doet toch raar. Maar toen ik
daar stond was ik niet bang of zenuwachtig. Het was een
onbeschrijflijk gevoel dat ik nooit zal vergeten. Er waren
zo’n 800 leerlingen aanwezig die vrijdag. Dat zijn er
veel, maar het is niks in vergelijking met het totaal aantal
leerlingen in Vlaanderen. Je mag niet vergeten dat politiek ons allen aanbelangt. Elke stem is belangrijk, ook
die van jou!
ALEXANDER MOORTHAMERS (5 MWIA)

Vijf mei. Een stampvolle Kamer en Senaat. Voorstellen
veroorzaken een spervuur van vragen en kritische opmerkingen. Nipte en onvoorspelbare stemmingen maken of kraken moties. Voor een keer was het Parlement
geen gezapige of steriele vergadering, maar een druk
wespennest: de leerlingen van het Scholierenparlement
hadden voor één dag de macht gegrepen. En dat gebeurde met passie, stijl en inhoud.
Het SP is bij de Sint-Niklase scholen ondertussen een
vaste waarde. Het hoogtepunt was zoals elk jaar de overkoepelende slotzitting. In Brussel debatteerden ze een
hele dag over het jaarthema: kinderrechten.
Op dat moment hadden we al enkele zittingen in SintNiklaas achter de rug. In een eerste fase mochten de Collegeleerlingen in debatten de Stars en Stripes verdedigen. De confrontatie met de Amerikaanse standpunten
zorgde regelmatig voor gefronste wenkbrauwen, maar
Jeroen, Alexander en Dries verdedigden ze met branie.
Later stapten de leerlingen uit hun rol en verkondigden
ze hun eigen mening. Tot slot organiseerde het stadsbestuur in de Vredeszaal van het Stadhuis een moment
waarin enkele verenigingen kwamen vertellen over lokale problemen. De getuigenissen over ondermeer de
verdoken maar toenemende armoede in het Waasland,
de problematiek van asielzoekers en tienerzwangerschappen maakten duidelijk indruk. Ook ondervonden
de leerlingen de minder aangename kanten van het beroep van politicus, toen een compleet onvoorbereide
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journaliste van een lokaal reclameblad probeerde om de
leerlingen niet ter zake doende quotes te ontlokken. Alsof ze het al jaren deden, fietsten de ‘parlementairen’
mooi rond de vragen.
Een betere wereld begint bij jezelf, maar blijkbaar ook
heel vroeg. Om 7.15 uur spoorden we naar Brussel, naar
een van de vele parlementen daar. De leerlingen van onze
school hadden gekozen voor het thema onderwijs, dat
behandeld werd in de Senaat. Anderen zochten de Kamer
of het Vlaams Parlement op voor de thema’s arbeid en
seksualiteit. Zoals bij het echte politieke werk startte alles
in de commissies, in ons geval de subcommissie ‘beoordeling in het onderwijs’. De leerlingen waren niet onder
de indruk van het rode pluche van de vergaderzaal van de
Senaat, waar de kunstwerken bijna achteloos aan de
muur hangen. Via een doorschuifsysteem wisselden de
commissieleden intens van gedachten over o.a. toelatingsproeven, algemene eindexamens en de geldigheid
van diploma’s in het buitenland. Daarbij kregen ze assistentie van de senatrices Erika Thijs en Myriam Vanlerberghe. En wie denkt dat de jeugd geen ‘eigen gedacht’
heeft, die mag volgend jaar mee naar Brussel. De leerlingen verdedigden hun ideeën vaak met hand en tand, en
waren niet snel van hun stuk te brengen. Wat opviel was
de grote bezorgdheid om gelijk behandeld te worden, bv.
in een pleidooi voor een algemeen eindexamen in het
middelbaar onderwijs, liefst op Europees niveau. De
leerlingen waren zelfs niet te beroerd om het onvermijdelijke vraagstuk van de taal aan te snijden, hoewel de
aanbeveling beperkt bleef tot het stimuleren van een
mondiale taalkennis. Tegelijk bleek duidelijk dat de huidige generatie internationaal denkt: je diploma moet ook
over de grenzen naar waarde geschat worden.
Tijdens de middagpauze kon iedereen in het zonnige Warandepark in gesprek gaan met de voorzitters van de jongerenpartijen, of aan andere activiteiten deelnemen.
Maar er moest nog gewerkt worden: de commissievoorstellen werden ter stemming voorgelegd aan de plenaire
vergadering in een stampvolle Senaat. Eerst mocht een
vertegenwoordiger van elk lokaal parlement iedereen verwelkomen; voor Sint-Niklaas was dat Alexander. Jammer
genoeg nodigde de barokke zaal van de Senaat niet uit tot
een levendig debat. De voorzitter verzamelde eerst de vragen, waarop de indieners van het voorstel mochten antwoorden. Dat systeem fnuikte een vrije en vranke woordenwisseling. In de veel kleinere Kamer – je schrikt ervan
hoe dicht de parlementsleden op elkaar zitten – zat de
vlam veel meer in de pan. Uiteindelijk haalde het commissievoorstel het, weliswaar in licht gewijzigde vorm.
De indieners ondervonden aan den lijve dat de weg van
een idee naar een concrete beslissing niet evident is.
Na een receptie – zoals het echte politici betaamt – en
nog een snel bezoek aan de Kamer en het Vlaams Parlement, was één ding zeker: de leerlingen weten nu hoe
boeiend, maar meteen ook hoe lastig politiek is.
TOM DE PAEPE

Familienieuws
25.04.2006 de heer Gilbert D’haen (°1929),
grootoom van Stefaan Belon (6ECWI)
28.04.2006 mevrouw Martha Geldof (°1924),
tante van Daan Van Overloop (3Sa)
29.04.2006 de heer Albert Otte (°1918), grootvader
van Maxime Otte (4Lb)
02.05.2006 de heer François Lauwers (°1922),
vader van Marc Lauwers (WEA’69)
05.05.2006 de heer Frans Joos (°1923), oom van Nele
Van Haegenbergh (lerares) en grootoom van Nele
Sauwens (2MWb)
06.05.2006 mevrouw Maria Janssens (°1922),
grootmoeder van Geert De Wilde (LG’92)
13.05.2006 de heer Werner Wymeersch (°1946),
vader van Karen Wymeersch (lerares)
15.05.2006 mevrouw Agnes D’haen (°1925),
groottante van Stefaan Belon (6ECWI)
17.05.2006 mevrouw Anne de Kerkhove d’Exaerde
(°1902), overgrootmoeder van Isabelle Nobels (2MWe)
22.05.2006 mevrouw Bernice Cornu (°1931),
grootmoeder van Victor (1Ak) en Jan Spitaels (1Aj)
23.05.2006 de heer August Everaert (°1915),
grootvader van Evelien Van Camp (5HW)
27.05.2006 mevrouw Elza Van Hoye (°1929),
grootmoeder van Laurens Raes (1Aa)
28.05.2006 mevrouw Maria Van Bellegem (°1923), moeder van wijlen Edwin Van Handenhoven (oud-collega)
04.06.2006 de heer Pieter De Rycke (°1927), grootvader van Christophe (LWI’99), Ellen (WEWIb’2003)
en Isabelle Colman (5WEWIa)

Zijn geboren
26.01.2006 Marcelo Nahuel, broertje van Valentina
(2MWa) en Lorenzo (1Aa) Vicencio
03.02.2006 Milo, zoontje van Joris Beernaert
en Erika Lagaert (lerares)
03.03.2006 Annelien en Benjamin, dochtertje en
zoontje van Johan Verbist en Bie Vanlerberghe en zusje
en broertje van Vincent (4La) en van Jonathan Verbist
(ECWI’04)
18.04.2006 Lore, dochtertje van Yves Sierens
(ECWIa’95) en Katja Roggeman (opvoedster)
en kleindochter van directeur Walther Roggeman
24.04.2006 Kaat, dochtertje van Yves Vercammen
(WEWI’95) en Isabelle Roggeman en kleindochter
van directeur Walther Roggeman
25.04.2006 Hannah, dochtertje van Geert De Wilde
(LG’92) en Eva De Visscher
27.04.2006 Ine, dochtertje van Rudi Pauwels en
An Roelen en petekindje van Nickias Pauwels (6HW)
01.05.2006 Rika, dochtertje van Maarten Van Geet
(LWI’93) en Cindy Piette
03.05.2006 Anaïs, dochtertje van Alain Vandervelden
en Ilse Van Caekenberghe (lerares)
03.05.2006 Klaas, zoontje van
Jan Ongena (leraar)
en Liesbeth Gijsels (lerares)

Zijn gehuwd
25.02.2006 Els Van den Bossche
en Davy De Coninck (leraar),
zoon van Patrick (leraar)
18.03.2006 Griet Defloor en
Peter Verstraete (WEWI’99)
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Zijn overleden
05.10.2005 mevrouw Eleonore Trogh (°1921),
grootmoeder van Ellen Vermeire (4La)
15.12.2005 de heer Marcel van Sprundel (°1920),
grootvader van Stephan (5LWE) en Nicolas Post (4Sa)
17.01.2006 de heer José Wauters (°1929),
grootvader van Maxim Koppen (2MWa)
18.01.2006 mevrouw Constantia Van Mele (°1911)
overgrootmoeder van Laura De Clercq (2La)
31.01.2006 de heer Asther Roels (°1935), grootvader
van Pieter (4Sa) en Jolien Van Goethem (3HW)
04.02.2006 mevrouw Myriam Tuypens (°1928),
moeder van Michel (3LWI ’71) en Philippe (WEB’81),
grootmoeder van Babette Van Malleghem (1Ah) en
Nathalie Verhaert (1Aa)
09.02.2006 mevrouw Ivona Braem (°1914),
overgrootmoeder van Sven Van Laere (6ECMT)
11.02.2006 mevrouw Margareta Meeus (°1923),
schoonmoeder van Maria Smet (opvoedster)
en grootmoeder van Joris Beck (GL ’98)
13.02.2006 de heer Patrick Van Daele (°1961), oom
van Nick (2MWc) en Tim (3Ld) Van Daele
18.02.2006 de heer Cesar Willems (°1913), grootvader van Julie (1Aa) en Laurenz Beeckmans (5ECMT)
18.02.2006 mevrouw Annie Windey (°1940), moeder
van Erik Totté (LWE ’85) en grootmoeder van Céline
Dhollander (1Ad)
25.02.2006 mevrouw Gaby Verschraegen (°1926),
moeder van Paul (LWE ’70) en Luc (EC ’68),
grootmoeder van Tim Van Acker (2MWc ’95), Evert
(1Ae) en Cedric Braem (4Sa), schoonmoeder van Luc
Braem (leerkracht basis)
01.03.2006 mevrouw Julia D’Hollander (°1919),
overgrootmoeder van Joachim Van Guyse (4Wa)
04.03.2006 mevrouw Christiana Dobbelaer (°1940),
grootmoeder van Tim Van Roeyen (1Al)
08.03.2006 mevrouw Joanna Van Ranst (°1924),
grootmoeder van Maxime Otte (4Lb)
08.03.2006 mevrouw Maria Derudder (°1930),
grootmoeder van Lien Duflou (4HW)
01.04.2006 de heer Albrecht De Coninck (°1919),
vader van Patrick De Coninck (leraar) en grootvader
van Davy De Coninck (leraar)
05.04.2006 mevrouw Louisa Van Dyck (°1931), grootmoeder van Toon (6LWE) en Dries (5WEWIa) Hens
06.04.2006 de heer Jozef Oellibrandt (°1922), grootvader van Matthias (3Wc) en Philippe Oellibrandt
(2MWd)
07.04.2006 de heer Eginhard Van Wilder (°1966),
oom van Tim (5LWIa) en Marjolein Wagemans (3HW)
10.04.2006 de heer Omer Dullaert (°1926),
grootvader van Joey Dullaert (3Lb)
10.04.2006 de heer Jan Stuyven (oud-leraar)(°1974),
zoon van Werner Stuyven (oud-leraar)
11.04.2006 mevrouw Georgette Hinderdael (°1918),
overgrootmoeder van Mathieu (5WEWIa) en Laurent
Van Brussel (2Lc) en van Zoë Vercauteren (3ECa)
12.04.2006 mevrouw Eulalie Goossens (°1917), grootmoeder van Thibault (5WSP) en Eline Koppen (4HW)
12.04.2006 mevrouw Marie-Louise Elewaut (°1912),
overgrootmoeder van Sander Smets (3Ld)
13.04.2006 de heer Wim Van Egghen (°1964), oom
van Maxime Van Steen (3GL) en Matthias Baetens (2GL)
15.04.2006 mevrouw Céline Van Burm (°1925),
stiefgrootmoeder van Nicolas De Vriese (2Lb)
19.04.2006 mevrouw Maria Savat (°1917),
grootmoeder van Julie Van der Veken (1Ae)
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2008: 200 jaar College

Toen

Toen & Nu: de tuin

Toen

Toen en Nu

De Collegetuin (vermoedelijk jaren twintig of dertig). Een groene oase van landelijke rust. Op de achtergrond: de oude
gebouwen van het voormalige klooster
en het spitse torentje van de Collegekerk
Sint-Antonius. In de tuin stonden grote
bomen, was er een vijver en een erg grote moestuin.

Nu

Nu

Het contrast met vroeger is groot. Een
uitbreiding van de schoolgebouwen
(klasgebouwen rechts: een eerste gedeelte begin jaren vijftig (de lange gang); de
huidige lokalen 20 en 30 in ’58), de aanleg van een parkeerplaats voor auto’s van
personeelsleden, de bouw van een sporthal (begin jaren zeventig) en na de branden een nieuwe feestzaal (ingewijd in
2000), nieuwe fietsenstallingen door het
groeiende leerlingenaantal, ...
Van de tuin van weleer rest nauwelijks
nog iets. Naast de feestzaal is er wel nog
een groot (sport)grasplein en een vijver(tje) met aansluitend een door biologieleerkrachten gekoesterde ‘biotoop’.
Rechts van de parking (vanuit het fotostandpunt) tussen de schoolgebouwen is
ook nog een stukje groen; daarin een
door rode beuk afgebakende vierkante
zone. Met de herdenkingsboom voor Michael Willekens (leerling van 1Ai en vorig schooljaar overleden) in een hoek en
houten zitbanken rondom willen we deze plek gebruiken als bezinningsplaats.
DVR
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3000 m2 oase van groen

: Alle planten, bloemen en benodigden
: Bloemstukken, geschenken, tuin- en terrasplanten
: Aanleg van uw tuin, terras, oprit en gazon
: Snoeien en vellen van bomen

SPECIALISATIE:
TUINAANLEG EN -ONDERHOUD

Uw partner in
bouw- en renovatiewerken
Baenslandstraat 16,
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 776 32 89
Fax: 03 766 19 72
deer@deernv.be

Contacteer ons en vraag vrijblijvend inlichtingen!
Alle dagen open van 8u00 tot 19u00 doorlopend
Zondag open van 8u00 tot 17u00
Donderdag gesloten
Bloemen STOOP
Knaptandstraat 219
9100 Sint-Niklaas

tel 03 776 11 91
fax 03 778 29 00
gsm 0474 95 07 66

