
Ingelijst Op stap met leerlingen …
“De voorbije tien maanden trokken we met leerlingen op pad in een schools ka-
der:  een zoektocht met nieuwe openbaringen, (meestal toch) met enthousiasme, 
met verrassende momenten, met succes en soms ook met een tegenslag … On-
dertussen – het is al een traditie – trekken we er de eerste week van juli met der-
dejaars op uit. Reisdoel: de Cévennes! De Mont Aigoual, prachtige vergezichten bij 
helder weer, nu nog op foto, maar over enkele dagen aan den lijve te ondervinden 
voor 144 leerlingen (!). Ook daar: nieuwe openbaringen, veel enthousiasme en gega-
randeerd verrassende momenten.”

Kristof Van Hove (leerkracht)
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“Feestvarkens genoeg op onze school, en hoe hadden we die beter 
kunnen verwennen dan met hun eigen muziek: een potje stevige rock? 
Een vijftal leraren-rockgoden-van-weleer voelde daar wel wat voor en 
zette een SJKS-rockrally op het getouw. Midden februari zou het College 
rocken als nooit tevoren; een hele week lang zouden 8 rockgroepen 
het beste van zichzelf geven in een zinderende en nokvolle Anton van 
Wilderodezaal.”

Jan Ongena over de SJKS-rockrally – blz. 63
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“Uit 1389 deelnemers werden er 17 geselecteerd, waaronder ‘onze’ Florian! 
Tijdens de paasvakantie kreeg Florian een driedaagse chemie-stage  
aangeboden in UGent. Hij kwam op eigen houtje vervroegd terug van  
zijn eindreis in Italië om de stage te kunnen volgen! In de weken die  
volgden zat Florian elke middag in lokaal 41 om de nauwkeurigheid van 
het titreren onder de knie te krijgen.” 

Nele Rotty over Florian De Roose (winnaar Vlaamse Chemie-Olympiade) – blz. 5

“In Auschwitz en later Birkenau werd het stil. laat ik maar eerlijk zijn: muis-
stil. Het begon op de koop toe te regenen, maar dat leek in het begin nie-
mand echt op te vallen. Iedereen kreeg koude rillingen van de ervaringen, 
indrukken en uitleg van de gids. De cijfers van doden, gevangenen, joden, 
gehandicapten, politiek gevangenen, geschikten en niet-geschikten voor 
het harde werk,… bleven maar komen. Het werd moeilijker en moeilijker 
om te stappen. We konden de groep bijna niet meer vragen om ‘een beetje 
door te stappen’.” 

Marijke Van Vlierberghe vanuit Polen – blz. 10

“Niet alleen het aantal leerlingen is gewijzigd, de ‘jeugd van tegenwoor-
dig’ is ook veel mondiger geworden. Wellicht een gunstige evolutie, we 
leven nu éénmaal meer dan vroeger in een communicatiemaatschappij, 
zolang het maar correct blijft verlopen. En laat ons zeker niet vergeten: 
vroeger was er ook een ‘jeugd van tegenwoordig’.”

Gilbert Audenaert bij zijn pensioen – blz. 34

KNIppEN EN plAKKEN
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ACTUABLIKVANGER

Op het opinieforum van de krant liepen meer 

dan tweehonderd reacties binnen. Het over-

grote deel was de mening toegedaan dat de 

samenleving te veel lasten op de schouders van 

de school legt. Volgens die briefschrijvers is ken-

nisoverdracht de kerntaak van de school.

Niet louter kennisoverdracht 
Inderdaad, kennisoverdracht is een belangrijke 

opdracht van de school, naast het aanleren van 

leerstrategieën om levenslang te kunnen leren. 

Onze leerkrachten besteden hier enorm veel 

aandacht aan. Dat bewijzen de goede slaagcij-

fers van onze oud-leerlingen in het hoger on-

derwijs. Ook de prima resultaten in PISA2006, 

in de Vlaamse Wiskunde-Olympiade, bij Olyfran 

(taalvaardigheidswedstrijd Frans) en onze eerste 

prijs bij de Vlaamse Chemie-Olympiade tonen 

dat overduidelijk aan.

Maar we zijn als schoolteam van mening dat 

onze opdracht ruimer is. Als school moeten wij 

ook veel aandacht, tijd en energie besteden 

aan de hele persoonlijkheid van onze leerlin-

gen. Kennisoverdracht lukt pas als de leerling in 

kwestie zich goed voelt, emotioneel voldoende 

stabiel is en steun en motivering krijgt van zijn 

onmiddellijke omgeving (thuis én op school). 

Leerlingen met leerstoornissen als ADHD, dys-

lexie, ASS… hebben recht op compenserende 

maatregelen. Daarvoor zijn binnen onze scho-

lengemeenschap Sint-Nicolaas charters opge-

steld. Die volgen wij stipt en met enthouiasme.

Onze school als 
leefgemeenschap 
Wij beschouwen onze school niet louter als 

een leergemeenschap, maar ook als een leef-

gemeenschap. Tijdens de middagpauze, die we 

met opzet extra lang maken, krijgen jonge men-

sen de kans om verantwoordelijkheid te leren 

nemen in inspraakorganen, in de jazzdansgroep 

Skairo, in nog zoveel andere initiatieven die leer-

lingen en leerkrachten samen ondersteunen. 

Het is voor hen ook een gelegenheid om die 

talenten te tonen die tijdens de les minder aan 

bod komen. 

Dankzij de nieuwe aanpak in vele lessen (o.a. 

in het openleercentrum) leren leerlingen meer 

samenwerken, beter communiceren, correct en 

respectvol met elkaar omgaan.

Opvoeden: niet enkel thuis,  
maar ook op school 
Sommige mensen vinden dat ouders hun op-

voedende taak vaak doorschuiven naar de 

school. Dat zou ik toch niet durven veralgeme-

nen. De meeste ouders nemen nog de volle 

verantwoordelijkheid voor de opvoeding van 

hun kinderen. Ook zij hebben het niet gemak-

kelijk. Vanuit de beroepswereld wordt van hen 

altijd meer en meer gevraagd. En onze jonge 

mensen worden via allerlei nieuwe wegen (me-

dia, internet, publiciteit…) sterk beïnvloed. Daar-

door hebben ouders het niet gemakkelijk om 

een waardepatroon aan hun kinderen voor te 

houden. Ik vind dat de school de ouders daar-

bij moet ondersteunen. De school en de ouders 

kunnen meer bereiken door samen te werken, 

door onderling te overleggen, door in een open 

communicatie elkaars zorgen, bekommernissen 

en wensen uit te spreken.

Dat is ook gelijkekansenbeleid! 
Niet alle ouders hebben dezelfde mogelijkheden 

om zich ten volle met de opvoeding van hun 

kinderen in te laten. Moeilijke gezinssituaties, ge-

zondheidsproblemen, veeleisende beroepsbe-

zigheden, … brengen met zich mee dat bepaal-

de kinderen minder kansen krijgen op een rijke, 

veelzijdige opvoeding in een stabiele omgeving. 

Volgens mij is het de plicht van de school die ou-

ders te ondersteunen door mee zorg te dragen 

voor de opvoeding van onze jonge mensen op 

cultureel, moreel en filosofisch vlak. Op die ma-

nier kan de school bijdragen tot de verwezenlij-

king van een evenwichtige samenleving waarin 

elk kind de kansen krijgt waarop het recht heeft.

Onze school als kern van  
de samenleving 
Dat de school veel meer taken op zich neemt dan 

vroeger, en soms in de plaats van de ouders, lijkt 

mij niet meer dan normaal. De school is daar ook 

de uitgelezen plaats voor! Waar anders kun je alle 

jonge mensen en hun ouders beter bereiken? 

Dit standpunt ontslaat ouders niet van hun op-

voedingstaak, maar samen kunnen wij de gro-

tere eisen van onze tijd en onze maatschappij 

beter aan. Wellicht zou het beter zijn dat sociale 

diensten en jeugdorganisaties zich enten op die 

school. Nu werken die veelal los van de school en 

daardoor zijn ze minder bereikbaar voor wie hen 

nodig heeft. Misschien is het beter al die versnip-

perde middelen van sociale zaken te verzamelen 

en toe te voegen aan de middelen van onderwijs.

Ik ben ervan overtuigd dat onze school daar-

voor nu al klaar is, dankzij de enthousiaste en 

geëngageerde ingesteldheid van onze perso-

neelsleden. In feite zijn we al een hele tijd die 

weg ingeslagen. Dat zult u merken bij het lezen 

van verscheidene artikels in deze Ic Hou.

Walter Roggeman
directeur

Nele Rotty: “Ik geniet nog na van de adrenaline-

opstoot van enige dagen geleden. Echt waar. Zo-

als elk jaar spoorde ik de leerlingen aan om deel 

te nemen aan de Chemie-Olympiade. Met de 

belofte enkele middagen samen te zitten om de 

vragen van de voorbije jaren te overlopen, over-

tuig ik gewoonlijk een 15-tal leerlingen. Zo ook dit 

jaar. Florian scoorde vorig schooljaar ook al bui-

tengewoon goed en dat voor een vijfdejaars! Ik 

raadde hem toen al aan om zeker opnieuw deel 

te nemen. Hij zou wel eens kans kunnen maken 

op een finaleplaats … En zo geschiedde. 

In januari trokken we met 15 SJKS-ers richting 

Gent. Op 6 maart kreeg ik een e-mail: ‘Hartelijk 

gefeliciteerd! Eén van uw leerlingen plaatste 

zich voor de finale van de Vlaamse Chemie-

Olympiade’ . Ik was zo ontzettend blij dat ik de 

prefect bijna om de hals vloog; hij was namelijk 

de eerste die ik op mijn triomftochtje door de 

lange gang tegenkwam.

Vervroegd terug van de eindreis
Uit 1389 deelnemers waren er 17 geselecteerd, 

waaronder ‘onze’ Florian! Tijdens de paasva-

kantie kreeg Florian een driedaagse chemie-

stage aangeboden in UGent. Hij kwam op eigen 

houtje vervroegd terug van zijn eindreis in Italië 

om de stage te kunnen volgen! In de weken die 

volgden zat Florian elke middag in lokaal 41 om 

de nauwkeurigheid van het titreren onder de 

knie te krijgen.

Op 26 april trokken we samen richting VUB. In 

de voormiddag was er een theoretische proef; 

later volgde een praktische proef. Florian kwam 

‘behoorlijk content’ terug. 

Van onze school mag 
je veel verwachten!

Eind april lanceerde het onderwijstijdschrift Klasse een oproep naar 
leerkrachten om aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van 
de leerlingen. Naar aanleiding daarvan verscheen in De Standaard een 
artikel met de suggestieve titel: ‘School als muilezel van de samenleving’. 

In de week voor de plechtige proclamatie in 

Leuven kreeg ik te horen van Florian dat hij niet 

aanwezig kon zijn op de proclamatie omdat hij 

klarinetexamen had. Ik stuurde een mailtje naar 

de organisatie met een verontschuldiging. En 

toen …

Ik kreeg vanuit drie verschillende kanalen te 

horen dat het toch wel heel erg spijtig was dat 

hij er niet bij kon zijn. Eén iemand verklapte me 

zelfs dat Florian het helemaal niet slecht had ge-

daan. Ik begon een beetje te dromen..Een ‘podi-

umplaats’? Zaterdag 24 mei was het dan zover. 

Ik trok richting Leuven … zonder Florian. Ik had 

hem beloofd onmiddellijk iets te laten weten. 

Spannend
In de indrukwekkende universiteitszaal was 

de spanning te snijden. Toen ze bij de eerste 

vijf aanbeland waren en ik me realiseerde dat  

Florians naam nog steeds niet was gevallen, kon 

het voor mij niet meer stuk… vier, drie, twee,… 

neen… kan niet… eerste plaats: Florian De Roose 

van SJKS Sint-Niklaas!

Prijzenpot
In aanwezigheid van minister Ceysens mocht ik 

– uiteraard apetrots en toegegeven, geëmotio-

neerd – in Florians plaats de prijzen in ontvangst 

nemen. Een wetenschappelijke ‘doos’ vol che-

mieboeken, cd-roms, een rekenmachine, abon-

nementen op wetenschappelijke tijdschriften,… 

én bovendien een ferm uit de kluiten gewassen 

‘kristal’ als speciale prijs van VeLeWe (vereniging 

leraren wetenschappen). Ik stuurde een sms-je 

naar Florian. Ik belde hem daarna op om hem 

aan te zetten zich te reppen. Zo arriveerde hij 

nog net op tijd voor een aantal foto’s, een inter-

view met de pers én…een glaasje! 

Op 12 juli vertrekt hij met nog één Vlaming en 

twee Waalse studenten naar Budapest, waar 

hij België zal verdedigen op de internationale  

Chemie-Olympiade. 

Alleszins ontzettend veel succes, Florian!”

Leuk staartje van olympiade
Florian: “Jezelf eens willen testen, gewoon een 

dagje met vrienden naar Gent, en vervoerskos-

ten betaald door de school, dat waren argu-

menten om te starten in de Chemie-Olympiade. 

Chemie hoeft echt niet je beste vak te zijn om 

deel te nemen. 

Het is natuurlijk geweldig als je dan een ronde 

verder raakt. 

Als finalisten mochten we vier dagen proeven 

van het leven van een chemiestudent aan de 

universiteit. De stage aan de UGent bestond 

voor de helft van de tijd uit theorie, de andere 

helft was er practica. Vanaf vier uur was er tijd 

voor ontspanning. Bowling, muurklimmen, iets 

gaan drinken in Gent, zo leer je je medefinalisten 

ook eens op een andere manier kennen. Voor 

iemand met interesse voor chemie is zo’n stage 

natuurlijk geweldig. 

En dan… de finale, waar niet alleen de theorie, 

maar ook de praktijk belangrijk is. Het practi-

cum staat namelijk op één derde van de punten. 

Gelukkig staat mevrouw Rotty me met raad en 

daad bij.

En zaterdag 24 mei kwam de grote verrassing. 

Ik werd geselecteerd als vertegenwoordiger 

van België om samen met drie landgenoten de 

Belgische eer te verdedigen in de Internationale 

Chemie-Olympiade. Die wordt dit jaar in Honga-

rije georganiseerd, en ik heb negen dagen Bu-

dapest verdiend door mijn prestaties tijdens de 

finale. Een schitterende gelegenheid om eens 

intercultureel met allemaal mensen van over de 

hele wereld te praten.

Voor een olympiade waar ik zonder enige ver-

wachting instapte een leuk staartje.”

LEERLING UIT 6WEWIb NAAR INTERNATIONALE CHEMIEWEDSTRIJD

Florian De Roose wint Chemie- 
Olympiade Vlaanderen 2008

Chemieleerkracht Nele Rotty 
was zo mogelijk nog gelukkiger 
dan de leerling die ze bege-
leidde en die won. Ze bezorgde 
ons onderstaande reactie. Ook 
een korte reactie van de chemie-
bolleboos zelf.
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MET PENSIOEN: GILBERT AUDENAERT

In stilte je werk zo 
goed mogelijk doen

Eind augustus 2007: vakvergadering technologische 
opvoeding bij het begin van het nieuwe schooljaar. 
Gilbert Audenaert deelt ons mee dat hij eind dit 
schooljaar stopt. Het nieuws slaat bij ons in als een 
bom. Maar we moeten het stilhouden: hij wil in alle 
rust zijn laatste schooljaar afwerken. 

Dit is Gilbert zoals wij hem kennen: in alle stilte zijn werk zo goed mogelijk 

doen. In een paar seconden flitsten de voorbije jaren door mijn gedach-

ten: de samenwerking in het vak T.O., de nascholingen waar we verwoede 

pogingen deden om extra didactisch materiaal te maken, de ‘informele 

vakvergaderingen’ als we bewust onze boterhammen vergaten zodat we 

‘verplicht’ waren om een snack te gaan eten,… 

Begin mei planden we, tussen onze traditionele ‘croque bolognaise’ door, 

een gesprek met de collega die op onze school mede aan de wieg stond 

van de vakken informatica en technologische opvoeding.

Gilbert: “Ik ben eigenlijk het onderwijs ‘ingerold’. Verschillende familieleden 

hadden in het onderwijs ‘gestaan’ en in hun voetstappen ben ik naar de 

Normaalschool in Sint-Niklaas getrokken.

Zalige tijd in de Normaalschool
Wetenschappen boeiden mij, vandaar de logische keuze voor de richting 

Wetenschappen-Aardrijkskunde. De keuzemogelijkheden waren toen nog 

erg beperkt. Blijkbaar was dit de minst gekozen richting, want in ons eind-

jaar zaten we met drie … De hedendaagse roep om ‘wetenschappers’ is 

dus blijkbaar geen nieuw verschijnsel.

Ik beleefde er wel twee fantastische jaren. Afkomstig van een strenge hu-

maniora, waar men voortdurend (ten onrechte, ik meen het), commentaar 

had op onze haarsnit, mochten wij nu tijdens de middagpauze en op vrije 

lestijden zelfs de stad intrekken. Voor ons was dit onvoorstelbaar. En we 

kregen bijna uitsluitend lessen in overeenstemming met onze belangstel-

ling. Vooral de ‘minst jongeren’ onder ons zullen zich dit schrille contrast 

best kunnen voorstellen. Het was een hemel op aarde.

Na mijn regentaatsopleiding heb ik maar in twee scholen lesgegeven: één 

jaar in Zelzate en na een jaar legerdienst ben ik in het College aan de rest 

van mijn loopbaan begonnen. Een hele tijd een halve opdracht les en een 

halve opdracht studiemeester; vanaf september 1989 enkel lesopdracht.

Ik startte in het College op 1 september 1974, het jaar dat Daniël De Smet 

tot superior werd benoemd; ik ben wellicht één van de eersten die hij aan-

geworven heeft.

Onder de indruk van het gebouw
Wij hadden thuis geen telefoon en daarom had ik het nummer van een 

buurman opgegeven aan de Normaalschool. Toen het College contact 

opnam was ik niet thuis. Mijn moeder in paniek, want zo een kans laat je 

niet uit je handen glippen … Dezelfde vriendelijke buur is mij dan gaan 

zoeken en heeft mij naar Sint-Niklaas gevoerd voor een eerste kennisma-

king (wij hadden thuis toen nog geen auto). Mijn entree staat nog altijd in 

mijn geheugen gegrift: als ‘jongen van den buiten’ maakte de gigantische 

voorgevel een diepe indruk op mij, om nog maar te zwijgen van wat er 

binnen achter het hoekje opdoemde: de lange gang. Indrukwekkend en 

overweldigend tegelijkertijd.

Linkshandig
Ik ben gedurende een lange tijd de enige leerkracht geweest die linkshan-

dig schreef, uiteraard ook op het bord. Tegenwoordig is dit een normale 

zaak, toen helemaal niet. Pas in het tweede leerjaar heb ik de ‘vrije hand’ 

gekregen. In het eerste leerjaar moest ik mijn linkerhand in mijn zak steken. 

Wat mij bij het begin van elk schooljaar opviel, is dat ik daar nooit reacties 

op kreeg van de leerlingen, zelfs geen gegniffel of wenkbrauwen fronsen, 

hoewel ik mij kan voorstellen dat het even wennen is. 

Of het iets te maken heeft met de kwaliteit van mijn bordschrift weet ik niet, 

maar tijdens mijn opleiding heb ik wel een paar schrijflessen moeten volgen. In 

hoeverre het goed gekomen is, zullen de leerlingen best kunnen beoordelen.

Een revolutionair moment
Van september 1974 tot juni 1989 had ik een halve opdracht les en een halve 

opdracht studiemeester. Vanaf ‘89 gaf ik voltijds les. De overstap naar het vol-

tijds lesgeven is er gekomen op het moment dat het vak technologie werd 

ingevoerd, samen met de verdubbeling van het aantal uren aardrijkskunde 

in het eerste jaar. Dit was ongetwijfeld een revolutionair moment op onze 

school, vooral voor de Latijnse afdelingen, die hun aantal lesuren Latijn van 

negen naar vijf gereduceerd zagen. Toch hebben we vanuit die hoek nooit 

negatieve reacties gekregen. We hebben dan ook van meet af aan gepro-

beerd om technologie een meer dan degelijke inhoud te geven.

Aan de informatica-wieg 
Zoals al gezegd was het invoeren van technologie in het aso iets totaal nieuws. 

De eerste vrouwelijke leerkrachten en (heel wat later) de inschrijving van de 

eerste vrouwelijke leerlingen zijn ook mijlpalen in mijn loopbaan.

Samen met Jef Steenssens en Etienne Van Den Bossche gaf ik inhoud en 

vorm aan het nieuwe vak informatica op onze school. Op het secretariaat 

verscheen de eerste computer, waarvoor een collega een programma (in 

basic!) geschreven had om het opstellen en afdrukken van de schoolreke-

ningen vlotter te laten verlopen (dit programma heb ik bewaard).

Om met die ‘tuigen’ (een beetje) te leren omgaan zijn we nog cursus gaan 

volgen in het OLV Ten Doorninstituut in Eeklo. Constant bijscholen was 

noodzakelijk, want de evolutie verliep razendsnel. Misschien herinnert zich 

nog iemand de naam van het besturingssysteem DOS, voor de klas omge-

vormd tot het vereenvoudigde ISODOS (ter beschikking gesteld door het 

VVKSO). De beginperiode werd gekenmerkt door veel moeilijkheden met 

toch telkens de hoop en het enthousiasme dat het volgend schooljaar be-

ter zou gaan omdat er aanpassingen beloofd werden. Dit bleek lange tijd 

ijdele hoop tot de school, jaren geleden, radicaal koos voor een volledige 

vernieuwing van het computerpark. 

De zorg voor elke individuele leerling
Het leerlingenaantal is het laatste decennium sterk gestegen, zeker als ik 

bedenk dat we ooit met ongeveer 750 waren. De grotere groep heeft wel 

voor een toenemend animo gezorgd en als je ook al de bijgekomen acti-

viteiten (vooral over de middag) in rekening brengt, is het soms een zeer 

drukke bedoening.

Ik ben ervan overtuigd dat door de inzet van alle collega’s de school zeker 

geen fabriek geworden is. Integendeel, de sterke persoonlijke benadering 

en toegenomen zorg voor elke individuele leerling hebben ertoe bijgedra-

gen dat elkeen zich een eigen stek veroverd heeft in onze grote school.

Hoewel dit natuurlijk voor iedereen belangrijk is, meen ik dat onze eerste-

jaars daar het meest baat bij hebben. En om mij tot deze reeks (die ik het 

beste ken) te beperken: dit wordt extra in de hand gewerkt door de bekom-

mernis om vooral de klasgroepen van het eerste jaar niet te groot te maken. 

Ook de inzet van de leerkrachten bij o.a. vriendschapsdagen, sportinstuif, 

middagsport, crea, tornooien … (te veel om op te noemen), draagt bij om 

een heel aangenaam leefklimaat te creëren waarbij niet louter de geeste-

lijke component ontwikkeld wordt, maar waar heel veel aandacht is voor 

de gehele persoonlijkheid. Gelukkig is er samen met die toevloed van leer-

lingen ook een toevloed van nieuwe, jonge en dynamische leerkrachten, 

zodat de continuïteit verzekerd is.

De jeugd van tegenwoordig
Niet alleen het aantal leerlingen is gewijzigd, de ‘jeugd van tegenwoordig’ 

is ook veel mondiger geworden. Wellicht een gunstige evolutie, we leven 

nu eenmaal meer dan vroeger in een communicatiemaatschappij, zolang 

het maar correct blijft verlopen. En laat ons zeker niet vergeten: vroeger 

was er ook een ‘jeugd van tegenwoordig’.

De branden! Beginnen vanaf nul …
Een van de meest memorabele, maar zeker en vast ook een van de pijnlijk-

ste momenten, was de dag dat de vroegere feestzaal uitbrandde. Enkele 

dagen voordien had een felle brand de zolder en heel wat lokalen van de 

lagere school vernield. Behalve een emotionele schok toen ik het bericht ’s 

morgens op de radio hoorde, was er ook een enorm praktisch probleem. 

Achter de feestzaal bevonden zich twee klaslokalen: één daarvan was het 

vaklokaal Technologische Opvoeding. Omdat we er maar met twee col-

lega’s gebruik van maakten, liet ik daar ook heel wat materiaal achter, zoals 

mijn puntenlijsten, cursussen, transparanten, didactisch materiaal, … 

Alles, maar dan ook alles ging in de vlammen op. Ik heb de weerzinwek-

kende foto’s (gekregen van het andere slachtoffer, Chris Vervaet) nog al-

tijd liggen. Er zat dus niets anders op dan vanaf nul te herbeginnen, twee 

maanden voor de examens in juni. Leuk is anders. Maar ik heb wel heel 

veel medewerking gekregen van de leerlingen, die vrij stipt hun reeds ge-

maakte overhoringen terugbezorgden en van een vroegere leerling (Lie-

ven Mares) die mij zijn oude cursus ter beschikking stelde.

Trouw blijven aan principes
Ik heb in de voorbije jaren een paar duizend leerlingen zien passeren 

(waaronder zelfs een aantal hedendaagse BV’s …); dat is nu eenmaal zo als 

je één- of twee-uursvakken geeft. Toch heb ik steeds mijn best gedaan om 

alle namen zo snel mogelijk te leren en om alle leerlingen met 100% kre-

diet te laten starten. 

Ik ben ook altijd trouw met de trein naar school gekomen. In hoeverre de 

NMBS mij altijd trouw vervoerd heeft, is een andere zaak. Ik heb dus het ge-

noegen (en het ongemak) gehad om alle spoorwegstakingen van de laat-

ste decennia te hebben meegemaakt. Gelukkig kon ik dan rekenen op mijn 

‘stalen ros’ om de afstand van Zeveneken naar Sint-Niklaas te overbruggen.

Een nadeel is natuurlijk dat je steeds aan vaste uren gebonden bent en 

soms al eens een babbel moet afbreken omdat de trein niet wacht. An-

derzijds was ik wel op de meest ‘ijzelijke’ dag uit de Belgische geschiede-

nis als derde leerkracht op school. Niemand geraakte die ochtend met zijn 

auto uit de garage en slechts enkele leerlingen en leerkrachten bereikten 

de school.
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Collegeklanken: een 
schitterend leerlingenconcert

Enkele leerkrachten en heel veel leerlingen brachten zaterdagavond 8 
maart in de Collegekerk een prachtig concert. Eerlijk, zonder kapsones en 
boordevol talent! De uitvoering van de creatie opus 1 van Tuur Frencken 
was de kers op de taart!

Onze jongste leerlingen werden ook verwend in 

dit jubileumjaar. Zo stond 14 maart, Sint-Jozefs-

kinderdag, in het teken van het jubileumjaar en 

werden de leerlingen getrakteerd op een fees-

telijk programma.

Het publiek bedankte de jonge muzikanten met 

een super-applaus.

Even na achten verwelkomde muziekleraar en 

organisator Kris Soetens de meer dan 150 aan-

wezigen. Hij prees de jonge muzikanten die – in 

tijden van Idool en Sterartiest! – louter gedreven 

door het plezier om samen muziek te spelen dit 

concert hadden voorbereid. Wat volgde, was 

ronduit schitterend: een erg gevarieerd pro-

gramma waarin tal van muziekstijlen aan bod 

kwamen.

Heel veel talent
Meer dan een toeschouwer werd ontroerd door 

de muzikaliteit en de technische vaardigheid 

van de jonge trombonespeler Stef Debbaut (12 

jaar) en de nog jongere cellospeler Pieter-Jan De 

Smet (11 jaar). Maar ook het zangtalent van Ce-

line Peeters, de virtuositeit en topkwaliteit van 

de gebroeders Van de Velde en de uitvoeringen 

van alle anderen waren pareltjes.

Het concert werd afgesloten met de uitvoering 

van opus 1. Tuur Frencken (17 jaar) componeer-

de dit werk voor orkest. Hij putte uit de groep 

jonge muzikanten die de SJKS-orkestploeg van 

Jesus Christ Superstar vormden, en … repeteer-

de en repeteerde én repeteerde. Zaterdagavond 

dirigeerde Tuur zijn orkest, met een potloodje in 

de hand! (het dirigeerstokje komt nog wel, zeker 

weten). Het publiek keek ademloos toe en luis-

terde vanop het puntje van de stoel. Met een 

staande ovatie en een erg lang applaus drukte 

het zijn grote waardering uit voor zoveel talent 

en engagement.

Collegeklanken was een hoogstaand muzikaal 

concert; bovenal echter een warm concert, met 

leerlingen in de absolute hoofdrol.

Met dank aan
Pianolerares Vinciane Meert en SJKS-leerkrach-

ten Tiny Torsy, Erika Baert en Jeffrey De Block 

droegen meer dan hun steentje bij. Chris Ver-

vaet en Erik Bielen zorgden voor korte inleidin-

gen en kondigden de uitvoerders aan. Wim 

Vandervreken verzorgde de belichting en het 

geluid. Kris Soetens, Walter Quintelier en Els De 

Cock stonden in voor de organisatie.

19 MAART 2008

Basisschool  
vierde  
Sint-Jozefs-
kinderdag

Vrijdag 14 maart startte met 
een gezamenlijk viering in de 
Collegekerk. Een kleurrijk ballon-
nenspektakel en een �lm in de 
Siniscoop stonden eveneens op 
het programma!

Vooral de eucharistieviering raakte deze ge-

voelige snaar aan. De gewezen leerkrachten 

en directeurs van onze basisschool waren hier-

voor ook uitgenodigd. De knipoog naar vroe-

ger was nooit ver weg in de Collegekerk. E.H.P. 

D’Haenens ging voor.

Puzzelstukken voor de toekomst
Het thema luidde: “Wat het was, wat het is; puz-

zelstukken voor de toekomst.” King College, ver-

tolkt door meester Vik, aanschouwde de wereld 

van vandaag en keek soms met weemoed naar 

het verleden. Gaandeweg ontdekte King Col-

lege echter – samen met onze leerlingen – dat 

die ‘goeie oude tijd’ ook nu nog bestaat.

Naar de film
Na de middag verzamelden de kleuters en de 

leerlingen om 400 kleurige ballonnen de lucht 

te laten ingaan. Daarna was het tijd voor een 

ijsje:voor iedereen een cornetto!

In de namiddag speelde de baisschool op ver-

plaatsing. In de Siniscoop stonden twee films 

voor klaar. De kinderen tot het derde leerjaar ke-

ken naar ‘Enchanted’ van Walt Disney.

De oudere leerlingen mochten naar ‘Astérix, de 

Olympische Spelen’ gaan kijken.

Van beide groepen hoorden wij tevreden ‘col-

legeklanken’.

200 jaar lang gonst het binnen deze muren van jong geweld.
Dagelijks werd en wordt aan eenieders eigen toekomst gepuzzeld.

Vele waardevolle stukken passen in elkaar.
Wat het was: een puzzelstukje dat ons leert hoe te groeien,

niet alleen, maar samen.
Wat het is: een puzzelstuk dat wij dag in, dag uit vorm geven,

niet alleen, maar samen. 
Puzzelstukken voor de toekomst: jij en jij, wij en wij,
zijn samen op weg om voor elkaar iets te betekenen,

om te sleutelen aan dat wat komen gaat.

Eén van de absolute hoogte-
punten tijdens dit feestjaar was 
de uitvoering van de Messiah 
van Händel in de Collegekerk. 
Schitterende solisten en een top-
prestatie van het versterkte kna-
penkoor In Dulci Jubilo zorgden 
voor een culturele hoogvlieger.

Nadat het knapenkoor in december 2006 een 

zeer gesmaakte uitvoering bracht van het Weih-

nachtsoratorium van J.S.Bach, had het zich een 

nieuw doel gesteld: de uitvoering van Händels 

absolute meesterwerk in het kader van het 

200-jarig Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Dit orato-

rium prijkt niet voor niets op de 11de plaats van 

Klara’s top 75 van de klassieke muziek. 

Muzikale Everest
Dirigent Dieter Van Handenhoven: “In Oostenrijk, 

tijdens onze jaarlijkse koorreis in juli 2007, wer-

den de eerste noten aangeleerd. Op het einde 

van de reis klonk er tijdens de repetitie op het 

terras van het hotel reeds een aarzelend, verre 

van foutloos, vierstemmig Hallelujah.

Dat dit werk voor het koor een van de meest 

veeleisende is uit de gehele muziekliteratuur 

zullen we geweten hebben. Een paar maanden 

geleden maakte ik zelfs de vergelijking met een 

alpinist die de Mount Everest wil beklimmen. Ze-

ven maanden, vele woensdag- en vrijdagrepeti-

ties en drie goedgevulde koorweekends later 

werden onze inspanningen eindelijk beloond. 

We hebben genoten van het uitzicht van op het 

dak van de ‘muziekwereld’ en we zijn fier zijn dat 

we dit konden en mochten beleven.”

Drie weken voor  
een muzikaal juweel
In de zomer van 1741 overhandigde de gegoede 

aristocraat en librettist Jennens de tekst van de 

Messiah aan de 56-jarige G.F.Händel (1685-1759). 

Op slechts drie weken tijd zette deze de tekst 

op muziek en componeerde aldus een muzikaal 

juweel.

Het libretto van de Messiah heeft een voor orato-

ria ongebruikelijk karakter: anders dan bij andere 

bijbelse oratoria ligt er geen plot ten grondslag, 

die handelende personages in een reeks gebeur-

tenissen verwikkelt. De Messiah is dus minder 

theatraal en meer beschouwend dan je van een 

oratorium verwacht. Alle teksten zijn rechtstreeks 

ontleend aan de Bijbel; er wordt dus alleen proza 

gezongen. Omdat de ‘verhaallijn’ van de Messiah 

globaal het kerkelijk jaar volgt, is er geen geprefe-

reerde periode van uitvoering.

Geen koor te groot
Voor een zo groot en beroemd werk had de 

Messiah een bescheiden bezetting: het koor be-

stond uit 16 jongens en 16 mannen, het orkest 

bestond uit strijkers, continuo, twee trompetten 

en pauken. In 1859 werd de Messiah uitgevoerd 

door een koor van 2765 zangers en 460 instru-

mentalisten, onder het motto ‘voor Händel is 

geen koor te groot’.

De inbreng van het koor is enorm veeleisend 

maar ook erg dankbaar. Denken we maar aan 

het overbekende ‘Hallelujah’. Net als de vocale 

werken van Bach is ook dit oratorium oorspron-

kelijk geschreven voor knapenstemmen. De 

historische benadering werd nog meer kracht 

bijgezet door het gebruik van authentieke ba-

rokinstrumenten.

Naast het knapenkoor In Dulci Jubilo, dat een 

30-tal knapen en 20-tal mannen telt, en het barok-

orkest Euterpe schitterende die zaterdagavond 

de volgende solistencast: sopraan Hilde Coppé, 

altus Patrick Van Goethem, tenor Philip Defrancq 

en bas Hans Christian Hinz. Het geheel stond on-

der leiding van Dieter Van Handenhoven.
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Messiah: op het  dak van de muziekwereld!
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INTERNATIONAAL PROJECT: VAN 6 TOT 11 APRIL NAAR POLEN

5HWb bezoekt Auschwitz, 
Krakau, Warschau en Grudziadz

Terwijl iedereen zichzelf wellicht mentaal opwarmde voor de laatste vakantiedag, was deze voor 5HWb al  
voorbij. Op 6 april om 7 uur ’s morgens vertrokken ze (achttien lachende (slapende …) gezichten) met pak en zak 
van Sint-Niklaas naar Polen. 

“ … Ik vond dat op iedere foto de angst te zien 

was in de ogen van de mensen.”

Tobias van Bouchaute

“De hele tijd probeerde ik mijn emoties te be-

dwingen, totdat ik met tranen in mijn ogen be-

sefte dat ik naar een van Europa’s grootste litte-

kens keek.” 

Julie Dekkers

“Een van de mooiste plaatsen vond ik het park 

van Warschau. Twintig keer groter dan het park 

hier bij ons in Stekene. Een schitterend gebouw 

staat centraal in het park. In het amfitheater 

heeft Pavarotti nog gezongen. Alles was mooi 

aangelegd en het liep er vol pauwen en eek-

hoorns.” 

Karel De Meyer

“We bleven slapen bij het gastgezin. Het wa-

ren erg vriendelijke mensen en ze deden erg 

veel moeite om met ons te communiceren. 

Die avond heeft Martyn’s vader ons door 

heel Grudziadz gereden met de auto om ons  

‘Grudziadz by night’ te tonen. We hebben prach-

tige plekjes gezien. De Polen hadden ook nog 

een afscheidsfeestje gepland. Na veel dansen 

en plezier maken, moesten we huiswaarts keren. 

Op de dag van het vertrek waren er hier en daar 

traantjes. 

09/04/2008 0:39 uur

Beste collega’s,

Eindelijk ben ik in de mogelijkheid een mailtje 

naar jullie te sturen…

Onze eerste dag verliep vlotjes: de treinrit, de 

vlucht, de busrit naar de jeugdherberg, enz. We 

waren aangenaam verrast door het mooie weer 

in het zuiden van Polen. Sommige lln. trokken 

zelf het prachtige Krakau in met enkel een trui 

rond hun middel!

Nadat ik tijdens de heenweg aan Chris had ver-

teld dat we eigenlijk wel blij mogen zijn met 

zo’n mature klas op schok te zijn, werd dit in Kra-

kau al meteen bevestigd! Naomi had op inter-

net informatie gezocht i.v.m. Krakau en wilde de 

Sint-Pauluskerk echt heel graag zien, want deze 

sprak haar enorm aan…

Ze bleek gelijk te hebben! Zowel Chris als ik had-

den de kerk nog nooit gezien en het lag een 

eindje uit het centrum, maar het was de moeite. 

De klas wandelde enthousiast een omwegje 

voor ‘Naomi’s’ kerk, zoals de kerk in 5HWb- 

termen nu genoemd wordt.

Op de grootste markt van Europa (we mogen 

ook eens een toontje lager met onze Grote 

Markt!) deden we een terrasje om onze studie-

trip te vieren en maakten we afspraken voor de 

volgende dag.

Chris en ik werkten ‘s avonds nog wat door om 

alles voor te bereiden voor maandag. Pffff! 

Maandagmorgen vertrokken we vrij vroeg rich-

ting station om de bus naar Auschwitz te ne-

men. De vriendelijke buschauffeur trommelde 

een collega op en bracht ons met een mini-

privébusje naar Auschwitz en beloofde ons op-

nieuw te komen ophalen in de namiddag.

In Auschwitz en later Birkenau werd het stil. Laat 

ik maar eerlijk zijn: muisstil. Het begon op de 

Enkele uren later arriveerde de groep in Polen. 

De 5de jaars bezochten Krakau en Auschwitz en 

daarna reisden ze door naar Warschau en dan 

naar Grudziadz. Halfweg de reis ontmoetten ze 

leerlingen uit de school in Grudziadz. Met deze 

school werkten we de voorbije drie jaar nauw 

samen. De goede contacten van toen waren 

de hefboom voor een nieuwe – erg positieve –  

samenwerking.

De Polenreis was een schot in de roos. De leer-

lingen waren bij de terugkeer moe, maar heel 

tevreden. Veel gezien, veel beleefd. De begelei-

ders – Chris Dhondt en Marijke Van Vlierberghe 

– waren ook moe, maar tegelijk erg opgetogen 

over de houding van de leerlingen.

We beperken de impressies van deze reis tot 

enkele reacties van leerlingen en tot de mail die 

Marijke Van Vlierberghe halfweg de reis naar het 

thuisfront stuurde.

koop toe te regenen, maar dat leek in het be-

gin niemand echt op te vallen. Iedereen kreeg 

koude rillingen van de ervaringen, indrukken en 

uitleg van de gids.

De cijfers van doden, gevangenen, joden, ge-

handicapten, politiek gevangenen, geschikten 

en niet-geschikten voor het harde werk,… ble-

ven maar komen. 

Het werd moeilijker en moeilijker om te stappen. 

We konden de groep bijna niet meer vragen om 

‘een beetje door te stappen’. Het bleek plots 

ook zo relatief om verschillende en vele dingen 

te zien…

Na deze beklijvende indruk kwam zoals beloofd 

de buschauffeur ons ophalen en hij stopte zelfs 

bij de jeugdherberg om onze bagage op te 

pikken en ons aan het station af te zetten. We 

haalden onze trein naar Warschau zonder pro-

blemen en maakten nog wat voorbereidingen, 

terwijl menige lln. een oogje dicht kneep tijdens 

de drie durende treinrit.

Hoe dichter ze bij Warschau kwamen, hoe span-

nender het werd: de echte uitwisseling kon 

beginnen. Veel lln. wisten van enthousiaste 

zenuwachtigheid niet meer wat te zeggen en 

waarheen te lopen in de trein…

Toen we uitstapten en aan tafel een menu be-

stelden, viel het ons op dat elke, ik herhaal elke, 

tafel van vier personen een gemengde tafel 

was! Iedereen was bij een buitenlandse leeftijds-

genoot aangeschoven en was bovendien nog 

druk in gesprek ook! Dit was internationalisering 

ten top…

Dinsdag (vandaag) kregen we een prima rond-

leiding doorheen Warschau, maar we bezochten 

uiteraard enkel de belangrijkste plaatsen in de 

hoofdstad. In de namiddag vertrok de trein naar 

Grudziadz. Eventjes kijken of iedereen de ouders 

van zijn of haar gastgezin vindt en alles oké is en 

dan zelf mijn gastfamilie opzoeken. 

Lichte maaltijd, leuke babbel, douche en nu on-

der de wol! De dagen zijn zeer intensief en ook 

morgen en donderdag zal het niet anders zijn!

Lieve collega’s, vele groetjes en tot vrijdagna-

middag of volgende week,

Marijke en ChrisHet was een onvergetelijke uitstap, ook al was 

het maar van korte duur.”

Barbara De Rechter

INTERNATIONAAL PROJECT: 
BAUTZEN

De Duitsers 
kwamen, 
zagen (en 
vertrokken 
weer)!

Op donderdag 17 april 2008  
was het na heel wat adminstratief 
en e-mailmatig voorbereidings-
werk uiteindelijk zover. Onze  
gasten uit Oost-Duitsland stap-
ten in Sint-Niklaas uit de trein  
die hen van Bautzen via en-
kele tussenstations tot hartje 
Waasland gebracht had. 

De verwelkoming op het Sint-Niklase Stations-

plein betekende de concrete start van ons 

’tweejarig bilateraal Comenius schoolpartner-

schap’ met het Saksische Schiller-Gymnasium. 

In Ic Hou, nr. 85, kunt u nalezen hoe, na vorige 
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Het bijenvolk komt met ongeveer 10.000 de 

winter door. In mei-juni groeit de bijenbevol-

king aan tot ongeveer 60.000 werksterbijen. 

Mei, juni, juli, augustus zijn de mogelijke honing-

oogstmaanden. Meestal kan er tweemaal per 

jaar geoogst worden. Hier speelt het weer een 

belangrijke rol. Na de laatste oogst worden de 

honingzolders definitief weggenomen, eventu-

eel grondig gepoetst en opgeborgen. Eind au-

gustus volgt het inwinteren en eind oktober de 

laatste behandeling tegen de varroamijt.

Bijenvirus sloeg toe

Hoeveel bakken heb je staan? 
Mijn bijenbestand werd dit jaar jammer genoeg 

getroffen door het gevreesde bijenvirus. Van de 

drie ‘volken’ bleef slechts één gespaard. Na de 

eerste oogst einde mei zal ik van dit productie-

volk een broedaflegger maken om te kunnen 

starten met een nieuw volkje. Ook mijn vader 

zal mij een zwermvolkje geven, zodat ik volgend 

jaar hopelijk opnieuw met drie volwaardige vol-

ken aan de slag zal kunnen gaan.

Kweek je zelf koninginnen en probeer je 
daarmee aan rasverbetering te doen? 
Mijn bijen wonen in Simplexkasten. Deze losse 

houten rompen zijn van gelijke grootte en kun-

nen 11 ramen bevatten. Mijn bijenvolk overwin-

tert op één romp en doorgaans plaats ik daar 

vanaf half april een koninginnenrooster en een 

extra romp bovenop als honingzolder. 

Dit rooster zorgt ervoor dat de koningin (die met 

haar lang achterlijf groter en zwaarder is) niet 

naar de honingzolder kan om eitjes te leggen. 

Om de drie, vier jaar ga ik bij een collega-imker 

om zachtaardige lar�es van het Carnica-ras en 

kweek ze op in een honingzolder tot koningin-

nen. Deze koninginnen gaan elk in een één-

raamskastje met jonge bijen naar het bevruch-

tingsstation van Kreverhille (Zeeuws-Vlaanderen, 

NL) om door Carnica-darren (mannetjesbijen) te 

worden bevrucht.

Arbeidsintensief

Is dit een arbeidsintensieve hobby?
In het hoogseizoen vraagt dit ettelijke uren. In 

de winter is het grote kuis van rompen en wordt 

de oude raat verwijderd. In de lente kopen we 

bijenmateriaal en maken we nieuwe raampjes 

met wasraat gereed. In mei, juni en juli wordt 

het druk: om de 10 dagen controleer ik de vol-

ken op zwermcellen en oogst en slinger ik de 

honing. Ook het verzorgen van de honing, het 

in potten doen, het etiketteren en de eventuele 

verkoop bij een hoge productie vraagt veel tijd. 

Gaat een kast toch zwermen, dan is het alle hens 

aan dek om met water te sproeien om ze te ver-

plichten snel te landen en om zo de zwermtros 

te vangen.

Hoeveel honing produceren je bijen?
De productie van het aantal kg honing per kast 

hangt af van het weer en van het type volk. In 

optimale omstandigheden kan een volk soms 

20 kg honing opleveren. In de lente doorgaans 

meer omdat er dan veel meer planten bloeien. 

Bij een normale lente en zomer kan ik tweemaal 

oogsten. Eenmaal einde mei, begin juni en een 

tweede maal einde juli, begin augustus. 

Doe je iets om de productie en de kwaliteit 
te verbeteren? 
De productie kan verbeterd worden door te 

werken met goede koninginnen, te zorgen voor 

een goede bijenplanten-omgeving, de juiste in-

grepen te doen op het juiste moment en door 

de volken een paar maal per jaar over te plaat-

sen in een gekuiste romp, propere plafondplank 

en vliegplank. Een goede hygiëne vermindert 

de besmettingsdruk aanzienlijk. Gezonde bijen 

zijn vitaler en leven langer. De werksterbij leeft 

in de lente en zomer slechts 6 tot 8 weken. Een 

dar sterft na de paring. De darren die hiervoor 

de kans niet kregen, worden eind augustus door 

de werksters uit de kast verdreven en op die 

manier eigenlijk afgeslacht. Door haar speciale 

voeding (de fameuze koninginnenbrij) in haar 

larfstadium kan een bijenkoningin een leeftijd 

halen van 5 jaar.

Respect voor bijen

Erwin, bijen steken! Ik heb er alleen maar 
nare herinneringen aan. Dus zou ik de 
apicultuur een risicovolle onderneming 
durven noemen. Of vergis ik me? 
Het blijven diertjes die zeer alert hun koningin, 

broed en hun verzamelde voedsel verdedigen. 

Imkers die met zachtaardige bijen werken, dur-

ven dat al eens doen zonder beschermend pak. 

Maar het dragen van een speciaal imkerpak blijft 

een aanrader om ongelukken te vermijden en 

om in alle rust de noodzakelijke werkzaamhe-

den aan de bijen te kunnen uitvoeren. Het is ook 

belangrijk om respectvol om te gaan met deze 

diertjes, ze enkel te storen in hun werkzaamhe-

den indien nodig en ervoor te zorgen dat ze een 

‘proper onderkomen’ hebben.

Ik neem aan dat je voor al deze knowhow 
een beroep kan doen op deskundigen.
Inderdaad. Ik ben lid van de imkerbond St.-Am-

brosius te Sinaai. Jaarlijks hebben we een vijftal 

activiteiten. Meestal komt een spreker een voor-

dracht geven over een onderwerp dat verband 

houdt met bijen en de natuur waarmee ze ver-

bonden zijn. 

In de meimaand kunnen de vrijwilligers mee-

doen aan het overlarfproject voor de kweek van 

nieuwe koninginnen en in augustus is er een zo-

meruitstap. Wie zich graag zou wagen aan deze 

hobby: op 19 oktober start een nieuwe basiscur-

sus voor beginnende imkers (kostprijs 25 euro, 

inlichtingen bij hugo.schelfhout@telenet.be). 

Een rustig, stil én voorzichtig bezoek aan Erwins 

honingproductie-eenheid in zijn tuin onder de 

bloeiende acacia’s in Lokeren, rondde dit vraagge-

sprek af.

Erwin, dank voor het gesprek. Ik wens jou en je volk-

je nog vele zaligzoete, zoemerige uren. 

JH

In 2006 mocht oud-leerling pater scheutist Jeroom Heyndrickx (Ret 1950) 

(nvdr. klasgenoot en vriend van wijlen Emiel Claus – zie Ic Hou nr. 85!) in 

zijn geboortedorp Haasdonk zijn gouden priesterjubileum vieren in aan-

wezigheid van koningin Fabiola. 

Jeroom, de officieuze ambassadeur van Rome en van Scheut in China, was 

onlangs met een missie van de Belgische bisschoppen onder leiding van 

kardinaal Danneels in China. 

In het jaar dat de China meer dan ooit in de kijker staat omwille van de 

Olympische Spelen laten we een van de dé China-specialisten – en dan 

nog een met roots in eigen huis – graag uitgebreid aan het woord. 

Jeroom Heyndrickx strikken voor een gesprek is niet eenvoudig. Via mail 

bezorgde hij ons uitgebreide antwoorden.

Ik schrijf U vanuit Beijing. Heel China staat deze dagen op zijn kop vanwege 

de aardbeving in de Sichuan Provincie. En juist tevoren was heel het land 

nog zo aan ’t jubelen toen de olympische fakkel elke dag naar een ander 

stadje in China werd gelopen, aangemoedigd door honderdduizenden 

mensen. Ja, China is al lang een land van grote contrasten. 

Na die aardbeving is China op tijd van minuten overgeschakeld van die 

feestroes naar een rampenbeheer. Ze doen dit met dezelfde totale over-

gave en een degelijke organisatie in een rampgebied driemaal zo groot als 

België. Er zijn wel 120.000 militairen ingeschakeld om, naast de meer dan 

40.000 doden die na tien dagen al geteld zijn (nvdr. de cijfers zijn ondertus-

sen opgelopen op tot ruim 80.000) nu ook de nog 30.000 vermisten op te 

sporen, de gekwetsten te verzorgen en de daklozen weer hoop te geven. 

Hele districten in het rampengebied zijn nu al afgesloten om epidemieën 

te vermijden. Al tien dagen rapporteren alle televisiekanalen fulltime over 

die ramp. China wacht niet tot de Olympische Spelen om te tonen dat het 

een wereldmacht is. Het bewijst het duidelijk door de wijze waarop het 

deze ramp aanpakt. 

In het College
Maar je vroeg me iets te schrijven over onze tijd op ‘t College, niet over 

China. Graag gedaan, want ook na 51 jaar China denk ik nog veel aan de 

goeie tijd van ’t College… We vonden het toen geen ‘schone tijd’ maar dat 

werd het wel met de jaren.

In september 1944, kort na de bevrijding, kwam ik in het College in ‘de zes-

de Latijnse’ (dat heette toen zo). Wij werden ‘de schachten’ genoemd. De 

zes jaar dat ik op het College was, waren ook dezelfde zes jaar dat de latere 

bisschop van Antwerpen, Mgr. Jules Daem, er superior was. Dat was nog 

het oude ‘Klein-Seminarie’ met de filosofen erbij. We noemden filosofie ‘de 

konijnenpijp’ en de filosofen waren ‘de konijnen’. Zodra er een ‘konijn’ bij 

ons op de speelplaats kwam, begonnen we allemaal te sissen … sssst … 

om hem ervan bewust te maken dat hij op ‘verboden terrein’ was. 

Na ons, in 1950, werd ’t College (of Klein-Seminarie) herdoopt in Sint-Jozef-

Klein-Seminarie doordat het Sint-Jozefinstituut – lager en moderne – van-

uit de Ankerstraat naar de Collegestraat kwam. E.H. Bruyninckx werd toen 

superior. Terwijl wij in de retorica (laatste jaar) zaten, superviseerde al hij de 

nieuwbouw. (nvdr. De lokalen links en rechts van de bruine poort, in het 

rode bakstenen gebouw.)

Oorlogsherinneringen 
In september 1944 waren we al bevrijd en was de oorlog gedaan. Maar in 

november-december van datzelfde jaar begonnen de Duitsers hun Von 

Rundstedtoffensief in de Ardennen. Hitler beloofde zijn troepen dat ze te-

gen kerstdag opnieuw Antwerpen zouden innemen. Ze vuurden daarom 

van nabij Keulen hun V1-vliegende bommen en V2-raketten af op Londen 

en ook op Antwerpen. 

Elke namiddag omstreeks vier uur, terwijl we in de klas of in de studie 

zaten, hoorden we de V1’s al van ver afkomen. Zolang hun hard en ruw 

gebrom duurde betekende het voor ons ‘geen gevaar’. Zodra het gebrom 

echter stilviel, moesten we onder de studiebanken duiken of elders dek-

king zoeken voor het geval dat de V1 op ’t College zou vallen. Dat ge-

beurde gelukkig niet, maar kort voor kerstdag viel er toch een V1 in de 

nabijheid van het College, in de Gasmeterstraat. Er waren 14 doden. Nog 

diezelfde dag werden de lessen gestopt en werden alle internen naar huis 

gestuurd voor een lang, koud winterverlof met veel sneeuw en veel vlie-

gende bommen in Antwerpen en ook in heel het Waasland.

Vlaamse volksspelen in … Taiwan
De interessantste tijd voor ons internen – we waren met zo een 120, schat 

ik – was het derde trimester, na de paasvakantie. Op de speelplaats we-

‘College, wan 
Sui, wan sui!’

Er is meer dan een reden om deze Jeroom Heyndrickx 
aan het woord te laten in Ic Hou. 

E.H. JEROOM HEYNDRICKX (RET. 1950): SCHEUTIST, DOCENT EN KERKELIJK DIPLOMAAT IN BEIJING

Centraal op de foto: E.H. J. Heyndrickx
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201
Ic Hou februari 2008 stak in een nieuw jasje. De aanpassing in de ru-

brieken en de andere opmaak zetten Ic Hou op een nieuw spoor. De 

‘lijn’ van die Ic Hou werd doorgetrokken in de andere jubileumpubli-

caties: de brochure van de tentoonstelling Licht op 200 jaar, de dvd 

200 jaar in Beeld en het boek Bouwen op stevige fundamenten. Het 

geheel kan bewaard worden in een jubileumbox.

Meer dan 400 bladzijden en anderhalf uur beeldmateriaal bevatten 

bijdragen die de geschiedenis van het College beschrijven en evoce-

ren de activiteiten en aandachtspunten van de school anno 2008. 

In deze Ic Hou blikken we – zoals aangekondigd – in woord én beeld 

terug op de evenementen die georganiseerd werden in het tweede 

deel van het schooljaar.

Het verjaardagsweekend eist daarin een hoofdrol op. De verwendag 

voor de leerlingen op 9 mei was – en dat kwam zeker niet alleen door 

het schitterende weer – een schot in de roos. De uitstappen per reeks 

en het rockfestival vormden een geslaagd tweeluik. De verwendag 

voor de personeelsleden op 11 mei was eveneens een dag om in te 

lijsten. In datzelfde weekend opende de tentoonstelling haar deuren. 

De reacties waren heel positief! 

aandacht ook voor de uitschieters van het ‘gewone schooljaar’: leer-

lingen die het erg goed deden in de Chemie-Olympiade, bij Olyfran 

en een blik op het toenemend aantal internationale projecten.

Het dubbel eeuwfeest zal sporen nalaten. De schilderijen in de lange 

gang bijvoorbeeld hebben een blijvend karakter.

In de toekomst zullen we ongetwijfeld nog vruchten plukken van de 

explosie van creativiteit en teamwerk van 2007-2008. eén voorbeeld: 

het engagemant van jonge personeelsleden gedurende het voorbije 

jaar: ze bewezen dat ze veel, heel veel in hun mars hebben. Hun en-

thousiasme, vakmanschap en teamspirit zijn belangrijke troeven. Het 

zit goed met de kwaliteit voor de toekomst.

Ic Hou zal volgend schooljaar de vinger aan de pols blijven houden 

van het schoolleven. Interessante lessen en een degelijk studiepeil zijn 

cruciaal. Iedere leerling ‘verder brengen’ en met (o.a. leer)zorg omge-

ven is en blijft de grote doelstelling. In Blikvanger leest u dat de op-

dracht van de school breed is en dat u veel mag verwachten.

Nu is er tijd voor vakantie. extra tijd en aandacht voor familie, vrienden, 

de natuur, de uitgestelde klussen, literatuur, sport, … 

Volgend schooljaar gaan we er opnieuw tegenaan: het 201ste school-

jaar van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie.

DVR

EDITOrIAAl
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Op het opinieforum van de krant liepen meer 

dan tweehonderd reacties binnen. Het over-

grote deel was de mening toegedaan dat de 

samenleving te veel lasten op de schouders van 

de school legt. Volgens die briefschrijvers is ken-

nisoverdracht de kerntaak van de school.

Niet louter kennisoverdracht 
Inderdaad, kennisoverdracht is een belangrijke 

opdracht van de school, naast het aanleren van 

leerstrategieën om levenslang te kunnen leren. 

Onze leerkrachten besteden hier enorm veel 

aandacht aan. Dat bewijzen de goede slaagcij-

fers van onze oud-leerlingen in het hoger on-

derwijs. Ook de prima resultaten in PISa2006, 

in de Vlaamse Wiskunde-Olympiade, bij Olyfran 

(taalvaardigheidswedstrijd frans) en onze eerste 

prijs bij de Vlaamse Chemie-Olympiade tonen 

dat overduidelijk aan.

Maar we zijn als schoolteam van mening dat 

onze opdracht ruimer is. als school moeten wij 

ook veel aandacht, tijd en energie besteden 

aan de hele persoonlijkheid van onze leerlin-

gen. Kennisoverdracht lukt pas als de leerling in 

kwestie zich goed voelt, emotioneel voldoende 

stabiel is en steun en motivering krijgt van zijn 

onmiddellijke omgeving (thuis én op school). 

Leerlingen met leerstoornissen als aDHD, dys-

lexie, aSS… hebben recht op compenserende 

maatregelen. Daarvoor zijn binnen onze scho-

lengemeenschap Sint-Nicolaas charters opge-

steld. Die volgen wij stipt en met enthouiasme.

Onze school als 
leefgemeenschap 
Wij beschouwen onze school niet louter als 

een leergemeenschap, maar ook als een leef-

gemeenschap. Tijdens de middagpauze, die we 

met opzet extra lang maken, krijgen jonge men-

sen de kans om verantwoordelijkheid te leren 

nemen in inspraakorganen, in de jazzdansgroep 

Skairo, in nog zoveel andere initiatieven die leer-

lingen en leerkrachten samen ondersteunen. 

Het is voor hen ook een gelegenheid om die 

talenten te tonen die tijdens de les minder aan 

bod komen. 

Dankzij de nieuwe aanpak in vele lessen (o.a. 

in het openleercentrum) leren leerlingen meer 

samenwerken, beter communiceren, correct en 

respectvol met elkaar omgaan.

Opvoeden: niet enkel thuis,  
maar ook op school 
Sommige mensen vinden dat ouders hun op-

voedende taak vaak doorschuiven naar de 

school. Dat zou ik toch niet durven veralgeme-

nen. De meeste ouders nemen nog de volle 

verantwoordelijkheid voor de opvoeding van 

hun kinderen. Ook zij hebben het niet gemak-

kelijk. Vanuit de beroepswereld wordt van hen 

altijd meer en meer gevraagd. en onze jonge 

mensen worden via allerlei nieuwe wegen (me-

dia, internet, publiciteit…) sterk beïnvloed. Daar-

door hebben ouders het niet gemakkelijk om 

een waardepatroon aan hun kinderen voor te 

houden. Ik vind dat de school de ouders daar-

bij moet ondersteunen. De school en de ouders 

kunnen meer bereiken door samen te werken, 

door onderling te overleggen, door in een open 

communicatie elkaars zorgen, bekommernissen 

en wensen uit te spreken.

Dat is ook gelijkekansenbeleid! 
Niet alle ouders hebben dezelfde mogelijkheden 

om zich ten volle met de opvoeding van hun 

kinderen in te laten. Moeilijke gezinssituaties, ge-

zondheidsproblemen, veeleisende beroepsbe-

zigheden, … brengen met zich mee dat bepaal-

de kinderen minder kansen krijgen op een rijke, 

veelzijdige opvoeding in een stabiele omgeving. 

Volgens mij is het de plicht van de school die ou-

ders te ondersteunen door mee zorg te dragen 

voor de opvoeding van onze jonge mensen op 

cultureel, moreel en filosofisch vlak. Op die ma-

nier kan de school bijdragen tot de verwezenlij-

king van een evenwichtige samenleving waarin 

elk kind de kansen krijgt waarop het recht heeft.

Onze school als kern van  
de samenleving 
Dat de school veel meer taken op zich neemt dan 

vroeger, en soms in de plaats van de ouders, lijkt 

mij niet meer dan normaal. De school is daar ook 

de uitgelezen plaats voor! Waar anders kun je alle 

jonge mensen en hun ouders beter bereiken? 

Dit standpunt ontslaat ouders niet van hun op-

voedingstaak, maar samen kunnen wij de gro-

tere eisen van onze tijd en onze maatschappij 

beter aan. Wellicht zou het beter zijn dat sociale 

diensten en jeugdorganisaties zich enten op die 

school. Nu werken die veelal los van de school en 

daardoor zijn ze minder bereikbaar voor wie hen 

nodig heeft. Misschien is het beter al die versnip-

perde middelen van sociale zaken te verzamelen 

en toe te voegen aan de middelen van onderwijs.

Ik ben ervan overtuigd dat onze school daar-

voor nu al klaar is, dankzij de enthousiaste en 

geëngageerde ingesteldheid van onze perso-

neelsleden. In feite zijn we al een hele tijd die 

weg ingeslagen. Dat zult u merken bij het lezen 

van verscheidene artikels in deze Ic Hou.

Walter Roggeman
directeur

Van onze school mag 
je veel verwachten!

Eind april lanceerde het onderwijstijdschrift Klasse een oproep naar 
leerkrachten om aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van 
de leerlingen. Naar aanleiding daarvan verscheen in De Standaard een 
artikel met de suggestieve titel: ‘School als muilezel van de samenleving’. 



IC HOU JUNI 2008 5

ACTUA

Nele Rotty: “Ik geniet nog na van de adrenaline-

opstoot van enige dagen geleden. echt waar. Zo-

als elk jaar spoorde ik de leerlingen aan om deel 

te nemen aan de Chemie-Olympiade. Met de 

belofte enkele middagen samen te zitten om de 

vragen van de voorbije jaren te overlopen, over-

tuig ik gewoonlijk een 15-tal leerlingen. Zo ook dit 

jaar. florian scoorde vorig schooljaar ook al bui-

tengewoon goed en dat voor een vijfdejaars! Ik 

raadde hem toen al aan om zeker opnieuw deel 

te nemen. Hij zou wel eens kans kunnen maken 

op een finaleplaats … en zo geschiedde. 

In januari trokken we met 15 SJKS-ers richting 

Gent. Op 6 maart kreeg ik een e-mail: ‘Hartelijk 

gefeliciteerd! eén van uw leerlingen plaatste 

zich voor de finale van de Vlaamse Chemie-

Olympiade’ . Ik was zo ontzettend blij dat ik de 

prefect bijna om de hals vloog; hij was namelijk 

de eerste die ik op mijn triomftochtje door de 

lange gang tegenkwam.

vervroegd terug van de eindreis
Uit 1389 deelnemers waren er 17 geselecteerd, 

waaronder ‘onze’ florian! Tijdens de paasva-

kantie kreeg florian een driedaagse chemie-

stage aangeboden in UGent. Hij kwam op eigen 

houtje vervroegd terug van zijn eindreis in Italië 

om de stage te kunnen volgen! In de weken die 

volgden zat florian elke middag in lokaal 41 om 

de nauwkeurigheid van het titreren onder de 

knie te krijgen.

Op 26 april trokken we samen richting VUB. In 

de voormiddag was er een theoretische proef; 

later volgde een praktische proef. florian kwam 

‘behoorlijk content’ terug. 

In de week voor de plechtige proclamatie in 

Leuven kreeg ik te horen van florian dat hij niet 

aanwezig kon zijn op de proclamatie omdat hij 

klarinetexamen had. Ik stuurde een mailtje naar 

de organisatie met een verontschuldiging. en 

toen …

Ik kreeg vanuit drie verschillende kanalen te 

horen dat het toch wel heel erg spijtig was dat 

hij er niet bij kon zijn. eén iemand verklapte me 

zelfs dat florian het helemaal niet slecht had ge-

daan. Ik begon een beetje te dromen..een ‘podi-

umplaats’? Zaterdag 24 mei was het dan zover. 

Ik trok richting Leuven … zonder florian. Ik had 

hem beloofd onmiddellijk iets te laten weten. 

Spannend
In de indrukwekkende universiteitszaal was 

de spanning te snijden. Toen ze bij de eerste 

vijf aanbeland waren en ik me realiseerde dat  

florians naam nog steeds niet was gevallen, kon 

het voor mij niet meer stuk… vier, drie, twee,… 

neen… kan niet… eerste plaats: florian De Roose 

van SJKS Sint-Niklaas!

prijzenpot
In aanwezigheid van minister Ceysens mocht ik 

– uiteraard apetrots en toegegeven, geëmotio-

neerd – in florians plaats de prijzen in ontvangst 

nemen. een wetenschappelijke ‘doos’ vol che-

mieboeken, cd-roms, een rekenmachine, abon-

nementen op wetenschappelijke tijdschriften,… 

én bovendien een ferm uit de kluiten gewassen 

‘kristal’ als speciale prijs van VeLeWe (vereniging 

leraren wetenschappen). Ik stuurde een sms-je 

naar florian. Ik belde hem daarna op om hem 

aan te zetten zich te reppen. Zo arriveerde hij 

nog net op tijd voor een aantal foto’s, een inter-

view met de pers én…een glaasje! 

Op 12 juli vertrekt hij met nog één Vlaming en 

twee Waalse studenten naar Budapest, waar 

hij België zal verdedigen op de internationale  

Chemie-Olympiade. 

alleszins ontzettend veel succes, florian!”

leuk staartje van olympiade
florian: “Jezelf eens willen testen, gewoon een 

dagje met vrienden naar Gent, en vervoerskos-

ten betaald door de school, dat waren argu-

menten om te starten in de Chemie-Olympiade. 

Chemie hoeft echt niet je beste vak te zijn om 

deel te nemen. 

Het is natuurlijk geweldig als je dan een ronde 

verder raakt. 

als finalisten mochten we vier dagen proeven 

van het leven van een chemiestudent aan de 

universiteit. De stage aan de UGent bestond 

voor de helft van de tijd uit theorie, de andere 

helft was er practica. Vanaf vier uur was er tijd 

voor ontspanning. Bowling, muurklimmen, iets 

gaan drinken in Gent, zo leer je je medefinalisten 

ook eens op een andere manier kennen. Voor 

iemand met interesse voor chemie is zo’n stage 

natuurlijk geweldig. 

en dan… de finale, waar niet alleen de theorie, 

maar ook de praktijk belangrijk is. Het practi-

cum staat namelijk op één derde van de punten. 

Gelukkig staat mevrouw Rotty me met raad en 

daad bij.

en zaterdag 24 mei kwam de grote verrassing. 

Ik werd geselecteerd als vertegenwoordiger 

van België om samen met drie landgenoten de 

Belgische eer te verdedigen in de Internationale 

Chemie-Olympiade. Die wordt dit jaar in Honga-

rije georganiseerd, en ik heb negen dagen Bu-

dapest verdiend door mijn prestaties tijdens de 

finale. een schitterende gelegenheid om eens 

intercultureel met allemaal mensen van over de 

hele wereld te praten.

Voor een olympiade waar ik zonder enige ver-

wachting instapte een leuk staartje.”

LeerLing uit 6WeWib naar internationaLe cHemieWedstrijd

florian de roose wint chemie- 
olympiade Vlaanderen 2008

Chemieleerkracht Nele rotty 
was zo mogelijk nog gelukkiger 
dan de leerling die ze bege-
leidde en die won. ze bezorgde 
ons onderstaande reactie. Ook 
een korte reactie van de chemie-
bolleboos zelf.
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De franse taalwedstrijd is een initiatief van de 

Universiteit Hasselt in samenwerking met de 

universiteiten van Leuven, Gent en de VUBrus-

sel. Van SJKS namen 14 leerlingen van het 5de 

en 6de jaar deel en 50 leerlingen van het 3de en 

het 4de jaar. 

er zijn verschillende wedstrijdversies: aso-max, 

de moeilijkste; aso-junior voor de 2de graad 

en tenslotte een versie voor tso-bso-kso. Via 

100 meerkeuzevragen worden de grammati-

cale en de kennis én de leesvaardigheid van de 

deelnemers getoetst. 

Onze school engageerde zich om 250 bomen te ver-
kopen voor de actie Kom op tegen kanker. Op zondag 
16 maart 2008 werden de eerste bomen geplant op 
het SJKS-perceel in de buurt van puytvoet. Hartelijk 
dank aan iedereen die de actie steunde. 

Wie een kaarsje kocht voor 7 euro, kreeg ‘plantrecht’ voor één boom. Op 

de kerstmarkt 2007 van onze basisschool werden de kaarsjes-boompjes 

vlotjes aan de man-vrouw gebracht. Ook tijdens de avonden dat er in janu-

ari 2008 oudercontacten waren voor de humaniora werden de kaarsjes te 

koop aangeboden.

250 collegebomen voor Kom op tegen kanker
Het Kom op tegen kanker-bos in Sint-Niklaas wordt aangeplant in de  

Bruyninckxwegel recht tegenover het Waasland Shopping center (nvdr. 

e.H. Bruyninckx is oud-superior van het College; hij was in de jaren vijftig 

een van de sterkhouders van de uitbouw van het scoutsterrein Puytvoet). 

In totaal werden 3600 bomen aangeplant!

Wie 250 bomen verkocht, kreeg van de organisatoren een perceeltje met 

een bordje met daarop de naam van de ‘vereniging’ aangeboden.

Nadat burgemeester Willockx en districtscoördinator van Kom op tegen 

kanker Gerda Lindekens alle medewerkers aan de actie hadden bedankt 

voor hun inzet, gaven meter, Veerle Dobbelaere, en peter, Daniël Hoste, het 

echte startsein voor de grootschalige boomplantactie.

oLyfran

charlotte, joris, ellen, johan en 
cedric gooiden hoge franse ogen 

Met de uitreiking van de officiële diploma’s aan de 4 haut-lauréats werd 
de wedstrijd ‘les Olympi@des du français et de la francophonie’ (Olyfran) 
op onze school afgesloten.

(U kan de vragen én de antwoorden vinden op 

www.olyfran.org).

De cijfers van het PISa-onderzoek 2006 worden 

bevestigd. Onze leerlingen van de 2de graad 

behaalden een gemiddelde score van 62.88% 

en die van onze 3de graad zelfs 69.71%; het 

Vlaamse gemiddelde bedraagt resp. 58.08 en 

60.97%.

les as en français 
Bij de deelnemers van de 2de graad plaatste 

Charlotte Leeman (3Lb) zich eerste met een 

score van 79% en van de 3de graad was Joris 

Van der Herten (5GWib) met 86% de beste in de 

taalgroep Nederlands en Johan Van de Voorde 

(6GL) met zijn 87% de beste in de taalgroep 

frans. Cedric De Boom (5 GWIb) en ellen Vermei-

ren (6 LWe) waren eveneens laureaat.

Bovendien mocht onze school op de prijsuit-

reiking in het Departement Onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap op 23 april een didac-

tisch pakket van ruim 11kg en met een waarde 

van ruim 450 euro in ontvangst nemen.

Wij wensen alle deelnemers proficiat, want deel-

nemen is nog altijd belangrijker dan winnen. 

Rendez-vous volgend jaar voor de 22ste afleve-

ring van Olyfran. 

JH

Begeleidende leerkracht Jo Hermans  
en enkele laureaten van Olyfran en  
een fiere directeur.
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Iedereen heeft ooit wel eens gehoord dat het 

Griekse woord ‘skole’ vrije tijd betekent. In de 

praktijk echter meent menigeen de etymologie 

van dit woord in twijfel te kunnen trekken. er 

stond dus op zijn zachtst gezegd enige verba-

zing te lezen op de gezichten van de begelei-

ders van het leerlingenparlement toen zij van de 

leerlingen van het vierde jaar te horen kreeg dat 

zij graag op vrijwillige basis op weekend wilden 

gaan … met de school.

Het duurde echter niet lang vooraleer dit voor-

stel concreet werd. De leerlingen Lotte De 

Bock, frederik De Ridder, Robert-Jan De Meyer 

en alexander Lippeveld zorgden zelf voor de 

activiteiten, terwijl de leerkrachten de verant-

woordelijkheid voor eten en slapen op zich 

namen. 

Door hun inspanningen werd het voor 50 leer-

lingen en 11 begeleiders mogelijk om van 14 

tot 16 maart een weekendje te ontspannen in 

‘Hoge Rielen’.

Kleine dropping 
De organisatoren vonden het noodzakelijk om 

er vanaf de eerste de eerste minuut van het 

weekend flink in te vliegen. Daarom werden 

de deelnemers nog voor het bereiken van de 

bestemming uit de bus gezet voor een kleine 

dropping. 

De aardrijkskundeliefhebbers onder leiding van 

de heer Philips en mevrouw Verniers waren snel 

ter plekke, terwijl de filologen onder leiding van 

de heer De Geest en ondergetekende uiteinde-

lijk hun boontjes te weken moesten leggen bij 

‘een lichtje in de verte’. 

Nadat ook zij het paviljoen waar we verbleven 

gevonden hadden, werd er nog wat nagepraat 

met een stukje zelfgefabriceerde pizza in de 

hand alvorens de slaapkamers op te zoeken.

Sport en één tegen allen
Dag twee opende met een frisse douche en pi-

stolets met choco. een vergissing van de bakker 

interKLassentornooi 
VoetbaL Vier tegen Vier  
eerste jaar

Voetballers 
uit 1ae  
de sterksten

Op de openschooldag van zon-
dag 25 mei 2008 speelden de ge-
selecteerde zaalvoetbalploegjes 
van het eerste jaar hun finale op 
de grote speelplaats: spannende 
wedstrijden met … de verwachte 
winnaar. 

Zes klasploegen hadden zich tijdens donder-

dagmiddagen kunnen plaatsen voor dit spec-

taculaire eindtornooi: 1ae1, 1ae2, 1af2, 1ag, 1ai 

en 1ak.

De teams speelden vijf wedstrijden. elke wed-

strijd duurde 12 minuten en tussen elk voetbal-

duel hadden de spelers 5 minuten de tijd om 

zich op te frissen, een nieuwe strategie uit te 

denken, elkaar aan te moedigen en zich op te 

stellen voor een nieuwe confrontatie.

De voetballers van 1ae2 wonnen evenveel wed-

strijden als 1ag. De onderlinge confrontatie was 

echter in het voordeel van 1ae2; ze versloegen 

1ag met 4-3. De leerlingen uit de e-klas beves-

tigden op een overtuigende manier hun voet-

baloverwicht in het eerste jaar door na de titel 

van veldvoetbalkampioen ook deze van voetbal 

4 tegen 4 in de wacht te slepen. 

Organisator erwin De Smedt: “We wensen niet 

alleen de kampioenen proficiat, maar ook alle 

deelnemers voor het sportieve en spetterende 

voetbal dat ze lieten zien! een leuk spektakel 

voor de vele passanten op deze openschooldag! 

Ook dankjewel aan de drie puike scheidsrechters 

uit de 6WSP: Jelle Meiresone, Ward Meersschaert 

en Thomas Suy.”

oP Vraag Van Het LeerLingenParLement

Vierdejaars in Hoge rielen
In het weekend van 14 tot 16 maart trokken een vijftigtal vierdejaars en 
een dozijn leerkrachten er samen – op vrijwillige basis – op uit. Het resul-
taat: een supergeslaagd weekend!

<<<
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in ons voordeel. De rest van de voormiddag werd gewijd aan basket, vol-

leybal en voetbal. Zowel in volleybal als in basket slaagde het leerkrachten-

team erin om het jonge volkje af te houden door ervaring te koppelen aan 

fysieke kracht. Vervolgens genoten we in het restaurant van het domein 

van ons middagmaal. 

Na de middag werden we door de organisatoren uitgedaagd tot een ‘één 

tegen allen’. als wij er in twee uur in zouden slagen om tweeëndertig op-

drachten tot een goed einde te brengen, dan zouden zij een kleine tegen-

prestatie leveren. 

Gedurende twee uur werden wormen verzameld, bootjes gevouwen, bo-

men uitgelachen, pennen leeg geschreven, rauwe uien opgegeten, enz. In 

de laatste vijf minuten slaagden we in de laatste opdracht: het vullen van 

een fles met zelfgemaakte confetti. De hybris van de organisatoren zorgde 

er dus voor dat zij het heel spontaan frisjes kregen bij onze overwinning.

’s avonds stond een optreden van ‘earl and the microwaves’ op het pro-

gramma. Na een zeer terecht applaus voor de artiesten schaarde het duo 

Een verlaten duisternis vulde om 
5 uur ’s ochtends de Grote Markt 
van Sint-Niklaas. Op een tempo 
dat kan omschreven worden als 
‘middelmatig traag’ kwamen de 
reizigers voor parijs aan. 

De bus stond vertrekkensklaar en om precies 

5 uur was het zover. Het ‘véhicle’ vertrok. De 

sfeer moest nog wat op gang komen, maar na 

een uur begon de ambiance er al aardig in te 

komen. Muziek vulde de bus. Metal om 6 uur 

’s morgens heeft toch ook zo zijn charme, niet? 

Na een ontspannende busrit van 4 uur stonden 

we in Parijs, hartje Parijs zelfs, niet ver van ‘île de 

la cité’. Tijdens onze wandeling naar het Louvre, 

passeerden we de Nôtre-Dame. Het ene prach-

tige gebouw na het andere! Hartje Parijs is echt 

onvoorstelbaar. Lanen die doorlopen zo ver het 

oog reikt, een machtige rivier, prachtige kunst-

werken, triomfbogen, gebouwen, beelden, par-

ken… Te veel om op te noemen. 

Voor VrijWiLLigers 5de jaar

12 april: Parijs 

Noens-Van Rumst zich achter de draaitafel om een paar uren ambiance op 

de dansvloer te garanderen. Het laatste uurtje schakelden zij lustig over 

naar foute muziek, maar toch bleek het een heel karwei om de leerlingen 

van de dansvloer naar hun slaapkamers te krijgen.

Inpakken en wegwezen
Zondagochtend stonden er koffiekoeken op het menu. Na het verorberen 

daarvan moesten we ons echter reppen om ons paviljoen tijdig schoon-

gemaakt te krijgen. Het was immers de bedoeling dat we voor de middag 

terug thuis zouden zijn. Het werd nog even zwoegen met bagage toen 

bleek dat de bus niet tot aan ons paviljoen kon komen door de verkeers-

drempels, maar ook dat kon niet verhinderen dat we om twaalf uur stipt 

Sint-Niklaas binnenreden. 

Om onze gevoelens bij de thuiskomst te beschrijven zijn er nauwelijks genoeg 

clichés voorhanden. We waren moe maar tevreden, een beetje triestig omdat 

het gedaan was en we hopen het volgend jaar nog eens over te doen.

Maarten Van Looy

en dan de rijkdom van het Louvre: de Mona Lisa, 

farao’s uit lang vervlogen tijden, Griekse vazen 

en Romeinse zwaarden.

aan de einder doemde een ijzeren piek op, de 

trots van frankrijk. Na een wandeling en mid-

dagmaal door en in de Tuilerieën, langs de 

obilisk en het (helaas niet geziene) graf van  

Napoleon, bereikten we ‘de toren’. Na de hete 

zon bracht zijn schaduw ons verkoeling. Veel tijd 

om hem te bewonderen hadden we echter niet, 

onze tocht leidde naar de Trocadéro. 

Daarna was het tijd om de metro in te duiken. 

Hij leidde ons recht naar La grande arche de 

la Défense en een beetje later naar de Sacré-

Coeur. We respecteerden er de intieme sfeer en 

gebruikten ons fototoestel niet. Onderweg leid-

de onze gids ons nog langs de Moulin Rouge. 

aan ‘les Halles’ eindigde onze tocht.

We genoten nog van een typisch franse Mac-

Donalds (inclusief drugsdealers in de urinoirs!), 

en zetten koers huiswaarts. 

Helaas… geen metal op de bus. Met een potje 

kaarten en een filmpje sloten we dit geslaagde 

‘tripje’ naar Parijs af.

Vincent Vercruyssen (5 LWIb)

Winnende foto van de Parijs-fotowedstrijd  
(Jim van Nunen 5 LWIb)
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Het duurde niet lang vooraleer de eerste orga-

nisatorische fout ontdekt werd: het blad met 

benodigdheden vertelde niet dat de literflessen 

water ook gevuld moesten zijn. Dit resulteerde 

in historisch lichte rugzakken bij het vrouwelijke 

vijfde van de groep. 

Na de treinreis en de TeC-busrit kwamen we aan 

op het startpunt van de tocht. frank De Boosere 

begon met onze voeten te spelen: buien, opkla-

ringen, buien, … Dit was echter snel vergeten 

toen we de eerste bossen in trokken. Gino – hij 

was liever het bos in getrokken enkel gewapend 

met een mes – nam de leiding en dus ook de 

kaart voor zijn rekening (tot zijn grote spijt ston-

den er geen mestbronnen op vermeld). 

Bij de eerste rivieroversteek stond meneer De 

Geest met zijn camera klaar om eventuele ‘val-

lers’ op de gevoelige plaat vast te leggen, maar 

tevergeefs. Het feestsquadron trok onvermoei-

baar verder, en na de eerste mop waren we ook 

van de illusie ontdaan dat er verschillen waren 

tussen dames en rubberlaarzen. 

Hoewel we de taalgrens al talloze kilometers 

voorbij waren, sprak men nog steeds … Neder-

lands! Inderdaad … Hollanders in de buurt. 

De rest van de dag stapten we 
door de Ardennen
’s avonds bij het kampvuur: we consumeerden 

meerdere kilo’s Minuut Soep van Royco bij een 

meander van de Ourthe. Ook werd de artisa-

naal vervaardigde klomp brood van de oma van 

Gino herleid tot een iets minder grote klomp. 

Bij het spel Weerwolven waren het, tot spijt van 

enkelen onder ons, steeds de jonge meisjes die 

als eersten verdwenen. Bïrgitt profileerde zich 

ter compensatie als een volleerde luidruchtige 

speelster die er niet voor terugdeinsde mensen 

op het kampvuur te werpen. Nadien trokken we 

ons terug in onze tenten. 

Zaterdagmorgen was er allereerst … de kou. 

De ‘oplossing’: koffie gemengd met Royco 

Soep-resten van de vorige dag (de afwas in het 

Ourthewater was niet écht een succes geble-

ken). We aten dapper verder aan Gino’s brood 

en vervolgden onze weg.

Het was een leerzame nacht geweest voor 

enkelen onder ons. Zo leerde een niet nader 

genoemde leerling dat er naast muggengaas 

ook een effectief tentzeil ter afsluiting aan een 

tent zat. Meteen was het mysterie van de plots 

opgedoken koude ontrafeld. Ook Bïrgitt en Bo 

leerden de geluidsisolerende capaciteiten van 

de trouwe kampeerwoning kennen: geen. 

’s Middags arriveerde de partysquad in de buurt 

van Laroche. Meerdere superettes werden be-

stormd om proviand in te slaan. Toen we op-

nieuw op pad gingen, kreeg een verdwaalde 

Nederlandstalige fietser ons in het vizier. Hij 

voelde zich geroepen om meneer De Geest in 

te wijden in de geheimen van zijn fiets. Dit in-

teresseerde hem mateloos … niet. Later die 

middag rustten we bij een taverne. De barman 

was zo vriendelijk onze flessen water bij te vul-

len met gekoeld leidingwater. Hiervoor gaf onze 

leraar frans een enorm gulle fooi van één (1) 

volle euro. Voor alle duidelijkheid: de man had 

ons ongeveer 20 liter kwalitatief hoogstaand 

water aan de hand gedaan, en kreeg hiervoor 

één euro. Volgens mij heeft de barman dan ook 

tweemaal voor ons getapt: de eerste en de laat-

ste keer. 

De rest van de dag stapten we 
door de Ardennen
’s avonds profileerde filip zich als een volleerd 

barbecuespecialist, en trotseerde de steekvlam 

van ons kampvuur met louter een zakdoek en 

een rooster. Weerwolven was vandaag geen 

optie, dus begon het feestsquadron spontaan 

moppen te tappen. Het niveau begon echter na 

een uur te convergeren naar 0, dus zijn we maar 

in onze tenten gekropen. Die nacht was er een 

nieuwe regel van kracht: de verplichting om 

beide tentzeilen te sluiten. 

Dag drie: wie ging er kraken? De laatste bergen 

herleidden we psychologisch tot heuvels en la-

ter tot verkeersdrempels. 

De rest van de dag stapten we 
door de Ardennen
De trein-terugreis verliep rustig tot we in aan-

raking kwamen met een sportkampmoni die er 

helemaal doorzat. De man zorgde voor geen 

additionele problemen, buiten het feit dat onze 

geliefde leiders (al dan niet met lange ‘ij’) van 

hun voertuigslaapgewoonten beroofd waren.

en voor de rest mag u het beschouwen als Ve-

gas. What happens on the ardennentrektocht, 

stays on the ardennentrektocht.

Michiel Aps (6 WEWIb)

2 tot 4 mei: treKtocHt Voor VrijWiLLigers

We stapten door de ardennen
vrijdagochtend was de hele groep leerlingen tijdig op post in ‘Sint-Niklaas 
centraal’. Uiteindelijk kwam ook de reisleiding opdagen. Meneer Stabel 
was geladen met een herbruikbare (natuurliefhebbend zoals we zijn) tas 
proviand die nog verdeeld moest worden onder de enthousiastelingen. 



rUBrIEK

10 IC HOU JUNI 2008

OvEr DE GrENzEN: CHECK IN

internationaaL Project: Van 6 tot 11 aPriL naar PoLen

5HWb bezoekt auschwitz, 
Krakau, Warschau en grudziadz

Terwijl iedereen zichzelf wellicht mentaal opwarmde voor de laatste vakantiedag, was deze voor 5HWb al  
voorbij. Op 6 april om 7 uur ’s morgens vertrokken ze (achttien lachende (slapende …) gezichten) met pak en zak 
van Sint-Niklaas naar polen. 

“ … Ik vond dat op iedere foto de angst te zien 

was in de ogen van de mensen.”

Tobias van Bouchaute

“De hele tijd probeerde ik mijn emoties te be-

dwingen, totdat ik met tranen in mijn ogen be-

sefte dat ik naar een van europa’s grootste litte-

kens keek.” 

Julie Dekkers

“een van de mooiste plaatsen vond ik het park 

van Warschau. Twintig keer groter dan het park 

hier bij ons in Stekene. een schitterend gebouw 

staat centraal in het park. In het amfitheater 

heeft Pavarotti nog gezongen. alles was mooi 

aangelegd en het liep er vol pauwen en eek-

hoorns.” 

Karel De Meyer

“We bleven slapen bij het gastgezin. Het wa-

ren erg vriendelijke mensen en ze deden erg 

veel moeite om met ons te communiceren. 

Die avond heeft Martyn’s vader ons door 

heel Grudziadz gereden met de auto om ons  

‘Grudziadz by night’ te tonen. We hebben prach-

tige plekjes gezien. De Polen hadden ook nog 

een afscheidsfeestje gepland. Na veel dansen 

en plezier maken, moesten we huiswaarts keren. 

Op de dag van het vertrek waren er hier en daar 

traantjes. 

enkele uren later arriveerde de groep in Polen. 

De 5de jaars bezochten Krakau en auschwitz en 

daarna reisden ze door naar Warschau en dan 

naar Grudziadz. Halfweg de reis ontmoetten ze 

leerlingen uit de school in Grudziadz. Met deze 

school werkten we de voorbije drie jaar nauw 

samen. De goede contacten van toen waren 

de hefboom voor een nieuwe – erg positieve –  

samenwerking.

De Polenreis was een schot in de roos. De leer-

lingen waren bij de terugkeer moe, maar heel 

tevreden. Veel gezien, veel beleefd. De begelei-

ders – Chris Dhondt en Marijke Van Vlierberghe 

– waren ook moe, maar tegelijk erg opgetogen 

over de houding van de leerlingen.

We beperken de impressies van deze reis tot 

enkele reacties van leerlingen en tot de mail die 

Marijke Van Vlierberghe halfweg de reis naar het 

thuisfront stuurde.

Het was een onvergetelijke uitstap, ook al was 

het maar van korte duur.”

Barbara De Rechter
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09/04/2008 0:39 uur

Beste collega’s,

eindelijk ben ik in de mogelijkheid een mailtje 

naar jullie te sturen…

Onze eerste dag verliep vlotjes: de treinrit, de 

vlucht, de busrit naar de jeugdherberg, enz. We 

waren aangenaam verrast door het mooie weer 

in het zuiden van Polen. Sommige lln. trokken 

zelf het prachtige Krakau in met enkel een trui 

rond hun middel!

Nadat ik tijdens de heenweg aan Chris had ver-

teld dat we eigenlijk wel blij mogen zijn met 

zo’n mature klas op schok te zijn, werd dit in Kra-

kau al meteen bevestigd! Naomi had op inter-

net informatie gezocht i.v.m. Krakau en wilde de 

Sint-Pauluskerk echt heel graag zien, want deze 

sprak haar enorm aan…

Ze bleek gelijk te hebben! Zowel Chris als ik had-

den de kerk nog nooit gezien en het lag een 

eindje uit het centrum, maar het was de moeite. 

De klas wandelde enthousiast een omwegje 

voor ‘Naomi’s’ kerk, zoals de kerk in 5HWb- 

termen nu genoemd wordt.

Op de grootste markt van europa (we mogen 

ook eens een toontje lager met onze Grote 

Markt!) deden we een terrasje om onze studie-

trip te vieren en maakten we afspraken voor de 

volgende dag.

Chris en ik werkten ‘s avonds nog wat door om 

alles voor te bereiden voor maandag. Pffff! 

Maandagmorgen vertrokken we vrij vroeg rich-

ting station om de bus naar auschwitz te ne-

men. De vriendelijke buschauffeur trommelde 

een collega op en bracht ons met een mini-

privébusje naar auschwitz en beloofde ons op-

nieuw te komen ophalen in de namiddag.

In auschwitz en later Birkenau werd het stil. Laat 

ik maar eerlijk zijn: muisstil. Het begon op de 

koop toe te regenen, maar dat leek in het be-

gin niemand echt op te vallen. Iedereen kreeg 

koude rillingen van de ervaringen, indrukken en 

uitleg van de gids.

De cijfers van doden, gevangenen, joden, ge-

handicapten, politiek gevangenen, geschikten 

en niet-geschikten voor het harde werk,… ble-

ven maar komen. 

Het werd moeilijker en moeilijker om te stappen. 

We konden de groep bijna niet meer vragen om 

‘een beetje door te stappen’. Het bleek plots 

ook zo relatief om verschillende en vele dingen 

te zien…

Na deze beklijvende indruk kwam zoals beloofd 

de buschauffeur ons ophalen en hij stopte zelfs 

bij de jeugdherberg om onze bagage op te 

pikken en ons aan het station af te zetten. We 

haalden onze trein naar Warschau zonder pro-

blemen en maakten nog wat voorbereidingen, 

terwijl menige lln. een oogje dicht kneep tijdens 

de drie durende treinrit.

Hoe dichter ze bij Warschau kwamen, hoe span-

nender het werd: de echte uitwisseling kon 

beginnen. Veel lln. wisten van enthousiaste 

zenuwachtigheid niet meer wat te zeggen en 

waarheen te lopen in de trein…

Toen we uitstapten en aan tafel een menu be-

stelden, viel het ons op dat elke, ik herhaal elke, 

tafel van vier personen een gemengde tafel 

was! Iedereen was bij een buitenlandse leeftijds-

genoot aangeschoven en was bovendien nog 

druk in gesprek ook! Dit was internationalisering 

ten top…

Dinsdag (vandaag) kregen we een prima rond-

leiding doorheen Warschau, maar we bezochten 

uiteraard enkel de belangrijkste plaatsen in de 

hoofdstad. In de namiddag vertrok de trein naar 

Grudziadz. eventjes kijken of iedereen de ouders 

van zijn of haar gastgezin vindt en alles oké is en 

dan zelf mijn gastfamilie opzoeken. 

Lichte maaltijd, leuke babbel, douche en nu on-

der de wol! De dagen zijn zeer intensief en ook 

morgen en donderdag zal het niet anders zijn!

Lieve collega’s, vele groetjes en tot vrijdagna-

middag of volgende week,

Marijke en Chris

internationaaL Project: 
bautzen

de duitsers 
kwamen, 
zagen (en 
vertrokken 
weer)!

Op donderdag 17 april 2008  
was het na heel wat adminstratief 
en e-mailmatig voorbereidings-
werk uiteindelijk zover. Onze  
gasten uit Oost-Duitsland stap-
ten in Sint-Niklaas uit de trein  
die hen van Bautzen via en-
kele tussenstations tot hartje 
Waasland gebracht had. 

De verwelkoming op het Sint-Niklase Stations-

plein betekende de concrete start van ons 

’tweejarig bilateraal Comenius schoolpartner-

schap’ met het Saksische Schiller-Gymnasium. 

In Ic Hou, nr. 85, kunt u nalezen hoe, na vorige 

<<<
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positieve ervaringen met Polen en Litouwen, 

een nieuw dossier goedgekeurd werd door het 

Comeniusagentschap.

We werken bij ons nieuwe Comeniusproject, 

dat loopt van 2007 tot 2009, rond het concept 

‘Youth getting involved in europe’ waarbij het 

de bedoeling is dat jongeren mekaar en hun 

omgeving leren kennen. 

School, stad en streek
Hoe hebben wij, de begeleidende leerkrachten 

en de leerlingen van 5eMT, onze Belgische leef-

omgeving voorgesteld? 

Op vrijdag 18 april mochten onze gasten met-

een al de hort op. Zij trokken richting Brussel, 

alwaar de klassieke toeristenmagneten zoals 

Manneken Pis, de Grote Markt en de heerlijke 

chocolade, maar ook het europees Parlement 

behoorlijk wat indruk maakten.

De dag daarop volgde dan een gemeenschap-

pelijke rondleiding op school en een stadsrally, 

waarbij uiteraard ook de inwendige mens niet 

vergeten werd. 

Na een rustdag volgde de pedagogische stu-

dievoormiddag. In een ontspannen en zonnige 

sfeer konden onze secretariaatsmensen met de 

Duitse begeleidende leerkrachten info uitwisse-

len over de concrete organisatie van het Schiller-

Gymnasium en SJKS.

Na de middag volgde dan het eigenlijke pro-

jectwerk. er werden beelden van de val van de 

Berlijnse Muur getoond en becommentarieerd. 

Dit bleek behoorlijk interessant en relevant, 

aangezien Bautzen vóór de val van die bewuste 

Berlijnse Muur in de DDR lag en bekend stond 

als de stad waar de grootste Stasi-gevangenis 

stond. (nvdr. Stasi = Staatssicherheit, de geheime 

dienst van de DDR)

Van Belgische kant gaf Dirk Hennebel een uit-

eenzetting over de de gruwelen en de gevolgen 

van de eerste Wereldoorlog in ons land. 

Beklijvende Westhoek
Deze uiteenzetting kreeg de daaropvolgende 

donderdag nog een verlengstuk, toen we onze 

Duitse gasten meenamen op excursie naar Ie-

per en de Westhoek. Het bleek dat de eerste 

Wereldoorlog ook voor de Bautzenaren, die zich 

in hun geschiedenisverwerking voornamelijk 

focussen op de voor hen zo tastbaar aanwezige, 

overweldigende wreedheid van de Tweede We-

reldoorlog, grotendeels onbekend terrein was. 

De confrontatie met de littekens die de slacht-

partij van de eerste Wereldoorlog in Ieper nage-

laten had, bleek dus zowel voor Belgen als Duit-

sers een ‘eye-opener’.

Naast de uitstap naar Ieper mochten de Duitse 

leerlingen en leerkrachten zich ook verheugen 

op antwerpen, Gent, Brugge en de kust. Deze 

uitstappen verliepen zo goed als rimpelloos. Dit 

verheugde ons als begeleidende leerkrachten 

en vervulde ons zelfs met enige trots over onze 

leerlingen, aangezien deze uitstappen zowel op 

praktisch als op inhoudelijk vlak grotendeels in 

elkaar gestoken waren door onze 5eMT’ers.

Omgaan met minderheden
Uiteraard moest ons project ook inhoudelijk nog 

verder uitgewerkt worden. Nadat onze gasten 

op woensdag 23 april de eerste 2 lesuren ‘Col-

legelessen’ meegevolgd hadden, kregen Duitse 

en Belgische leerlingen een getuigenis van een 

verantwoordelijke van een asielcentrum en een 

asielzoeker te horen. Deze getuigenissen boden 

een ideaal uitgangspunt voor de uitwerking van 

ons projecttopic ‘omgaan met minderheden’. 

Het geheel werd bekroond met een gemeen-

schappelijk typisch Belgisch maal waarbij frietjes 

uiteraard niet mochten ontbreken!

In november 2008 naar Bautzen
De internationale week van 5eMT werd uiteinde-

lijk afgesloten met een receptie en buffetmaal-

tijd voor ouders en leerlingen in de anton van 

Wilderodezaal.

Deze afscheidsavond werd echter vrij vroeg af-

gerond omdat onze gasten uit Sachsen de vol-

gende morgen al om 7.58 uur op de trein rich-

ting Heimat moesten stappen.

Het is nu uitkijken naar ons tegenbezoek aan 

Bautzen. Dit tegenbezoek vindt plaats van 7 tot 

en met 16 november 2008, met dezelfde en-

thousiastelingen van wat dan 6eMT zal zijn.

(In Ic Hou 87, januari 2009: uitgebreid verslag over 

het tegenbezoek.)

Stijn Verhaeghe
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aan al wie het artikel in Ic Hou nr. 85 gelezen heeft, hoeven we niet meer 

te vertellen dat de verwachtingen hooggespannen waren bij de leerkrach-

ten én de leerlingen van 2MWf! en … de hagelslag – en zelfs de pinda-

kaas! – zijn in onze (Bourgondische) smaak gevallen! Jawel, zelfs culinair 

verwende Belgen lusten hier wel pap van!

als leerkrachten waren wij (in spijkerbroek uiteraard) al op voorverken-

ning getrokken, maar voor onze Vlaamse leerlingen klonk de naam van het  

Zeldenrustcollege in Terneuzen als een ‘helse kruistocht’ in de oren. Bij 

onze aankomst bleek echter dat sommige vooroordelen tegenover onze 

noorderburen niet gerechtvaardigd waren. 

enkele leerlingen aan het woord:

“De dag waarop we moesten vertrekken, was ik heel zenuwachtig”, Cédric S. 

“Toen we aankwamen, zagen we opeens een heel moderne, kleurrijke school 

met een reusachtige, groene sportweide en een grote speelplaats. De workshops 

waren zeer leuk en origineel”, Pepijn.

“Bij de eerste kennismaking, het ‘speeddaten’, voelde ik me erg onwennig”,  

Cédric S.

“Hun taaltje was best wel grappig”, Kenny.

Middeleeuwse spelen
We waren nog maar pas bekomen van deze mini-interculturele ontmoe-

ting, of we mochten ons al aan de middeleeuwse spelen wagen! Uiteraard 

hebben wij ons dan als ‘Vlaamse Duivels’ in een wijwatervat geweerd te-

gen ‘Oranje’…

Na de heerlijke spaghetti (we kunnen ons toch niet beperken tot Belgisch-

Nederlandse kost?) werden we opgehaald door de Nederlandse gastou-

ders. In de gezinnen was alles een beetje anders dan bij ons:

“De huizen waren klein”, Stef D.W. 

“We aten er pindakaas en krentenbollen”, Kenny. 

“’s Avonds zijn we met nog enkele mensen op verkenning getrokken in de buurt. 

Het was er veel groener dan bij ons”, Robbe.

Maar dat het gras niet altijd groener is aan de andere kant, blijkt hieruit:

“De volgende dag waren de workshops wel leuk, maar soms ook saai”, Justine.

“De workshop geschiedenis bleek moeilijk en de les cartografie was nogal saai”, 

Jasmijn.

“Wat wel een beetje tegenviel, was de gymles in het Engels”, Laura P.

“De rondleiding in Hulst ’s namiddags duurde veel te lang!”, Laura B.

Gentse waterzooi
Na een deugddoende nacht in ons eigen bedje thuis, mochten wij ’s ande-

rendaags gastheer of -dame zijn voor onze nieuwe Nederlandse vrienden.

“Donderdagvoormiddag mochten we in groepjes inkopen doen op de weke-

lijkse marktdag in Sint-Niklaas om ’s avonds met z’n allen Gentse waterzooi  

te bereiden. Ik vond het zoekspel erg geslaagd”, Stef D. W. 

“Samen koken was heel leuk!” volgens Aleksander en Victor .

“De eigen toneelopvoering met verkleedspullen was het leukst!”, Cedric D. B. 

“Als afsluiter kregen we na de filmvoorstelling vrijdagnamiddag een heuse  

receptie aangeboden!”, Jasmijn.

“Het afscheid viel tegen, omdat we wisten dat we elkaar amper zouden kunnen 

terugzien. Nu heb ik nog contact met haar via msn. Maar één ding weet ik zeker: 

de uitwisseling was super!”, Stef V.d. J.

“Als ik de kans kreeg om het nog eens mee te maken, dan zou ik zeker niet twij-

felen!”, Audrey.

Laten wij er voor alle duidelijkheid aan toevoegen: wij, de begeleidende 

leerkrachten (Hilde Van den Berghe, Sonja Suij, Geert Verwilligen en Rik 

Verniers), delen audreys mening! Ook wij hebben er met volle teugen van 

genoten! 

en denk nu maar niet, beste lezer, dat wij hiermee een stiekem bezoekje 

aan de coffeeshop in Terneuzen bedoelen. Neen hoor, het is de ‘Napoleon’ 

in Hulst die ons doet likkebaarden en uitkijken naar de uitwisseling met 

onze nieuwe vrienden volgend schooljaar! 

Sonja Suij

Ondertussen maakte de Terneuzenploeg reeds plannen voor volgend 

schooljaar. In het schooljaar 2008-2009 wil men trachten met twee 

klassen van het 2de jaar aan de slag te gaan in een 4-daags uitwisse-

lingsproject met onze noorderburen.

internationaaL Project 
2 mWf en terneuzen

Hartstikke leuk!
Dat was de reactie van de leerlingen die aan het inter-
nationaal project deelnamen.
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zowel in Sint-Niklaas als in vilnius (litouwen) droomt 
men ervan om volgend jaar een intense samenwer-
king tussen leerlingen van beide scholen op poten te 
zetten, met 2 ontmoetingsmomenten (één in oktober 
in Sint-Niklaas en één in april in vilnius) als orgel-
punten.

alleen: de praktische uitwerking ervan lijkt met een afstand van ongeveer 

1400 kilometer toch geen sinecure te zijn. Onze eerste doelstelling dit jaar 

was: het vuur van de samenwerking warm te houden. en dit is zeker ge-

lukt. Met onze verbindingsman in Vilnius – Robertas – hebben we nog al-

tijd contact. De pogingen om het vuur af en toe wat aan te wakkeren, zijn 

niet helemaal gelukt.

Niet erg succesvol
er werd o.a. in het kader van de lessen engels een heel e-mailproject, met 

vaste regels, opgezet. Heel wat leerlingen van 5 HWa hebben contact ge-

zocht, sommigen zelfs met verscheidene Litouwers / Litouwsen, maar van  

Litouwse kant werd onze werkwijze slechts matig overgenomen. Waar-

schijnlijk omdat zij daar met vrijwilligers werken, en er geen leerkracht en-

gels is om een ondersteunende rol te vervullen.

Verder hadden wij heel veel verwacht van het Milena-kunstproject, dat on-

der de noemer ‘Onderweg’ een brug zou slaan naar onze Oost-europese 

vrienden door zich op artistieke wijze aan elkaar voor te stellen. De kunste-

naars bleken echter nogal een eigenzinnige kijk te hebben op de invulling 

ervan, stelden met heel veel enthousiasme voor om een ‘Soundscape’ te 

maken, waarop dan van Litouwse kant gereageerd kon worden. Maar, alles is 

een beetje in de steigers blijven staan, hoewel de inzet van onze leerlingen 

zeker aanwezig was. Wel wordt er gepland om volgend schooljaar, wanneer 

de Litouwers op bezoek komen (tenminste als zij komen?) een gezamenlijke 

workshop te organiseren, die zéker tot en eindresultaat zou moeten leiden.

Concrete afspraken
Ondertussen hebben wij als verantwoordelijken voor dit deel van het in-

ternationaal project nog maar eens onze verwachtingen op papier gezet. 

Tot onze grote blijdschap was de korte reactie die we mochten ontvangen 

positief, maar wij wachten nog steeds op de beloofde uitgebreide versie, 

met de praktische afspraken voor een telefoonconferentie die we dan één 

van de volgende weken zouden willen houden…

Wordt zeker vervolgd.

Pieter De Geest en Guido Verstraeten

internationaaL Project met LitouWen

tussen droom en daad ligt 
nog een lange weg …
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In geen tijd werden we topspecialisten inzake 

renaissancekunst. Deze reis leek op bepaalde 

momenten het equivalent van het doorblade-

ren van een kunstboek. 

‘If it’s Tuesday, this must be assissi’ was vaak het 

overheersende gevoel. Culturele overdaad, die 

des avonds met een (al te) stevige geut alcohol 

gecompenseerd werd. 

Tot voor kort was dit het – stereotiepe – beeld 

dat ik van eindreizen had: een schier eindeloze 

eindreis 2008: itaLië

italy for beginners – 
confidenties van een neofiet

Ik heb de exacte cijfers nooit bijgehouden, maar het aantal kerken dat 
we indertijd (men zegge en schrijve het jaar 1999) tijdens de Italiëreis 
bezochten, bezorgde me ei zo na een religieuze indigestie. Stuk voor stuk 
waren ze werkelijk de moeite waard, maar als je elke dag champagne 
drinkt, grijp je naar … een glas water. 

aaneenschakeling van cultureel werelderfgoed 

in combinatie met wilde nachten, een sneak 

preview van de zoete vrijheden van het studen-

tenleven. Tijd voor een update dus. 

Ik kon ondertussen moeilijk geloven dat de 

Italiëreis er nog net zo uitzag als op het einde 

van de vorige eeuw. De reisleiding was immers 

grondig verjongd. Éminence grise en italofiel 

Ludo van Ginneken zwaaide met de komst van 

het nieuwe millennium af als capogruppo om 

plaats te maken voor Marc Buytaert en ook het 

tijdperk van de superior ligt al een tijdje achter 

ons. Het laatste monument van de old school-

Italiëreis, Irène van der Cruyssen, besliste er vorig 

jaar een punt achter te zetten.

Om de stiel te leren
De vraag om mee naar Italië af te reizen hing al 

een tijdje in de lucht. een stijgend leerlingenaan-

tal betekent ook meer eindreizigers, met bijge-

volg een steeds groter wordende behoefte aan 

begeleiders. Na de geboorte van een tweede 

reisinitiatief in de vorm van de Griekenlandreis 

van dit jaar, had het vaste eindreisgezelschap 

nood aan nieuwe krachten. Om me ‘de stiel te 

laten leren’ werd ik aangezocht om de troepen 

te versterken.

“Dat is toch niet om te gidsen, want behalve 

mijn eigen eindreis ben ik daar nog nooit ge-

<<<
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weest…” was mijn – spontane – eerste reactie. 

Verder realiseerde ik me dat ik geen woord Ita-

liaans kende, er nauwelijks een paar verstond 

(grazie en prego, verder reikte mijn basisvocabu-

laire niet), ik over dat land zo goed als niks wist, 

dat mijn kennis van het Romeinse rijk ondanks 

de studierichting die op mijn diploma prijkt al-

lesbehalve om mee te pronken was en dat…

allemaal geen probleem. Mijn taak zou vooral 

begeleidend zijn. Voor het gidsen waren er al 

andere ‘gelukkigen’ gezocht en gevonden. 

Na een aantal vergaderingen tekenden de con-

touren van de reis zich vrij snel duidelijk af. Ik zat 

in een zetel, zoveel was zeker. Hier was een door 

de wol geverfde ploeg aan het werk. als neo-

fiet vond ik het wel spannend om mijn plaatsje 

binnen de ‘club van Rome’ te zoeken. Het liep 

als een trein. De startvergadering leek nog niet 

goed en wel achter de rug of mijn koffers hob-

belden al over de transportband van Brussels 

South. In één rush flitsten vervolgens het Itali-

aanse landschap, de volgestouwde kunststeden, 

de culinaire hoogstandjes en vooral de dolle 

avonturen van onze leerlingen/poulains aan mij 

voorbij en voor ik er goed weet van had, zat ik 

alweer op vertrouwde Wase bodem.

Ik wring mijn hersen(herinneringen)spinsels in 

het volgende keurslijf: elf confidenties van een 
italië-neofiet.

1 Gij zult over goede benen 
beschikken
Het aantal te bezoeken kerken, steden en musea 

mag na een aantal jaar gedecimeerd zijn, het 

reisschema blijft niet minder dan indrukwek-

kend. Cultuur en kunst worden je gedurende 

deze tiendaagse in gulle dosissen toegediend, 

zij het wel in te verhapstukken porties. Goede 

benen zijn hierbij een vereiste: het tempo is 

moordend strak. 

als je een impressie van Rome – van de keizer-

tijd tot vandaag – wil krijgen op krap twee da-

gen tijd, dan staat daar een serieuze fysieke in-

spanning tegenover. De eeuwige stad is immers 

niet op een zakdoek gebouwd en de overvloed 

aan smeuïge verhalen maken het je er ook al 

niet eenvoudiger op.

Maar we zitten nog fris en bovendien zien we na 

een deprimerende winter – met een witte Pasen 

als onverhoopt toemaatje – voor het eerst de 

zon. Ostia (lekker ver weg van alle toeristenval-

len), het onvermijdelijke Colosseum, de Capito-

lijnse musea, het Pantheon, de gezellig drukke 

straatjes van de binnenstad: de avond valt voor 

we het weten. De benen tintelen, maar voor de 

meeste leerlingen is er nog energie genoeg ook 

in Rome hun reputatie (trachten te) vestigen.

De volgende dagen gaan een pak minder vlot. 

een zware avond en nacht laten zich gevoe-

len. De tred wordt minder vast; zonnebrillen 

verschijnen om de littekens van de nacht te 

maskeren. Het strakke ritme blijft. firenze vlot 

al wat minder, maar de stad is ons genegen: de 

afstanden zijn er een pak kleiner dan in Rome. Je 

zou in Venetië – de laatste halte op de reis – de 

genadestoot verwachten, maar de tover van de 

lagunestad maakt de laatste reserves los.

2 Gij zult goed uitgeslapen en 
welgemoed de dag aanvatten
Niet altijd evident. Ondanks de avondklok (stipt 

12 u in het hotel aanwezig) blijkt al snel waar 

het schoentje zal wringen. Vroeg de bedstee 

opzoeken is helaas niet in het programma 

opgenomen. Niet alle pupillen verschijnen 

immers even klokvast op het appèl. Omdat ik 

niet tot het gild der gidsen behoorde – mijn 

rol was zoals eerder vermeld ondersteunend 

– opteerde ik ervoor om mij te bekwamen in 

het surveilleren in de gang en het opwachten 

van enkele nachtridders-op-wankele-benen. 

een taak waarvan ik aanvankelijk nog de humor 

inzag (een beetje theater- en jeugdbeweging-

ervaring zijn bij deze functie een pluspunt), 

maar die mij naarmate de reis vorderde steeds 

zwaarder begon te vallen. een stralend humeur 

behouden bij een chronisch gebrek aan slaap 

is geen sinecure.

Bijgevolg kostte het openhouden van mijn 

oogleden bij het aanschuiven aan de ontbijtta-

fel steeds meer energie en werd mijn glimlach 

met de dag geforceerder. Niet dat ik de enige 

was die met slaaptekort kampte. Leerlingen die 

te zeer met Bacchus aan de zwier geweest wa-

ren konden de gevolgen daarvan ook steeds 

slechter loochenen. Vooral de gidsen (zij ver-

dienen mijn eeuwige respect) erik Bielen, Tom 

De Paepe en Matthias Verougstraete hadden 

tot in de kleine uurtjes vakliteratuur door-

ploegd op zoek naar de petites histoires ach-

ter de coulissen van de rijk gevulde Italiaanse 

(kunst)geschiedenis.

3 Gij zult een woordeken 
Italiaans leren spreken
achteraf gezien was een woordje Italiaans leren 

absoluut geen overbodige luxe. Hoewel Italië 

zich al jaren vermeit aan de borst van Moeder 

europa, spreken de meeste Italianen geen gebe-

nedijd woord engels of frans. Laat staan de taal 
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van Goethe, de zoetsappige taal die ik beroeps-

halve wel eens in de mond neem. Drie woorden 

lezen ging nog net, maar verder dan enkele 

obligate gerechten op de standaardmenukaart 

kwam ik niet. Dit zou op zich geen onoverkome-

lijk obstakel vormen gezien het feit dat deze reis 

van het begin tot het einde vlekkeloos en met 

een zekere zuiderse flair georganiseerd is. Maar 

dat was buiten Mario gerekend. Mario is de bus-

chauffeur die half Italië doorkruist (van aan de 

Sloveense grens tot in Rome) om het College 

vervolgens op onnavolgbare wijze door het Ita-

liaanse verkeer te loodsen.

Mario verliest nooit zijn cool, blijft onder alle 

omstandigheden stoïcijns kalm en beschikt – 

naast een schier eindeloze collectie witte sok-

ken – over een fenomenale kennis op het vlak 

van aardrijkskunde en geschiedenis. In vele op-

zichten een intrigerende figuur.

alleen… de man is enkel de taal van Dante, Boc-

caccio en Silvio Berlusconi machtig. Terwijl mijn 

reisgenoten – de ene al bedrevener dan de an-

der – er duchtig met hem op los kwetterden, 

hoopte ik stiekem op een simultaanvertaling, 

die ik vaak kreeg, maar een dergelijke manier 

van communiceren blijft toch net iets te veel 

behelpen.

4 Gij zult u bij tijd en stond 
kogelrond eten

5 Gij zult de kwaliteiten 
van Italiaanse wijnen leren 
waarderen

6 Gij zult minestrone leren eten
De Bourgondische levensstijl is al jaren een on-

geschreven appendix bij het College-arbeidsre-

glement. Bij elke gelegenheid wordt er wel een 

flesje gekraakt. en dat is op de eindreis uiteraard 

niet anders. Je komt er op culinair vlak – als je 

een beetje uitkijkt – weinig tot niets te kort. al-

leen het karige Italiaanse ontbijt wil na een tijdje 

wel wat tegenstaan. een schuimende cappucci-

no met een minuscuul droog beschuitje helpen 

je misschien wel door het eerste uur heen, maar 

brandstof voor een cultuurhistorisch overvolle 

dag is het niet echt. en toegegeven: op de ge-

zamenlijke maaltijden durven Italiaanse restau-

ranthouders wel eens te beknibbelen.

Maar ’s avonds, als onze protégés in eigen ver-

tier en onderhoud voorzien, troont de reislei-

ding je steevast mee naar een adresje dat enkel 

locals en echte specialisten kennen. We worden 

er zonder uitzondering vriendschappelijk ont-

vangen – voor het College wordt er, hoe druk 

ook, altijd een tafeltje vrijgehouden. Uiteraard 

alles bij ‘de genieting’ van een uitgelezen wijn, 

hoe kan het anders. alleen de minestrone ging 

er bij mij echt niet in (een onverwerkt trauma uit 

mijn vroege jeugd?).

7 Gij zult u laten leiden door  
een heir van uitgelezen gidsen
Vanuit mij luxepositie van begeleidend perso-

neel kon ik meedobberen op de flow en hoefde 

ik niet eerst een family pack reisgidsen te door-

worstelen. Uit nieuwsgierigheid koos ik telkens 

voor een andere gids. Die keuze heb ik mij geen 

moment betreurd. Telkens werd ik verrast door 

andere invalshoeken en eigen accenten, met als 

constante een groeiend respect voor deze men-

sen. De encyclopedische kennis, doorspekt met 

anekdotes en wetenswaardigheidjes van Italië-

kenner pur sang erik Bielen. De gedrevenheid, 

gedegenheid en bagage van Tom De Paepe, die 

je met de flair van een ervaren gids meesleept 

naar plaatsjes die hij zélf nog nooit heeft gezien, 

maar moeiteloos de schijn weet hoog te hou-

den. De eigenzinnige kijk en de sappige verha-

len van Matthias Verougstraete, die de Cloaca 

Maxima van de Romeinse en Italiaanse geschie-

denis voor je openlegt.

Met daarnaast het praktisch vernuft van Marc 

Buytaert en zijn vrouw Lydia, die nauwgezet de 

schatkist in het oog houdt. en niet te vergeten 

de emotionele (en vocale en navigatorische) 

support van Isabelle van Lemmens. Ge moet 

maar chance hebben.

8 Gij zult zelf ook eens ‘gidske’ 
spelen

9 Gij zult een prijskamp 
uitschrijven in de venetiaanse 
binnenstad, maar…

10 Gij zult volgende keer een 
bescheidener prijs uitloven
In een vlaag van overmoed had ik toegestemd 

om ook één dagje de rol van gids te spelen. In 

Venetië dan nog wel, de enige Italiaanse stad 

waar ik al meer dan één keer geweest was. al 

weken kampeerden er enkele reisgidsen rond 

mijn bedstee en bracht ik mijn uurtjes op het 

toilet door in het gezelschap van Michelin en 

Lonely Planet. Vooral de weg terugvinden in  

Venetië en het vinden van voldoende verhaal-

tjes bleek niet te onderschatten.

Nadat mijn eerste attractie – een gigantisch 

schilderij, het grootste doek ter wereld – geslo-

ten bleek, gooide ik het over een andere boeg. 

Mijn jaren in de scouts indachtig schreef ik 

een prijskamp uit. “Wie binnen het kwartier de 

meest excentrieke brug hier in de omtrek vindt, 

wint een fantastische prijs!” De leerlingen uit 

mijn groep stoven meteen weg en even later 

kreeg ik zowat alle bruggen uit de omtrek te ho-

ren, behalve die éne die ik wilde horen. Tot eV 

met het juiste antwoord kwam aanzetten. De 

Ponte delle Tette (jawel, precies wat u dacht) 

was inderdaad de brug waarnaar ik op zoek was, 

meteen de aanleiding om iets te vertellen over 

decadentie en prostitutie in Venetië (Boccaccio’s 

Decamerone slaat er bleek bij uit). De brug zelf 

bleek niet veel zaaks, maar van de uitgeloofde 

prijs had ik al snel spijt!

Die bestond namelijk uit een traktatie in het 

oudste en bekendste café op het San Marco-

plein – Café florian, waar de beau monde en het 

decadente toerisme elkaar treffen.

Maar het is maar één keer Italiëreis … en je be-

stelt fluks een fikse cocktail. In mijn geval een 

Daquiri, het favoriete vocht van ernest Heming-

way, die uitgerekend hier op tijd en stond van 

zijn veel te duur betaalde godendrank sipte. Zo 

ook wij. De prijs: 16 euro voor een forse vinger-

hoed! De service is er onberispelijk, dat moet 

gezegd en het stemmige orkestje op de achter-

grond mocht er ook wel zijn.
<<<



rUBrIEK

18 IC HOU JUNI 2008

OvEr DE GrENzEN: CHECK IN

Wat de leerlingen er zelf van vonden, kan je le-

zen in hun verslag.

Dag 1: cultuurschok(je)
Na een lange treinreis volgde een nog langere 

vliegtuigreis richting Griekenland. Hoewel dit 

voor sommigen de eerste keer vliegen was, zijn 

er toch geen ‘ongelukken’ gebeurd. Daar aan-

gekomen en ons nog niet bewust van het ver-

schil met België, verlieten we vol enthousiasme 

de luchthaven. Maar al gauw maakten we ken-

nis met die o zo leuke Griekse minuten. Griekse 

minuten zijn namelijk langer dan Belgische. We 

moesten m.a.w. nogal lang wachten vooraleer 

onze bus (naar ons hotel) er was.

enkel het weer verschilde niet zoveel met ons 

weertje. Buiten af en toe een streepje zon, voel-

den we ons volledig thuis tussen al die regen. 

Gelukkig alleen de eerste dag hoor, en sneeuw-

de het toen niet op het thuisfront? 

Toen we in het hotel gearriveerd waren, begon 

het weer toch wat op te klaren en besloten we 

die avond (na een toch wel vermoeiende dag) 

athene nog even te verkennen. Tijdens de 

stadswandeling liepen we langs verschillende 

bezienswaardigheden: de ‘Toren der Winden’, 

de restanten van een klein koranschooltje, de 

‘poort van Hadrianus’, de ‘Zeustempel’ en het 

‘Syndagmaplein’. Het viel vooral op dat athene 

een typisch oosterse stad is met ontelbare 

steegjes kriskras door elkaar. Kortom, het was 

toch wel een kleine cultuurschok voor ons.

Dag 2: Akropolis
Onder een stralende zon werden we wakker 

en maakten we ons klaar voor een gevuld pro-

gramma: eerst een bezoek aan het nationaal 

archeologisch museum van Griekenland, waar 

we allerlei prachtige kunstwerken uit de Griekse 

oudheid bewonderden, waaronder de kouros-

beelden, het gouden masker van agamemnon 

en andere pareltjes. Na de middagmaaltijd ver-

trokken we naar de akropolis, het symbool van 

het antieke athene. 

Onze gids lichtte ons in, weliswaar illegaal (want 

ter plekke gidsen is niet toegestaan), over de ge-

schiedenis van dit marmeren bouwwerk terwijl 

Tot we de kaart van naderbij bestudeerden: 

voor dat stemmige muziekje werd een toeslag 

van 6 euro per persoon aangerekend! De schok 

was echter snel weggespoeld (verdampt); het is 

vakantie: geen tijd te verkniezen!

11 Gij zult al goesting krijgen om 
volgend jaar nog eens mee te 
gaan
Ondanks het feit dat ik bij momenten ‘mijnen 

pere’ gezien heb, zoals ze dat in het Waasland zo 

mooi kunnen zeggen, kwam de zin om dit vol-

gend jaar nog eens over te doen snel opzetten. 

Dat ik nog eens mee ga op eindreis, staat onder-

tussen vast, alleen zal de bestemming dit keer 

niet de laars van europa zijn, maar het Iberische 

schiereiland. 

BN

2009…  
een derde eindreis

Naast all time favoriet Italië (een onver-

woestbare formule) en nieuwkomer Grie-

kenland, wordt voor volgend schooljaar een 

derde eindreis aan het rijtje toegevoegd. De 

heilige Drievuldigheid wordt vervolledigd 

met een achtdaagse rondreis in Spanje met 

Madrid als epicentrum.

Het programma oogt in elk geval veelbelo-

vend. In de eerste dagen wordt de Spaanse 

hoofdstad uitgebreid geëxploreerd: kunst-

schatten (Picasso! Velazquez! Goya! Miró! 

het Prado!) worden gekruid met een stevige 

snuif couleur locale. Van daaruit gaat het 

richting Toledo, een stad die geschiedenis 

ademt. Ook Salamanca, een bruisende stu-

dentenstad die een van de oudste univer-

siteiten van europa herbergt, staat op het 

menu. In het zog dus van Qon Quijote en 

Sancho Panza!

eindreis 2008: itaLië en …

Hellas: greatest hits
Naast de jarenlange traditie van een Italiëreis, konden de zesdejaars  
er dit jaar ook voor kiezen om de Griekse cultuur en zon op te zoeken.  
Op 21 maart vertrok dan ook een klein, maar fijn gezelschap voor dag  
en dauw naar Griekenland. 

Op de Areopaag
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we genoten van het uitzicht over athene. aan 

de voet van de akropolis zijn we ook langs de 

aeropaag gegaan, waar Griekse moordenaars 

werden berecht. Nog altijd was de zon van de 

partij. Na de wandeling terug naar beneden wa-

ren we vrij om iets te gaan drinken/snoepen in 

een typisch Grieks cafeetje en daarna bezoch-

ten we oude Griekse agora, het centrum van 

het oude athene. Daarnaast lag een Stoa, een 

zuilengang, die opnieuw opgebouwd is door de 

amerikanen. Na het eten hebben de meesten 

nog een wandeling door athene gemaakt. 

Dag 3: estiatoria en Egina
Dag drie begon al met een goede ‘energizer’. 

Na een heuse klim bereikten we de top van de 

Lykavittosheuvel, waar sommigen van ons voor 

het eerst in contact kwamen met de orthodoxe 

kerk. Na de afdaling bezochten we het Benaki-

museum en trokken we naar het parlement om 

daar de aflossing van de wacht te zien. Dit is een 

militaire parade waar de wachters, de evzonen, 

gehuld in traditionele kledij elkaar… inder-

daad… (op spectaculaire wijze) aflossen.

’s Middags kregen we vrij om typisch Grieks te 

gaan eten in één van de honderden kleine es-

tiatoria (restaurants). Nadat we allen ons buikje 

rond hadden gegeten, gingen we met de me-

tro naar de haven van athene, Pireus. Vandaar 

bracht de flying Dolphin (snelle boot) ons naar 

het eiland egina. eénmaal voet aan wal gezet, 

trokken we met een klein groepje, in safaristijl, 

naar de top van het eiland om daar de afaia-

tempel te bezoeken. Ondanks mijnheer faems 

zijn rijkunsten lukte het ons maar niet om het 

kleine rode autootje af te schudden, met daarin 

– naar we vermoedden – een jong koppeltje, 

dat sterk leek op mijnheer Van Wambeke en 

mevrouw Dejonge. Na die tocht bracht een fer-

ry ons, genietend op het dek van een prachtige 

zonsondergang of slapend in de comfortabele 

zeteltjes benedendeks, terug naar het vasteland. 

Dag 4: Delphi en  
enkele danspasjes
Vroeg vertrokken met de bus naar Delphi. Maar 

onderweg maakten we een korte stop bij het 

Hossios Loukasklooster: een pareltje van Byzan-

tijnse kunst in een adembenemende omgeving. 

In Delphi bezochten we uiteraard het heiligdom 

van Delphi met de Omphalos (de navel van de 

aarde), de prachtige inscripties in de muren 

van de schathuisjes, het theater en het stadion. 

Daarna zochten we ons hotel op en installeer-

den ons om na een kleine siësta het gebied te 

voet te gaan verkennen. Maar aangezien de 

meesten wel erg goed waren in siësta’s houden, 

was het een wandeling voor ‘the very few’. De 

tocht liep eerst langs de begraafplaats met het 

authentieke doch ietwat lugubere knekelhuisje 

en het magnifieke uitzicht om dan via een 

stukje van de oude Romeinse route de berg te 

trotseren. (Daarbij enkele uitschuivers van me-

vrouw Dejonge met evenveel reddingsacties 

van mijnheer faems). Na het avondeten werd de 

dag dan verdergezet in de ‘disco’ met een paar 

gewaagde pasjes van mijnheer Van Wambeke 

en mevrouw Dejonge en natuurlijk het dansje 

van mijnheer Pierssens.

Dag 5: Waar is die sleutel?
Zoals de meeste dagen van de Griekenlandreis 

stond ook deze dag wederom in het licht van 

‘oude stenen’, in dit geval de aloude tholos en 

het gymnasion. De tholos – een ronde tempel  

– was gerestaureerd en stond midden in een 

eigen ruïneveld, met nog een stel schathuisjes 

van de stadstaat athene en van haar kolonies 

(zoals Massilia). Zoals een lokale gewoonte lijkt 

voor te schrijven waren ook hier vele stenen be-

dekt met teksten, die soms leesbaar waren. Het 

Gymnasion, de oude oefeninfrastructuur van de 

atleten die deelnamen aan de Pythische Spelen, 

bestond uit een lange baan, omzoomd door in 

mindere of meerdere mate intact gebleven (en 

soms gestutte) muren. Toen we terugkeerden 

werden we vergast op een beetje muziek en op 

traditioneel volksvermaak in de hoofdstraat van 

Delphi. Sommigen zullen zich afvragen waar-

aan we dit verdiend hadden, maar het was ge-

woonweg een manifestatie omwille van de Na-

tionale feestdag. Het startte met een soort van 

optochtje van de lokale schoolgaande jeugd 

in traditionele kledij, gevolgd door toespraken 

van lokale hoogwaardigheidsbekleders (hoewel 

het blijkbaar bij tijd en wijle zelfs voor Grieks-

sprekenden moeilijk tot niet verstaanbaar was), 

waarna nog enkele leden van de optocht een 

paar dansjes uitvoerden. 

Hierna hadden we een maaltijd in het hotel en 

moesten we ons alsnog buigen over de sleu-

telproblematiek. Door een noodevacuatie – ten 

gevolge van het binnen regenen en het in 

slechte staat zijn van het sanitair, dat bleef door-

spoelen – was er immers een sleutel verloren 

gegaan. Uiteindelijk kwam de sleutel uit. Bij ons 

vertrek uit Delphi bleek het echter dat een an-

dere sleutel dezelfde kuren had. Gelukkig is ook 

dat opgelost geraakt, zodat we ons zonder veel 

zorgen op een lange busrit naar Olympia kon-

den verheugen. Tijdens die rit kregen we een 

beetje verstrooiing aangeboden in de vorm van 

de film Troy. Het geluidsniveau was enigszins 

suboptimaal te noemen, net zoals de historische 

accuratesse.

Toen we in Olympia aankwamen, vonden we 

een hotel waarvan sommigen zouden moppe-

ren dat het uit de oudheid stamde. Deze ‘aan-

klacht’ is niet helemaal uit de lucht gegrepen, 

aangezien het onderkomen een jaren-70-look 

had, en sinds die tijd nooit eens goed onder 

handen was genomen. 

Dag 6: Olympia
We stonden op en braken onze benen over de 

schots en scheef geplaatste bedden in onze 

kamer van 4 m2. Olympia was ooit om de vier 

jaar het centrum van de wereld. Na het ontbijt 

vertrokken we naar de site en bezochten achter-

eenvolgens het atelier van Phidias, waar het we-

reldberoemde met goud en ivoor bedekte Zeus-

beeld gemaakt is, vervolgens de verblijfplaatsen 

van de atleten en hun trainers, die zo te zien een 

kleine wildwaterbaan in hun tuin hadden en 

daarna de sterattractie: de grote Zeustempel. 

Helaas waren de zuilen het slachtoffer gewor-

den van aardbevingen en leken ze nu op plak-

jes witte worst die door een achteloze toerist in 

het gras waren geworpen. Daarna gingen we 

naar het stadion. Onderweg konden we aan de 

heuvels rondom ons zien hoe dichtbij de bos-

branden waren geweest. In het stadion zelf kon 

men zich goed voorstellen hoe het er vroeger 

moet uitgezien hebben. er waren namelijk nooit 

zitjes geweest, het gras op de zijkanten van het 

stadion had er dus altijd al gestaan. Ook het 

museum mocht niet aan het bezoek ontbreken. 

Daar stond immers wat overgebleven was van 

de versiering op de Zeustempel en een helm 

die toebehoord zou hebben aan Miltiades. Ver-

der bezat het museum ook nog een uitgebreide 

collectie van kleine beeldjes die rond het altaar 

van de Zeustempel gevonden waren.

<<<
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Daarna konden de liefhebbers nog twee musea 

bezoeken. eén waarin er duiding werd gegeven 

over de sporten van de Oude Spelen en één over 

de geschiedenis van de Nieuwe Spelen. Raar ge-

noeg zag het museum over de Nieuwe Spelen er 

ouder en muffer uit dan dat over de Oude. Om 

de dag te beeindigen, gingen we met de bus 

richting Tolon, waar we de komende twee nach-

ten zouden verblijven. De busreis was lang en 

het grootste deel van de tijd sliepen de meesten, 

ook de leerkrachten. ’s avonds, in Tolon, ging een 

deel uit en een de rest bleef in het hotel. Toen zij 

terugkwamen, vonden zij op de drempel van hun 

kamer … twee paaseieren voor ieder. Speciaal 

door de Vlaamse paasklokken overgebracht naar 

Griekenland. Waarvoor dank!

Dag 7: Epidaurus, …  
en een jarige
Op de zevende en dus voorlaatste dag begonnen 

we met een bezoekje aan het theater van epidau-

ros. Buiten gewoonweg genieten van de prach-

tige omgeving hebben we daar ook de akoes-

tiek getest van dit authentieke, klassieke theater 

dat zich prachtig, als het ware tegen de berg-

wand, genesteld had. Daarna volgde de burcht 

van Mykene, badend in de schitterende zon  

en onder een stralende hemel. Daar hebben  

we vooral aandacht besteed aan de prachtige 

cyclopische muren en een klein museumpje.  

een bezoekje aan het legendarische graf van 

atreus mocht niet op ons lijstje ontbreken. 

’s Middags reden we naar Nafplion waar we eerst 

een tijdje vrijaf kregen om te genieten van het 

schitterende ‘San Marco plein van Griekenland’ 

en daarbij aansluitend een lekker ijsje te eten, 

terwijl we kuierden door de kleine, gezellige 

winkelstraatjes. Na deze ontspanning onderna-

men we allen dapper de tocht van duizend tre-

den naar de Venetiaanse burcht (die weliswaar 

gesloten was) om te genieten van alweer een 

prachtig uitzicht. er moet natuurlijk wel worden 

vermeld dat sommigen hier niet echt meer van 

konden genieten omdat het zweet van de ‘zwa-

re inspanning’ hen dat belemmerde. als afsluiter 

was er ’s avonds een ‘verrassingsfeestje’ om de 

verjaardag van de begeleidende juf te vieren en 

werden we allen verwend met een stukje taart 

en een drankje. 

Dag 8: Kanaal van Korinthe en 
huiswaarts

Op de laatste dag van onze eindreis zijn we 

vroeg vertrokken vanuit het mooie Tolon. Op 

weg naar de luchthaven van athene hebben we 

halt gehouden bij nog enkele bijzondere plaat-

sen in Griekenland. Onze eerste stop was bij een 

winkel waar zelfgemaakt aardewerk werd ver-

kocht. De eigenaar nam ons mee naar het atelier 

waar de kruiken en potten handmatig gemaakt 

worden. Hierbij gaf de man uitleg over de ver-

schillende werkwijzen en hoe deze de prijs be-

invloeden. Daarna kregen we ook even de kans 

om de ruime winkel te bezichtigen. Daar konden 

we niet alleen kruiken en potten vinden, maar 

ook talrijke handgemaakte juwelen. Tenslotte 

reden we nog langs het Kanaal van Korinthe. Dit 

kanaal ligt in een afgrond die tientallen meters 

diep is. Wat meteen opvalt, is de prachtig blauw-

groene kleur van het water.

Vanaf dan ging het in een rechte lijn naar de lucht-

haven van athene, waar we nog enkele uurtjes 

moesten wachten op onze vlucht. Na een rustige 

vlucht kwamen we aan in Zaventem, waar we de 

trein richting Sint-Niklaas namen om met tranen in 

de ogen afscheid van elkaar te nemen… 

Samenstelling: Yves Faems
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In een vorig nummer focusten we op het verre en 
grijze verleden van het schooltoneel, dat – niet altijd 
makkelijk traceerbaar – al tussen de vroegste wortels 
van de school ontkiemde. We pikken de draad  
op waar we hem lieten vallen: op het einde van  
de jaren ’70 . 

De toneeltrein werd vanonder het stof gehaald. Vijgen na Pasen knoopte 

aan met de toneeltraditie van weleer.

een bende jonge wolven infiltreerde ondertussen in de Collegerangen: 

grootse plannen en ideeën. Het schooltoneel, dat al enkele decennia quasi 

comateus in de touwen hing, zou nieuw leven ingeblazen worden. 

Zoals dat wel meer gebeurt wanneer jong geweld het roer overneemt, 

werd er wel eens buiten de bestaande lijnen gekleurd, en dat is de toneel-

ploeg gedurende zijn ondertussen dertigjarige traditie blijven doen. 

In deze jaren passeerde een keur aan regisseurs de revue, elk met hun ei-

gen – soms controversiële – aanpak en visie. Soms pakte dat goed uit – 

een uitzinnig en welhaast tot tranen toe bewogen publiek dat zich minu-

tenlang de handen blauw klapt – soms werd er achteraf, na het optrekken 

van de nevel van de euforie, schoorvoetend toegegeven dat het dit jaar 

‘misschien wel ietsje minder was’. 

een greep uit de talrijke strapatsen van de toneelploeg…

Heilige Familie en … presentatie
Van in het prille begin stond vast dat de nieuwe ploeg (waaronder eddie 

Van der Vieren, Danny Van Royen en Peter Stabel) het helemaal anders zou 

aanpakken dan in het verleden het geval was. 

De poorten van het College moesten en zouden open. De overbu-

ren van de Heilige familie werden mee het bad in getrokken, waardoor 

het schooltoneel één van de eerste gemengde activiteiten binnen de  

Collegemuren was. Meteen een eerste succesfactor. 

Toen de belangstelling in de Heilige familie aan het einde van de jaren ’80 

taande, werd met de Presentatie vrijwel meteen een nieuwe partner in 

crime gevonden, een huwelijk dat ondertussen bijna 20 jaar standhoudt. 

Samen op de bühne
Tweede succesfactor: leerkrachten en leerlingen samen op de bühne. Dit 

werd niet bij iedereen meteen op applaus onthaald: de afstand tussen 

de wonderjaren  
van het schooltoneel:  
1978 tot …

leerkrachten en leerlingen was in de beginperiode soms groot. Oud-colle-

ga Marcel Hellinckx, die pas in de herfst van zijn carrière zijn toneeldebuut 

maakte, verwoordde zijn ervaringen zo: “aanvankelijk had ik wat schrik dat 

die omgang (nvdr.met de leerlingen) misschien te familiair zou worden en 

dat dit een nadelige invloed zou hebben op de contacten tijdens de les-

sen. Maar dit is helemaal niet zo. De overgrote meerderheid weet duidelijk 

het onderscheid te maken tussen de twee situaties en ik heb zelfs ervaren 

dat leerlingen zich meer voor een vak gaan inzetten, omdat ze de leraar nu 

beter kennen als mens met zijn kleine kanten (die kennen ze meestal wel), 

maar ook met zijn (onvermoede) warmere persoonlijkheid.”

Wie wil, krijgt een kans
Succesfactor nummer drie: iedereen die wil meedoen, moet daar ook de 

kans toe krijgen. In concreto betekent dit: veel volk op de scène. Waar in 

het verleden enkel de leerlingen die met enig talent begiftigd waren hun 

plaatsje onder de zon kregen, werd nu volop de ‘democratische’ kaart ge-

trokken. 

en dat loont, luidens een oude rot in het vak: “In de loop van de jaren bood 

de jaarlijkse toneelproductie aan honderden leerlingen de kans om live 

betrokken te zijn bij de planning, opbouw, repetities en uitvoeringen van 

een theatervoorstelling. Voor velen een onvergetelijke ervaring. De trouw 

waarmee voormalige ‘medewerkers’ de voorstellingen blijven volgen, illu-

streert de impact die ‘’t schooltoneel’ heeft gehad.” 

Ook regisseuse ann Nelissen (die in 1999 De Snob ensceneerde, naar Mo-

lières ‘Le bourgeois gentilhomme) steekt haar bewondering voor het pro-

ject niet onder stoelen of banken: 

“… al tien jaar doen Presentatie en College dit samen: een psychologische 

opsteker voor iedereen op school, omdat mensen samenwerken rond an-

dere thema’s. Ik vind het boeiend dat leerkrachten en leerlingen op een 

andere manier met elkaar omgaan. Ik vind het van belang dat ze zich op 

hun gemak voelen.

Maar ik ben vooral heel trots op de leerlingen die nog nooit geacteerd 

hebben, nooit op een scène hebben gestaan, nooit hun stem hebben 

moeten verheffen met poëtische woorden. Ik zou toch zeggen: let maar 

<<<

Uit: Zes dagen of voor eeuwig (1980)
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eens op het lef – in positieve zin – en de dap-

perheid van die piepjonge mensen van 15, 

16, 17 jaar die daar op een scène grote dingen 

doen.”

Die trouw waarvan eerder sprake was, is inder-

daad geen verzinsel. Het lijkt toeval, maar heel 

wat collega’s die nu het mooie weer maken 

op de planken, stonden als leerling voor het 

eerst op de planken (Steven Van Peteghem, Vik 

Noens, Tom De Paepe, Pieter De Geest, onder-

getekende,… zou het schooltoneel misschien 

een reden geweest zijn om naar het oude nest 

terug te keren?).

Massa-ensceneringen
Het feit dat de stukken voor zoveel mogelijk 

toeschouwers ‘toegankelijk’ moeten zijn, is niet 

altijd een zegen. Niet elk stuk leent zich immers 

tot een massa-enscenering. Daardoor kom je 

steeds bij hetzelfde selecte kransje stukken uit. 

Shakespeare spant met vier stukken de kroon: 

personages te over en mogelijkheden legio om 

veel volk op de scène te smokkelen. Ook naar de 

onverwoestbare Grieken werd al vaak terugge-

grepen, niet alleen door de universele thema’s, 

maar ook uit praktische overwegingen.

In de schouwburg
een laatste constante bij het schooltoneel is de 

keuze om buiten de school te gaan spelen, bij 

overbuur Stadsschouwburg. Het feit dat je ge-

bruik kan maken van een professionele ruimte 

met alle faciliteiten én een team van doorge-

winterde theatertechnici biedt tal van extra mo-

gelijkheden. Plus: meer mensen krijgen de kans 

om te komen kijken.

al deze factoren zorgden ervoor dat het school-

toneel College – Heilige familie/OLVP kon uit-

groeien tot de voorstelling die in het Waasland 

het meeste publiek weet te trekken.

regisseurs: te kust en te keur
Van in het begin werd geopteerd om te werken 

met een (semi-)professionele regisseur. In elk ge-

val iemand die het huis niet kent. Nog voor de 

voorstelling in première gaat, grijpt Peter Stabel 

naar zijn contactgegevens van regisserend Vlaan-

deren. De zoektocht naar een regisseur is soms 

een ware odyssee: theatermensen durven wel 

eens uit te blinken in flexibiliteit: wie de ene week 

nog vrij is, blijkt de volgende week al geënga-

geerd voor een rist andere projecten. Daarnaast 

wordt er intensief aan prospectie gedaan. fanatici 

schuimen voorstellingen over het hele Vlaamse 

land, op zoek naar ontluikend regietalent.

Voor de eerste producties in de nieuwe stijl 

werd een beroep gedaan op oud-leerling Mar-

tin Gyselinck, destijds vast verbonden aan de 

antwerpse KNS, afgewisseld met Luc Van Brussel 

– broer van oud-collega en vaste toneelwaarde 

Marcel. De grootste successen werden bereikt 

met Gabriël Van Landeghem aan het roer. Zijn 

stijl en aanpak vielen niet bij iedereen even zeer 

in de smaak, maar wat hij in Midzomernachts-

droom, Mistero Buffo en vooral anatevka met 

een groep grotendeels onervaren spelers heeft 

weten te bereiken, dwingt respect af. Bij zijn 

laatste doortocht in 2006 (antigone) bleek de 

magie echter uitgewerkt.

een andere opmerkelijke figuur is eddy assel-

bergs, die in 1997 het erg mooie Geschiedenis 

van een paard (met een prachtige hoofdrol voor 

Dirk Hennebel) maakte. Het resultaat mocht dan 

wel knap zijn, de voorbereidingsperiode liep niet 

over rozen. asselbergs bleek het nogal moeilijk 

te hebben met de mentaliteit en de discipline 

van de leerlingen. asselbergs verwoordde het 

enigszins eufemistisch: “Zo merk ik dat de disci-

pline bij de leerlingen moeilijk ligt. Ik begrijp wel 

dat zij (ook) uit zijn op een partij plezier, maar ze 

moeten weten dat we een spel spelen met re-

gels. Op tijd komen en aandacht hebben wan-

neer anderen aan het werk zijn, zijn spelregels 

waar ik op sta.” Meermaals dreigde asselbergs 

met opstappen en een aantal keer voegde hij 

ook de daad bij het woord. Het vergde heel wat 

overredingskracht om hem opnieuw richting re-

gisseursstoel te laveren.

Soms werd gekozen voor heuse BV’s, waarbij 

bleek dat een bekende kop niet altijd garant 

stond voor een goede regie en een knappe 

voorstelling.

vele genres, vele stijlen
alle facetten van theater zijn in de afgelopen 30 

jaar aan bod gekomen. Grote repertoirestukken 

werden op uiteenlopende manieren onder han-

den genomen. Waar in 1979 Molières Le bour-

geois gentilhomme eerder traditioneel in scène 

werd gezet, speelde men twintig jaar later een 

volledig geüpdatete versie, De Snob, compleet 

met Snob-rap. 

Ook met Shakespeare werd duchtig geëxperi-

menteerd. Oerdegelijk ambachtelijke, maar wei-

nig vernieuwende versies van Hamlet (de regie 

was in handen van oud-leerling Jef Mellemans) 

en Midzomernachtsdroom staan tegenover de 

zinderende en snoeiharde herinterpretatie die 

Jan Geers vorig schooljaar van gruwelstuk Titus 

andronicus maakte.

eén keer werd vertrokken vanuit eigen tekst-

materiaal toen in 2000 Peter Thyssen ‘In Jeans’  

assembleerde op basis van improvisaties van 

de leerlingen-acteurs. Moedig, dat zeker, maar 

het resultaat kon ondanks een aantal sterke mo-

menten niet overtuigen.

Uit: De fysici (1982)
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Uilenspiegels vloek
af en toe bleek er een vloek te rusten op de voorstelling. Zo ook in de 

laatste rechte lijn van de voorbereiding op Tijl Uilenspiegel in 1992. Zoals 

de traditie het wil, verhuist de gehele toneelfamilie ergens op het einde 

van januari van zijn vertrouwde repetitiehonk zaal antigone naar de grote 

Stadsschouwburg, om daar een kleine week lang de laatste hand te leggen 

aan de voorstelling en in een hectische sfeer naar de première toe te wer-

ken. Tot zover verliep in ’92 ook alles zoals het hoorde te lopen. erik Bielen, 

die de titelrol voor zijn rekening nam, sprong drie dagen voor de voorstel-

ling iets te enthousiast van het podium en kwam pijnlijk neer. Diagnose: 

gebroken voet en exit erik.

Rampscenario’s werden gelanceerd en weer afgevoerd. afgelasten? De ul-

tieme oplossing werd gevonden in de persoon van Steven Van Peteghem, 

die in dit stuk de rol van verteller vertolkte en in die hoedanigheid het hele 

stuk van op de scène volgde. alle overbodige teksten werden geschrapt 

en Steven werd op secreet gezet voor een spoedcursus Tijl. Het resultaat 

was meer dan behoorlijk.

De voorstelling verkreeg later om nog andere redenen een mythische sta-

tus. In de rol van Lamme Goedzak maakte een piepjonge Bruno Van den 

Broecke zijn toneeldebuut. Het waren de unieke sfeer en vooral de aan-

wezigheid van heel wat vrouwelijk schoon die voor een coup de foudre 

zorgden en hem finaal richting theater dreven.

Op verplaatsing
Slechts sporadisch werd het vertrouwde stekje van de Stadsschouwburg 

verlaten, ondanks grootse plannen voor massaspektakels op de speelplaats. 

eén keer werd, omdat de Stadsschouwburg in de steigers stond, de wijk ge-

nomen naar zaal antigone. Tot men in 1999 op het onzalige idee kwam om 

met het stuk van dat jaar, De Snob, aan ‘De kroon op het werk’ deel te ne-

men, een wedstrijd voor schoolvoorstellingen. Productieleiders andré Ver-

heyen en Steven Van Peteghem werden op papier tot regisseur gebombar-

deerd – werken met professionelen was volgens het reglement uit den boze, 

waardoor regisseuse ann Nelissen voor de gelegenheid uit de programma-

brochure gegomd werd – en de kandidatuur werd ingediend. SJKS en OLVP 

werden geselecteerd voor de voorrondes in… Torhout. Verder genoten we 

de twijfelachtige eer om dit concours te openen om 10 uur des morgens. 

Het hele decor werd in een vrachtwagen geladen en de acteurs in een bus, 

zodat ruim twee maanden nadat het doek voor het laatst gevallen was een 

vervolg gebreid werd aan de zoals steeds beklijvende toneelervaring.

Onze acteerprestaties (nvdr ook ondergetekende – toen beduidend scher-

per dan vandaag – behoorde tot de cast) op dit ontiegelijk vroege uur 

schenen overtuigend genoeg geweest zijn, want tot onze eigenste ver-

bazing werden we geselecteerd voor de finale in HetPaleis in antwerpen. 

Goed voor een maandje extra toneelvibes.

Ten tweeden male was het lot ons weinig gunstig gezind. een onschul-

dige hand had ons uitgeloot om te festiviteiten op gang te schieten om… 

10 uur ’s morgens. Het werd geen onverdeeld succes. Het begon al bij het 

uitladen van decor en rekwisieten: een aantal essentiële props ontbraken, 

waardoor de rekwisiteurs in volle paniek de antwerpse Vogeltjesmarkt 

moesten afschuimen op zoek naar onder andere een golfstick. Met suc-

ces overigens. In de muzieknummers gingen we meermaals stevig uit de 

bocht en Steven VP, anders een toonbeeld van professionalisme, presteer-

JUBIlEUMprODUCTIES
2008 Jesus Christ Superstar (Webber/Rice); regie Stefan Van Guyse 

1983-84 Jubileumshow; Robert Borremans (175 jaar College)

COllEGE EN prESENTATIE
2009 ‘geheim’ (zie p. 24); regie Domien van der Meiren

2007 Titus (naar Shakespeare); regie Jan Geers

2006 antigone (anouilh); regie Gabriël van Landeghem

2005 amadeus (Schäffer); regie Stefan van Guyse

2004 Herkules (Van Woensel); regie Johan De Paepe

2003 ajax (Sofokles); regie Jan Geers

2002 Mariken van Nieumegen; regie Marilou Mermans 

2001 Mistero Buffo (Dario fo); regie Gabriël van Landeghem

2000 In Jeans (eigen creatie); regie Peter Thyssen

1999 De Snob (Peter Perceval naar Molière); regie ann Nelissen

1998 Hamlet (Shakespeare); regie Jef Mellemans

1997 Geschiedenis van een paard (M. Rozowsky naar Tolstoi); regie eddy asselbergs

1996 De wijze kater (Heijermans); regie elfi van Oeteren

1995 anatevka (Stein/Bock); regie Gabriël van Landeghem

1994 Ifigeneia (euripides); regie Jef Mellemans

1993 Romeo en Julia (Shakespeare); regie Loes van den Heuvel

1992 Tijl Uilenspiegel (Hugo Claus); regie Ward Rooze

1991 Midzomernachtsdroom (Shakespeare); regie Gabriël van Landeghem

1990 Mijnheer Puntila en zijn knecht Matti (Brecht); regie Pol Stabel

COllEGE EN HEIlIGE FAMIlIE
1989  Testament van een hond (Suassuma); regie Luc Van Brussel

1988  Knecht van twee meesters (Goldoni); regie Pol Stabel

1987  Ons stadje (Wilder); regie Roger Bolders

1986  De ingebeelde zieke (Molière); regie Martin Gyselinck

1985  Pantagleize (De Ghelderode); regie Stef Desmyter

1982  De fysici (Dürenmatt); regie Martin Gyselinck

1981  De revisor (Gogol); regie Martin Gyselinck

1980  Zes dagen of voor eeuwig (Laurence Lee); regie Martin Gyselinck

1979  De burger-edelman (Molière); regie Luc van Brussel

1978  De gecroonde leersse (De Swaen); regie Martin Gyselinck

1977  Vijgen na Pasen 

de het om ei zo na te laat op scène te verschijnen door een iets te lang 

uitgesponnen toiletbezoek. De hoofdvogel was bijgevolg niet voor ons 

weggelegd.

Musical part I: Anatevka 
Wie de laatste tien jaar – lang of kort – in een schoolproductie op of naast 

de planken heeft gestaan, kon er niet omheen. De naam anatevka (ofte 

‘fiddler on the roof’) doet de oogjes van menig door de wol geverfde to-

neelrat blinken. acht tot de nok gevulde zalen, zelfs het gangpad werd vol 

stoelen gezet. Het ene kippenvelmoment na het andere. Tranen van ont-

roering bij het publiek. Regisseur Gabriël (Gabber) Van Landeghem reali-

seerde een ware tour de force. 

Het lijstje ingrediënten alleen al oogt imposant: <<<
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< aantal acteurs en actrices: 92 (28 SJKS, 

42 OLVP, leerkrachten 17, gastspelers: 6)

< Dansers: iedereen danst

< Zangers: iedereen zingt (versterking koor door 

10 à 15 goede stemmen uit schoolkoren)

< Muzikanten: 26 (veel gasten)

< Technische hulp: 4 souffleuses, 4 repetenten, 

11 rekwisiteurs (500 rekwisieten),  

1 scenografe, 5 decorbouwers, kostuums  

voor droomscène door afdeling 

Toneelkostuums academie Sint-Niklaas,  

1 toneelmeester, 1 orkestregisseur.

Het begon – zo wil de overlevering – al bij de 

eerste repetitie. De Gabber, in een begenadigde 

bui, wist de voltallige mannelijke cast (leer-

krachten én leerlingen) ervan te overtuigen een 

woeste baard te laten groeien. Hij hield er ook 

zo zijn eigen methodes op na. Dirk Hennebel, 

die zich voor de gelegenheid had laten omtur-

nen tot regie-assistent (lees: slaafje), getuigt: “Hij 

maakte een beetje herrie hier en daar, hij orga-

niseerde een kleine etnische zuivering onder de 

skiërs, er vloeide een traantje links, er vloeide 

een traantje rechts, zodat, mocht er iemand naar 

de repetitie komen kijken, hij toch zou kunnen 

zien dat er serieus gewerkt werd.” 

Gabber zelf hield zijn doelstelling echter be-

scheiden: “als we per voorstelling 20 mensen 

kunnen raken, ben ik tevreden”. Na ruim 400 

uur noeste arbeid stond het er dan toch maar 

en werd Gabbers doel ruimschoots bereikt: die 

twintig mensen werden er ruim 4000. ‘Dit is 

onze absolute limiet!’ klonk het – uitgeput en 

schor maar très content – eensgezind vanuit de 

toneelploeg. ‘Het was een schone voorstelling. 

Dat neemt niet weg dat het pure waanzin was. 

Slavendrijverij, maandenlange dwangarbeid. 

Maar ’t ergste is … we zijn er nog dankbaar voor 

ook. Bedankt, Gabber. Dat kartonnen anatevka 

was voor ons de mooiste plek op aard’,’ verklaar-

de Dirk Hennebel achteraf.

als je hoort welke moeite het kostte, werd om dit 

spektakel op de planken te krijgen, zou de moed 

je welhaast in de schoenen zakken om je nog-

maals aan deze titanenarbeid te wagen. en toch! 

Musical part 2:  
Jesus Christ Superstar
In het kader van de festiviteiten rond het dub-

bele eeuwfeest ontstond al snel het idee om 

het traditionele toneelpad te verlaten. 

Musicalfreak en -specialist Jeffrey De Block, 

die eerder al de muziek bij het stuk ajax ver-

zorgde, zette zijn schouders onder het pro-

ject. De lat werd meteen erg hoog gelegd: 

Jesus Christ Superstar van Webber moest en 

zou het worden. 

Voor één keer zouden de wegen van College en 

Presentatie zich scheiden. Voor één keer werd 

ook de gewoonte doorbroken om de acteurs 

enkel te recruteren uit de vijfde- en zesdejaars. 

Iedereen – van het eerste tot het zesde jaar – 

kon zijn kans wagen. een oproep die allerminst 

in dovemansoren viel.

Dat het gekkenwerk zou worden, stond al van 

meet af aan vast. Waar anatevka destijds door-

spekt was met dialogen, wordt Jesus Christ van 

begin tot eind gezongen: geen sinecure voor 

een ploeg die op musicalvlak nog erg groen 

achter de oren was. 

Stefan Van Guyse, die eerder al het fel ge-

smaakte amadeus regisseerde, werd aangetrok-

ken voor de regie. een schare collega’s trokken 

mee de kar. Op het einde van het schooljaar 

2006-2007 werd de cast samengesteld, zodat er 

vanaf het prilste begin van het nieuwe school-

jaar gerepeteerd kon worden. Tot drie keer per 

week werden de troepen samengeroepen voor 

repetities (samen)zang, muziek, dans en spel. 

Het moordende repetitieschema deed een aan-

tal leerlingen afhaken, maar wie bleef was dub-

bel gemotiveerd.

Het spannendste moment, de verhuis van de 

turnzaal naar de feestzaal, waar orkest en spel 

elkaar voor het eerst zouden ontmoeten, kwam 

pas in de kerstvakantie. Bewondering en ver-

wondering aan beide kanten: zowel muzikan-

ten als acteurs hadden de voorbije maanden 

apart van elkaar keihard gewerkt, maar hadden 

er geen flauw idee van hoe ver hun collega’s al 

stonden. al snel werd ook duidelijk dat er nog 

heel wat werk aan de winkel was: speelklaar was 

de musical allerminst, maar iedereen had al snel 

zijn favoriete songs en personages.

De traditionele verhuis naar de Stadsschouw-

burg verliep nog koortsachtiger dan gewoonlijk. 

Musicals vergen nu eenmaal een pak meer or-

ganisatie en techniek en we hadden maar twee 

dagen, want de première was niet op vrijdag, 

maar al op donderdag. 

Regisseur Stefan en huisregie-assistent Wim Van-

dervreken werkten samen met het schouwburg-

personeel tot diep in de nacht om de acteurs op 

de juiste manier uit te lichten. De geluidsverster-

king – zeer delicaat, maar essentieel – zou pas in 

laatste instantie komen. 

Uitzonderlijk werd de volledige cast donderdag-

middag lesvrij gemaakt voor de generale repe-

titie. Ondanks het feit dat het cliché wil dat een 

slechte generale een goede première betekent, 

zaten we na de generale echter allen met seri-

euze twijfels. Het geluid leek nergens naar: veel 

gefluit, zangers die de muziek niet konden ho-

ren en vice versa met tal van valse noten en een 

groeiende onzekerheid tot gevolg.

Tot om 20 uur het doek open ging en met één 

blik op de eivolle zaal de adrenaline begon te 

stromen! De geluidstechnici hadden mirakels 

verricht, waardoor het geluidseuvel grotendeels 

weggewerkt werd. In één lange rush – vijf voor-

stellingen op rij – leefden we een weekend lang 

op euforie en een stevige portie applaus. 

En verder 
De toneeltrein dendert ondertussen verder. 

Nog voor het eindapplaus van de musical weg-

gestorven was, circuleerden al enkele namen 

van potentiële regisseurs. Na enig heen- en 

weerbellen werd Domien van der Meiren bereid 

gevonden de College- en Presentatietroepen 

toneelmatig aan te vuren. Op het moment dat 

u dit leest zijn de audities voor het nieuwe stuk 

– dat tot op vandaag een goed bewaard geheim 

blijft – al achter de rug. 

afspraak begin 2009 in de Stadsschouwburg!

BN

Geschiedenis van een paard (1997)
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Gemiste kans voor wie de handdoek gooide 

en met pensioen ging vóór september 2007.  

’t Wordt lang uitkijken voor hen die pas in sep-

tember 2008 de eerste passen in het lerarenbe-

staan zullen zetten.

en ’t is iets speciaals geworden, niet? 

Dat het bijzonder ging worden, wisten we al 

van op de personeelsvergadering van mei 2007. 

Daar werden alle feestelijkheden voorgesteld. 

We waren er na afloop niet zo gerust in. Noch-

tans had de directie ons proberen geruststellen. 

jubiLeumjaar 2008

Het was de moeite waard
2007-2008. Feestjaar 2008. Kon uiteraard niet zomaar onopgemerkt voorbijgaan. Mocht geen gewoon school-
jaartje worden van dertien in een dozijn. Dat moest iets worden dat we ons nog lang gingen herinneren,  
dat moest iets worden waar we de rest van ons leven met trots aan zouden kunnen terugdenken, dat mocht  
aan de ribben blijven plakken, dat mocht iets worden om fier op te zijn, een jaar om in te kaderen. Om voorbije  
en komende generaties leerlingen jaloers op te laten worden, zo van: tedju, dat ik daar niet bij was. 

Dat feestjaar zou immers niet veel meer werk 

betekenen. Hier en daar eens een speciaal eve-

nementje, dat wel, maar dat kwam dan simpel-

weg ter vervanging van iets anders. feestweek-

end eind september 2007? Was toch gewoon 

de vervanger van het traditionele eetweekend! 

Meer werk? Nee toch! 

Tentoonstelling 200 jaar College? Was wat extra 

werk voor de geschiedkundigen en andere his-

torisch overspannen leerkrachten, maar die de-

den dat graag, die gingen daar helemaal in op, 

die krijgen daar ‘ne kick’ van. Voor die mensen 

is een tentoonstelling organiseren beter dan 

een gezinsverpakking Prozac. Dat kon je hen 

toch niet afpakken? Poëzie-avond tijdens de 

donkerste periode van het jaar? Voer voor taal-

liefhebbers, want zeg nu zelf: gedichten bren-

gen in een sfeervol kader van halve duisternis 

en sfeerkaarsjes, daar word je als taalleraar toch 

helemaal warm van?

Je hoorde het al van in mei vorig schooljaar: 

als de directie zegt dat er in een feestjaar maar 

evenveel zal moeten gewerkt worden, dat al 

dat extra eigenlijk geen extra is en dat we ’t nog 

<<<
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graag zullen doen ook, maak dan je borst maar 

nat, leg dan je haar maar plat, hou dan je zakken 

maar dicht, want dan zal je ’t geweten hebben: 

dit wordt werken geblazen! 

Een klassieker
In 2008 gingen we geen kermiskoers rijden, dit 

werd een heuse klassieker, dit werd onze Parijs-

Roubaix. We gingen onze banden eens extra 

moeten oppompen, een gepaste versnelling 

kiezen, een tactisch plan bespreken. en we wis-

ten: tussen de kasseistroken door zou er geen 

tijd zijn om even uit te blazen, om al freewhee-

lend en een lustig deuntje fluitend de wedstrijd 

even stil te leggen. 

Geen nood, we beschikten over een uitstekend 

team: het waren niet altijd dezelfden die de 

kop moesten trekken om de groep vooruit te 

sleuren, om de anderen uit de wind te zetten. 

en wie op kop reed, kon rekenen op een hele 

schare waterdragers voor passende bevoorra-

ding. en er werd op geen inspanning gekeken: 

of het nu een vervelende kasseistrook was of 

een vlotlopend baantje: SJKS denderde als een 

goed geoliede machine over de moeilijkste 

hindernissen.

De drie ploegleiders hielden nauwgezet alles 

in de gaten: Walter Lefevere als de man van de 

grote beslissingen, met gezag over de andere 

ploegleiders, soms schijnbaar wat afwezig, maar 

op cruciale momenten plots opduikend om het 

team weer de juiste impulsen te geven; Marc 

Sergeant, het overleg, het luisterend oor wan-

neer er al eens iemand een mindere dag had; 

Danny Riis als alomtegenwoordige coach, con-

stant in de oortjes roepend en verse manschap-

pen naar de voorste gelederen loodsend.

Maar het verliep allemaal voortreffelijk, wat 

schrijf ik, voorbeeldig, we waren ervan over-

tuigd dat we de laatste grote hindernissen even 

vlot gingen nemen als de eerste. Beetje te vroeg 

gejuicht. een misplaatste honderddagengrap 

probeerde op de Carrefour de l’arbre het team 

stokken in de wielen te steken, het tempo eruit 

te halen, de kadans te breken. even slechts was 

de schwung er wat uit, werd er wat naar mekaar 

gekeken, ging er al eens iemand plots in de rem-

men, maar wat peptalk in de oortjes deed alle 

twijfel snel verstommen: we waren goed, zeer 

goed bezig en iedereen zag in dat we de zaak 

op de laatste zware strook niet mochten laten 

verwateren.

De laatste zware stroken 
Want er waren nog de opening van de tentoon-

stelling en de verwendag voor de leerlingen met 

aansluitend rockrally. Liefst allemaal in één geut. 

Liefst onder een staalblauwe hemel met duizend 

schitterende zonnen. Want zeg nu zelf: een bui-

tenactiviteit organiseren in ons kleine (voor som-

migen nog te grote) landje houdt toch wel wat ri-

sico’s in. een ganse dag buiten sporten terwijl de 

regenvlagen je om de oren kletsen en een barbe-

cue bij een graad of tien, dan is de lol er snel af. 

Voor een tentoonstelling gelden uiteraard andere 

normen: dat is plannen, meten en vooral hopen 

dat alles op tijd klaar zal zijn en dat op het uur van 

de opening de verf van de decorstukken niet te 

nat meer zal zijn. Maar dat ging in orde komen, 

zoveel was al maanden duidelijk. 

Oud-collega etienne Van Den Bossche was al 

maanden aan het plamuren en aan het verven. 

‘Rustpensioen’ zeggen ze dan. eeuwig scherpe 

etienne heeft de klus tijdig geklaard, zelfs zon-

der van een ladder te tuimelen of minstens een 

schouder of twee te breken. Voorwaar een per-

soonlijk record. 

De tentoonstellingsploeg
en die tentoonstelling, ze mag gezien worden. 

archivaris Koen Verstraeten bleek een gouden 

transfer. Wie anno 2008 in België ‘schoolarchief’ 

denkt, zegt onmiddellijk ‘Koen Verstaeten’. Pro-

beer maar eens ne man of vijf bijeen te krijgen 

om over grijze, stoffige materie als schoolar-

chief een paar uurtjes door te bomen. Koen vult 

met gemak een anton van Wilderodezaal voor 

zijn studienamiddag over het behandelen, ver-

pakken en catalogiseren van documenten die 

bestemd zijn voor het schoolarchief. ah zo, ge 

dacht dat dat allemaal werd meegegeven met 

het oud papier?

Uiteraard kon Koen voor de tentoonstelling een 

beroep doen op onze huishistorici. Dit jaar la-

gen de prioriteiten van onze plaatselijke tophis-

toricus eric Balthau begrijpelijkerwijze op een 

ander vlak. Zijn bezorgdheid over het verleden 

werd dit jaar geruild voor een hele reeks kopzor-

gen over de toekomst. Maar ik kan historiemin-

nend Vlaanderen geruststellen: hij komt terug, 

zoveel is zeker. Die tentoonstelling werd dus dè 

uitdaging voor de bende jonge leeuwen. Tom 

De Paepe is gekweekt door de meester zelf, dus 

dat kon geen probleem zijn. Steven Van Dries-

sche geeft ondertussen toch ook al drie jaar les 

aan ons instituut en kent dus ook al het klappen 

van de Balthauzweep. Maar dan was er nog Vin-

cent De Meyer. Vincent who? Vincent De Meyer, 

de meest flexibele onder de collega’s: regent 



IC HOU JUNI 2008 27

SCHACK-BOEK

engels-geschiedenis-godsdienst èn licentiaat 

ge schie denis. Dus in alle handen goed. Kan les 

geven van het eerste tot het zesde jaar en werk-

te ook nog op het archief. Steeds even energiek. 

Steeds even blijgezind, steeds met sigaret. Drie 

mannen om mee naar den oorlog te trekken.

Toch blijft er een zeker risico op een stoffige, 

duffe, kleurloze bedoening wanneer je een 

tentoonstelling exclusief in handen van histo-

rici geeft. Daarom reeds van bij de start van de 

voorbereidingen er wat creatieve geesten bijge-

haald.

Creatieve inbreng
erik Bielen, de laatste der encyclopedisten 

(faems niet meegerekend uiteraard, maar die is 

buiten competitie), fervent bezoeker van topten-

toonstellingen van in Lapland tot in de Kalahari, 

over de kunst in prehistorische grotten tot de 

vliegende tuigen van Panamarenko. erik heeft 

het allemaal gezien, slaat het op op zijn harde 

schijf en weet die kennis op precies het gepaste 

moment weer aan te klikken. Kortom, een auto-

riteit, het gezagselement om de welpen in toom 

te houden. 

Patrick Braem! Kunstenaar pur sang. Schilderijtjes 

nodig voor de tentoonstelling? Hoeveel? Tien, 

twaalf, zeventien? en Patrick Braem begint eraan. 

Met goesting. Zoals ‘nen echten’ ontploft hij wel 

ne keer of twee, maar dat is om zijn teveel aan 

energie te kanaliseren. en als de deur wat harder 

dichtslaat dan gewoonlijk, weten we: da komt 

hier dik in de sjakos. Van icoontjes tot Karel ap-

pels: u vraagt en Braem schildert. als ne Rubens, 

op bestelling. Maar alles wel 100% van de hand 

van de meester zelf. Ik denk ten andere dat zijn 

eigenste Bernadette er nog niet naar mag kijken 

vooraleer ze af zijn. Die lange gang was hem op 

het lijf geschreven. Bij wijze van test het schilde-

rij van de boekenruggen eens opgehangen een 

week of twee voor de opening. Was ik de enige 

die dacht dat het een foto was? Ik heb nochtans 

pas dit jaar mijn glazen laten aanpassen. 

Dirk De Waele. Komt geen sleet op. Zoals goeie 

wijn: elk jaar beter. Ziet overal een oplossing in. 

Mediator tussen de borrelende ideeën van ide-

alisten en de grenzen van de professionals. Met 

andere woorden: niet alles wat gedacht werd 

kon uitgevoerd werden door de werkmannen. 

Maar toch veel. Dankzij Dirk. Heeft begrip voor 

ieders wensen maar kan als een patron zijn 

werkmensen verdedigen en beschermen.

En Sandra!
en natuurlijk hoorde Sandra erbij. Creatieve mil-

joenpoot. Bruist van de ideeën. Gooit zich voor 

1000% in de strijd. Heeft een heel jaar van de 

tentoonstelling geleefd. Bestudeerde duizenden 

foto’s, mislukte een paar keer toen ze de harde 

schijf van haar computer onderwierp aan een 

crashtest. Sandra het goudhaantje. Lukte dit jaar 

dus de triple: tentoonstelling, lesgeven en gezin. 

ah ja, want thuis is er de zorg voor echtgenoot 

Gust. en Gust is niet de eerste de beste. Gust is een 

vijftiger die het College verliet begin van de seven-

ties. en Gust was ‘gene gemakkelijken’. Zijn naam 

bleef in leerlingenmiddens bekend tot diep in de 

eighties. Toen was het nog slechts zijn naam, want 

toen lag hij al jaren braaf aan de voeten van zijn 

Sandra. er kwam de zorg voor de twee kinderen: 

Michiel en Peter, die qua fratsen en verstand na-

tuurlijk niet voor hun vader mochten onderdoen. 

Toen die kinderen wat groter werden, kreeg San-

dra het aanbod van haar leven: godsdienstlessen 

op ’t College. 

en Sandra is ter gelegenheid van de tentoonstel-

ling eens in het familiearchief gedoken. Ze heeft 

niet lang moeten zoeken. Ze had rap prijs. een 

nota in een agenda van het eerste jaar (de toen-

malig zesde Latijnse). Wat zeg ik? Die agenda 

stond vol! en de agenda’s van de volgende ja-

ren? Idem dito! Bruikbaar voor de tentoonstel-

ling, dacht Sandra. een bloemlezing aan nota’s 

gaande van “U beslist niet zelf wanneer de lich-

ten worden ontstoken” tot verscheidene keren 

“Werkhouding tijdens de studie laat te wensen 

over” en “Met die houding kom je in de studie 

niets doen”. Geen zware feiten dus, maar wel al-

les dat erop wijst dat het College de handen vol 

had met Gust. en dus heeft Sandra van enkele 

van die nota’s een speciaal muurtje gemaakt op 

de tentoonstelling. als je die nota’s op de ‘wall 

of shame’ leest, denk je al snel: van die kadee zal 

wel niets in huis gekomen zijn. Mis poes. Gust 

is Mister Toyota europe geworden, bepaalt nu 

inderdaad zelf wanneer de lichten ontstoken 

worden en beoordeelt de werkwijze van enkele 

honderden personeelsleden.

’Minne slinger hang stul’
andere eyecatcher op de tentoonstelling is na-

tuurlijk de slinger van foucault. Slechts een paar 

maanden na de première in het Panthéon in Pa-

rijs hing die al te slingeren in de Collegekerk. Die 

slinger is uiteraard de dada van de plaatselijke fy-

sici. Guy Van Haute kwam er voor uit pensioen. Die 

droomde daar al jaren van. Danny Baart zat dagen 

te schuren en te polieren om de weerstand van 

lucht en andere ingewikkelde omgevingsfacto-

ren op de bol zo minimaal mogelijk te houden en 

vraag Geert Verwilligen geen uitleg over dat geval, 

want dan raak de je eerste uren niet naar huis. 

Wist je dat die slinger nog altijd voortleeft in het 

Sint-Niklaas dialect? als je als Sint-Niklazenaar 

het juiste antwoord niet kunt geven op de vraag 

hoe laat het is, kan je antwoorden dat het tijd is 

om je leven te beteren. Maar het antwoord van 

‘nen echten’ al eens gehoord? “Kort van min bul, 

wangt minne slinger hang stul”

Zo werd het dus geen tentoonstelling van dood 

materiaal waarbij een kil herfstgevoel nooit 

veraf is, maar een weerom tot leven wekken van 

het verleden in al zijn facetten: in grote en kleine 

verhalen, met aandacht voor de interesses van 

iedereen. eens te meer een aanrader dus.

verjaardagsweekend  
9 tot 11 mei 2008
Op de dag van de opening van de tentoonstel-

ling was er de verwendag voor de leerlingen.

Hoeveel eieren Danny Van Royen naar de arme 

Klaren heeft gebracht is een goed bewaard ge-

heim, maar ’t zullen verscheidene kartonnekes 

geweest zijn. Want Deboosere had het ons al 

voorspeld: de eerste veertien dagen van mei, 

daarop kon je veel geld verwedden. “Dat weer 

staat zo vast als in mei ‘40”, zou mijn vader zeg-

gen. Van ’s morgens tot ’s avonds zeven zonnen 

aan de hemel: ideaal weer om te sporten, te 

bosspelen, te fietsen, te kanoën, te stadszoek-

tochten, te barbecuen, te pita-eten en vooral: 

school als school een dagje te vergeten. Onver-

getelijke uren op ’t Ster, Puyenbroeck, in Gent, 

Brugge, antwerpen, tot zelfs bij onze toekom-

stige zuiderburen in de ardennen. 

Met als toetje de rockrally, georganiseerd door 

onze huisrockers: Thomas Verougstraete, Bert 

<<<
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De Gendt, Jan Ongena, Pieter De Geest en Stijn 

Verhaeghe. Het was goed, het was af. Ik heb het 

zelf niet meegemaakt, ik heb daar de leeftijd 

niet meer voor. Ik ben al eerder aan Rimpelrock 

of alzheimerrock toe. en dan nog. Vijftigers 

en meer hoeven niet meer te rocken. Da’s iets 

voor jonge gasten. als die stagediven vallen 

hun valse tanden nog niet uit hun mond en als 

ze hun T-shirtje uittrekken kan je hun tattoo’s 

nog lezen. Want de tattoo’s bij de overjaarse 

rockers van onze leeftijd lijken meer aquarellen. 

Nee, laat de rockconcerten maar aan het jonge 

volk. Ik krijg steeds de kriebels als ik de vedet-

ten ‘uit onzen tijd’ nog op een podium zie 

staan. Zelfs The Rolling Stones. Mick Jagger een 

sekssymbool? Laat me niet lachen. elk jaar een 

laag plamuur bij en hij kan weer eens onder de 

mensen komen. ah ja, dan is er ook nog Keith 

Richards met obligate bandana die zijn weinige 

hersencellen bijeen moet houden. Och, voorbij 

is voorbij. Stoppen op ’t moment dat het nog 

goed is. Will Tura en Willy Sommers kunnen al 

jaren de deur niet meer uit zonder hun haar-

stukje (zeg maar gerust een ferme ‘pariek’) en 

de helft van The Beatles ligt al onder de zoden. 

Dus, plaatsmaken voor de jeugd. en uw eigen 

plaats kennen. Dus koos ik resoluut voor den 

opkuis the morning after.

Dat verliep allemaal heel vlot dankzij een onbe-

staand en ter plekke uitgevonden ruimplan van 

Bert De Gendt. Matthias Verougstraete stak er 

nog een sigaretje meer bij op en trok zich met 

Stijn Verhaeghe, die duidelijk aan het eind van 

zijn Duits was, en Pieter De Geest terug om de 

puinhoop backstage op te ruimen. Grenzeloze 

bewondering heb ik voor die mannen. Mat-

thias heeft nog wat verantwoordelijkheden in 

een andere school van onze scholengemeen-

schap. Bert is turnleraar, dus immerfit, maar ook 

jonge vader en vertrok ’s maandags alweer op 

sportkamp met de 6WSP, liefst in het buiten-

land. faut le faire hé mensen. Probeer dat maar 

eens te verkopen aan moeder de vrouw. Pieter 

is nog piepjong, die kan dus de wereld nog aan. 

Toch altijd in de weer, met een bedankje hier en 

een aanmoedigend woordje daar. Oud-student 

van mij. Heb ik het dan toch nog niet zo slecht 

gedaan? Jan Ongena is eveneens oud-student 

van mij (zie je dat mijn houdbaarheidsdatum als 

rocker al lang overschreden is?) maar vooral va-

der van 3 jonge Stekenaars. echtgenote Liesbet 

zaagt daar allemaal niet over. Ze vindt het soms 

wel zwaar, maar er klinkt telkens een ondertoon 

van (terechte) bewondering voor hare Jan door. 

en Stijn? Heeft een waanzinnig schooljaar achter 

de rug. Internationaal project, rockrally, studie-

coach, er mag bij wijze van spreken geen idee-

tje opborrelen op school of Stijn is van de partij. 

Komt daarbij dat de enkele weken oude armin 

het juiste slaapritme nog niet te pakken heeft 

gekregen. Cafeïne en nicotine houden Stijn 

voorlopig overeind. Stijn heeft zijn echtgenote 

op zijn blote knieën moeten beloven het na het 

pinksterweekend wat kalmer aan te zullen doen. 

Wait and see. 

’Die mannen van ’t onderwijs 
met hun verlof!’
Ik stond de zaterdag van de opkuis in de file bij 

de beste bakker van Sint-Niklaas. Werd ik daar 

verbaal geattaqueerd door een overjaarse tach-

tiger die van ver geroken had dat ik in het on-

derwijs stond en die meende me nog eens goed 

het grote aantal vakantiedagen in het gezicht te 

moeten wrijven. “Toch schoon weer voor een 

zoveelste verlengd weekend in ’t onderwijs, hé 

meester. en dan is de paasvakantie nog niet zo 

lang gedaan en het groot verlof al in zicht.” 

Tegen mij persoonlijk mogen ze zoiets zeggen, 

maar ‘in ’t onderwijs’ was er teveel aan. Dan denk 

ik aan al die collega’s die vele uren hebben ge-

stoken in voorbereiding en uitwerking van van 

alles en nog wat, dan komen de zoveel slapeloze 

nachten, de hectoliters cafeïne mij voor de geest. 

Dan krijg ik ‘ne rooie nek’ zoals mijn vader zegt 

en dan is het best aan zelfevacuatie te doen. 

Op de middag ben ik dan maar weer naar de 

bakker gegaan. Nadat we een paar uren had-

den gezwoegd met dranghekkens, lege bak-

ken, volle bakken, een halve speelplaats hadden 

opgeveegd en bijna het leven hadden gelaten 

bij de ontploffing van een gasfles. De prefatale 

tachtiger stond er niet meer. Waarschijnlijk aan 

het indutten bij de zoveelste herhaling van het 

Rad van fortuin of Thuis.

pure verwennerij
Wat we met het korps gepresteerd hebben dit 

jaar mag gezien worden, mag geweten zijn en 

moet ook wat gewaardeerd worden. en dat had 

de directie goed begrepen. Het korps had zich 

immers met een machtige eindjump over de 

meet geworpen. Om den Boonen jaloers te ma-

ken. Nu mocht de riem er even af. Geen frieten 

en champagne in het hotel. Neen, op Pinksteren 

zelf pure korpsverwennerij in … Gent. en voor 

allemaal: leerkrachten, ondersteunend perso-

neel, keuken- en onderhoudspersoneel, inter-

naat en schoolbestuur.

Onthaal ’s morgens in de Calfac met koffie, thee 

en fruitsap. Dan de bussen op naar verschillende 

locaties: een museum, drie kastelen, een start-

plaats voor een fietstocht en een vertrekpunt 

voor een wandeling. 
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Gent en omgeving
De fietstocht bracht de zowat 60 deelnemers 

naar Sint-Martens-Latem met zijn, tot verbazing 

van velen, nog grotere villa’s dan in de Olmen-

straat, verder tot in Drongen, maar reeds met 

een snelle drankpauze even buiten Gent. acht 

minuten fietsen en al aan drinken toe. Zou dat 

dan toch zo typisch voor het College zijn? Mie-

le, volkszanger van Zottegem, had een hit met 

“Maar bij ons stierf er nog niemand van den 

dust”. Op ’t College zeker niet. 

De museumbezoekers waren wildenthousiast 

over hun bezoek aan het museum Dhondt-

Dhaenen in Deurle. De stappers hadden wat 

pech met een gidse die dacht dat ze een safari 

moest leiden in Kenia, maar het heerlijke zomer-

weer in het prachtige decor kon de pret niet 

drukken.

Ikzelf had gekozen voor een kasteelbezoek. 

Laarne? Dat deed me wel wat, want ik kon al ra-

den wie daar voor gids ging spelen. en dat deed 

iedereen deugd. eric was back. al goed genoeg 

om zijn publiek ruim anderhalf uur te boeien in 

wat we zijn biotoop mogen noemen. Met nog 

een paar maanden herstelverlof zal hij dra de 

oude zijn, heeft het College eindelijk zijn Pirenne 

terug, wordt het machtsvacuüm bij de historici 

weer ingevuld.

evenwel geen Laarne voor mij, ik belandde bij 

de groep naar het Gravensteen. We mochten 

niet klagen. De gids had wel wat last van ‘den 

trak’. Hij probeerde het te verbergen, maar hij 

straalde bij het begin van de rondleiding zeker 

nog geen Balthau-zekerheid uit. Hij stond ons 

op te wachten aan de grote poort. evenwel 

zonder zich bekend te maken. al eens naar de 

troepen kijken, moet hij gedacht hebben. Want 

ja, onderwijspubliek zie je als gids nu eenmaal 

niet zo graag komen. Moeilijke mensen. Slimme 

mensen. Mensen die het veelal beter weten – of 

willen weten – dan de anderen. Letten nog min-

der op dan hun leerlingen. Dus toch maar even 

van aan de zijlijn bekijken.

De ‘kabas’ van de gids
Zweten ook. Het was warm, toegegeven. Maar 

zelfs in de ondergrondse paardenstal bleef hij 

blinken. Nochtans, aan de hand van onze eerste 

vragen moet hij zich toch al vrij snel op zijn ge-

mak gevoeld hebben. Hij moet toch al vrij snel 

ingezien hebben dat er bij onze groep geen 

slimme vraag werd gesteld, laat staan dat er een 

historicus bij was. Per slot van rekening had hij 

bij moeilijke vragen nog altijd zijn kabas. Want 

dat valt op: gidsen hebben steeds een grote ka-

bas bij zich. 

Wat zit daar dan in, vraagt een mens zich af. 

Boterhammen en een thermos? Waarschijnlijk, 

want een gids met een frigobox is geen zicht. 

Documentatie? Die van ons heeft na lang bla-

deren in zijn brochure één enkel prentje ge-

toond. Dus veel documentatie zal daar wel niet 

ingezeten hebben. Misschien een touw om ie-

mand uit de vergeetput te redden? Inderdaad, 

die vergeetput is er nog steeds. Deze keer heb 

ik er geen nachtmerries aan overgehouden zo-

als in het vierde leerjaar, maar leuk lijkt me toch 

anders. Ten andere, ook die dwangbuis ligt er 

nog, evenwel niet meer centraal zoals 42 jaar 

geleden.

Voor de kabas tipten we ook op een rolleke 

plakband voor wanneer een of andere gek voor 

een onnozel fotoken zijne kop door de guillo-

tine steekt en dat machientje toevallig afgaat. Of 

zich prikt aan een gerechtszwaard. Volgens onze 

gids zijn er zo negen van die zwaarden, elk goed 

voor 100 koppen. Nu ja, in Sint-Niklaas zou zo’n 

zwaard voor hooguit 50 koppen dienen, met al 

die dikke nekken, weet je.

Of proper ondergoed? Voor wanneer je twee 

groepen onderwijsmensen op één dag moet 

gidsen.

Maar kom, genoeg gelachen met die mens, hij 

verdient beter, want hij deed dat schitterend. 

Begon niet luidop te lachen met onze historisch 

stomme vragen, gaf geen straf toen we weer 

eens niet met volle aandacht naar zijn profes-

sionele uitleg luisterden en dreigde zelfs niet 

met strafstudie toen we hem even in een ‘groen 

manneken’ verkleedden.

Ne goeie mens. Van Moerbeke. Historicus. Nog 

een paar jaar oefenen, slagen voor een examen 

van den eric voor het zesde jaar en hij mag ko-

men solliciteren.

Aanschuiven aan het buffet
Na het kasteelbezoek een fotozoektocht naar 

het Sint-Lievenscollege voor de broodjesmaal-

tijd. eerst intekenen voor één van de zeven the-

matische stadswandelingen van de namiddag. 

Wat zeg je? Broodjesmaaltijd? Stel je dan maar 

snel wat anders voor dan ne koek met toespijs! 

Broodjes met een hele variatie aan beleg. 

Daarnaast afdeling nummer twee: Danny Van 

Royen aan de maxipan (doorsnede ongeveer 

een meter) met omelet en vers spek. Hij doet 

dat graag, dat zie je van ver, zijn baard begint 

er dan van te glimmen. Danny Van Royen: de  

<<<
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stachanovist voor wie werken ook plezier maken 

kan zijn. afdeling nummer drie: Marc Buytaert aan 

de beenhesp. fijne sneetjes, professioneel gesne-

den, juist zoals het moet. Had die geoefend? 

en de first ladies maar wijn uitgieten. en dan kof-

fie, om het middagdipje veilig door te komen. 

Want de 14 stadgidsen stonden ons al op te 

wachten. Hadden hun consignes gekregen: een 

goed uurtje wandelen, wat luchtige uitleg en 

hier en daar een schaduwplekje opzoeken om 

een gebouw eens langs de buitenkant te bekij-

ken en natuurlijk de mensen eens laten drinken 

(‘de dorstigen laven’, wapenspreuk van SJKS). 

Want om 16 uur moesten we al op de volgende 

afspraak zijn.

Watertoerisme
16 uur? Dat was te laat voor iets serieus en te 

vroeg om al te gaan eten. fotozoektocht tot 

aan de steiger van de ‘Watertoerist’, toeristische 

rondvaarten op de Leie en de Lieve in hartje 

Gent.

Ik ga er hier niet te veel over uitweiden, onder 

meer om onze leerlingen niet op slechte ideeën 

te brengen, maar ik kan u zeggen: het ging er 

bijwijlen wild aan toe. Laten we het er op hou-

den dat ‘watertoerisme’ als begrip hier helemaal 

op zijn plaats staat en dat het soms meer op raf-

ting leek dan op een geprepensioneerd rond-

vaartje in Gent. 

In boten van andere maatschappijen dienden 

de paraplu’s om de felle zonneschijn te ontwij-

ken. Bij onze boten (het leek met die groene 

polo’s wel op de inname van Gent door SJKS) 

dienden die waarvoor ze gemaakt zijn: om wa-

ter tegen te houden, van welke kant dat water 

dan ook kan komen. Veel helpen deed het alle-

maal niet: nat werden we toch.

Na de bootjesaffaire kon centrum Gent weer 

ademhalen: de groene furie was via een foto-

zoektocht verdwenen naar de amadeus in het 

Patershol. Smakelijke afsluiter van een onverge-

telijke dag. 

Rustige busrit naar huis. Met onze bus toch. 

Kwatongen beweren dat op de laatste bus Lu-

cien Naudts nog een uiteenzetting annex kwis 

heeft georganiseerd over het onderwerp ‘e17’. 

Maar dat zal wel roddel zijn, want Lucien en 

drank? Dat geloof ik niet!

In elk geval een dag om in te kaderen. als ver-

wendag kon dat tellen en de directie had het 

wel in de mot: met dit korps kan je ver, heel ver 

gaan.

De riem eraf
en zo bollen we naar het einde van een su-

perdruk schooljaar. ’t Was druk, maar ’t was de 

moeite waard en de appreciatie mocht er zijn.

Nog even de openschooldag en de examens 

verteren en de riem kan eraf. Voor twee lange 

maanden. Tijd om de batterijen weer op te 

laden. De directie kan je deze zomer spot-

ten in Spanje, Italië en frankrijk. Heel wat col-

lega’s trekken onmiddellijk na het laatste ou-

dercontact met leerlingen (derdejaars) naar 

de Cévennes (aan die ouwe rakker van bij de 

bakker: dat noemen die mensen ook ‘verlof’ 

hoor, en daar krijgen ze geen ‘recup’ voor) 

en verder zullen ze zowat overal in en buiten  

europa te vinden zijn.

Om twee maanden lang eens aan wat anders 

dan aan school te denken. Wat zeg je? Ik weet 

nu al dat ik de eerste twee weken elke nacht 

steevast van ‘school’ zal dromen. Het hele 

schooljaar en alle leerlingen zullen ’s nachts de 

revue passeren, in de meest onmogelijke en ab-

surde combinaties. Dan zal er wat rust zijn, maar 

eens augustus begonnen, begint dat te kriebe-

len: je begint het hele schoolgedoe te idealise-

ren en de grootste schurk uit je klas wordt het 

braafste engeltje. 

en je houdt wel van dat gras dat nu de kans 

krijgt om tussen de stenen van de speelplaats 

te groeien, maar als je half augustus je klas eens 

gaat opzoeken in de gang van de eerstes en je 

ziet die lege klas, maar je weet dat daar Julien 

zat, en daar Birgit en Kaat en evie en Matthias 

die niet kon zwijgen, dan weet je dat het echte 

leven weer op 3 september zal beginnen.

Herman Schack
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Het huidige directieteam verwelkomde op woens-

dag 23 april:

de bisschoppelijke overheid:
de bisschop van Gent, Mgr. Luc Van Looy, en de 

oud-vicaris voor onderwijs en de huidige vicaris 

e.H.Paul Van Paepegem en e.H. Stefaan Van Der  

Kelen (Mgr. Luysterman was verontschuldigd);

haar voorgangers:
oud-superiors e.H. Georges De Lange en e.H. 

Daniël De Smet; oud-provisor e.H. Jaak Denauw; 

oud-internaatsbeheerders e.H. Palmeer De Ke-

sel en e.H. frans Hendrickx en de oud-directeurs 

van de basisschool, Raoul Corrijn en William Ver-

braecken (albert De Cock was verontschuldigd);

de onderwijsverantwoordelijken  
van onze school:
de oud-voorzitters en de huidige voorzitter 

van het schoolbestuur: e.H.Georges Stuyts, e.H. 

Hubert Van Den Braembussche en Marcel Van 

Buynder (Guido Roels was verontschuldigd).

Na de ontvangst in de vergaderzaal gidsten 

de directieleden van vandaag de genodigden 

doorheen de schoolgebouwen. Herinneringen 

en anekdotes werden verteld; tegelijk was er 

verwondering en bewondering voor het gebou-

wencomplex van vandaag. Het aperitief werd 

geserveerd in de binnentuin; aansluitend was er 

een diner in de priesterrefter. 

In het spoor van Jezus van Nazareth

Mgr. Luc Van Looy sprak op 23 april 2008 naar aanleiding van het dubbel eeuwfeest van het Sint-Jozef-

Klein-Seminarie onderstaande toespraak uit in de priesterrefter van het College.

Dank voor de gelegenheid om met deze belangrijke spelers samen te mogen zijn. Heel wat ge-

schiedenis kan hier verteld worden. Heel wat anekdoten, maar vooral heel wat mensen worden 

hier herinnerd. 

We moeten natuurlijk opletten bij zulke gelegenheden dat we niet enkel de glorierijke momen-

ten en de flink geslaagde oud-leerlingen in gedachte oproepen. Wellicht is de grootste verdienste 

van een school als de onze dat we preventief gewerkt hebben aan en voor leerlingen die zonder 

ons een minder goed pad zouden opgegaan zijn. 

Voor sommige leerlingen moeten wij van ver vertrekken om er eerlijke burgers en goede christe-

nen van te maken. aan sommigen moeten wij veel energie besteden opdat ze toch maar verder 

op school zouden blijven, en dus niet in andere circuits terechtkomen.

Het samenspel van drang naar kwaliteit, topgebeuren dus, en preventie voor de zwakken is altijd 

een spanningsveld waarmee we zullen moeten rekening houden. Het vraagt authentieke opvoe-

ders om daarin te blijven staan en iedere leerling te bevestigen op het punt waar hij of zij zich 

bevindt. Het resultaat is dan altijd en voor iedereen “dat elkeen meer vrucht zou dragen”, zoals de 

parabel van de wijnbouwer ons voorhoudt.

monseigneur, (oud-)Vicarissen, (oud-)directeurs, (oud-)beHeerders Van Het coLLege

Verenigd in de priesterrefter
Het dubbel eeuwfeest van  
onze school was een gedroomde 
gelegenheid om al diegenen  
die op ‘op het terrein’ of van iets 
verderaf eindverantwoordelijk-
heid gedragen hebben om  
onze school bij elkaar te brengen. 
Geen sinecure om in de vele  
(gevulde) agenda’s een datum  
te prikken waarop iedereen aan-
wezig kon zijn. Uiteindelijk lukte 
dat. Het werd een aangenaam 
weerzien, een hartverwarmende 
ontmoeting.

<<<
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een authentieke opvoeder, zei ik. Dat is dan de 

zorg van de directie. Het aanvaarden, de on-

derscheiding van de Geest dus, is wellicht het 

voornaamste wat een directie te doen heeft. De 

spanning tussen onderwijs en opvoeding, tus-

sen uitslagen en persoonsontwikkeling zal ook 

steeds meer energie vragen. Vandaar dat een 

‘klimaat’ op school zo belangrijk is. atmosfeer 

heeft te maken met orde, netheid, in gebouwen 

en gedragingen, in relaties en woorden, in ani-

matie van de vele momenten waaruit de dag op 

school bestaat. 

Bijzonder belangrijk zijn hierbij de overgangs-

momenten, van de ene klas naar de andere, en 

meer nog de recreatiemomenten. Wellicht kan 

men een ‘opvoeder’ van een ‘onderwijzer’ on-

derscheiden door de aanwezigheid en de zorg 

die hij of zij besteedt aan de leerlingen op zulke 

momenten. een opvoeder verwijdert zich niet 

graag van de leerlingen, een onderwijzer geeft 

zijn les en voelt zich verder niet verantwoorde-

lijk voor het reilen en zeilen van de school.

Dan is er nog de titel ‘katholieke school’. De 

onderbouw daarvan, humanitair, is wat verdui-

delijkt door wat ik juist zei. Katholiek stelt liefde 

voorop, de motivering in feite van het huma-

nitaire. “Dit is Zijn gebod, dat we geloven in de 

naam van Jezus Christus en elkaar liefhebben”. 

Het grote verhaal van Jezus van Nazareth moet 

hier dus weerklinken op een eigen manier zoals 

dat op een school past. Het gaat tenslotte om 

de jonge mensen, die het recht hebben de weg 

te gaan, getoond te worden en begeleid, naar 

een bewuste keuze voor God. God moet hier op 

een of andere wijze in het vizier komen. Vandaar 

het grote verhaal van Jezus van Nazareth.

De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de 

directie, geholpen door de Pastorale animatie-

groep. Deze hebben eerst en vooral als doel-

groep de gemeenschap van leerkrachten en 

personeel (al het personeel). er zal zeker ook een 

kerngroep van leerlingen verbonden zijn aan 

de PaG. Daardoor bereiken ze de leerlingen al-

lemaal. De ouders worden ook meegenomen in 

de stroom die hier vertrekt van pedagogische-

pastorale initiaties.

Inderdaad ‘pedagogisch-pastoraal’. Twee ele-

menten die in een katholieke school onafscheid-

baar verbonden zijn, en dit volgens de brief van 

Johannes “niet enkel met woorden, maar waar-

achtig, met daden”.

Ziedaar de noodzaak van kernen in een school 

die vermenigvuldigend werken: de directie, de 

PaG, de leerlingenkern, de oudervereniging. 

Deze kernen zullen pas christelijk vruchtbaar zijn 

als ze vanuit een gelovige overtuiging werken 

aan de ontwikkeling van persoonlijkheden die 

later als eerlijke burgers en goede christenen er-

kend worden.

“Opdat jonge mensen meer vrucht dragen” daar 

gaat het dus om, intellectueel, sociaal, moreel, 

professioneel. De ingrediënten hiervan zijn veel-

vuldig; we zouden er enkele kunnen aanstippen: 

< verantwoordelijkheid in het weefsel van  

de samenleving

< christelijke inspiratie in de familie en  

in de werksituatie

< meewerken aan een positieve sfeer in  

de samenleving

< bekwaamheid fundamentele waarden te 

verdedigen vanuit het evangelie en van  

de Kerk

< met een klare identiteit in een pluralistische 

samenleving staan, in open dialoog met 

‘anderen’

< relatiebekwaamheid gebouwd op respect, 

vergeving en gemeenschapsopbouw

< opvoeder van eigen kinderen

Tenslotte komt het er op aan ‘allround citizens’ 

te vormen. Dit zal vooral gebeuren indien de 

agenten, al het personeel, en de ouders, daartoe 

uitnodigen door hun eigen levenshouding en 

waardenbeleving. 

Het komt er uiteindelijk op aan te graven naar 

de diepte van de menselijke persoon, waar we 

de waarheid in verband met de mens zullen 

ontdekken. Bij die zoektocht, eerlijk, oprecht en 

open, zullen we willens-nillens opnieuw uitko-

men bij dat grote verhaal van Jezus van Naza-

reth, de Zoon van de Vader die de wereld en de 

mensen geschapen heeft.

Mgr. Van Looy, bisschop van Gent

23 april 2008

In Ic Hou nr. 87

In deze Ic Hou staat geen verslag van de 

openschooldag van 25 mei 2008. Plaatsge-

brek dwong ons ook om de bijdrage over de 

dansshow Skairo Moves 2008 te verplaatsen 

naar het volgende nummer van Ic Hou, ja-

nuari 2009. We blikken in Ic Hou nr. 87 even 

terug op de knappe voorstelling van dit jaar 

en beloven een voorbeschouwing bij de 

show van 2009.
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Ook bij de voorbereiding en uitvoering van een 

solidariteitsperiode gaan we mee in de stroom. 

elk jaar opnieuw ziet de rivier er anders uit. Je 

herkent hem wel, maar toch…

verbonden met de school
Dit jaar kwamen we baden in een 200 jaar oude 

rivier waar een extra vleugje schoolverbonden-

heid in borrelde. Zeven projecten van mensen 

die ‘iets’ met de school te maken hadden: 3 leer-

lingen, een oud-leerkracht en 4 oud-leerlingen 

brachten hun levenswerk mee naar de school. 

Ook zij staan in die steeds veranderende stroom 

van leven. Zij trachten in een of andere vorm ‘le-

vens-zekerheid’ te brengen. Veilige rustplaatsen 

langs de oever: studiebeurzen voor kansarme 

jongeren, eten voor jeugd in Burkina faso, wa-

terputten in India, een betaalbare vakantie voor 

nieuwkomers in onze stad, … Kleine stipjes in de 

grote stroom van het leven, maar heel waardevol.

Terwijl we voorbereiden, samen met vele leer-

lingen, merk je dat er maar één weg is, en dat is 

mee met de stroom – op hoop van zegen. 

Informatiesessies voor alle jaren, activiteiten 

tijdens de middag, muziek met Studio Wadist, 

honderden leerlingen die ’s middags aanschui-

ven voor een solidariteitsmaal. alles lijkt harmo-

nieus te vloeien, maar er zijn vele handen die er-

voor zorgen dat de stroom blijft vloeien. Zonder 

de inzet van tientallen leerkrachten en een veel-

voud aan leerlingen zou de rivier van solidariteit 

niet door onze school stromen. 

als je nu achterom kijkt, kunnen we alleen maar 

zeggen dat het ook dit jaar een heel zinvolle pe-

riode was.

De voorbije acht jaar
en dat is iets wat ik de voorbije acht jaar heb er-

varen op deze school. In een traditie van 200 jaar 

is die periode een peulschil: 4%. Samen met 

mijn eigen schooltijd hier op school 14 jaar. Of 

7% van het bestaan van de school. een school 

staat of valt met de handen die ze maakt. en ik 

heb in mijn de periode hier op school gemerkt 

dat er telkens opnieuw mensen opstaan die 

hun handen willen vuilmaken, willen natmaken 

om de stroom te laten vloeien. Leerkrachten én 

leerlingen (want zonder hen ben je niets op een 

school) die telkens opnieuw ervoor willen gaan. 

Niet om de traditie in stand te houden, maar wel 

omdat ze ervan overtuigd zijn dat solidariteit en 

verbondenheid de enige weg is naar volledig 

leven. 

Dat samen vieren, samen voorbereiden en sa-

men genieten maakt écht mens. Ik ben blij dat 

ik ook mee in de stroom heb kunnen en mogen 

staan.

Wat heb je nodig om te slagen? Mensen! Men-

sen die zo ‘zot’ zijn om hun energie te steken in 

samenwerken en delen. Mensen die ervan over-

tuigd zijn dat het verhaal – het evangelie – van 

liefde blijft gelden

De stroom van het leven brengt je soms er-

gens anders dan je in het begin dacht. Zo ook 

voor mij. een paar jaar geleden ben ik naar 

West-Vlaanderen gestroomd, en vanaf septem-

ber 2008 brengt de rivier mij in een nieuwe 

schoolomgeving. 

Dankbaar voor de fijne jaren op school, kies 

ik voor een job die veel dichter bij mijn woon-

plaats ligt. Kinderen en afstand zorgen ervoor 

dat je de loop van je rivier soms moet verleg-

gen. Ik besef dat ik niet zou zijn als mens en 

leerkracht wie ik nu ben zonder de fantastische 

8 jaar in de stroom van het College. Ik hoop 

dat ik ook op mijn nieuwe school een soortge-

lijke dynamiek vind van mensen die mee willen  

stromen in de weg van verbondenheid en zorg 

– op hoop van zegen!

Tom Vereecken

In september 2008 gaat Tom aan de slag in 

Brugse contreien. Véél dichter bij vrouw en kin-

deren en bij zijn woonplaats. We schrokken wel 

even toen we die stap vernamen.

Immers, … Tom Vereecken was gedurende 

8 jaar een van de sterkhouders van de PAG; een 

boegbeeld in de solidariteitsacties, inspirerend 

leraar godsdienst en bovenal een goedlachse en 

erg aangename collega (en ook nog een goed 

zanger, een fervent gezelschapspeler, enz.).

Beste Tom, dankjewel voor je feeling en je en-

gagement waarmee je vandaag de dag als 

godsdienstleraar voor de klas staat, voor je 

toewijding en betrokkenheid bij het schoolge-

beuren in zijn geheel en bij de pastoraal in het 

bijzonder. Het wordt geen makkelijke opgave 

voor je opvolger om ervoor te zorgen dat we je 

niet teveel gaan missen.

Stel het wel in Brugge! Het ga je goed en – nog-

maals – in naam van vele leerlingen en de per-

soneelsgroep: hartelijk dank voor de collegiale 

samenwerking, de inspiratie en de vriendschap!

een bescHouWing na acHt boeiende jaren

Leven is stromen
Alles vloeit, stelde de Griekse filosoof Heraclitus. De wereld waarin wij 
wonen is permanent aan het veranderen. De dingen zijn vergankelijk en 
ongrijpbaar. voor Heraclitus ging het zelfs zover dat hij niet in staat was 
om twee keer in dezelfde rivier af te dalen. Want terwijl hij in die rivier 
ging, veranderde zowel de rivier als hijzelf. Niets blijft, alles glipt door 
onze vingers als korrels zand of stromend water.‘De tijd loopt…’ De millenniumdoelstellingen  

kwamen aan bod in de solidariteitsacties.
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met Pensioen: giLbert audenaert

in stilte je werk zo 
goed mogelijk doen

Eind augustus 2007: vakvergadering technologische 
opvoeding bij het begin van het nieuwe schooljaar. 
Gilbert Audenaert deelt ons mee dat hij eind dit 
schooljaar stopt. Het nieuws slaat bij ons in als een 
bom. Maar we moeten het stilhouden: hij wil in alle 
rust zijn laatste schooljaar afwerken. 

Dit is Gilbert zoals wij hem kennen: in alle stilte zijn werk zo goed mogelijk 

doen. In een paar seconden flitsten de voorbije jaren door mijn gedach-

ten: de samenwerking in het vak T.O., de nascholingen waar we verwoede 

pogingen deden om extra didactisch materiaal te maken, de ‘informele 

vakvergaderingen’ als we bewust onze boterhammen vergaten zodat we 

‘verplicht’ waren om een snack te gaan eten,… 

Begin mei planden we, tussen onze traditionele ‘croque bolognaise’ door, 

een gesprek met de collega die op onze school mede aan de wieg stond 

van de vakken informatica en technologische opvoeding.

Gilbert: “Ik ben eigenlijk het onderwijs ‘ingerold’. Verschillende familieleden 

hadden in het onderwijs ‘gestaan’ en in hun voetstappen ben ik naar de 

Normaalschool in Sint-Niklaas getrokken.

zalige tijd in de Normaalschool
Wetenschappen boeiden mij, vandaar de logische keuze voor de richting 

Wetenschappen-aardrijkskunde. De keuzemogelijkheden waren toen nog 

erg beperkt. Blijkbaar was dit de minst gekozen richting, want in ons eind-

jaar zaten we met drie … De hedendaagse roep om ‘wetenschappers’ is 

dus blijkbaar geen nieuw verschijnsel.

Ik beleefde er wel twee fantastische jaren. afkomstig van een strenge hu-

maniora, waar men voortdurend (ten onrechte, ik meen het), commentaar 

had op onze haarsnit, mochten wij nu tijdens de middagpauze en op vrije 

lestijden zelfs de stad intrekken. Voor ons was dit onvoorstelbaar. en we 

kregen bijna uitsluitend lessen in overeenstemming met onze belangstel-

ling. Vooral de ‘minst jongeren’ onder ons zullen zich dit schrille contrast 

best kunnen voorstellen. Het was een hemel op aarde.

Na mijn regentaatsopleiding heb ik maar in twee scholen lesgegeven: één 

jaar in Zelzate en na een jaar legerdienst ben ik in het College aan de rest 

van mijn loopbaan begonnen. een hele tijd een halve opdracht les en een 

halve opdracht studiemeester; vanaf september 1989 enkel lesopdracht.

Ik startte in het College op 1 september 1974, het jaar dat Daniël De Smet 

tot superior werd benoemd; ik ben wellicht één van de eersten die hij aan-

geworven heeft.

Onder de indruk van het gebouw
Wij hadden thuis geen telefoon en daarom had ik het nummer van een 

buurman opgegeven aan de Normaalschool. Toen het College contact 

opnam was ik niet thuis. Mijn moeder in paniek, want zo een kans laat je 

niet uit je handen glippen … Dezelfde vriendelijke buur is mij dan gaan 

zoeken en heeft mij naar Sint-Niklaas gevoerd voor een eerste kennisma-

king (wij hadden thuis toen nog geen auto). Mijn entree staat nog altijd in 

mijn geheugen gegrift: als ‘jongen van den buiten’ maakte de gigantische 

voorgevel een diepe indruk op mij, om nog maar te zwijgen van wat er 

binnen achter het hoekje opdoemde: de lange gang. Indrukwekkend en 

overweldigend tegelijkertijd.

linkshandig
Ik ben gedurende een lange tijd de enige leerkracht geweest die linkshan-

dig schreef, uiteraard ook op het bord. Tegenwoordig is dit een normale 

zaak, toen helemaal niet. Pas in het tweede leerjaar heb ik de ‘vrije hand’ 

gekregen. In het eerste leerjaar moest ik mijn linkerhand in mijn zak steken. 

Wat mij bij het begin van elk schooljaar opviel, is dat ik daar nooit reacties 

op kreeg van de leerlingen, zelfs geen gegniffel of wenkbrauwen fronsen, 

hoewel ik mij kan voorstellen dat het even wennen is. 

Of het iets te maken heeft met de kwaliteit van mijn bordschrift weet ik niet, 

maar tijdens mijn opleiding heb ik wel een paar schrijflessen moeten volgen. In 

hoeverre het goed gekomen is, zullen de leerlingen best kunnen beoordelen.
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Een revolutionair moment
Van september 1974 tot juni 1989 had ik een halve opdracht les en een halve 

opdracht studiemeester. Vanaf ‘89 gaf ik voltijds les. De overstap naar het vol-

tijds lesgeven is er gekomen op het moment dat het vak technologie werd 

ingevoerd, samen met de verdubbeling van het aantal uren aardrijkskunde 

in het eerste jaar. Dit was ongetwijfeld een revolutionair moment op onze 

school, vooral voor de Latijnse afdelingen, die hun aantal lesuren Latijn van 

negen naar vijf gereduceerd zagen. Toch hebben we vanuit die hoek nooit 

negatieve reacties gekregen. We hebben dan ook van meet af aan gepro-

beerd om technologie een meer dan degelijke inhoud te geven.

Aan de informatica-wieg 
Zoals al gezegd was het invoeren van technologie in het aso iets totaal nieuws. 

De eerste vrouwelijke leerkrachten en (heel wat later) de inschrijving van de 

eerste vrouwelijke leerlingen zijn ook mijlpalen in mijn loopbaan.

Samen met Jef Steenssens en etienne Van Den Bossche gaf ik inhoud en 

vorm aan het nieuwe vak informatica op onze school. Op het secretariaat 

verscheen de eerste computer, waarvoor een collega een programma (in 

basic!) geschreven had om het opstellen en afdrukken van de schoolreke-

ningen vlotter te laten verlopen (dit programma heb ik bewaard).

Om met die ‘tuigen’ (een beetje) te leren omgaan zijn we nog cursus gaan 

volgen in het OLV Ten Doorninstituut in eeklo. Constant bijscholen was 

noodzakelijk, want de evolutie verliep razendsnel. Misschien herinnert zich 

nog iemand de naam van het besturingssysteem DOS, voor de klas omge-

vormd tot het vereenvoudigde ISODOS (ter beschikking gesteld door het 

VVKSO). De beginperiode werd gekenmerkt door veel moeilijkheden met 

toch telkens de hoop en het enthousiasme dat het volgend schooljaar be-

ter zou gaan omdat er aanpassingen beloofd werden. Dit bleek lange tijd 

ijdele hoop tot de school, jaren geleden, radicaal koos voor een volledige 

vernieuwing van het computerpark. 

De zorg voor elke individuele leerling
Het leerlingenaantal is het laatste decennium sterk gestegen, zeker als ik 

bedenk dat we ooit met ongeveer 750 waren. De grotere groep heeft wel 

voor een toenemend animo gezorgd en als je ook al de bijgekomen acti-

viteiten (vooral over de middag) in rekening brengt, is het soms een zeer 

drukke bedoening.

Ik ben ervan overtuigd dat door de inzet van alle collega’s de school zeker 

geen fabriek geworden is. Integendeel, de sterke persoonlijke benadering 

en toegenomen zorg voor elke individuele leerling hebben ertoe bijgedra-

gen dat elkeen zich een eigen stek veroverd heeft in onze grote school.

Hoewel dit natuurlijk voor iedereen belangrijk is, meen ik dat onze eerste-

jaars daar het meest baat bij hebben. en om mij tot deze reeks (die ik het 

beste ken) te beperken: dit wordt extra in de hand gewerkt door de bekom-

mernis om vooral de klasgroepen van het eerste jaar niet te groot te maken. 

Ook de inzet van de leerkrachten bij o.a. vriendschapsdagen, sportinstuif, 

middagsport, crea, tornooien … (te veel om op te noemen), draagt bij om 

een heel aangenaam leefklimaat te creëren waarbij niet louter de geeste-

lijke component ontwikkeld wordt, maar waar heel veel aandacht is voor 

de gehele persoonlijkheid. Gelukkig is er samen met die toevloed van leer-

lingen ook een toevloed van nieuwe, jonge en dynamische leerkrachten, 

zodat de continuïteit verzekerd is.

De jeugd van tegenwoordig
Niet alleen het aantal leerlingen is gewijzigd, de ‘jeugd van tegenwoordig’ 

is ook veel mondiger geworden. Wellicht een gunstige evolutie, we leven 

nu eenmaal meer dan vroeger in een communicatiemaatschappij, zolang 

het maar correct blijft verlopen. en laat ons zeker niet vergeten: vroeger 

was er ook een ‘jeugd van tegenwoordig’.

De branden! Beginnen vanaf nul …
een van de meest memorabele, maar zeker en vast ook een van de pijnlijk-

ste momenten, was de dag dat de vroegere feestzaal uitbrandde. enkele 

dagen voordien had een felle brand de zolder en heel wat lokalen van de 

lagere school vernield. Behalve een emotionele schok toen ik het bericht ’s 

morgens op de radio hoorde, was er ook een enorm praktisch probleem. 

achter de feestzaal bevonden zich twee klaslokalen: één daarvan was het 

vaklokaal Technologische Opvoeding. Omdat we er maar met twee col-

lega’s gebruik van maakten, liet ik daar ook heel wat materiaal achter, zoals 

mijn puntenlijsten, cursussen, transparanten, didactisch materiaal, … 

alles, maar dan ook alles ging in de vlammen op. Ik heb de weerzinwek-

kende foto’s (gekregen van het andere slachtoffer, Chris Vervaet) nog al-

tijd liggen. er zat dus niets anders op dan vanaf nul te herbeginnen, twee 

maanden voor de examens in juni. Leuk is anders. Maar ik heb wel heel 

veel medewerking gekregen van de leerlingen, die vrij stipt hun reeds ge-

maakte overhoringen terugbezorgden en van een vroegere leerling (Lie-

ven Mares) die mij zijn oude cursus ter beschikking stelde.

Trouw blijven aan principes
Ik heb in de voorbije jaren een paar duizend leerlingen zien passeren 

(waaronder zelfs een aantal hedendaagse BV’s …); dat is nu eenmaal zo als 

je één- of twee-uursvakken geeft. Toch heb ik steeds mijn best gedaan om 

alle namen zo snel mogelijk te leren en om alle leerlingen met 100% kre-

diet te laten starten. 

Ik ben ook altijd trouw met de trein naar school gekomen. In hoeverre de 

NMBS mij altijd trouw vervoerd heeft, is een andere zaak. Ik heb dus het ge-

noegen (en het ongemak) gehad om alle spoorwegstakingen van de laat-

ste decennia te hebben meegemaakt. Gelukkig kon ik dan rekenen op mijn 

‘stalen ros’ om de afstand van Zeveneken naar Sint-Niklaas te overbruggen.

een nadeel is natuurlijk dat je steeds aan vaste uren gebonden bent en 

soms al eens een babbel moet afbreken omdat de trein niet wacht. an-

derzijds was ik wel op de meest ‘ijzelijke’ dag uit de Belgische geschiede-

nis als derde leerkracht op school. Niemand geraakte die ochtend met zijn 

auto uit de garage en slechts enkele leerlingen en leerkrachten bereikten 

de school.

<<<
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lopen, lopen, lopen
Zoals al gezegd gaf ik mijn eerste jaar les in Zelzate. Die school met het 

openbaar vervoer bereiken vanuit Zeveneken is een onderneming van 

lange duur. Gelukkig kreeg ik vanaf Lokeren het gezelschap van een col-

lega. al gauw bleek hij een meer dan fervent jogger te zijn. Zelfs op vroege 

maandagochtenden overviel hij mij regelmatig met een lofzang over de 

voordelen, het leuke, het noodzakelijke, … van lopen. 1972, zowat het be-

gin van de joggingrage.

Uiteindelijk kwam het zover dat ik eens wou ‘meepraten’ over het onderwerp 

in plaats van altijd te moeten luisteren naar zijn betoog. In de paasvakantie van 

1973 heb ik dan één rondje rond een akker in de buurt gelopen. eigenlijk viel 

dat wel (een beetje) mee en was de toon gezet. 

’s anderendaags werden dat twee rondjes (mét een rustpauze), nadien twee 

rondjes zonder rustpauze … en langzaam maar zeker ging het beter en be-

ter en kon ik ook iets langer blijven lopen, zij het wel dat ik een paar jaar rond 

vier kilometer bleef hangen, maar dan met toenemende frequentie.

afstandslopen is letterlijk en figuurlijk een werk van lange adem en staat 

dus in schril contrast met de huidige tijdsgeest, die beheerst wordt door 

het motto “ik wil iets en ik wil het nu”. De beleving van de geleidelijke groei 

naar het doel is evenwel een unieke ervaring.

Zo heeft het tot in 1988 geduurd voor ik voor het eerst deelnam aan de 

‘20 km door Brussel’. aanleiding waren de rechtstreekse televisie-uitzendin-

gen van de voorafgaande jaren: de sfeer die je zelfs van in je zetel kon proe-

ven, de wens om met 20.000 anderen mee te lopen en uiteindelijk de idee 

“ik ben een Belg zoals vele anderen, dus waarom zou het mij (mits voorberei-

ding) ook niet lukken”. Mijn teller stond toen op 14 km per training. 

23 marathons
In het College was collega Roger Houtekeete mijn groot voorbeeld: een 

bezield man met een groot doorzettingsvermogen. Na zijn eerste mara-

thon sloeg de vonk ook bij mij over en maakte ik het voornemen om dat 

vóór mijn veertigste ook eens te proberen: ik had dan nog vier jaar tijd …

Hoe meer je traint, hoe beter je je realiseert hoe zwaar die opdracht wel is. 

Raar maar waar, het vertrouwen in een mogelijk goede afloop is gekomen 

bij een plotse ingeving onderweg: 42 = 12 + 11 + 10 + 9 !! Ik verklaar mij na-

der: ik wist uit ondervinding dat 12 km lopen in één uur al vrij vlot ging en 

dat 9 km in één uur ‘bijna stilstaan’ was. als ik dus rustig zou starten mocht 

ik elk uur 1 km/u trager lopen om dan zelfs nog binnen de vier uur (zowat 

hét streefdoel van duizenden lopers) aan te komen … 

Dit moest lukken, en zo geschiedde het voor de eerste keer op 21 april 

1991. Tot verbazing van veel collega’s, want om geen ‘blamage’ op te lo-

pen had ik maar een vijftal collega’s op de hoogte gebracht.

Sedertdien heb ik het al 23 keer geprobeerd en is het mij ook 23 keer ge-

lukt, volgens een stilaan klassiek scenario: 2u30 prettig en aangenaam lo-

pen, 45 minuten afzien en een halfuur ‘sterven’. Maar de emotionele belo-

ning is onvoorstelbaar, de pijn ben je zo vergeten. Ik raad het iedereen aan!

Ook al lijkt het misschien een eenzame bezigheid, het maakt de geest he-

lemaal vrij. In de neerdalende zweem van innerlijke rust wordt het besef 

aangescherpt: al lopend plaats je de dingen in hun juist perspectief, je kan 

ze relativeren en je vindt al gauw oplossingen (“hoe ik daar nog niet aan 

gedacht had …”) voor allerlei, zelfs praktische, problemen.

En wat na 30 juni?
Ik ga eerst en vooral een groooote vakantie nemen en daarna de dingen 

wat op mij laten afkomen. Ideeën zijn er wel al, maar niets heeft al concre-

te vormen aangenomen. Ik heb namelijk ondertussen wel al geleerd dat 

groots opgezette plannen uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, door één 

of andere externe factor die je zelf niet in de hand hebt, soms in duigen 

vallen. 

Mijn benen heb ik heb ik al heel wat werk laten verzetten (… maar geef 

toe: 23 is als priemgetal voor wiskundigen misschien een getal met karak-

ter, maar 23 marathons is geen mooi rond getal om ermee op te houden 

…, tenminste zolang het lichaam nog wil, de geest is nog steeds bereid).

Ik wil nu zeker graag iets met mijn handen doen, al was het alleen maar om 

eens een ‘afgewerkt product’, hoe miniem ook, te kunnen aanschouwen.

en ja, natuurlijk zal ik voor het eerst gebruik maken van de ‘laagseizoen-

tarieven’ om eens een stapje in de wereld te zetten.“

Bedankt Gilbert. Bedankt voor al je inzet voor de school. Bedankt omdat ik je 

vakcollega mocht zijn. Bedankt voor de toffe (soms hilarische) nascholingen die 

we samen hebben gevolgd. Technologie zal in september niet meer hetzelfde 

zijn …

Het ga je goed. Geniet met Mireille van het leven, en voor de insiders (jij en ik 

dus): zorg dat je linkerarm jaarlijks rond half oktober in vorm is. En geniet van je 

platen van Deep Purple en je bezoek aan festivals waar oude gloriën mooi weer 

maken. En oh ja, als je de boterhammen thuis eens beu bent, geef dan maar een 

seintje. Ik ben altijd bereid om die van mij op een middag te vergeten….

Patrick De Coninck
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Maria liep tot haar vijftiende school in ‘het On-

ze-Lieve-Vrouw’ in Vrasene. Daarna verhuisde zij 

naar het Sint-Godelieve Instituut in antwerpen. 

Daar volgde ze ook de regentaatsopleiding huis-

houdkunde. 

Na enkele interims aan de slag  
in Stekene
Maria ging elke dag met de bus van Vrasene 

naar antwerpen en kreeg zo de gelegenheid 

om op jonge leeftijd de stad te leren kennen.

maria smet met Pensioen

Kalm, naarstig en bedachtzaam
Een artikel schrijven voor Ic Hou? Niet eenvoudig voor iemand die dagelijks vooral met cijfers wordt geconfron-
teerd. Mocht ik het afscheid van Maria Smet in boekhoudkundige termen uitdrukken dan zou ik zeggen dat we  
de jaarrekening afsluiten met een groot verlies, omdat Maria op 27 juni met pensioen gaat. 

Zoals menig pas afgestudeer-

de leerkracht startte Maria 

haar carrière als interimaris. Zij 

had echter het geluk voor lan-

gere periodes interims te kun-

nen doen, waardoor ze telkens 

de tijd had om te wennen en 

een band op te bouwen met 

de leerlingen en de collega’s. 

als collega kan ik dagelijks er-

varen dat ze hieraan veel be-

lang hecht.

In 1975 kwam er een plaats vrij 

in Stekene in de meisjesschool. 

Maria ging er fulltime aan de 

slag als leerkracht huishoud-

kunde. Maria: “er werd toen 

lesgegeven in blokken van vier 

uren, waarbij zowel de praktijk 

als de theorie aan bod kwam. 

De leerlingen leerden koken, 

handwerk, onderhoud. Ze wa-

ren ook zeer gemotiveerd.“ 

Minder uren 
huishoudkunde
Halfweg de jaren tachtig werden de uren huis-

houdkunde vanuit het Departement Onderwijs 

‘gereoganiseerd’. er werden meer uren aan on-

der andere technologie en kleding besteed. Het 

aantal uren huishoudkunde daalde. 

Bovendien steeg het aantal leerlingen dat naar 

school ging in Sint-Niklaas. Door de reaffectatie-

regeling kwam Maria in 1990 deeltijds op het se-

cretariaat van het College terecht. Het contrast 

tussen de lessen in Stekene en het werk op het 

secretariaat bracht voor haar een aangename af-

wisseling. Ze leerde de beide kanten kennen en 

ook de voor- en de nadelen die iedere job met 

zich meebrengt. Zo leerde ze dat het gras altijd 

(College)groen is, waar je ook staat.

Met respect
Van haar eerste kennismaking met de superior 

De Smet is haar altijd het volgende bijgeble-

ven: “Bij een ernstige overtreding door een 

leerling, denk je in je kwaadheid eerst goed na 

of overleg je met je collega’s alvorens je een 

sanctie geeft”. Woorden die Maria tot de dag 

van vandaag altijd in acht neemt. Ik heb Maria 

nog nooit haar geduld zien verliezen, en ook al 

komen sommige leerlingen letterlijk binnenge-

vallen op het secretariaat, Maria blijft te allen 

tijde kalm en behandelt iedere leerling met 

evenveel respect. 

Ze voelde zich direct thuis in het College (een 

gevoel dat ik zeker ook ervaren heb toen ik hier 

voor het eerst kwam).

Met een goed humeur 
en collegiaal
Linda Van Haesebroeck: “De dichtste col-

lega’s zullen vooral Maria’s wijze uitspraken 

missen, want in enkele goedgekozen woor-

den kon zij direct iemand typeren.

Ze kende ook zeer goed de leerlingen door 

ze gade te slaan op de speelplaats; ze legde 

zeer vlug de link tussen het één en het ander.

Ook de samenwerking verliep altijd opper-

best. Bij het verwerken van de ochtendlijke 

file van de ‘extra-friet-eters’ bleef zij steeds 

de kalmte zelve.”

Lutgarde Maes: “Van Maria zal me vooral bij-

blijven dat ze beheerst en bescheiden is in 

alle omstandigheden en nooit een beslis-

sing zal nemen zonder overleg met de col-

lega’s. Ik herinner me ook vele uren van stil 

en naarstig werken. Zonder veel woorden 

begrepen we elkaar.

Ze kwam altijd met een goed humeur het 

College binnen. Ik wens haar nog veel fa-

miliaal geluk en een goede gezondheid en 

hoop dat ze nu van veel dingen extra kan 

genieten die ze vroeger uitgesteld heeft.”

<<<
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Toegenomen drukte
Haar beginjaren op het College waren rustiger 

dan de jaren nu. er waren minder leerlingen, 

meisjes waren er alleen in het Collegestraatje 

–  niet binnen de Collegemuren – de taken wa-

ren minder duidelijk afgelijnd en er waren ook 

nog geen computers (die lawaai maakten…). 

eén ding heeft de tand des tijds volgens Maria 

doorstaan: de rommel op het secretariaat. Mate-

riaal voor openschooldagen, vele dozen bij het 

versturen van College Info’s, muziekinstrumen-

ten die veilig gestald worden, verloren voorwer-

pen die op hun eigenaar wachten, … af en toe 

is het moeilijk orde te brengen in de chaos. Niet 

voor Maria, in een korte tijd slaagt ze erin het se-

cretariaat opnieuw ‘toonbaar’ te maken. 

Wat gaat dat volgend jaar worden? Wie gaat ons 

nog terugvinden tussen al die dozen en brief-

wisseling?

De tuin en de keuken
Twee jaar geleden is Maria gestopt met lesge-

ven in Stekene. Op deze manier was de overstap 

naar het pensioen voor haar gemakkelijker. De 

laatste jaren had ze dan ook meer vrije tijd, die 

ze vooral benutte om in de tuin te werken en 

haar bloemen te verzorgen, en … om nieuwe 

recepten uit te proberen (hoe kan het ook an-

ders, als ex-leerkracht huishoudkunde!). 

Het feestjaar wou Maria er zeker nog bij nemen, 

dat was een reden om nog een jaartje te blijven! 

Vooral van de Messiah en van de verwendag 

heeft ze genoten.

Binnenkort komt er nog wat vrije tijd bij, maar 

deze zal snel ingevuld zijn, want Maria heeft nog 

zeer veel plannen: fietsen, wandelen, steden 

verkennen, engels studeren en de geheimen 

van de computer leren kennen (één die geen 

lawaai maakt!), 

Lieve Maria, wij gaan je allemaal heel hard mis-

sen! Kom zeker nog dikwijls langs ‘op de koffie’ 

(en breng dan één van je lekkere zelfgemaakte 

taarten mee)!

Conny Croes

Tussen de jaren ’60 en het einde van de jaren ’90 

was de rubriek niet uit Ic Hou weg te branden 

en keken collega’s en leerlingen vol spanning 

uit of hun kleine kantjes – meestal voorzien van 

initialen en/of ironisch commentaar – in het 

schoolblad zouden opduiken.

We duikelden een paar oude exemplaren op en 

dolven meteen een schat aan cursiefjes, luimig-

heden, grollen en geestigheden op – de één al 

grappiger dan de ander. Hieronder een deeltje 

van de oogst.

Waar gebeurd

dat de naam ic Hou zelf soms voor misver-
standen zorgt, bewijst volgend voorval:
een ietwat gehaaste dame komt het secretariaat 

binnen en treft daar directiesecretaris B. Hey-

ninck. “Dag meneer, ik breng die isjoes.” “Pardon, 

mevrouw?” “Wel die iesjoes. Die moesten hier 

toch geleverd worden, hé?” “Ik weet niet precies 

wat u bedoelt, mevrouw. Kunt u misschien zo’n 

… euh … isjoe laten zien?”

De dame scheurt een keurig pakket open en 

haalt er een vers gedrukt exemplaar van IC HOU 

uit. 

(1995)

de leraarskamer
Na een bescheiden klopje op de deur van de le-

raarskamer snelt collega WS naar diezelfde deur 

en staat oog in oog met een jongen uit het eer-

ste jaar.

“Dag meneer, is meneer Ott hier alstublieft?”

“Nee jongen, kan ik u niet helpen?”

“Ik kom zeggen dat ik niet kan meeturnen, me-

neer.”

“Toch niets ernstigs zeker?” vraagt de collega.

Waarop het jongetje breed grijnzend naar zijn 

tanden wijst: “Ik draag een beugeltje, meneer.” 

(1993)

Gymleraar LP tijdens een les in 2 MWd:

“Hoe is uw voornaam, Kris?” 

(1993)

met het bord in de klas
adjunct-directeur Danny Van Royen – tot voor 

vier jaar, jarenlang klassenleraar in het eerste 

jaar – stapte op wel zeer eigenzinnige wijze de 

onderwijswereld binnen. Zijn eerste schooldag.

“Met het bord de klas in vallen… Mijn allereerste 

les mocht ik geven in de 1ste Latijnse b. De eer-

ste minuten kwam ik goed door. Na enige tijd 

begon ik enthousiast op het bord te schrijven. 

Ik duwde het groene ding ietwat nonchalant 

omhoog en … heel het bord kwam los van de 

muur en viel voorover de klas in. Met een snelle 

beweging kon ik mijn leven veilig stellen. De 

leerlingen en ikzelf waren danig onder de indruk 

van dit gebeuren. Het duurde eventjes voor ie-

dereen van de schrik bekomen was. Ik besloot 

mijn verantwoordelijkheid op te nemen en 

stuurde de klasportier naar de prefect (onmid-

dellijk melden van grote of kleine mankementen 

aan het didactisch materiaal). Vrij zenuwachtig, 

dacht ik er goed aan te doen verder te gaan met 

de les.

Met mijn rug naar het raam begon ik de rest van 

mijn lesvoorbereiding voor te lezen. Ik had ech-

ter geen rekening gehouden met de welige flo-

ra op de vensterbank. Dra prikte een cactus zich 

aan mij vast. Vrolijk gelach onder de leerlingen. 

er klopte iemand op de deur. De portier kwam 

binnen en zei dat mijnheer de prefect hem niet 

geloofde en dat mijnheer de prefect genen tijd 

had voor onnozelheid! Toen ik de cactus tracht-

te te verwijderen viel het potje tegen de grond. 

Mijn pril leraarsgeluk lag aan scherven.” 

(1978)

Humor in ic Hou: een bLoemLezing

er mag al eens gelachen worden
Een van de rode draden doorheen de publicatiegeschiedenis van Ic Hou 
is het gebruik van humor. Niet lang nadat het blad uit de grond gestampt 
werd, werden in de rubriek ‘Hazendans’ (later uitgebreid met ‘Hazenoor’) 
anekdotes, lapsussen van leerlingen en leerkrachten en andere fratsen 
verzameld. ‘Archiefkast’ snuisterde in oude Ic Hou’s.
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Vleesgeworden visualisering van elke noot
Toen er een hele discussie ontstond over het al 

of niet invoeren van muziekinitiatie in de vierdes, 

stelde collega Kris Soetens vrij duidelijk hoe hij 

erover dacht: “als je muziekinitiatie nodig hebt 

om de leerlingen in ‘levenden lijve’ in contact te 

brengen met muziek, dan kan ik u garanderen 

dat ze bij mij een levendig voorbeeld krijgen tij-

dens élke les”. Wat??! “Ik ben de vleesgeworden 

visualisering van elke noot!” Waarop een collega 

zeer spontaan vroeg naar de uitbeelding van de 

lage do. 

(1997)

maandag(voor)middag
Collega SV hoort de bel zijn les beëindigen, 

bergt zijn boeken weg en spoedt zich ijlings 

naar de parking, want om één uur moet hij op 

een afspraak zijn.

De collega staat even filosofisch stil bij de ge-

dachte ‘dat de tijd snel gaat’ als hij merkt dat het 

al ‘twintig over’ is als hij aan de bekende slag-

boom komt. Die is – tegen elke gewoonte in – 

technisch defect, denkt hij. Met zijn ‘sleutelkaart’ 

raakt hij toch buiten en haast zich de Stations-

straat in. Net buiten Sint-Niklaas valt zijn blik op 

de autoklok: half twaalf? Die moet ik eens gelijk 

zetten, neemt onze collega zich voor en kijkt op 

zijn polshorloge voor het júiste uur: half twaalf! 

Langzaam maar zeker dringt het tot SV door 

dat hij vertrokken is na het dérde lesuur. Daarop 

keert hij zó snel naar zijn vierde lesuur terug dat 

hij nog net op tijd komt om zichzelf te vervan-

gen.

Verontschuldigingen 
Geachte heer, 

Gelieve Joris te verontschuldigen voor het te laat 

komen in de les, wegens hulp voor keizersnede 

op ons bedrijf. Dank voor uw begrip. 

(1998)

Geachte heer,

Onze zoon was vrijdag ll. niet in staat de lessen 

bij te wonen. De aanleiding daartoe was dat hij 

n.a.v. de les lichamelijke opvoeding zijn beide 

bovenarmen zodanig overbelast had, dat hij niet 

in staat was zijn boekentas te dragen, noch met 

zijn fiets te rijden. 

(1993)

proefwerken 
Uit de Hazendans van 1972 een greep uit de 

verzamelde citaten van examinator Luc Lootens, 

die jaarlijks samen met oud-superior Daniël De 

Smet mondelinge examens voor Latijn afnam:

“Ge kunt er nooit mee misdoen met ze tien op 

twintig te geven.”

“als mijn collega (Daniël De Smet) een vraag 

stelde, verstond ik die ook niet.”

“We hebben alle twee een inzinking gehad, 

maar gelukkig niet op hetzelfde moment.”

“We hebben er toch twee álles kunnen doen 

zeggen.”

“Latijn moet ge kort na zonsopgang ondervra-

gen. In de namiddag weten ze niets meer.”

“Wij hebben hier veel gelachen in de tijd. Nu 

nog, maar een beetje groen.”

“Ik heb er een gehad met zo’n kop haar. Hij was 

maar één meter binnen en hij had al geen pun-

ten meer. ’t Was er een om in een boomgaard 

te zetten.”

In 6 Weaa werd commentaar gevraagd bij vol-

gende uitspraak: “Beeldende kunst is even ge-

compliceerd als gelijk welke wetenschap.” Vol-

gende commentaar liegt er niet om: “Beeldende 

kunst is helemaal niet gecompliceerd, want dit 

examen is, vergeleken met fysica, op zijn zachtst 

gezegd simpel. Het is wel moeilijker dan voetbal, 

maar beeldende kunst is maar gecompliceerd 

voor wie er gecompliceerde dingen wil achter 

zoeken.”

(nvdr De schrijver dezes haalde 40 % op dit sim-

pele proefwerk. Hoeveel hij voor fysica scoorde, 

weet de redactie niet.)

(1995)

Schoolreizen en uitstappen
Leraar aVG gaat met zijn klas op bezinningsdag 

naar het Begijnhof van Dendermonde. een van 

zijn leerlingen, die een verslagje moet maken, 

neemt een interview af van de altijd-bezige, 

77-jarige eerwaarde Zuster. als aVG om zijn in-

drukken vraagt, zegt hij: “amaai, meneer, die 

zuster is 77 jaar, dat had ik nooit gedacht. als ik 

dan naar u kijk!”

Op diezelfde bezinningsdag was een van de 

minder aangename taken het sorteren van 

een grote hoop bakstenen. De nog bruikbare, 

hele stenen werden apart gelegd en de andere 

moesten met een zware hamer in een rijweg in 

gruizelementen geklopt worden. Collega aVG 

vroeg zich af hoe een bepaalde leerling dat las-

tige werk zo lang volhield en ging een kijkje ne-

men. Hij hoorde de leerling kloppen: “Hermans, 

Baart, Van Gassen…”

30 april 1993: voor de twaalfde maal trekken de 

3de modernes naar Canterbury. 

enkele indrukken van leerlingen:

Voor mij is Canterbury…

… als Brugge zonder reien

… een stadje met veel T-shirts en zere voeten

… het neusje van de bolhoed

Diezelfde dag trekken de derde Latijnses, even 

traditiegetrouw, naar Keulen. Leerling RB deelt 

leraar LR op het eind van de dag mee dat hij 

hem nog niet op het eind van de videoband 

heeft ‘vereeuwigd’. Waarop een niet nader te 

noemen medeleerling repliceert: “Ja meneer, bij 

de andere monumenten.”
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vakken

nederlands
een taalkundige uit 3 LWib heeft zopas een nieu-

we soort bijzin ontdekt: de syfilistische bijzin.

“Mijn zusje had haar eerste ontsteltenis,” schrijft 

een jongen uit 1 aMi ongesteld.

In 2 MWc werden zinnen gemaakt met het 

woord ‘ven’: 

“In dat ven gaan we dit weekend kamperen,” 

stelt een watersporter voor.

“De ven (sic!) liep op het erf en kraaide nog 

eens.” Of ‘de ven’ nadien een waterei legde, 

schrijft deze leerling niet.

In 3 SPWe bogen de hoofden diep over het pa-

pier om een limerick te ‘produceren’. Wij willen 

de lezers die zich wetenschappelijk voor dit gen-

re interesseren volgend staaltje niet onthouden:

er was eens een leraar uit Haasdonk,

Die tussen zijn jongens in ’t slijk zonk.

Hij riep toen heel luid.

Men trok hem eruit.

Nog weken dat hij naar die troep stonk.

Kinderen uit de 5 B (basisschool) schrijven in 

1969 over hun moeder:

“Zonder mijn moeder ben ik moederloos en een 

halve wees.”

“als moeder 21 jaar was, trad ze in het huwelijk 

met mr. Van R. Die man is vanzelfsprekend mijn 

vader.”

“Mijn moeder is zeer sportief. Ze rijdt altijd tegen 

140.”

“Mijn mama is zoals alle rasechte Vlamingen een 

goed bierdrinker. Dat heeft ze van mijn vader.”

“In mei is het weer moederkensdag. elk jaar 

kreeg moeder een geschenk. Nu gaan we een 

jaartje wachten.”

“‘als ik goesting heb om af te wassen mag ik niet 

en als ik geen goesting heb moet ik. Zo zijn de 

vrouwen.”

en over hun vader:

“Mijn vader heeft donkerblauwe ogen, zwart 

haar en grote horens.”

frans
Het leven ziet er in 2 MWe niet voor alle leerlin-

gen rooskleurig uit: “Il voit la vie en rouge.”

Wetenschappen
Vraag in 3 LWib: verklaar waarom een vloer wer-

kelijk frisser is na het dweilen.

antwoord van huisman in spe JDS: de warmte 

van het vuil is eraf en nu voel je opnieuw de 

echte steen. (1998)

Latijn
JS, ooit interimaris in SJKS, vraagt de vertaling 

van “Quod ubi nuntiatum est, erexit se.” Het wil 

niet zo best lukken: de leerlingen struikelen over 

‘erexit’. De leraar helpt: “als ge dit woord niet 

kent, kunt ge het nog altijd vinden door te den-

ken aan een Nederlandse afleiding ervan.”

enkele resultaten:

“Toen dit gemeld werd, wond hij zich op.”

“…, trok hij af.”

“…, droop hij af.” (1998)

rapport
Maandagmorgen na de eerste rapporten in 

1 aMf. Leraar Marc Smet laat de rapportboekjes 

ophalen. een jongen zit driftig met zijn vinger te 

zwaaien en krijgt dan ook het woord: “Meneer, is 

het niet mogelijk om elke maand drie rapporten 

te krijgen?” “Waarom jongen?” “Wel, ik heb voor 

mijn eerste rapport 300 fr. van mijn moeder ge-

kregen.” 

(1997)

1969-’70: een goed jaar
Uit de Hazendans van schooljaar 1969-1970, 

blijkbaar een bewogen jaar (nvdr. Het 6de jaar 

was het toen het beginjaar van de humaniora)

Haar
Prefect Palmeer De Kesel in de eetzaal tot een 

leerling: “Jongen, het wordt de hoogste tijd dat 

ge eens naar de haarkapper gaat!”, waarop het 

(eerlijke) antwoord: “Ik ben gisteren geweest, 

meneer.”

morgenwijding
Woensdagmorgen na het trimestriële uitge-

breide weekend. De leerlingen zijn er, maar 

daarmee is alles gezegd. Opmerking van leraar 

Cyriel Coupé in 1WB: “Jongens, gaat gij altijd zo 

vroeg slapen?”

beroepsmisvorming
Voetbal op televisie: de match Inter Milaan – an-

derlecht (15 april 1970). Collega Marc Stockman 

heeft de uitzending niet gezien en informeert 

belangstellend: “In welke trimester werden de 

goals gemaakt?”

Kermis
een van onze leraars-zondagonderpastoors 

hoorde van op de kansel: “Volgende maandag 

om tien uur mis voor de overleden parochianen 

om ook hen te laten delen in de kermisvreugde.”

begin
“Ik zal het schooljaar goed doorbrengen. er zijn 

nog 39 weken voor de boeg en dan begint de 

grote vakantie.” aldus een optimistische leerling 

uit 5B (basisschool).
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College-alfabet
Jarenlang werden de kolommen van Ic Hou op-

gesierd met de rubriek College-alfabet, waarin 

achtereenvolgens Cyriel Coupé (alias anton van 

Wilderode), Werner Stuyven en Lionel Raeckel-

boom hun tanden zetten. Twee keer werd het 

volledige alfabet ludiek doorploegd en van de 

nodige commentaar voorzien. Twee willekeu-

rige fragmenten:

1969-1970
Samen: onderweg alleluia.

Sarkasme: van de leerlingen: “Dat zal de leraar 

wel willen verstaan!”; van de leraars: “Ziezo, nu is 

alles duidelijk!”

Scheikunde: de resultaten ervan worden niet al-

leen door de leraar in de klas, maar ook door de 

wind in de gangen verspreid.

Schoolreis: (1) natuurramp met een aantal bij 

voorbaat gekende slachtoffers; (2) wij reizen om 

niet te (hoeven) leren.

Sfinx: ideale leraar.

Sigaar: krijgt Cyriel [Coupé] (heel) vaak van de 

Superior: figuurlijk: krijgen de overige leraars 

(heel) zelden van de studieprefect.

Slachtoffer: leraar bij de correctie van verhande-

lingen.

Smet: er zijn veel smetten op het college, maar 

De Smet is Daniël.

Speld: hoor je bij dozijnen vallen tijdens een les-

overhoring.

Stank: huisvlijtproduct van het labo.

Statussymbool: een parkeerschijf van het SJKS; 

altijd goed zichtbaar aanbrengen.

Stofwisseling: proces dat de stof ondergaat na-

dat ze door de leraar gedebiteerd werd en door 

de leerling, ‘verwerkt’, op het proefwerk gespuid 

wordt.

Studieboek: boek dat gedurende het weekeind 

in de studie(zaal) blijft liggen.

Studiemeester: moet de studie meester zijn.

1994
Haar: volgens schooldirecties het moeilijkste 

deel van het uiterlijk: het mag niet té kort, niet té 

lang, niet van elk de helft, niet gekleurd… kort-

om, (maar niet té kort) zoals dat van de leraars.

Haas: naam van leerling bij overtreding.

Hadzji: (verkouden) Mekkaganger.

Hallucinatie: wazige blik bij leerlingen; moet de 

leerkracht de inruk geven dat hij (de leerling) 

diep nadenkt.

Hamme: thuishaven (aan de Durme) van classici 

Boel, Stuyven en Van Goethem; deze grote con-

centratie is, volgens collega Houtekeete, te wij-

ten aan het feit dat ze uit de Durme drinken.

Handgeklap: applaus, eerder zeldzaam einde 

van een les.

Handomdraai: in een ~: snel en met geringe 

moeite, bv. in een handomdraai las hij de oplos-

sing op zijn omgedraaide hand.

Handschrift: combinatie van hanenpoten die 

kraaienpootjes veroorzaakt bij leraars en zelfs bij 

leraressen.

Hanekam: 1. kam van een haan; die ene, echte 

Dehaene heeft geen kam nodig; 2. moderne en 

bijzonder opzichtige haartooi; komt op het Col-

lege zeer zelden en dan nog bijzonder kortston-

dig voor; ook gecamoufleerde versies zijn eerder 

zeldzaam; 3. eetbare zwam.

Hannibal: organisator van de eerste Giro.

Hardrock: meestal keihardrock.

Haringen: zwemmen, als er genoeg plaats is, in 

scholen.

Haringschool: school met té kleine speelplaats 

of té veel leerlingen.

Heidens: in dit bisschoppelijk instituut alleen het 

kabaal.

Heimwee: verlangen naar een vroegere omge-

ving; treedt bv. bij het verlaten van het College 

al na één maand zeer hevig op; alleen een her-

examen brengt dan soelaas.

Helderziend: leerling die bij een schriftelijke 

beurt een goed antwoord geeft zonder de stof 

te kennen.

Herderstasje: 1. boekentas van collega Lockefeer 

2. plantje dat al 30 jaar door leerlingen van het 

SJKS in herbaria is geplakt; dreigt volledig te ver-

dwijnen.

Heyninck: minister van Lopende Zaken; kanali-

seert behendig de onstuimige golven van onze 

energie.

Hink-stap-sprong: techniek voor leraars om heel-

huids door de klas te komen.

Hittepetit: klein bedrijvig persoontje volgens 

Van Dale; wij durven niets te zeggen, de lezer 

gelieve hier zelf een voorbeeld in te vullen.

Homerisch gelach: bulderend gelach bij het 

lezen van (pogingen tot) vertalingen van Ho-

meros’ werk.

Hoofddoek: (bij vrouwen in SJKS) moest vroe-

ger, mag nu niet meer.

Hoofdredacteur: vacante betrekking bij IC HOU; 

gedacht wordt aan een persoon die koel blijft in 

dramatische omstandigheden; warm loopt voor 

(andermans) fouten en een hekel heeft aan een 

salaris; kunnen schrijven mag.

Horeca: letterwoord voor Hotel-Restaurant-Calfac

Hypochonder: zwartkijker; iemand die naar de 

[afgebrande, red.] feestzaal staat te kijken.

Grafschriften
Tot slot doen we enkele (oud-)collega’s uitge-

leide met enkele grafschriften uit het Ic Hou-

nummer van juni 1994

Hilde van den Berghe: 

Ik zal hier nog iets krijgen:

Hoe lang nog moet ik zwijgen?

Werner Stuyven:

Werner Stuyven, eertijds leraar Grieks,

Zit nu in een bootje op de Styx.

Voor Kris Soetens:

Dat valt hier lelijk tegen:

Ik kan niet eens bewegen.

Voor Geert Verwilligen:

Hier rust Verwilligen Geert

Geografisch zeer geleerd

Technologisch steeds vooraan

Veerkrachtig heengegaan

Voor Gilbert Cant:

Gilbert Cant

Militant

Protestant

In ruststand

aanbeland

Voor Luc Cortebeek:

Dat komt nu wel heel erg ongelegen:

Nu lig ik alweer in de regen.

Voor Walter Roggeman [toen nog provisor]:

‘k Wacht hier aan de hemelpoort

tot de Baas mij hier aanhoort.

Wat er nu van mij gewordt,

Hangt nu af van mijn rapport.

Voor Danny van Royen:

Om hier te liggen heb ‘k geen trek.

‘k Ben naar Jezus voor een 

vraaggesprek.

Samenstelling: BN
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Slechts wanneer je goed oplet, merk je naast zaal Cécile een zwarte deur 

op, met het opschrift engelenhof. We gingen op onderzoek om iets meer 

te weten te komen over wat er achter deze deur schuilgaat. 

voor de Heilige Engelen
Het is allemaal begonnen in een ver verleden, toen in 1688 de paters de 

grond kochten en op 5 april 1689 de bouw van het klooster startten. De 

huidige binnentuin deed toen al dienst als binnentuin van het klooster. In 

het begin was de engelenhof niet meer dan een gelijkvloers met dak, waar 

men onder andere een bakkerij, stallingen, een refter voor de knechten en 

een infirmerie kon vinden. Later zijn daar dan ook sanitaire voorzieningen 

bijgekomen, maar in het prille begin was er dus geen woonruimte in de 

engelenhof. Nadien is ook de kerk er bijgekomen. 

In 1903 zijn er echter disputen ontstaan tussen de knechten en de mei-

den, te wijten aan een gebrek aan discipline. Toen heeft men de hulp 

van de Zusters der Heilige engelen ingeroepen, om bij te springen in 

het huishouden. Na hun komst zijn er ook een aantal verbouwingen ge-

beurd. 

De laatste zusters zijn weggegaan uit de engelenhof in 1991, toen de 

toenmalige superior nog steeds een appartement betrok in dit gedeelte. 

Het is dan ook bij wijze van eerbetoon aan deze zusters, dat e.H. Patrick 

D’Haenens besloot om dit gedeelte de naam engelenhof te geven. 

Internationale gasten
De engelenhof bewijst tot op de dag van vandaag zijn functionaliteit:  

hij doet dienst als accommodatie voor buitenlandse studenten en/of 

leerkrachten. We gingen langs bij Marlene Dias De Sousa, een Portugees 

meisje van 26 jaar oud, die hier sinds januari 2008 verblijft. Zij is leerkracht 

engels en Portugees (voor vrijwilligers) op de Sint-Niklase Broederschool 

en is heel positief over haar ervaringen hier. Voor de democratische prijs 

van 105 euro per maand kan ze immers beschikken over een eigen kamer 

en een gemeenschappelijke douche, keuken en living. 

Ze geniet erg van haar verblijf hier en vindt vooral de persoonlijkheid van 

de Belgen leuk, alsook onze manier waarop we genieten van het leven en 

ze vindt het vanzelfsprekend aangenaam om samen te werken met haar 

vriendelijke collega’s. 

een coLLegegebouW met een VerHaaL

engelenhof
Tijdens een wandeling door onze school kan men 
geregeld verrast worden door plaatsen waar men 
vroeger amper oog voor gehad heeft. zo verging het 
mij ook met de ‘Engelenhof’, het gebouw dat grenst 
aan de binnentuin, en waar ikzelf en andere leden 
van het lerarenkorps heel vaak voorbijlopen. 

Sinds ze hier is, heeft ze al een aantal grotere steden bezocht, zoals ant-

werpen, Gent, Brugge, Hasselt en Bergen, maar dit zonder natuurlijk de 

charme van onze Wase stad uit het oog te verliezen! 

In de engelenhof woont er momenteel nog een ander (een Hongaars) 

meisje. Vorig jaar waren drie andere erasmusstudenten te gast.

Het is natuurlijk niet altijd evident om op een schoolterrein te wonen (o.a. 

minder privacy), maar alle bewoners zijn het er over eens: we zijn heel erg 

blij met de accommodatie in de historische engelenhof! 

Met dank aan E.H. Patrick D’Haenens, Dirk De Waele en Katja Roggeman

Joke De Geyter
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een hoogst aangename taak dan ook om even jury te spelen en onze 

‘would-be miss’ te onderwerpen aan een spervuur van vragen. al heel snel 

werd duidelijk dat looks and brains perfect samengaan. 

Hoe ben je ertoe gekomen om je in te schrijven voor Miss Belgian 
Beauty? Waarom trouwens deze wedstrijd en niet ‘Miss België’?
Ik deed dit in feite volledig zonder medeweten van familie of vrienden. 

Mijn vader kwam het echter vlug te weten omdat hij een brief van de or-

ganisatie in de bus vond. Het maakte niet echt uit welke van de twee, ze 

hebben alle twee enorm veel faam. Ik had gewoon zin in dergelijke uitda-

ging en las eerder toevallig hoe ik me ervoor kon inschrijven.

Naar Egypte

Welk parcours heb je tot nu toe reeds afgelegd? Hoeveel meisjes  
zijn er nog in de running?
Het begon eigenlijk allemaal tijdens een preselectie op 9 maart van dit jaar, 

nota bene de dag dat ik 18 werd! We dienden toen in hotel Serwir te Sint- 

Niklaas een 15-koppige jury te overtuigen via een interview, een persoonlijke 

voorstelling, spreekopdrachten en defilés in stadskledij en badpak. 

Na een tweede selectieronde op 24 maart in hotel Gosset te Groot-Bij-

gaarden, bleven er van de 214 meisjes die zich kandidaat hadden gesteld  

20 finalistes over. Op donderdag 27 maart werden wij dan onder grote pu-

blieke belangstelling aan de pers voorgesteld.

Begin augustus 2008 is de kusttournee en in september 2008 trekken we 

een week naar egypte. Op 20 september is de halve finale in het Domein 

de Vossenberg te Hooglede, beter gekend als ‘de gouden 12’. De presenta-

tie is er in handen van Rani De Coninck. Het wordt op culinair en muzikaal 

vlak een onvergetelijke avond! er zijn trouwens nog toegangskaarten bij 

mij te verkrijgen voor 99 euro. Daarna volgt dan de finale op 18 oktober in 

het casino van Knokke met als presentatrice els Thibaut.

zelfvertrouwen

Hoe hoog schat je je kansen in? 
Ik geloof in mezelf en dat is al zeer belangrijk. Bij deze verkiezing, in tegen-

stelling met bijvoorbeeld Miss België, heb je het zelf ook een beetje in han-

KimberLey en miss beLgian beauty

4 naar 3155
Kimberley De plucker uit 6WeWib jaagt het kroontje 
na. Geen paniek echter voor Filip en Mathilde, zij 
kunnen gerust op hun beide oren slapen, want het 
betreft hier niet een rare kronkel in de stamboom van 
ons koningshuis. Kimberley doet immers een gooi 
naar de titel van Miss Belgian Beauty 2009. 

den. Wetende dat je op 4 ‘onderdelen’ zal gequoteerd worden, kan je voor 

elk onderdeel alle zeilen bijzetten.

Laten we beginnen met de televoting. Ik heb al 12.500 flyers laten druk-

ken, met de affiches en de ‘autobestickering’ zijn we nog volop bezig. Ook 

een promotiedossier dient te worden opgesteld. aan veel evenementen 

deelnemen en het nodige bewijsmateriaal ervan verzamelen, zoals toe-

gangstickets, krantenartikels of foto’s met BV’s, is dus de boodschap. 

Op de halve finale van 20 september moeten we ook nog op een ruimte 

van 2.5 bij 4 meter een stand maken, waar we onze gevoerde actie nog 

eens duidelijk maken aan de pers.

Last but not least, is er natuurlijk de avond van de halve finale zelf, waar we 

nog wel wat antwoorden, choreografie en defilés ten beste zullen moe-

ten/mogen geven.

Hoe bereid je je voor op een missverkiezing?
alleszins niet zoals ik gedaan heb! Ik moest na mijn selectie van 24 maart 

nog van nul starten. Ik had nog geen website, te weinig kleren, een slecht 

functionerende GSM en zelfs, wat onontbeerlijk is, geen rijbewijs. Nu moet 

mijn vader mij nog steeds naar alle uithoeken van het land brengen.

<<<
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Valt het goed te combineren met je studies in het laatste jaar?
eigenlijk niet. Wiskunde-wetenschappen is nu eenmaal een studierichting 

waaraan je de nodige aandacht moet schenken. Mijn campagne draait dan 

ook maar op een laag pitje. Toch stond ik deze week nog vooraan in de te-

levoting. Dus ook al zit ik met mijn neus tussen mijn schoolboeken, er lijken 

toch nog mensen aan me te denken en dat is wel een fijn gevoel.

Deed je nog al mee aan dergelijke – zij het dan kleinschaligere – 
evenementen?
eind verleden jaar raakte ik nog tot in de halve finale van Miss Sports. Die 

zijn voor hun buitenlandse reis naar Namibië geweest en dat lijkt me ook 

wel leuk.

De perfecte mix

Snoodaards zeggen wel eens dat een missverkiezing eigenlijk  
een veredelde vleeskeuring is. Wat is jouw mening hierover?
Je uiterlijk is maar een onderdeel van de wedstrijd. Men zoekt eerder naar 

de ‘perfecte’ mix van schoonheid, intelligentie en taalvaardigheid.

Onze laatste Miss België, alizée Poulicek, zou Tsjechische roots hebben en 

het Nederlands niet bijster machtig zijn. Ook hieraan ergerden mensen 

zich. Kritiek is iets eigen aan wedstrijden op zich, denk ik. Daar ga ik aan 

moeten wennen !

Is je opleiding Frans goed genoeg geweest om vragen van de jury  
in het Frans te beantwoorden? 
Na de eigenlijke selectie sprak iemand van de jury me aan om mij te felici-

teren met mijn talenkennis.

Heb je al goede contacten opgebouwd met de andere meisjes?
Ja, de relatie met de andere deelneemsters is uitstekend. Vraag is natuur-

lijk of dit kan blijven standhouden als we verder in de competitie geraken. 

Ik had al problemen om me te laten promoten door de gemeente waar 

ik officieel woon, omdat een deelnemende dorpsgenote voor haar stem-

men vreesde en mij dit ook ondubbelzinnig te verstaan gaf. Ja, sommige 

meisjes lijken er echt (meer dan) 100 % voor te gaan… Ik heb me dan maar 

laten inschrijven in de woonplaats van mijn vader, Moerbeke-Waas. Ik ga 

uit van mijn eigen sterke punten en kijk niet steeds naar de anderen. Ik wil 

hier goede vriendschappen aan overhouden en als het kan ook nog een 

paar leuke jeugdherinneringen creëren .

Helft van de prijs voor goede doel

Wat valt er te winnen met deze verkiezing? Wat zou je er dan mee 
doen?
Voor de winnares wacht naast ‘eeuwige roem’ een geldprijs ter waarde van 

125.000 euro, een gloednieuwe Nissan Micra Cabrio en 25.000 euro aan 

prijzen in natura.

Ik zou het verdelen onder de armen, onder de linkerarm de helft en on-

der de rechterarm dan de rest. Grapje, of toch niet helemaal. Ik had me 

al direct na mijn selectie voorgenomen om de helft van de geldprijs, dus 

62.500 euro aan een goed doel te schenken. Niet als promotiestunt, want 

ik heb dat nog nooit ergens gezegd. Mijn vader was vorig jaar voor vier 

maanden in Burundi om er een deel van een hospitaalsite te bouwen voor 

de noodlijdende afrikaanse bevolking en mijn grootouders zitten in een 

comité dat gerecupereerde kleren naar Roemenië brengt. Dit zijn dingen 

die mijn bewondering verdienen. In deze glamourwereld mag ook nog 

plaats zijn voor de minderbedeelden onder ons.

Even dromen… Stel dat je wint, hoe zou dit dan je leven veranderen?
Ik zou vooreerst mijn geplande universitaire studies Politieke en So ciale 

Wetenschappen voor een jaar uitstellen en me dan een goede schaar ko-

pen en een vettige lippenstift om overal linten te gaan doorknippen en 

zoenen te gaan rondstrooien.

We kunnen het uiteraard niet laten: toch ook enkele ‘typische’  
miss-verkiezingvraagjes…

Stel dat je één ding zou kunnen veranderen aan de wereld:  
wat zou dat dan zijn en waarom? 
Ik zou de wereldbol veranderen in een kubus. Dan kunnen we al ons afval 

gewoon in de hoeken smijten. Nu dumpt iedereen het toch maar in zee of 

stookt het gewoonweg op. 

Als je op deze planeet – kubus- of bolvormig – zou terugkeren 
als dier, welke gewervelde of ongewervelde zou dan je voorkeur 
wegdragen?
Zeker als paard! Ik ben namelijk opgegroeid tussen deze viervoeters en ik 

zou eens willen weten wat ze over ons denken. 

Ik ga trouwens van 15/07 t/m 31/08 als enige Belgische paardrijdster mee-

doen met de wereldberoemde paardenshow Cavalia in Knokke-Heist. Dit 

is een show waarbij ruiterkunst, dans, acrobatie en livemuziek worden ge-

combineerd. De show gaat uit van de speciale band tussen mens en paard. 

Het is een uniek spektakel met een enorm respect voor de paarden! echt 

wel iets voor mij! Deze show zal worden opgevoerd in een tent met 2.000 

zitplaatsen naast het station van Knokke. 

sms’je aub

Maak nu maar gerust gebruik van ons schoolmagazine om  
een warme oproep te lanceren aan onze lezers…
Ik wil gewoon iedereen van de school verzoeken om als steun geregeld 

eens een sms’je te sturen met: 4 (zonder tekst) naar 3155.

Wij wensen je alvast heel veel succes met Cavalia en de Miss Belgian Beauty ver-

kiezing. Op onze stem mag je zeker rekenen!

RP
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Zoals iedere goedgeaarde Vlaming tuiniert hij. 

Niets speciaals, zal u zeggen. Maar dat hij is aan-

gesloten bij de Gentse Kanoclub klinkt al minder 

vanzelfsprekend. en dat hij dit jaar aan enkele 

marathonkanowedstrijden voor veteranen deel-

neemt (20 km varen en 3 tot 4 keer uitstappen 

om de boot over ruim 100 m verder te dragen), 

is al minder vanzelfsprekend.

Het kan niet anders of al dat fysiek geweld moet 

een innerlijke voedingsbodem hebben: de vio-

list van het Dendermonds Symfonisch Orkest 

(een orkest van beroepsmusici, conservatorium-

studenten en amateurs) beoefent ook een eeu-

wenoude, rustgevende hobby: de apicultuur!

van vader op zoon

Vanwaar de belangstelling voor deze zeer 
traditionele wijze van veeteelt?
als kleuter kon ik mijn vader aan het werk zien 

als imker op het erf van mijn grootouders in  

Sinaai. In die tijd werkten de imkers nog met in-

landse bijen en dan moest je ’s zomers tijdens 

de middaguren niet te dicht in de buurt komen 

van de bijenhal of je riskeerde steken.

Sinds wanneer ben je er echt actief mee 
bezig? 
een vijftiental jaren geleden zei mijn vader dat 

ik met bossen en meersen in de buurt, in een 

ideale omgeving woonde voor bijen. Hij stelde 

voor om een bijenkast tussen hoge struiken 

achteraan in onze tuin op te stellen. De eerste 

honingoogst bevestigde zijn gelijk: die eerste 

kast produceerde in die lente 15 kg honing! 

Inwinteren en strijd tegen 
varroamijt

Hoe verloopt een bijenseizoen? 
eigenlijk begint het bijenseizoen met het op 

tijd ‘inwinteren’ van onze bijen (het geven van 

erWin de smedt 

Hij hoort ze zoemen!
Erwin De Smedt is een sportieve collega. Dat is geen geheim en niet verwonderlijk voor een leraar l.O. Weinigen 
weten echter dat Erwin er een waaier hobby’s op nahoudt. We lichten een tip van de sluier.

suikerstroop einde augustus) en de laatste be-

handeling tegen de varroamijt (nvdr. varroa 

destructor is een uitwendige parasiet die voor-

komt op insecten, maar die zich alleen voort kan 

planten op het broed van bijen) eind oktober. 

De werksterbijen die geboren worden in het na-

jaar worden immers de bijen, die samen met de 

koningin overwinteren en in het vroege voorjaar 

het eerste broed verzorgen. Het is belangrijk dat 

dit sterke bijen zijn met voldoende vetreserves. 

Tijdens de winterrust van de bijen bereiden we 

het jaar voor met het gereedmaken van nieuwe 

raampjes en het reinigen van de rompen, vlieg-

planken en plafonds. De rompen met de lege 

raten worden op elkaar gestapeld op een vlieg-

plank en bovenaan met een plafond afgesloten. 

IJsazijn (nvdr. zuiver watervrij azijnzuur wordt 

ook wel ijsazijn genoemd, en is een kleurloze 

vloeistof die bij een temperatuur lager dan 17°C 

stolt tot heldere kleurloze kristallen, vandaar de 

naam) in een schoteltje binnen deze rompen-

toren houdt de raten vrij van motten en ander 

klein ongedierte. 

In april worden de nieuwe waswafels in de 

raampjes gesmolten. Bij het eerste nazicht van 

de kasten wordt de oude donkere raat vervan-

gen door deze verse raampjes en de bijen zijn 

maar al te blij om ze te kunnen uitbouwen tot 

volwaardige raten. De winterbijen verzorgen 

het eerste broed door het halen van water, stuif-

meel en nectar. Hars gebruiken ze om hun wo-

ning goed af te dichten en zo goed als smetvrij 

te houden. Na hun taak sterven ze eind april af 

en zijn het de jonge werksterbijen die vol en-

thousiasme de taken van het poetsen van de 

cellen, het bewaken van het nest, en het halen 

van water, stuifmeel en nectar overnemen. 

elk bijenvolk heeft één koningin, die de eitjes 

legt en verzorgd wordt door een groep werk-

sterbijen. Vanaf eind april worden de darren 

(mannetjesbijen) geboren. Per bijenkast zijn dat 

ongeveer 500 individuen. Zij staan in voor de 

mogelijke bevruchting van de nieuwe koningin-

nen. als je de natuur haar gang laat gaan wor-

den vanaf mei nieuwe koninginnen geboren. 

<<<
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Het bijenvolk komt met ongeveer 10.000 de 

winter door. In mei-juni groeit de bijenbevol-

king aan tot ongeveer 60.000 werksterbijen. 

Mei, juni, juli, augustus zijn de mogelijke honing-

oogstmaanden. Meestal kan er tweemaal per 

jaar geoogst worden. Hier speelt het weer een 

belangrijke rol. Na de laatste oogst worden de 

honingzolders definitief weggenomen, eventu-

eel grondig gepoetst en opgeborgen. eind au-

gustus volgt het inwinteren en eind oktober de 

laatste behandeling tegen de varroamijt.

Bijenvirus sloeg toe

Hoeveel bakken heb je staan? 
Mijn bijenbestand werd dit jaar jammer genoeg 

getroffen door het gevreesde bijenvirus. Van de 

drie ‘volken’ bleef slechts één gespaard. Na de 

eerste oogst einde mei zal ik van dit productie-

volk een broedaflegger maken om te kunnen 

starten met een nieuw volkje. Ook mijn vader 

zal mij een zwermvolkje geven, zodat ik volgend 

jaar hopelijk opnieuw met drie volwaardige vol-

ken aan de slag zal kunnen gaan.

Kweek je zelf koninginnen en probeer je 
daarmee aan rasverbetering te doen? 
Mijn bijen wonen in Simplexkasten. Deze losse 

houten rompen zijn van gelijke grootte en kun-

nen 11 ramen bevatten. Mijn bijenvolk overwin-

tert op één romp en doorgaans plaats ik daar 

vanaf half april een koninginnenrooster en een 

extra romp bovenop als honingzolder. 

Dit rooster zorgt ervoor dat de koningin (die met 

haar lang achterlijf groter en zwaarder is) niet 

naar de honingzolder kan om eitjes te leggen. 

Om de drie, vier jaar ga ik bij een collega-imker 

om zachtaardige larfjes van het Carnica-ras en 

kweek ze op in een honingzolder tot koningin-

nen. Deze koninginnen gaan elk in een één-

raamskastje met jonge bijen naar het bevruch-

tingsstation van Kreverhille (Zeeuws-Vlaanderen, 

NL) om door Carnica-darren (mannetjesbijen) te 

worden bevrucht.

Arbeidsintensief

Is dit een arbeidsintensieve hobby?
In het hoogseizoen vraagt dit ettelijke uren. In 

de winter is het grote kuis van rompen en wordt 

de oude raat verwijderd. In de lente kopen we 

bijenmateriaal en maken we nieuwe raampjes 

met wasraat gereed. In mei, juni en juli wordt 

het druk: om de 10 dagen controleer ik de vol-

ken op zwermcellen en oogst en slinger ik de 

honing. Ook het verzorgen van de honing, het 

in potten doen, het etiketteren en de eventuele 

verkoop bij een hoge productie vraagt veel tijd. 

Gaat een kast toch zwermen, dan is het alle hens 

aan dek om met water te sproeien om ze te ver-

plichten snel te landen en om zo de zwermtros 

te vangen.

Hoeveel honing produceren je bijen?
De productie van het aantal kg honing per kast 

hangt af van het weer en van het type volk. In 

optimale omstandigheden kan een volk soms 

20 kg honing opleveren. In de lente doorgaans 

meer omdat er dan veel meer planten bloeien. 

Bij een normale lente en zomer kan ik tweemaal 

oogsten. eenmaal einde mei, begin juni en een 

tweede maal einde juli, begin augustus. 

Doe je iets om de productie en de kwaliteit 
te verbeteren? 
De productie kan verbeterd worden door te 

werken met goede koninginnen, te zorgen voor 

een goede bijenplanten-omgeving, de juiste in-

grepen te doen op het juiste moment en door 

de volken een paar maal per jaar over te plaat-

sen in een gekuiste romp, propere plafondplank 

en vliegplank. een goede hygiëne vermindert 

de besmettingsdruk aanzienlijk. Gezonde bijen 

zijn vitaler en leven langer. De werksterbij leeft 

in de lente en zomer slechts 6 tot 8 weken. een 

dar sterft na de paring. De darren die hiervoor 

de kans niet kregen, worden eind augustus door 

de werksters uit de kast verdreven en op die 

manier eigenlijk afgeslacht. Door haar speciale 

voeding (de fameuze koninginnenbrij) in haar 

larfstadium kan een bijenkoningin een leeftijd 

halen van 5 jaar.

respect voor bijen

Erwin, bijen steken! Ik heb er alleen maar 
nare herinneringen aan. Dus zou ik de 
apicultuur een risicovolle onderneming 
durven noemen. Of vergis ik me? 
Het blijven diertjes die zeer alert hun koningin, 

broed en hun verzamelde voedsel verdedigen. 

Imkers die met zachtaardige bijen werken, dur-

ven dat al eens doen zonder beschermend pak. 

Maar het dragen van een speciaal imkerpak blijft 

een aanrader om ongelukken te vermijden en 

om in alle rust de noodzakelijke werkzaamhe-

den aan de bijen te kunnen uitvoeren. Het is ook 

belangrijk om respectvol om te gaan met deze 

diertjes, ze enkel te storen in hun werkzaamhe-

den indien nodig en ervoor te zorgen dat ze een 

‘proper onderkomen’ hebben.

Ik neem aan dat je voor al deze knowhow 
een beroep kan doen op deskundigen.
Inderdaad. Ik ben lid van de imkerbond St.-am-

brosius te Sinaai. Jaarlijks hebben we een vijftal 

activiteiten. Meestal komt een spreker een voor-

dracht geven over een onderwerp dat verband 

houdt met bijen en de natuur waarmee ze ver-

bonden zijn. 

In de meimaand kunnen de vrijwilligers mee-

doen aan het overlarfproject voor de kweek van 

nieuwe koninginnen en in augustus is er een zo-

meruitstap. Wie zich graag zou wagen aan deze 

hobby: op 19 oktober start een nieuwe basiscur-

sus voor beginnende imkers (kostprijs 25 euro, 

inlichtingen bij hugo.schelfhout@telenet.be). 

Een rustig, stil én voorzichtig bezoek aan Erwins 

honingproductie-eenheid in zijn tuin onder de 

bloeiende acacia’s in Lokeren, rondde dit vraagge-

sprek af.

Erwin, dank voor het gesprek. Ik wens jou en je volk-

je nog vele zaligzoete, zoemerige uren. 

JH
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In 2006 mocht oud-leerling pater scheutist Jeroom Heyndrickx (Ret 1950) 

(nvdr. klasgenoot en vriend van wijlen emiel Claus – zie Ic Hou nr. 85!) in 

zijn geboortedorp Haasdonk zijn gouden priesterjubileum vieren in aan-

wezigheid van koningin fabiola. 

Jeroom, de officieuze ambassadeur van Rome en van Scheut in China, was 

onlangs met een missie van de Belgische bisschoppen onder leiding van 

kardinaal Danneels in China. 

In het jaar dat de China meer dan ooit in de kijker staat omwille van de 

Olympische Spelen laten we een van de dé China-specialisten – en dan 

nog een met roots in eigen huis – graag uitgebreid aan het woord. 

Jeroom Heyndrickx strikken voor een gesprek is niet eenvoudig. Via mail 

bezorgde hij ons uitgebreide antwoorden.

Ik schrijf U vanuit Beijing. Heel China staat deze dagen op zijn kop vanwege 

de aardbeving in de Sichuan Provincie. en juist tevoren was heel het land 

nog zo aan ’t jubelen toen de olympische fakkel elke dag naar een ander 

stadje in China werd gelopen, aangemoedigd door honderdduizenden 

mensen. Ja, China is al lang een land van grote contrasten. 

Na die aardbeving is China op tijd van minuten overgeschakeld van die 

feestroes naar een rampenbeheer. Ze doen dit met dezelfde totale over-

gave en een degelijke organisatie in een rampgebied driemaal zo groot als 

België. er zijn wel 120.000 militairen ingeschakeld om, naast de meer dan 

40.000 doden die na tien dagen al geteld zijn (nvdr. de cijfers zijn ondertus-

sen opgelopen op tot ruim 80.000) nu ook de nog 30.000 vermisten op te 

sporen, de gekwetsten te verzorgen en de daklozen weer hoop te geven. 

Hele districten in het rampengebied zijn nu al afgesloten om epidemieën 

te vermijden. al tien dagen rapporteren alle televisiekanalen fulltime over 

die ramp. China wacht niet tot de Olympische Spelen om te tonen dat het 

een wereldmacht is. Het bewijst het duidelijk door de wijze waarop het 

deze ramp aanpakt. 

In het College
Maar je vroeg me iets te schrijven over onze tijd op ‘t College, niet over 

China. Graag gedaan, want ook na 51 jaar China denk ik nog veel aan de 

goeie tijd van ’t College… We vonden het toen geen ‘schone tijd’ maar dat 

werd het wel met de jaren.

In september 1944, kort na de bevrijding, kwam ik in het College in ‘de zes-

de Latijnse’ (dat heette toen zo). Wij werden ‘de schachten’ genoemd. De 

zes jaar dat ik op het College was, waren ook dezelfde zes jaar dat de latere 

bisschop van antwerpen, Mgr. Jules Daem, er superior was. Dat was nog 

het oude ‘Klein-Seminarie’ met de filosofen erbij. We noemden filosofie ‘de 

konijnenpijp’ en de filosofen waren ‘de konijnen’. Zodra er een ‘konijn’ bij 

ons op de speelplaats kwam, begonnen we allemaal te sissen … sssst … 

om hem ervan bewust te maken dat hij op ‘verboden terrein’ was. 

Na ons, in 1950, werd ’t College (of Klein-Seminarie) herdoopt in Sint-Jozef-

Klein-Seminarie doordat het Sint-Jozefinstituut – lager en moderne – van-

uit de ankerstraat naar de Collegestraat kwam. e.H. Bruyninckx werd toen 

superior. Terwijl wij in de retorica (laatste jaar) zaten, superviseerde al hij de 

nieuwbouw. (nvdr. De lokalen links en rechts van de bruine poort, in het 

rode bakstenen gebouw.)

Oorlogsherinneringen 
In september 1944 waren we al bevrijd en was de oorlog gedaan. Maar in 

november-december van datzelfde jaar begonnen de Duitsers hun Von 

Rundstedtoffensief in de ardennen. Hitler beloofde zijn troepen dat ze te-

gen kerstdag opnieuw antwerpen zouden innemen. Ze vuurden daarom 

van nabij Keulen hun V1-vliegende bommen en V2-raketten af op Londen 

en ook op antwerpen. 

elke namiddag omstreeks vier uur, terwijl we in de klas of in de studie 

zaten, hoorden we de V1’s al van ver afkomen. Zolang hun hard en ruw 

gebrom duurde betekende het voor ons ‘geen gevaar’. Zodra het gebrom 

echter stilviel, moesten we onder de studiebanken duiken of elders dek-

king zoeken voor het geval dat de V1 op ’t College zou vallen. Dat ge-

beurde gelukkig niet, maar kort voor kerstdag viel er toch een V1 in de 

nabijheid van het College, in de Gasmeterstraat. er waren 14 doden. Nog 

diezelfde dag werden de lessen gestopt en werden alle internen naar huis 

gestuurd voor een lang, koud winterverlof met veel sneeuw en veel vlie-

gende bommen in antwerpen en ook in heel het Waasland.

vlaamse volksspelen in … Taiwan
De interessantste tijd voor ons internen – we waren met zo een 120, schat 

ik – was het derde trimester, na de paasvakantie. Op de speelplaats we-

‘college, wan 
sui, wan sui!’

Er is meer dan een reden om deze Jeroom Heyndrickx 
aan het woord te laten in Ic Hou. 

e.H. jeroom HeyndricKx (ret. 1950): scHeutist, docent en KerKeLijK diPLomaat in beijing

<<<

Centraal op de foto: E.H. J. Heyndrickx
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ren er toen ’s avonds en vooral tijdens de weekends volksspelen. Je kon 

daar punten winnen en wie goed geklasseerd stond in de eindstand kon 

op het einde nog een mooi boek winnen als prijs. De einduitslag kwam 

er op 10 juni, Sint antonius, dan was het Collegefeest. er waren toen een 

hele dag volksspelen. Die prijsboeken stonden al op voorhand tentoonge-

steld in een van de pianokotjes bij de klassen van 5de en 6de Latijn (een 

gebouw dat met de oude feestzaal is verdwenen). 

Ik heb nog altijd een Nederlands-engels woordenboek, een prijs van die 

volksspelen. Luc Vandermijnsbrugge (uit Nederboelare), een goede atleet, 

had die als 1ste prijs gewonnen en gaf hem aan mij als geschenk toen ik in 

1950 naar Scheut ging. 

Ik vond die volksspelen (buskestamp, watersteekspel e.d.) zo interessant 

dat ik die jaren later in Taiwan met onze Chinese studentenbond ook nog 

heb ingevoerd, en met veel succes, ook bij Chinezen. De Chinese studen-

ten die het vroeger in de jaren zestig meemaakten zijn zelf nu ook al al 

grootvader, maar ze spreken nog over ‘de goede tijd van de volksspelen’, 

juist zoals wij. In 1946 hielden we op het College zelfs een ‘Olympiade’. 

Die ging door op het sportplein van de toenmalige voetbalploeg Gerda 

en werd georganiseerd door de subregenten (nvdr. studiemeesters) Van 

Der Weeën en Jan Cauwe. We hadden ook het Olympiadelied, dat we 

zongen al marcherend. Ik ken het nog altijd vanbuiten: “Wij de atleten 

van d’Olympiade komen hier betwisten ’t wereldkampioenschap van  

’t lopen en ’t springen van ’t springen en ‘t lopen … en ja-a en dsjieng 

tararaboem tarasasa!” 

De missioneringsvlam sloeg over
als internen mochten we toenom de drie weken naar huis. Op zondag 

hadden we hoogmis in de voormiddag en vespers om 16.00 uur. Daarna 

was er telkens een conferentie door een spreker van buiten de muren. De 

onderwerpen van die conferenties varieerden nogal: over muziek, gedich-

ten van Guido Gezelle, over Hellas, enz. Op een zondagavond in 1947 – ik 

zat toen in de derde Latijnse – kwam Mgr. Leo De Smedt van Sint Niklaas 

en scheutist bisschop, vertellen over zijn missie in China. Die missie was 

toen totaal vernield – kerk, school, seminarie, weeshuis en alles – door het 

communistisch leger van Mao Zedong. De oude bisschop (toen juist zo 

oud als ik nu, 77j!) zei: “… en toch vertrek ik terug, want er is daar nog veel 

hulp nodig…!” Heel het verhaal van die oude bisschop trof mij zo diep dat 

ik nog diezelfde zondagavond besliste zelf ook scheutist te worden om 

naar China te gaan. Toen ik in het zesde studiejaar van de lagere school in 

Haasdonk zat, had ik wel al eens een boek gelezen over China en nog een 

over de Bokseropstand in 1900. Zo had ik er voordien wel al aan gedacht 

om missionaris te worden. Maar die avond na de conferentie van Mgr. Leo 

De Smedt stond het vast: het zou voor mij Scheut worden én China. Over 

die beslissing heb ik daarna nooit meer getwijfeld en ik heb er tot vandaag 

nog nooit één seconde spijt van gehad. By the way, die Mgr. De Smedt is 

dan in november 1951 gestorven in een communistische gevangenis in 

Kalgan (China). al jaren zoek ik zijn graf hier in China, maar de communisti-

sche autoriteiten zeggen dat ze het niet meer weten… Misschien willen ze 

het niet zeggen, want hij werd veroordeeld als ‘misdadiger’. Hoe dan ook, 

ik wil daar meer over weten. er leven in dat stadje nog oude mensen die 

Mgr. De Smedt gekend hebben en hem hoog waardeerden. Volgens mij 

behoort hij tot onze Vlaamse ‘unsung heroes’… Hij was trouwens ook een 

oud-student van het College.

Scheut wordt internationaal
Veel studenten zullen vandaag al niet meer weten wat een ‘scheutist’ is. 

Wel, Scheut is een district van anderlecht. Daar richtte Theofiel Verbist, een 

priester uit antwerpen, in 1862 een congregatie op voor missionarissen die 

zouden vertrekken naar China. Omdat hun huis in Scheut gevestigd was 

(en nu nog is) werden zij later ‘Paters van Scheut’ of gewoonweg ‘scheu-

tisten’ genoemd. er zijn tientallen oud-leerlingen van het College scheutist 

geworden: o.a. Mgr. Bermijn (St.-Pauwels), Mgr. Leo De Smedt (St.-Niklaas), 

Jan en Pier Joos (St.-Niklaas), Mgr. Mels (Lokeren), Karel Govaert (Bazel), de 

gebroeders Picavet (Beveren-Waas), albert Laureys (Verrebroek), en dan 

een hele rij van Melsele: Karel De Rycke, ameel Van De Camp, frans ’s Hee-

ren, armand Van Hoorick, enz. Ook Jozef Segers (St.-Niklaas) was scheutist. 

er hangt van hem een gedenkplaat in de gangen van het College. Hij werd 

levend begraven door de Boksers (in 1900). In de Tijgervallei, waar dit ge-

beurde, ben ik wel zes of zeven keren geweest en we zijn daar onlangs nog 

geweest met Kardinaal Danneels en vier Belgische bisschoppen. De men-

sen in de Tijgervallei kennen daar het verhaal van Jozef Segers nog goed. 

Op dit ogenblik zijn er zo een duizend scheutisten over de wereld, werk-

zaam in een twintigtal landen. Daaronder zijn nu al veel filipino’s, Congo-

lezen, Indonesiërs, enz. Scheut is dus internationaal geworden.

Chinees leren
In 1949 veroverde Mao Zedong China en werden alle missionarissen ver-

bannen. Zo kon ik in 1957 dus (nog) niet naar China en vertrok ik in naar 

Taiwan; dat heette toen ‘Vrij China’ en Tjiang Kai Shek was er de sterke man. 

Mijn eerste taak daar was Chinees leren, gedurende twee jaar, en voltijds. Ik 

deed dat graag. We hadden les in groep en individueel. 

Om goed Chinees te leren spreken moet je eerst de juiste uitspraak leren 

van alle klanken en de woorden leren uitspreken op de juiste tonen. elk 

woord kan (in het Mandarijns, d.i. het officiële Chinees), op vier verschillen-

de tonen worden uitgesproken met telkens een verschillende betekenis. 

Dat maakt Chinees spreken heel moeilijk. Daarbij komt dat je de verschil-

lende tekens (karakters) moet leren lezen en schrijven. als je drieduizend 



IC HOU JUNI 2008 49

IN DE KIJKEr

karakters kent, dan kan je al heel wat doen, maar om goed het dagblad te 

kunnen lezen leer je er best 5.000 of nog meer, want er bestaan wel meer 

dan 20.000 karakters. Moeilijk? Ja, maar de grammatica is dan weer heel 

eenvoudig en dat is toch ook al veel: geen verbuigingen, geen vervoe-

gingen, geen verschillende geslachten, enz. In de taalschool ging ik elke 

namiddag aan de deur zitten toen de kinderen terugkwamen van school. 

Kinderen spreken duidelijk en met hen praten en veel fouten maken, dat 

stoort zoveel niet. Ik heb veel Chinees geleerd van kinderen. en al van in 

het tweede jaar begon ik om de veertien dagen in de kerk een kleine ho-

milie te houden. “Je moet maar durven!”, dat is het principe als je een taal 

goed wil leren. 

Nu, na 51 jaar is Chinees, naast het Vlaams, al lang mijn tweede taal. Het is 

in die taal dat ik nu al jaren lesgeef in pastorale theologie; vroeger in Taipei 

aan de fujen Universiteit en nu hier aan het Nationaal Groot-Seminarie in 

Beijing. 

Chinees is moeilijk, maar ook andere talen zijn moeilijk. Chinees is eigenlijk 

wel goed te leren voor iemand die wat aanleg heeft voor talen en er zich 

op toelegt. Chinees leren als hobby kan heel interessant zijn. 

Na de taalschool heb ik eerst jaren in de parochie gewerkt. Daarna richtte 

ik er het Taiwan Pastoraal Instituut op voor vorming van leken in de pasto-

raal. Dat instituut functioneert nog. 

Aardbevingen en openheid
Taiwan is gekend voor zijn aardbevingen. Daar moet je mee leren leven, 

want elke aardbeving, hoe licht ook is schrikwekkend. In Taiwan zijn er 

geregeld in de loop van het jaar aardbevingen, maar uiterst zelden echt 

zware. Met een aardbeving lach je niet; vooral niet als je op de tiende ver-

dieping woont. Dan zit je met heel je tafel en stoel, ja met heel het huis te 

wiegen van links naar rechts. Het huis kraakt. er zijn bevingen van drie se-

conden. Maar als ze langer duren dan 5 seconden moet je maar gauw naar 

buiten lopen als je op het gelijkvloers bent, of anders in een sterke hoek 

van het gebouw veiligheid zoeken. Wat vorige maand in Sichuan (China) 

gebeurd is, is onvoorstelbaar. Het is een van de grootste aardbevingen uit 

de Chinese geschiedenis. en zeggen dat er in 1976 in de stad Tangshan 

in Noord-China al eens een aardbeving was met 250.000 doden. Dat was 

nog onder Mao Zedong. Toen wilden de communisten dat nog verborgen 

houden voor binnen- en buitenland. De Chinese radio meldde toen: “We 

hebben zojuist een vals gerucht alsof er een catastrofe zou gebeurd zijn, 

de kop ingedrukt”. 

Een nieuwe wind na Mao
In 1976 is Mao Zedong gestorven. De kleine Deng Xiaoping kwam aan de 

macht en toen veranderde het beleid van China. Culturele uitwisselingen 

en ook handelsbetrekkingen werden mogelijk. 

Toen dacht ik: we moeten toch ook eens gaan zien wat er na die Culturele 

Revolutie in China nog overschiet van de katholieke missies die in Noord-

China (Binnen-Mongolië) gesticht zijn door de 679 Belgische en Neder-

landse scheutisten die daar werkten en die na 1949 allemaal verbannen 

werden door het regime van Mao. Om dit nieuw contact met China moge-

lijk te maken, hebben we dan in 1982 aan de KULeuven de ferdinand Ver-

biest Stichting opgericht. Deze stichting promoot academisch onderzoek 

over de geschiedenis van de kerk in China. Het is in naam van die Stichting 

van de KULeuven dat ik dan vanaf 1982 naar China begon te reizen, vooral 

in Noord-China in die missies van Scheut. Dat doe ik nu dus al 26 jaar.

Kerkelijke diplomatie
Gemakkelijk was dat niet, want in de jaren tachtig werd een buitenlander 

in China er automatisch van verdacht een indringer te zijn, een ‘informant’, 

een ‘spion’ zeg maar. Daarbij komt nog dat de kerk in China intern verdeeld 

was geraakt tussen een groep die met het regime meewerkt en een an-

dere groep die zich tegen het regime verzet en dus ondergronds werkt. Ik 

nam van in het begin als principe met de twee groepen contact te nemen, 

met de ondergrondse zowel als met de officiële. Ik weigerde onderscheid 

te maken, ook al verbood het regime dat we met de ondergrondse con-

tacten onderhielden. Toch deed ik het. Daardoor ben ik wel enkele keren 

opgepakt door de politie, op het bankje van de beschuldigden beland en 

voor uren (eens twintig uur lang) ondervraagd. Dat plakt aan de ribben… 

Maar mijn goede kennis van de taal heeft me in die situaties veel gehol-

pen. 

Ik stel me publiek nooit op als een vijand van het regime. Wat wij negatief 

vinden klaag ik publiek aan, maar wat er positief is erken ik ook publiek en 

ik schrijf dit neer in artikels die ook in het Chinees verschijnen.

Ik zeg hen: “Ik zoek naar samenwerking met uw regime, via open gesprek-

ken en dialoog, op voet van gelijkheid en wederzijdse waardering”. Dat wil 

zeggen: laat ons dus vrijmoedig met mekaar spreken. Zij zelf zijn trouwens 

heel direct in hun vragen en beschuldigingen tegenover ons. Daardoor 

voel ik me ook vrij om hen ‘vrijmoedig’ te antwoorden, zelfs vanop het 

bankje van de beschuldigden. Hun directe vragen kregen ook daar een 

direct antwoord. en stilaan zijn de communisten die houding gaan waar-

deren. Die waardering is stilaan gegroeid. Die lange ondervraging destijds 

eindigde met een handdruk. 

Nadien kwamen ze me opzoeken ‘om eens te praten’. en zo komt het dat 

ik, zonder dat ik het ooit zo plande, nu benaderd wordt zowel door de 

communisten als zij met Rome willen spreken als door Rome zelf. In Rome 

had ik destijds met Paus Joannes Paulus II geregeld gesprekken. Ook Paus 

Benedictus XVI heb ik ontmoet tijdens vergaderingen in Rome. 

Wederzijdse waardering 
Dat alles is wel niet zo eenvoudig als het hier klinkt, want de communisten 

zijn zelf onderling verdeeld en ook onder katholieken zijn er verschillende 

opinies. Sommige communisten zouden wel diplomatieke betrekkingen 

met Rome willen aanknopen – en daar stuur ik zelf ook op aan – maar 

dan zijn er weer anderen die dat te allen prijze willen blokkeren. Vermits 

zij weten dat ik promoot wat zij willen beletten, maken zij mij het leven 

lastig waar ze ook kunnen, o.a. door ervoor te zorgen dat af en toe mijn 

visa worden geweigerd. Het is die groep die me ooit drie jaar als ‘persona 

non grata’ buiten China hield. Maar toen ik na die drie jaar weer in China 

<<<
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toekwam, kwamen de anderen – mijn ‘ondervragers’ van weleer, die nu 

vrienden zijn! – me verwelkomen. 

Hoe dan ook, ik weet dat ik, waar dan ook, op de voet wordt gevolgd door 

de een zowel als door de andere. Maar ook daaraan raak je gewoon. Toen 

ik ooit in Beijing om 6 uur ’s morgens de mis bijwoonde in de kathedraal 

kwam een oude Chinese dame me in ’t geheim meedelen: “er is een man 

die u volgt. Hij zit ginds achteraan in de kerk.” Waarop ik antwoordde: “Daar 

zit hij goed. Misschien kan hij ook nog een beetje leren bidden, ’t zal hem 

deugd doen.”…

volhouden
In ’t Waasland zeggen wij: “en de boer, hij ploegde voort…”. Wat er ook 

gebeurt, ik vervolg mijn weg. Na 25 jaar van dichtbij, vooral met ervaring 

en taalkennis, de situatie van de kerk in China gevolgd te hebben, weten 

de autoriteiten wel dat ik het klappen van de zweep ken. 

al jaren laten zij mij nu toe les te geven aan het Nationaal Groot-Semina-

rie waar ik, met nog een Spaanse pater, de enige buitenlander ben die er 

mag doceren. Nooit heeft men ook maar één iota veranderd in mijn Chi-

nese cursus. en ze weten ook dat ik in mijn lessen enerzijds niet aggressief 

spreek, maar anderzijds toch ook ‘vrijmoedig’ spreek. Dit alles is wel een 

kwestie van wikken en wegen; je moet wel af en toe wat ‘durven’, maar 

dan ook weer niet te veel. 

er komt steeds heel wat diplomatie bij kijken. Je wandelt op eieren. als 

er hier of daar dan een probleem rijst, dan wordt dit besproken tijdens 

een diner. Of soms is het houden van een diner alleen al een oplossing. 

eigenlijk komt het allemaal hier op aan: via persoonlijke gesprekken en 

contacten mekaar beter te leren kennen en waarderen. Zij kennen ons 

niet, maar wij hen ook niet. Ik ben er wel van overtuigd dat er betere 

dagen op komst zijn in China, ook op het vlak van mensenrechten. In 

confrontatie en conflict zullen Chinezen nooit ‘toegeven’. Dialoog daar-

entegen kunnen ze wel waarderen. Wat de godsdienstvrijheid betreft is 

er in China heel veel vooruitgang geboekt de laatste twintig jaar, maar 

er moet nog veel veranderen. Ik geloof dat die veranderingen er komen, 

maar ’t zal nog veel geduld vragen. Met dialoog bereikt men echter meer 

dan met geweld of confrontatie.

Aan de jarige
Ik ben er fier op dat ik een student van ’t College was … en blijf! 

af en toe kom ik er nog eens om aan m’n Chinese studenten ‘ons College’ 

te tonen. Ze kijken op als ze die oude gangen zien. Daar hebben ze respect 

voor. Ik loop nog graag eens door die oude gangen. Ze zijn me nog zo 

vertrouwd; zelfs de deuren, de oude ‘Calfac’ enz. Maar vooral de mensen 

die ons daar onderwezen en ons ‘mens’ leerden worden: anton van Wilde-

rode, Leo Persijn, Kamiel Vinck, e.d.. 

Ik blijf hen en het College dankbaar en hoop bij een of andere viering aan-

wezig te kunnen zijn, want ‘Ic Hou’! als Chinees wens ik het College ‘Wan 

Sui! Wan Sui!’ (Tienduizend jaar). Wij, Chinezen, voor minder dan tiendui-

zend jaar doen we ’t niet…

Ik hoop, Jeroom, dat je missie in China slaagt: mensen dichter bij elkaar bren-

gen en niet blijven vasthouden aan het eigen grote gelijk. Dat is een boodschap 

die wij ook vandaag aan onze leerlingen proberen mee te geven. Hartelijk dank 

voor de reacties op de vragen en hopelijk tot ziens in ons College.

JH

Docent E.H. J. Heyndrickx
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“eigenlijk is het wel belachelijk, maar… Ik werkte 

in Brussel in het Koninklijk Museum voor Scho-

ne Kunsten op de educatieve dienst en was in 

bevallingsverlof. Bij de bakker kreeg ik een tele-

foontje van de directeur met een uitnodiging 

voor een sollicitatiegesprek. Ik trachtte snelsnel 

alles te regelen (kindjes naar mijn mama), en 

was binnen de kortste keren in het College. Tij-

dens het gesprek merkte ik dat ik mijn teenslip-

pers nog aan had! 

Diezelfde avond kreeg ik (die slippers hadden 

me mijn job dus toch niet gekost) een telefoon-

tje dat ik kon starten op SJKS. Mijn leven zag er 

plots – op één dag – anders uit: niet langer in 

bevallingsverlof en daarna dagelijks naar Brussel, 

maar begin september voor de klas in SJKS.”

Dit schooljaar? “erg veel bijgeleerd: het vak cul-

tuurwetenschappen is erg boeiend, maar omvat 

echt ‘alles’: recht, politiek, media, filosofie, kunst 

en een klein beetje economie. Me inwerken in 

Ken je ze al? 
In Ic Hou nr.85 presenteerden we een hele reeks nieuwe personeelsleden 
op onze school. Eentje ontbrak er nog.

naam: Siska Van Liefferinge

geboortedatum: 14 mei 1979

geboorteplaats: Sint-Niklaas

burgerlijke staat: gehuwd met Patrick  

Pauwels, mama van Stella en Kamille

Hobby’s: tekenen en grafische vormgeving, 

rommelmarkten afschuimen, in de tuin 

werken, film en reizen (zuiderse bestem-

mingen!)

diploma: pedagogische wetenschappen 

(sociale, culturele en vrijetijdsagogiek)

op teenslippers

metaalbouw 
voor kmo, 
landbouw  
en industrie

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

van ontwerp tot
structuurbouw
en plaatsing

de leerstof, een verbouwing en de zorg voor 

man en twee klein kinderen zorgden voor een 

superdruk (school-)jaar.”

Volgend jaar? “Verder bouwen op het werk van 

dit jaar en de juiste mix zoeken tussen een po-

sitief lee(r)fklimaat en een gematigd strenge 

opstelling. Ik las onlangs in een doctoraat dat de 

juiste mix van die twee zaken een goede leer-

kracht kenmerken.”
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zijn geboren

16.03.2008 adam, zoontje van Leen eeckeloo 

en Tom Vereecken (leraar)

20.03.2008 cLara, dochtertje van Nele en  

Bas Wauman (MTWI’96)

23.03.2008 Kobe, zoontje van Ilse Heynderickx 

(lerares) en Robin D’heer (MWI’98)

04.04.2008 jaLdert, zoontje van annelies 

Droessaert (lerares) en Jordy Deneweth

09.04.2008 KLara, dochtertje van Inge 

Callewaert (lerares) en Koenraad Rombout

11.04.2008 armin, zoontje van Hanne Van 

Houtte en Stijn Verhaeghe (leraar)

25.04.2008 Lars, kleinzoontje van wijlen  

aloïs Van Damme (oud-leraar)

30.04.2008 zoé, dochtertje van els Van 

den Bossche en Davy De Coninck (leraar) en 

kleindochtertje van Patrick De Coninck (leraar)

18.05.2008 Lou, zoontje van Joke De Lille 

(lerares) en Joeri Vandenberghe (eMT’98)

19.05.2008 matHis, zoontje van erika Lagaert 

(lerares) en Joris Beernaert

20.05.2008 bo, zoontje van Kirsten Merckx 

(lerares) en Wouter Van den eede 

02.06.2008 rune, zoontje van Sandra Ringoet 

(lerares) en Pieter Serverius

09.06.2008 Kobe, zoontje van Katja Roggeman 

en Yves Sierens (eWIa’95) en kleinzoontje van 

Walter Roggeman (directeur)

zijn gehuwd

07.06.2008 Tiny Coppens en Bruno Cogen 

(GL’95) (zoon van esther Scharpé, oud-lerares)

14.06.2008 Liesbet Van Royen (dochter 

van Danny Van Royen, adjunct-directeur) en 

Christophe Todts

zijn overleden

23.02.2008 mevrouw Rosalia Van Huffel (°1909), 

overgrootmoeder van Jonathan (WSP-’07) en 

Hannelore De Smet (3Wb)

25.02.2008 de heer Jos Thys (°1934), grootvader 

van Christy Bauwens (6MTWe)

28.02.2008 mevrouw Simone Van Oevelen 

(°1934), grootmoeder van alexander Vervaet 

(3eCa)

04.03.2008 mevrouw Tina Dillen (°1918), 

overgrootmoeder van Sofie Wirken (4Wc)

07.03.2008 de heer Johan Van Doorne (°1940), 

vader van Joke Van Doorne, partner van Steven 

Van Peteghem (leraar)

15.03.2008 mevrouw Monique Dequidt (°1933), 

schoonmoeder van Patrick Meuser (WeB ’78), 

grootmoeder van Marie-astrid (2MW’05) en 

Thibaut Meuser (5eCMT)

19.03.2008 de heer Willy De Roeck (°1935) 

grootvader van Maxim De Roeck (2MWc)

21.03.2008 mevrouw Jeanne Colman (°1919), 

moeder van Jef Steenssens (oud-leraar) en 

grootmoeder van Bruno Steenssens (3MOD 

’86-’87)

21.03.2008 mevrouw Clara Vandewalle (°1939), 

grootmoeder van eva Beeusaert (2Lb)

30.03.2008 de heer Peter Van Baelen (°1930), 

grootvader van Leen Lybeert (4Wb)

01.04.2008 de heer Toni Van Meirvenne (°1937), 

animator van amnesty International, grootvader 

van Mattias Van Meirvenne (4Sb ‘06-’07), 

schoonvader van Bert De Gendt (leraar)

01.04.2008 de heer Raymond Dekeyser (°1925), 

oom van Ingrid Dekeyser (lerares)

03.04.2008 mevrouw Yvonne Van Bockhaven 

(°1920), grootmoeder van francis (WSP ’02) 

en Michiel Geldof (5WeWIb) en van Sofie Brys 

(5WSP)

10.04.2008 mevrouw Laura Van De Vyvere 

(°1918), grootmoeder van Gieles (6WSP) en 

Wannes Van Duyse (1aa-’06)

11.04.2008 mevrouw Denise Van Wouwe 

(°1940), grootmoeder van evie Van den Broeck 

(1af)

14.04.2008 mevrouw Hilda De Kerpel (°1935), 

grootmoeder van Céderic Bacquaert (4Lb)

17.04.2008 mevrouw Lisette van der Maat 

(°1921), stiefmoeder van collega directeur Marc 

Pannier

21.04.2008 mevrouw Martha Colman (°1905), 

overgrootmoeder van ester Ongena (5MTWe)

27.04.2008 de heer Jan Oste (°1933), oom 

van Chris De Laet (WeBa’86) en grootoom van 

Katrien De Laet (2MWc)

04.05.2008 de heer Wilhelm Oosterbaan 

(°1931), grootvader van Nick Michon (2MWg)

06.05.2008 de heer alfons Rotthier (°1928), 

grootoom van Sam Vanhoecke (2MWb)

13.05.2008 mevrouw alice Beauprez (°1918), 

overgrootmoeder van Nathan Volckerickx 

(2MWd) en Robin Six (3Wc)

15.05.2008 de heer frans Houttequiet (°1929), 

grootvader van Charlotte Salens (2La)

23.05.2008 mevrouw Teuntje Heijkoop (°1928), 

grootmoeder van Ramses Bulterys (4Sa)

27.05.2008 de heer Theo Burm (°1926), vader 

van Jeff Burm (LWe’76)

29.05.2008 mevrouw Josephina Leonie 

Meskens (°1917), grootmoeder van Steven De 

Sagher (6WSP)

30.05.2008 de heer Guido D’Haenens (°1934), 

vader van e.H. Patrick D’Haenens (beheerder 

van het internaat)

03.06.2008 de heer alfons Van Holewinckel 

(°1923), grootvader van Lien Van Cauwenberghe 

(lerares)
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Floor
Van meir, dochtertje van thomas Van meir 
en Katrien Van Lent
10 november 2007 • 50 cm • 3,810 kg

uiterLijK een schattig bolleke, een beetje ver-

rimpeld in het begin, maar de plooien zijn on-

dertussen gladgestreken.

KaraKter een zonnetje in huis!

inteLLigentie als ze op haar moeke lijkt, wordt 

ze de slimste van de klas, als ze op haar vake lijkt 

daarentegen, een geheugen als een zeef…

exPerimenten Kijken hoe ver ze kan grijpen 

zonder om te vallen.

Prestaties Ze kan al alleen zitten zonder steun 

en staat het liefst op haar benen.

VoorKeuren Momenteel eet ze nog het liefst 

moekesmelk, maar courgette gaat er ook al vlot 

in of banaan uit het vuistje.

Na een paar maand met weinig nachtrust heeft 

Floor de smaak te pakken. Goed slapen, alleen spe-

len in haar park en vrolijk lachen en grappige ge-

zichten trekken. Momenteel is het echt genieten!

reine
ongena, dochtertje van Liesbeth gijsels en 
jan ongena, zusje van marieke en Klaas
15 november 2007 • 47 cm • 3,120 kg • enkele blonde 

pluimen 

uiterLijK Distinctieve ‘Gijselstrekken’: de ogen 

en het neusje! Blondbruine haartjes, blauwe 

oogjes, een fijn neusje, een zuinig mondje met 

een o zo gulle lach!

KaraKter een mooi evenwicht tussen warm-

bloedig temperamentvol en rustig opgeruimd. 

Ze is altijd opgewekt en heeft een aanstekelijke 

glimlach. 

inteLLigentie We vermoeden zeer hoog. als 

er een lepel aankomt, gaat spontaan haar mond-

je open. als we haar een propere luier aantrek-

ken, staat die na een tijdje gegarandeerd mooi 

bol. Tijdens autoritten observeert ze aandachtig 

de omgeving of slaat ze met enige argwaan de 

twee apen naast zich gade die de grootste on-

nozelheid verkopen. als het donker wordt, doet 

ze braafjes haar oogjes dicht. Hoe weet zo’n uk-

kepuk dat toch allemaal! 

exPerimenten als er water in de buurt is, 

wordt ze opgewonden. Dan volgt er heftig ge-

plons, gespartel en gekraai. Verder experimen-

teert ze volop met alle mogelijke geluiden die er 

zoal te produceren vallen: gebrabbel, vrolijk ge-

zang en uiteraard alle variaties op gespetter van 

speeksel met de lippen en de tong. Ook is ze 

volop aan het ontdekken hoe hard je kan nijpen 

in neuzen (en welk geluid dat vreemde ding dan 

maakt) en hoe hard je kan krabben in ogen. een 

kleine empiriste, dus. Dat zullen de genen wel 

zijn, vermoeden wij zo…

Prestaties Reine rolt al van rug naar buik en 

terug; kan keurig in haar stoeltje mee aan tafel 

zitten en ook op de speelmat zit ze zelfstandig 

en hoedt het miniatuurvee aan haar voeten. Ze 

grijpt haar fopspeen en steekt die helemaal zelf 

in haar mondje. 

VoorKeuren Reine heeft, zoals het een ei-

gentijdse juffer betaamt, oog voor al wat blinkt. 

aan lang haar kan ze niet weerstaan; het doet 

haar meteen grijpen en dan stevig trekken. al 

wat niet te heet of te zwaar is voor haar mondje 

verdwijnt erin. Niet alleen vingers, hele handen, 

speelgoed, enz; op een onbewaakt moment 

ook papier en steentjes. 

Drie kindjes: alle kamers bevolkt, de achterbank vol, 

de avonden gevuld. Twee was te weinig; vier zou 

te veel zijn. Zo is het perfect. Laat de toekomst nu 

maar komen.

‘Pisa-resuLtaten’ Van de jubiLeumKLas (Parents’ intense satisfaction)

Project loopt zoals voorzien:  
de eerste resultaten!

<<<

Katja Roggeman en Kobe (één dag na zijn geboorte)
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louisa 
opgenhaffen, dochtertje van sofie Hennebel 
en michaël opgenhaffen, zusje van elena
17 februari 2008 • 51 cm • 3,460 kg • bruine korte lokken 

uiterLijK een schattig babysnoetje uiteraard, 

eerste dagen bangelijk veel gelijkend op de ge-

boortesnoetjes van de grote zus elena, onder-

tussen meer en meer zichzelf aan het worden.

KaraKter Ze lacht als je haar kietelt en zelfs als 

ze gewoon wakker wordt en je aankijkt. Ze be-

gint te kraaien en te kirren, een vrolijke baby. als 

ze honger heeft, kan ze echter niet snel genoeg 

dat flesje krijgen om daarna weer in een diepe 

slaap te verzinken. Wat een leventje!

inteLLigentie Zeer intelligent kind! Ze kan al 

zien in drie dimensies en volgt al wat dichterbij 

komt, ze beseft dat speeltjes bewegen boven 

haar als ze slaat of trappelt, haar ogen en han-

den werken al samen, enz, enz… Uiteraard slaapt 

ze 18 uur per dag om haar intelligentie even te 

laten rusten…

exPerimenten Vier maanden is de leeftijd om 

te experimenteren met alles wat er rondom haar 

gebeurt. Uiteraard speelt ook de zus daarin een 

belangrijke rol. Het ene moment een aai en een 

kusje, maar als mama een beetje te lang met 

baby’tje bezig is (mama-bébé) ineens een tik… 

aauw! (bébé aauw). Met haar handjes speelt ze 

graag en de hoofdje-bibber-houding is er ook al 

wat af. Hoe snel het toch allemaal gaat! Nu is ze 

moe en zou ze willen slapen…

Prestaties Louisa begint stilaan te brabbelen 

en reageert op onze woorden, alsof je al een 

klein gesprekje aan het voeren bent. Wat zou 

er in dat hoofdje omgaan terwijl ik al die gekke 

gezichten trek om een lachje of een kir teweeg 

te brengen? Ik ga er even een nachtje over sla-

pen…

VoorKeuren Zaaaalig een badje nemen 

’s ochtends of ’s avonds (ze valt toch in slaap na 

een warm badje, als er maar een flesje volgt). 

In de bademmer voelt ze zich veilig en gebor-

gen (denk ik toch) en kan ze niet omvallen, één 

kleine ondersteuning is genoeg zodat de baby 

bijna drijft op het water. en ze ruiken zo heerlijk 

na die badolie! echt genieten!

Een hele aanpassing met de nieuwe spruit in huis. 

Elena is gelukkig niet echt jaloers, want zij vraagt 

eigenlijk nog de meeste aandacht aangezien ze de 

hele dag wakker is en heel de tijd wil spelen. Echt 

genieten van de baby valt dus gelijk met de mid-

dagdutjes van Elena. Als de ene slaapt, is uiteraard 

de andere wakker… Het is opvallend anders dan 

met één spruit: boodschappen doen is een ware 

opdracht geworden en laat ik dus nu over aan de 

papa, die in het weekend de lange kassafiles mag 

gaan trotseren; even gaan shoppen met een sla-

pende baby zit er niet in, want grote zus is er ook 

en wil de buggy duwen, liefst in de haar gekozen 

richting; meeslapen met de baby zou een grote luxe 

zijn…maar je krijgt er zoveel voor terug en zeker als 

Louisa groot genoeg zal zijn om met Elena te spe-

len zal het een waar genoegen zijn om deze twee 

prinsessen gade te slaan!

Kobe 
d’heer, zoontje van ilse Heynderickx  
en robin d’heer
23 maart 2008 (Pasen) • 49 cm • 3,5 kg • veel recht-

opstaand blond haar en zoals bij de meeste baby’s 

donkerblauwe ogen.

uiterLijK een flink baasje met een guitige, 

soms zeer sceptische blik, lichtblauwe ogen en 

intussen nog lichter blond haar met een zwakke 

krul en een altijd aanwezige kuif (kammen haalt 

niets uit).

KaraKter een levendig ventje, met een wille-

tje. eens rustig op de schoot zitten bij mama of 

papa hoort er niet bij of hij moet zo veel gege-

ten hebben dat hij geen pap meer kan zeggen.

inteLLigentie Uiteraard superintelligent… 

Neen, natuurlijk kunnen we daar niets van zeg-

gen, maar hij geeft toch vaak de indruk ernstig 

na te denken over grote levensvragen!

exPerimenten Hoort er nog niet bij. Hij houdt 

het voorlopig nog bij waarnemingen. Maar 

daar beginnen de meeste grote onderzoeken 

mee, niet? Wel brengt hij regelmatig verslag uit 

(‘aaaaaaaaaah,uih,ûh,oooo’, begrepen?).

Prestaties Volle pampers, afstandplassen en 

veel decibels!

VoorKeuren Liever een douche dan een bad, 

Kobe luistert graag naar de zangstem van mama 

(toch nog een bewonderaar).

Op korte tijd verandert er zo veel in je leven en dat is 

wel even wennen. Je hebt allerlei voorstellingen van 

hoe het zal zijn, maar als het uiteindelijk zo ver is, 

is het toch nog anders. Maar al die veranderingen 

nemen we er heel graag bij, want onze Kobe is een 

schat van een kind! Hij brengt zo veel vreugde en 

plezier. Niet alleen bij ons, maar in de hele familie.

Adam
Vereecken, zoontje van tom Vereecken  
en Leen eeckeloo, broertje van Linde
16 maart 2008 • 47 cm • 2,960 kg • met een mooie 

bos zwart haar. Vond plots dat het zo snel moest 

gaan dat hij buiten de planning om gewoon thuis 

ter wereld is gekomen. Gelukkig waren ook een 

dokter en vroedvrouw aanwezig … Maar uiteinde-

lijk een onvergetelijke en mooie ervaring !

uiterLijK Lijkt verdacht veel op iets met twee 

ogen, een neus en een mond. Ook oren ontbre-

ken niet (met loshangende lelletjes). Uiteraard 

wééral de schoonste baby van de wereld. 

KaraKter een doorzetter. als hij weent, weent 

hij écht. en als hij blij is, is het een glimlach tot 

ver achter de oren. en na vruchteloos een zes-

tal soorten fopspenen te proberen, is die eigen-

schap bewezen.

inteLLigentie aangezien hij dag en nacht soms 

nog omwisselt, nog niet altijd goed weet wat drie 

uur tussen elke voeding betekent, zijn we nog niet 

zeker of hij ooit integralen zal kunnen oplossen. 

Maar dat is ook niet zo belangrijk. Qua emoties 

uitdrukken is het een kampioen. Vooral blijdschap, 

honger en verdriet zijn veel aanwezig.

exPerimenten Hoe lang kan je mama en 

papa uit hun slaap houden? Hoever kan ik de 

inhoud van wat eigenlijk in mijn pamper moet, 

naar buiten projecteren?

Prestaties Zie vorige, (a) een aantal weken (b) 

ongeveer één meter.

VoorKeuren Liggend op de arm van mama 

of papa. 

Van 1 naar 2 kindjes is niet zo eenvoudig … Aan-

dacht verdelen (en meestal willen ze aandacht op 

dezelfde momenten), slaap opofferen, je leven weer 

op een ander tempo brengen. Maar het blijft een 

heerlijk gevoel zo 2 van die kleine spruiten in huis te 

hebben!

Jaldert 
deneweth, zoontje van annelies droessaert 
en jordy deneweth
4 april 2008 • 51 cm • 3,325 kg • zwarte haren, maar 

nog geen weelderige haardos
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uiterLijK Volgens de meeste mensen lijkt hij 

op de papa, al herkent er af en toe ook wel eens 

iemand een trekje van zijn mama. Hij heeft ty-

pisch bolle babykaakjes en vrij grote ogen. Om 

de juiste kleur daarvan te zien, moeten we nog 

even geduld hebben, want zoals alle baby’s zijn 

ze momenteel nog leigrijs.

KaraKter Meestal is hij een rustige en lieve 

baby, maar als er iets scheelt, kan je hem ge-

makkelijk enkele huizen verder horen, denk ik. 

Dat luidruchtige is waarschijnlijk een erfenis van 

zijn mama.

inteLLigentie Hij doet alvast zijn best om 

heel intelligent te kijken, maar wiskunde leren zit 

er nog niet in.

exPerimenten Het experiment dat hij in het 

ziekenhuis deed bij het verversen: kan ik over 

mijn hoofd plassen en zo de muur achter mij 

raken? Wel, het experiment was geslaagd! Tja, 

zoontjes kunnen blijkbaar de reflexen testen van 

de ouders. 

Prestaties De grootste prestatie vond ik de 

eerste keer dat hij echt naar mij lachte. als mama 

smelt jouw hart dan helemaal.

VoorKeuren eten is duidelijk nog steeds zijn 

grootste hobby, maar hij kan zich ook al goed 

amuseren op het speeltapijt dat hij van de col-

lega’s kreeg. De pinguin, die hij van iemand van 

mijn klas kreeg, vindt hij ook enorm fascinerend 

en wanneer ik daar dan onnozel mee doe, kan 

de pret niet op.

9 maanden lang kijk je uit naar de komst van je 

kindje en als het dan geboren wordt, lijkt de wereld 

stil te staan en al de rest verdwijnt in het niets. Je 

bent gewoon intens gelukkig en geniet. We vinden 

het erg leuk om met Jaldert bezig te zijn en iedere 

dag zijn we verbaasd dat we hem nog liever kun-

nen zien dan de dag voordien. Terwijl ik er tijdens 

mijn zwangerschap naar uitkeek om weer in gewo-

ne winkels kleren te kunnen kopen, ben ik sinds mijn 

bevalling enkel al voor Jaldert gaan shoppen. 

Klara
rombaut, dochtertje van inge callewaert en 
Koenraad rombaut, zusje van Kato en Lotte
9 april 2008 • 51 cm • 3,170 kg • zwart haar

uiterLijK Mondje en neusje van mama, voor-

hoofd en kleur ogen van papa, soit: een mooie 

mix van Kato en Lotte.

KaraKter Heel rustig, laat zich graag verzor-

gen, helemaal haar papa.

inteLLigentie als ze de IQ van papa en de eQ 

van mama heeft zijn we tevreden.

Prestaties Lachte voor het eerst bewust op 

6 mei (dat is ruim 4 weken na de geboorte!), kan 

overgeven vanuit het park tot op het raam (ruim 

een halve meter) en kaka doen van op de ver-

zorgingstafel tot op de kast (een halve meter).

VoorKeuren Mama’s linker borst, mama’s 

rechter borst, op de borstkas van papa slapen, 

lachen met Kato en Lotte.

Klara is onze derde dochter en we zijn heel fier op 

haar. Ze brengt tot op heden nog ongekende capa-

citeiten van Kato en Lotte aan het daglicht. Ze her-

innert er ons aan hoe afhankelijk een kind van zijn 

ouders is en hoe heerlijk het is om te knuffelen. Ze 

laat ons inzien hoeveel werk het is om drie kinderen 

te hebben. Ze doet ons beseffen dat we moeten ge-

nieten van haar en de periode met onze drie kleine 

kinderen. Kortom, ze maakt ons gezin compleet! We 

genieten dus met volle teugen van onze laatste telg!

Armin 
Verhaeghe, zoontje van stijn verhaeghe en 
Hanne Van Houtte, broertje van jolan
11 april 2008 • 52 cm • 3,9 kg • bruinerige begroeiing

uiterLijK Vvoorzien van al het nodige (en 

verder ook de mooiste baby ter wereld, uiter-

aard…).

KaraKter Vooral bezig zijn baby-achtige zelf 

te zijn.

inteLLigentie Weet waar abraham de mos-

terd en mama de melk vandaan haalt.

exPerimenten Zich opofferen als gewillig 

proefkonijn voor grote broers anatomische uit-

eenzettingen.

Prestaties Stinkende kakapamper hebben en 

tegelijk nog schattig zijn.

VoorKeuren Bea de Bij (= lievelingsknuffel 

zwevende boven wiegje) een onwillekeurige 

maar daarom niet minder stevige mep geven.

Een wolk die het zonlicht in dit ondermaanse ver-

sterkt… (We zouden hem zelfs niet willen ruilen 

voor twee tickets naar de finale van het EK voetbal 

deze zomer!)

zoé 
de coninck, dochtertje van davy de coninck 
en els Van den bossche
30 april 2008 • 48 cm • 2,390 kg • bruin haar

uiterLijK Putje in de kin, ogen zoals de moe-

der, mooi.

inteLLigentie Leert enorm snel.

KaraKter Ongeduldig en impulsief als de 

papa.

exPerimenten Houdt van bruuske bewegin-

gen. 

VoorKeuren Slaapt graag bij papa.

Een enorme aanpassing, maar geeft een extra 

waarde aan ons leven.

lou
Vandenberghe, zoontje van joke de Lille en 
joeri Vandenberghe, broertje van nan
18 mei 2008 • 54cm • 4,420 kg • donker haar

uiterLijK Donker haar, groot van formaat, 

mooi bruin velletje, schattig neusje, donkerbrui-

ne ogen

KaraKter ‘s avonds krijgt hij zijn kuren, maar 

overdag en ‘s nachts is hij braaf!

inteLLigentie Top!

exPerimenten Van het badwater drinken

Prestaties Plassen in eigen gezicht

VoorKeuren Buiklig op papa of mama

We wisten op voorhand dat het een jongen ging 

zijn. Omdat zijn zus ook een flinke brok was bij de 

geboorte, had ik wel gedacht dat hij groot ging zijn. 

Maar 4,420 kg en 54 cm overtrof toch wel al onze 

verwachtingen! Nu hij reeds een paar weekjes bij 

ons is, is het alsof ons leven altijd al zo is geweest: 

2 kinderen, mama en papa! Het loopt perfect en 

voor ons is ons gezinnetje nu compleet!

Mathis
beernaert, zoontje van erika Lagaert en 
joris beernaert, broertje van milo
19 mei 2008 • 49 cm • 2,950 kg • blond haar

uiterLijK Hij is een klein ventje, zeker omdat hij 

na de geboorte nog wat is afgevallen. en hij heeft 

lange smalle beentjes met voetjes die een beetje 

buiten proportie zijn. Hij leeft op grote voet! 

<<<
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KaraKter Hij vertoont nu al koppige trekjes. 

als hij wil eten kun je met niks anders (tutjen) 

afkomen, hoor! Wat gaat dat geven binnen een 

paar jaar? Maar hij is wel heel lief en huilt alleen 

maar als hij honger heeft.

exPerimenten Hij wou eens testen of zijn 

mama snel genoeg in de kraamkliniek zou zijn! 

Ik ben er geraakt maar niet meer in de verloska-

mer. Hij wou zo snel zijn grote boer en zijn papa 

zien dat hij bijna in de lift was geboren! Ik ben 

gearriveerd in de kraamafdeling om 20u10 en 

om 20u20 is hij geboren.

Prestaties Hij slaapt vanaf de eerste nacht 

door, we zijn ondertussen 2 weken verder en we 

hopen stilletjes dat het zo blijft! en pampertjes 

vullen is ook geen probleem. 

VoorKeuren Vooral veel slapen, menig leer-

ling zou hierop jaloers zijn! en melk van de 

mama, hé! Niks beters dan dat!

Het is volop genieten. En ook Milo geniet: hij doet 

niks liever dan hem vastpakken en hem op zijn 

schoot pakken. Alhoewel de rust voor ons beiden 

nu wel voorbij is. Zo 2 kleine rakkers in huis, dat 

brengt veel drukte met zich mee.

Bo 
Van den eede, zoontje van Kirsten merckx 
en Wouter Van den eede
20 mei 2008 • 49 cm • 3,330 kg • een weelderige don-

kere haardos

uiterLijK een minimensje met – al zeggen we 

het zelf – een schattig en knap snoetje, 10 vin-

gertjes en 10 teentjes. 

KaraKter een stille genieter van het prach-

tige leven. Laat zich enkel horen wanneer zijn 

maagje begint te grommen, zijn darmpjes over-

uren aan het kloppen zijn en wanneer hij het te 

koud heeft. Geniet met volle teugen van een 

overheerlijke maaltijd, een stevige wandeling 

(weliswaar wanneer hij dit al slapend kan doen) 

en een dikke knuffel!

inteLLigentie een perfectie oriëntatie, zeker 

wanneer hij honger heeft. 

Prestaties Heeft zich zijn allereerste levensuur 

eens stevig laten horen en dit zonder ophou-

den! Hij wordt om de drie à vier uur wakker om 

zijn maagje te vullen. Soms vindt hij het leuker 

om er maar een uurtje tussen te laten. en vooral, 

hij is erin geslaagd om mama’s en papa’s hart 

onmiddellijk volledig in te palmen!

VoorKeuren Slapen, het liefst dicht tegen 

mama of papa aan. Kijken en genieten in zijn fat-

boy. Meerijden in de auto. Gaan wandelen, maar 

zoals gezegd dan liggend in zijn draagmand zo-

dat hij een uiltje kan vangen. 

9 maanden lang hebben we ernaar uit gekeken. 

De laatste maand leek tergend traag te gaan. Op 

20 mei is ons klein, maar groot wonder in ons leven 

gekomen. Een wonder waar we niet genoeg van 

kunnen krijgen en waardoor elke dag net ietsje an-

ders is. Iedereen zei ons: “Jullie leven gaat serieus ver-

anderen!”. En ja, dit merken we al in die eerste twee 

levensweken, maar neen, we vinden dit totaal niet 

erg! Nu zegt iedereen: “Geniet ervan, want ze wor-

den zo snel groot!”. En ja, dat doen we nu al volop 

en met volle teugen. Ons klein wonder, het klinkt 

heel gewoon, maar voor ons is hij heel bijzonder. Zo 

mooi en heel erg klein, we kunnen niet omschrijven 

hoe blij we met hem zijn! 

rune 
serverius, zoontje van sandra ringoet en 
Pieter serverius
2 juni 2008 • 51 cm • 3,550 kg • blondbruine haartjes

uiterLijK Volgens mijn vrouw is het net of ik-

zelf naast haar lig in het kribbeke… Op de rug 

slapen met de armpjes vlak naast het hoofdje 

heeft hij beslist van z’n mama!

KaraKter Heel beweeglijk en vol aandacht.

Wellicht zullen deze momenten zich blijven opsta-

pelen de komende minuten, uren, dagen, weken…! 

De komst van onze zoon heeft ons dan ook nog 

sterker dan voorheen samen gebracht en ons ver-

bonden voor het leven!

Kobe
sierens, zoontje van Katja roggeman en 
yves sierens
9 juni 2008 • 2,950 kg

Geen zwaargewicht, maar dan ook 21 dagen 

vroeger dan verwacht.

Op de dag dat Ic Hou werd afgewerkt, (nog)

geen tekst over deze jongste kadee, maar wel 

een foto (niet iedereen zal later kunnen zeggen 

dat hij een dag na zijn geboorte Ic Hou reeds 

haalde; de school is dan ook zijn de thuis).

KM

‘in VerWacHting’ VermoedeLijKe beVaLLingsdatum

Thomas Van Meir 12 november 2007

Liesbeth Gijsels & Jan Ongena 18 november 2007

Sofie Hennebel 10 februari 2008 

Ilse Heynderickx 17 maart 2008 

Tom Vereecken 26 maart 2008

annelies Droessaert 3 april 2008

Inge Callewaert 10 april 2008

Stijn Verhaeghe 20 april 2008

Joke De Lille 18 mei 2008

Davy De Coninck 19 mei 2008

erika Lagaert 23 mei 2008

Kirsten Merckx 28 mei 2008

Sandra Ringoet 10 juni 2008

Katja Roggeman 30 juni 2008
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februari 2008 – juni 2008

een dubbel eeuwfeest [deel 2]

De scholengemeenschappen waartoe beide scholen behoren en de CLB’s 

waren mede-organisatoren (met de stad Sint-Niklaas) van deze studiedag.

De studiedag probeerde op een positieve wijze 5 terreinen af te tasten 

waarbij het flankerend onderwijsbeleid van de stad een belangrijke part-

ner is. 

Zo kwam in de werkwinkel ‘De Wereld in je school’ de multiculturaliteit 

(kansen, uitdagingen, verwachtingen) aan bod. In de werkwinkel ‘Cultuur-

communicatie’ werden de initiatieven en de aanpak van de stad toegelicht; 

het debat werd aangevuld en verrijkt door de inbreng van deskundigen 

van G.O.-art, de canon-cultuurcel en kunstenaars en kunstkenners. Bij an-

dere workshops kwamen onder andere aan bod: de spijbelproblematiek, 

drugs, de verkeersveiligheid, zwerfvuil in de buurt van de scholen, enz.

Geslaagd initiatief
De vele invalshoeken van waaruit panelleden met grote deskundigheid 

het debat voedden, de ontspannen sfeer, de interactie met de deelnemers, 

het netoverschrijdende karakter en de bedoeling om vanuit de workshops 

de stad aandachtspunten en werkpunten aan te reiken, zorgden voor een 

geslaagde studiedag.

Burgemeester freddy Willockx en schepen van onderwijs Lieve Van Daele 

openden de studiedag; adjunct-kabinetschef van de minister van onder-

wijs Geert Schelstraete hield de slottoespraak. 

Hij benadrukte het belang van het flankerend onderwijsbeleid en wenste 

de organisatoren van deze studiedag proficiat met het initiatief.

21 februari 2008

netoverschrijdende studiedag:  
onderwijs in de stad 

Op donderdag 21 februari werd op het stadhuis van Sint-Niklaas de netoverschrijdende studiedag Onderwijs in 
de stad georganiseerd. Een initiatief dat tot stand kwam op vraag van de burgemeester aan twee jubilarissen: 
125 jaar gemeenschapsonderwijs in Sint-Niklaas en 200 jaar Sint-Jozef-Klein-Seminarie 

Tentoonstelling Verwendag 11 mei
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8 maart 2008

collegeklanken: een 
schitterend leerlingenconcert

Enkele leerkrachten en heel veel leerlingen brachten zaterdagavond 8 
maart in de Collegekerk een prachtig concert. Eerlijk, zonder kapsones en 
boordevol talent! De uitvoering van de creatie opus 1 van Tuur Frencken 
was de kers op de taart!

Onze jongste leerlingen werden ook verwend in 

dit jubileumjaar. Zo stond 14 maart, Sint-Jozefs-

kinderdag, in het teken van het jubileumjaar en 

werden de leerlingen getrakteerd op een fees-

telijk programma.

Het publiek bedankte de jonge muzikanten met 

een super-applaus.

even na achten verwelkomde muziekleraar en 

organisator Kris Soetens de meer dan 150 aan-

wezigen. Hij prees de jonge muzikanten die – in 

tijden van Idool en Sterartiest! – louter gedreven 

door het plezier om samen muziek te spelen dit 

concert hadden voorbereid. Wat volgde, was 

ronduit schitterend: een erg gevarieerd pro-

gramma waarin tal van muziekstijlen aan bod 

kwamen.

Heel veel talent
Meer dan een toeschouwer werd ontroerd door 

de muzikaliteit en de technische vaardigheid 

van de jonge trombonespeler Stef Debbaut (12 

jaar) en de nog jongere cellospeler Pieter-Jan De 

Smet (11 jaar). Maar ook het zangtalent van Ce-

line Peeters, de virtuositeit en topkwaliteit van 

de gebroeders Van de Velde en de uitvoeringen 

van alle anderen waren pareltjes.

Het concert werd afgesloten met de uitvoering 

van opus 1. Tuur frencken (17 jaar) componeer-

de dit werk voor orkest. Hij putte uit de groep 

jonge muzikanten die de SJKS-orkestploeg van 

Jesus Christ Superstar vormden, en … repeteer-

de en repeteerde én repeteerde. Zaterdagavond 

dirigeerde Tuur zijn orkest, met een potloodje in 

de hand! (het dirigeerstokje komt nog wel, zeker 

weten). Het publiek keek ademloos toe en luis-

terde vanop het puntje van de stoel. Met een 

staande ovatie en een erg lang applaus drukte 

het zijn grote waardering uit voor zoveel talent 

en engagement.

Collegeklanken was een hoogstaand muzikaal 

concert; bovenal echter een warm concert, met 

leerlingen in de absolute hoofdrol.

Met dank aan
Pianolerares Vinciane Meert en SJKS-leerkrach-

ten Tiny Torsy, erika Baert en Jeffrey De Block 

droegen meer dan hun steentje bij. Chris Ver-

vaet en erik Bielen zorgden voor korte inleidin-

gen en kondigden de uitvoerders aan. Wim 

Vandervreken verzorgde de belichting en het 

geluid. Kris Soetens, Walter Quintelier en els De 

Cock stonden in voor de organisatie.

19 maart 2008

basisschool  
vierde  
sint-jozefs-
kinderdag

vrijdag 14 maart startte met 
een gezamenlijke viering in de 
Collegekerk. Een kleurrijk ballon-
nenspektakel en een film in de 
Siniscoop stonden eveneens op 
het programma!

Eén van de absolute hoogte-
punten tijdens dit feestjaar was 
de uitvoering van de Messiah 
van Händel in de Collegekerk. 
Schitterende solisten en een top-
prestatie van het versterkte kna-
penkoor In Dulci Jubilo zorgden 
voor een culturele hoogvlieger.

Nadat het knapenkoor in december 2006 een 

zeer gesmaakte uitvoering bracht van het Weih-

nachtsoratorium van J.S.Bach, had het zich een 

nieuw doel gesteld: de uitvoering van Händels 

absolute meesterwerk in het kader van het 

200-jarig Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Dit orato-

rium prijkt niet voor niets op de 11de plaats van 

Klara’s top 75 van de klassieke muziek. 

Muzikale Everest
Dirigent Dieter Van Handenhoven: “In Oostenrijk, 

tijdens onze jaarlijkse koorreis in juli 2007, wer-

den de eerste noten aangeleerd. Op het einde 

26 aPriL 2008

messiah: op het  dak van de muziekwereld!
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19 maart 2008

basisschool  
vierde  
sint-jozefs-
kinderdag

Vooral de eucharistieviering raakte deze ge-

voelige snaar aan. De gewezen leerkrachten 

en directeurs van onze basisschool waren hier-

voor ook uitgenodigd. De knipoog naar vroe-

ger was nooit ver weg in de Collegekerk. e.H.P. 

D’Haenens ging voor.

puzzelstukken voor de toekomst
Het thema luidde: “Wat het was, wat het is; puz-

zelstukken voor de toekomst.” King College, ver-

tolkt door meester Vik, aanschouwde de wereld 

van vandaag en keek soms met weemoed naar 

het verleden. Gaandeweg ontdekte King Col-

lege echter – samen met onze leerlingen – dat 

die ‘goeie oude tijd’ ook nu nog bestaat.

Naar de film
Na de middag verzamelden de kleuters en de 

leerlingen om 400 kleurige ballonnen de lucht 

te laten ingaan. Daarna was het tijd voor een 

ijsje:voor iedereen een cornetto!

In de namiddag speelde de baisschool op ver-

plaatsing. In de Siniscoop stonden twee films 

voor klaar. De kinderen tot het derde leerjaar ke-

ken naar ‘enchanted’ van Walt Disney.

De oudere leerlingen mochten naar ‘astérix, de 

Olympische Spelen’ gaan kijken.

Van beide groepen hoorden wij tevreden ‘col-

legeklanken’.

200 jaar lang gonst het binnen deze muren van jong geweld.
Dagelijks werd en wordt aan eenieders eigen toekomst gepuzzeld.

Vele waardevolle stukken passen in elkaar.
Wat het was: een puzzelstukje dat ons leert hoe te groeien,

niet alleen, maar samen.
Wat het is: een puzzelstuk dat wij dag in, dag uit vorm geven,

niet alleen, maar samen. 
Puzzelstukken voor de toekomst: jij en jij, wij en wij,
zijn samen op weg om voor elkaar iets te betekenen,

om te sleutelen aan dat wat komen gaat.

van de reis klonk er tijdens de repetitie op het 

terras van het hotel reeds een aarzelend, verre 

van foutloos, vierstemmig Hallelujah.

Dat dit werk voor het koor een van de meest 

veeleisende is uit de gehele muziekliteratuur 

zullen we geweten hebben. een paar maanden 

geleden maakte ik zelfs de vergelijking met een 

alpinist die de Mount everest wil beklimmen. Ze-

ven maanden, vele woensdag- en vrijdagrepeti-

ties en drie goedgevulde koorweekends later 

werden onze inspanningen eindelijk beloond. 

We hebben genoten van het uitzicht van op het 

dak van de ‘muziekwereld’ en we zijn fier zijn dat 

we dit konden en mochten beleven.”

Drie weken voor  
een muzikaal juweel
In de zomer van 1741 overhandigde de gegoede 

aristocraat en librettist Jennens de tekst van de 

Messiah aan de 56-jarige G.f.Händel (1685-1759). 

Op slechts drie weken tijd zette deze de tekst 

op muziek en componeerde aldus een muzikaal 

juweel.

Het libretto van de Messiah heeft een voor orato-

ria ongebruikelijk karakter: anders dan bij andere 

bijbelse oratoria ligt er geen plot ten grondslag, 

die handelende personages in een reeks gebeur-

tenissen verwikkelt. De Messiah is dus minder 

theatraal en meer beschouwend dan je van een 

oratorium verwacht. alle teksten zijn rechtstreeks 

ontleend aan de Bijbel; er wordt dus alleen proza 

gezongen. Omdat de ‘verhaallijn’ van de Messiah 

globaal het kerkelijk jaar volgt, is er geen geprefe-

reerde periode van uitvoering.

Geen koor te groot
Voor een zo groot en beroemd werk had de 

Messiah een bescheiden bezetting: het koor be-

stond uit 16 jongens en 16 mannen, het orkest 

bestond uit strijkers, continuo, twee trompetten 

en pauken. In 1859 werd de Messiah uitgevoerd 

door een koor van 2765 zangers en 460 instru-

mentalisten, onder het motto ‘voor Händel is 

geen koor te groot’.

De inbreng van het koor is enorm veeleisend 

maar ook erg dankbaar. Denken we maar aan 

het overbekende ‘Hallelujah’. Net als de vocale 

werken van Bach is ook dit oratorium oorspron-

kelijk geschreven voor knapenstemmen. De 

historische benadering werd nog meer kracht 

bijgezet door het gebruik van authentieke ba-

rokinstrumenten.

Naast het knapenkoor In Dulci Jubilo, dat een 

30-tal knapen en 20-tal mannen telt, en het barok-

orkest euterpe schitterende die zaterdagavond 

de volgende solistencast: sopraan Hilde Coppé, 

altus Patrick Van Goethem, tenor Philip Defrancq 

en bas Hans Christian Hinz. Het geheel stond on-

der leiding van Dieter Van Handenhoven.

26 aPriL 2008

messiah: op het  dak van de muziekwereld!
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Op vrijdag 9 mei stonden  
212 jongens en meisjes van  
het tweede jaar in het zonnetje 
te wachten om met z’n allen 
naar het provinciaal domein 
puyenbroeck in Wachtebeke te 
vertrekken. leerlingen en leer-
krachten hadden het T-shirt of  
de polo van ‘College 200’ nog 
maar eens aangetrokken voor 
een leuke feestjaaractiviteit.

Op het domein Puyenbroeck werden we verwel-

komd door de kasteelheren Van Puyenbroeck en 

hun zus Véronique, in wie aandachtige kijkers de 

heren De Beleyr en Van Peteghem en mevrouw 

Goossens herkenden. Zij gaven enkele algeme-

ne richtlijnen over het verloop van de dag.

elke klas stopte zich in het afgesproken kleuren-

tenue en vertrok – begeleid door de klassenle-

raar – voor een dag vol activiteiten naar verschil-

lende plaatsen in het domein. Daar werden ze 

verwelkomd door een leerkracht van de school 

of een student van KaHo Sint-Lieven.

Creatieve opdrachten
Het aanbod was gevarieerd: minigolf, fietsen, 

treintjerijden, snoepjes zoeken in een onmogelijk 

(?) labyrint, allerlei sportprestaties op de zonne-

weide en een pak opdrachten in de speeltuin. 

Volgende taken stonden daar op het menu: vijf 

liefdesliedjes zingen, een elfje schrijven, een 

jumpnummer uitvoeren, een beatbox-imitatie 

geven, dertig vlechtjes maken en een made-

liefjeskrans vlechten voor de klassenleraar. Ook 

werden er tien droedels opgelost en weetvraag-

jes over de school, zoals:

Wat is de naam van de (voorlopig) laatste supe-

rior van onze school? 

< Jaak Denauw

< Luc Van Looy

< daniël de smet
< Paul Van Dam

verwend door de school  
en de medeleerlingen
’s Middags werden we door de school verwend 

met een heerlijk broodje en een frisdrank. Na de 

9 mei 2008: VerWendag LeerLingen 2de jaar

bij de kasteelheren van Puyenbroeck

9 mei 2008: VerWendag LeerLingen 1ste jaar

middag zetten we onze activiteiten verder. als 

vieruurtje kregen we een verwenzakje van een 

medeleerling. Ieder had thuis een zakje gevuld 

met een drankje, een koekje, een snoepje … 

De zakjes werden als afsluiter willekeurig uitge-

deeld. Niemand was teleurgesteld.

Omstreeks vier uur trokken we moe maar tevre-

den naar Sint-Niklaas, waar we ons snel opfristen 

om te genieten van de heerlijke muziek van het 

rockfestival. Ons festivalbandje (het gratis toe-

gangsticket) kregen we al op de bus.

een geslaagde dag, zeker weten.

Rik Verniers
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verwend in Brugge
Het College bestaat 200 jaar, lang zal het leven !

Met volle teugen genoten de derdejaars van de 

geslaagde verwendag in het pittoreske Brugge. 

Met een bijna middeleeuws transportmiddel, 

namelijk de trein, kwamen we op onze bestem-

ming aan. Het eerste uur brachten we kuierend 

door in gezellige winkelstraatjes of op een zon-

overgoten terrasje. Na een korte lunchpauze in 

het park barstte de strijd in alle hevigheid los: als 

dappere ridders en edele jonkvrouwen, echte 

prinsessen, akelige heksen en wijze tovenaars 

speurden we naar godvergeten plaatsjes en ‘ver-

taalden’ we Brugse woorden in het beschaafde 

‘Diets’. Terwijl vier leraressen op hun stalen ros 

de oude stad onveilig maakten, imiteerden wij 

als narren en beulen niet alleen Brugse sculp-

turen, maar maakten we ook ‘kiekjes’ van bui-

tenlandse toeristen met onze SJKS-T-shirts aan! 

Na dit middeleeuwse spel – weliswaar in een 

modern jasje – namen we ‘de sporen’ naar onze 

heimat. Toen we het College betraden, werden 

we plots naar de 21ste eeuw geflitst! Het uitbun-

dige rockfestival duurde tot in de vroege uur-

tjes…Zalig !

Pieter De Pauw 3Lb

Fietstocht 
Na een jaar van festiviteiten lag het voor de 

hand dat we op dé verjaardag van de school 

vooral de leerlingen eens extra in de watten wil-

den leggen. 

Wij, leerkrachten, deden extra ons best om het 

de jongens en meisjes zo aangenaam mogelijk 

te maken. Twee dagen later waren wij aan de 

beurt om verwend te worden … (en dat wer-

den we, maar dat is een ander verhaal dat je ge-

garandeerd ook wel nog hoort of leest.) De ver-

wendag voor de leerlingen dus. In het 3de jaar 

konden leerlingen vooraf hun keuze maken uit 

uiteenlopende activiteiten. Ikzelf begeleidde de 

fietstocht. achttien jongens – het was nochtans 

geen bewuste scheiding der seksen – kozen er-

voor om het Waasland per stalen ros te verken-

nen. Herman Stuer leidde ons deskundig langs 

rustige Wase wegen. Ikzelf fungeerde als hek-

kensluiter en hield een oogje in het zeil of onze 

stoere binken het tempo van onze koploper 

bijhielden. Na een tweetal uur Sint-Gillis, Moer-

beke en eksaarde doorkruisen, hielden we even 

halt om de inwendige mens op een ongezon-

de doch verantwoorde manier aan te sterken 

waarna we onze weg vervolgden. Precies op tijd 

konden we ons ros stallen op het scoutsdomein 

in Sinaai. Daar wachtte ons een lekker broodje 

en een frisdrank. We verbroederden met onze 

collega’s die de beer gingen uithangen in het 

bos of gingen mountainbiken langs uitdagende 

veldwegen. Vervolgens richtten onze neuzen 

en ons voorlicht zich weer richting Sint-Niklaas 

waar ‘Iron Man’ ons in de Siniscoop vol onge-

duld opwachtte. een fijne dag de naam verwen-

dag waardig…

RP

Bosspel
Om 9.05 uur stapten we met z’n allen de trein op 

tot in Belsele – dat was alleszins de bedoeling – 

maar de treindeur blokkeerde en dus reden we 

verder tot in Sinaai. Daar zijn we afgestapt en … 

wandelden we een eindje terug.

Na een poosje rust trokken we de bossen in en 

werd het spelthema van de dag vrij snel duide-

lijk: ‘De maffia in de bossen van het Waasland’.

eerste opdracht: iedereen moest tussen de la-

serstralen in horizontaal rond een boomstam 

‘lopen’. alle deelnemers slaagden daar uitein-

delijk in. Op naar het volgende bos. De 2 bege-

9 mei 2008: VerWendag LeerLingen 3de jaar

brugge en gent, maar ook 
fietsen en … maffia!

De leerlingen van het 3de jaar konden kiezen tussen een aantal activitei-
ten: iedereen kon dus wel iets vinden dat hem/haar een leuke dag zou be-
zorgen. voor elk wat wils! Dat deze formule resulteerde in een geslaagde 
verwendag, kan je lezen in volgende verslagen.

leidende leerkrachten (Martine Maes en ikzelf) 

hielden het voor bekeken en moesten door de 

leerlingen worden geëvacueerd, dwars door 

bramen, varens, over omgewaaide bomen, zelfs 

over een (zeer modderige) gracht. De leerlingen 

klaarden ook deze klus. Op weg naar bos nr. 3: 

daar wachtte een echt sluipspel. De leerlingen 

kwamen goed op dreef en allen bereikten het 

einddoel. We naderden de apotheose! Bos nr. 4. 

Vrij veel dennen, redelijk veel bramen en enkele 

blokhutten. Hier verdeelden de leerlingen zich 

in 2 evenredige groepen: smokkelmaffiosi en 

douaniers. eindresultaat: de smokkelaars brach-

ten tonnen goud, zilver en zelfs uranium over en 

de douane was vrij machteloos. Toch deed ie-

dereen zijn best! even voor 12 was er geen enkel 

been meer gaaf en hingen de tongen tot op de 

grond. Dan ging het richting scoutslokalen van 

1000 appels waar we met 3 groepen (moun-

tainbikers, fietsers en bosjesmensen) samen 

lunchten. In de namiddag sloten we ons aan bij 

de grote groep om de film ‘Iron Man’ mee te pik-

ken in de Sint-Niklase Siniscoop. Verwend: zeker 

weten!

Danny Baart

Mountainbiketocht
een zonnige dag, kan het nog beter voor een 

mountainbike-uitstap? Onze kleine groep trok 

eerst richting Haasdonkse bossen: een wirwar 

van smalle paadjes en vooral veel netels en 

doornen; vraag het maar aan Matthias uit 3La 

die er een geteisterd lichaam aan overhield! eens 

uit de bossen ging het richting Steendorp waar 

we, vooraleer we het Oude Gelaag indoken, een 

<<<
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Omstreeks 8 uur ’s morgens werd de Grote Markt van Sint-Niklaas met 

jeugdige fietsers in groen T-shirt overspoeld. Onze vierdejaars hadden er 

blijkbaar zin in. al gauw vatte onze sportleerkracht Luc Cortebeek de tocht 

richting Bornem aan. Geen eenvoudige zaak: hij loodste onze vrolijke ben-

de meermaals tussen de auto’s door om daarna weer volle gas te geven 

en zo opnieuw aan de kop van de groep te kunnen fietsen. Inderdaad, het 

tempo zat er stevig in!

Don Kyoto
In Bornem genoten we van de voorstelling Don Kyoto, gespeeld door Di-

mitri Leue. De groene ridder, die het opnam voor het milieu, probeerde 

ons met een grappige ondertoon toch een belangrijke boodschap mee te 

geven. Don Kyoto en Jantje Panda overtuigden klein en groot iets aan het 

opwarmingsprobleem van de aarde te doen.

Veel kon Dimitri Leue ons niet verwijten, want na zijn voorstelling fietsten 

we dapper en milieuvriendelijk verder. Maar van al die inspanningen had-

den we ondertussen wel honger gekregen. Gelukkig hielden we even ver-

derop in Branst halt om onze maag te vullen.

een groot terras aan de dijk stond klaar om door de vierdejaars te worden 

ingepalmd. Nadat we allemaal in een mum van tijd van een drankje waren 

eerste pitstop hielden: zaaaaaaaalig gewoon 

die zachte voorjaarszon én vooral overheerlijk 

dat verfrissende water! Spektakel was er wel in 

de kleiputten: eerst een felle afdaling, gevolgd 

door het volgen van een oude spoorlijn en dan 

rond een idyllisch vijvertje om via een steile 

klim terug in de bewoonde wereld te komen. 

Wel even puffen! Het mooie Scheldelandschap 

daagde nu op en via dijkverbindingen ging het 

richting Durmevallei. Vanaf nu moesten we een 

stevig tempo aanhouden, want de andere fiet-

sers en natuurbezoekers verwachtten ons in Si-

naai vanaf 12 uur. Racen dus en ter hoogte van 

Waasmunster Heide vlug enkele boswegeltjes 

induiken om de weg zo kort mogelijk te hou-

den. Zucht, we zijn net op tijd, de anderen zijn 

er weliswaar al, maar er zijn toch nog genoeg 

smossen en drank. Nu nog terugfietsen naar 

Sint-Niklaas en een leuke film meepikken, als af-

sluiter van deze mooie verwendag!

Patrick Meersschaert

Gent verwent!
Ook een uitstapje naar Gent behoorde tot de 

keuzemogelijkheden die de leerlingen hadden 

om hun verwendag door te brengen. Ikzelf en 

de andere begeleidende leerkrachten waren 

dan ook heel blij dat we die vrijdagochtend met 

meer dan honderd derdejaars richting artevel-

destad konden trekken. eens aangekomen in het 

station van Gent-Dampoort, stapten we onder 

de stralende zon richting Vrijdagsmarkt, waar de 

leerlingen uitleg kregen over de voormiddagac-

tiviteit: een leuke fotozoektocht door de Gentse 

binnenstad. Deze fotozoektocht stuurde de 

leerlingen door de stadskern, met als eindpunt 

de Graslei. Hier kregen de leerlingen een belegd 

broodje, waarna er tijd was om te ontspannen en 

een gratis ijsje te verorberen vooraleer we zou-

den starten met de namiddagactiviteit. Opnieuw 

kozen we de Vrijdagsmarkt als afspraakplaats, en 

van hieruit kregen de leerlingen instructies om 

met hun groepje aan de hand van verschillende 

tips een aantal Collegemysteries op te lossen. 

eens deze mysteries opgelost, vertrokken we op-

nieuw in groep richting station om in groten ge-

tale af te zakken naar het fantastische rockfestival 

Rock’n Roll Highschool! De leerlingen hebben er 

alleszins van genoten, en de winnaars van beide 

activiteiten werden beloond met een heel leuke 

prijs! Over verwennerij gesproken!

Joke De Geyter

9 mei 2008: VerWendag LeerLingen 4de jaar

fietstocht vol verrassingen

voorzien, konden de eerste leerlingen om een welverdiend pitabroodje 

gaan. Niet evident voor het keukenpersoneel om zo’n grote bende snel te 

bedienen. Gelukkig konden we tijdens het wachten heerlijk in het zonnetje 

genieten en al gauw kreeg elk een broodje.

Na al dat genieten begonnen we onherroepelijk aan onze tocht huis-

waarts. Ontspannen fietsten we door het mooie groen dat Bornem te bie-

den heeft. In Temse konden we het toch niet laten nog even een tussen-

stop te maken voor een drankje of een ijsje.

Was het maar elke dag 200 jaar College, dachten we bij onszelf toen we 

tevreden richting Sint-Niklaas verder fietsten.

Bart De Schutter

vrijdag 9 mei 2008 kon niet beter starten: de weer-
goden waren ons gelukkig goed gezind! Met een 
fietstocht voor de boeg bleek dat geen onbelangrijk 
detail voor velen onder ons.
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Als je een flink feestje geeft voor – ik zeg maar wat – 
je 200ste verjaardag, mag één ding niet ontbreken: 
een fijn streepje muziek! 

feestvarkens genoeg op onze school, en hoe hadden we die beter kun-

nen verwennen dan met hun eigen muziek: een potje stevige rock? 

een vijftal leraren-rockgoden-van-weleer voelde daar wel wat voor en 

zette een SJKS-rockrally op het getouw. Midden februari zou het College  

rocken als nooit tevoren; een hele week lang zouden 8 rockgroepen het 

beste van zichzelf geven in een zinderende en nokvolle anton van Wil-

derodezaal.

al vanaf het eerste moment zat er muziek in dat idee: groepen schreven 

zich in, leerlingen spraken vrienden aan om een bandje te vormen, my-

space-sites werden opgesmukt en de fans massaal opgetrommeld. De 

rockrally leefde, dat was duidelijk. en er viel ook wat te winnen op dit rock-

concours: drie podiumplaatsen op het grote rockfestival van 9 mei. 

Maandag
Maandag 11 februari, de eerste voorronde, bleek meteen een schot in de 

roos. ‘Mother Carey’s Chicken’ en ‘Press for Music’, 2 bands uit ons 5de jaar, 

zetten de hele avW in de fik. ‘MCC’ stoomde met 4 potige punknummers 

van de eerste tot de laatste seconde. frontman Matthias Jacobs had nog 

een toemaatje: een gratis MCC-cd voor iemand uit het publiek. Ook ‘Press 

for Music’ liet in een bijzonder aanstekelijke set bluesrock geen enkel dipje 

noteren. Met hun songs mikten ze niet enkel op de benen maar ook regel-

recht in het hart van de muziekliefhebber.

Dinsdag
Tijdens de tweede voorronde op dinsdag had de ‘booty call’ van ‘Boetie 

Caul’ duidelijk een massa kijklustigen verleid: de avW stroomde helemaal 

vol voor de intimistische songs van deze 2 girls with guts aan de piano en 

9 mei 2008: VerWendag LeerLingen 3de graad

11-14 februari 2008

sjKs rockrally
rock-‘n-rollgoden aan 
het collegefirmament

<<<

De prijs van de SJKS Rockrally:  
op de affiche van 9 mei!
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op gitaar. Niet alleen de fans, die hun lyrics feilloos meelipten, maar ook 

veel andere aanwezigen waren zichtbaar gecharmeerd door een vleugje 

magie. 

‘The exit’, de tweede groep die middag, palmde daarna de hele zaal in 

met 4 ontwapenende rocknummers. De vier snaken uit het tweede jaar 

ontketenden met hun songs een ware ‘moshpit’ voor het podium en lie-

ten zesdejaars ‘crowdsurfen’. Kerels die het nog wel ver zouden kunnen 

brengen!

Donderdag
Donderdag bracht een ‘ode to the legends’. eerst coverde de voor de ge-

legenheid bezonnebrilde Basile Cools Neil Young en Smashing Pumpkins. 

een kerel met lef, zo bleek, want helemaal in zijn eentje riep hij de bom-

volle zaal op om mee te zingen. Daarna gaven ‘earl & The Microwaves’ Jimi 

Hendrix het nakijken: het onvolprezen gitaargenie Gayk agadzhanyan so-

leerde het hele publiek in extase, zelfs met de gitaar boven zijn hoofd en 

daarna op zijn rug. Ook zijn vrienden microwaves leverden overigens puik 

werk.

vrijdag
en ook vrijdag werd alweer rocken als een roller-coaster. Het prille ‘New 

Lane’, alweer knappe kerels uit het tweede, kwam lichtjes nerveus op on-

der het oorverdovende gejoel van honderden enthousiastelingen. Maar 

hun natuurlijke flair nam meteen de bovenhand en ze toverden drie leu-

ke eigen nummers en 1 gewaagde (en geslaagde!) cover uit hun gitaren 

en drums. ‘The Black Crows’ sloten de rockrally af met een wild feestje: ze 

speelden een strakke hevige set, hard en recht door zee, opstandig, driftig; 

punk op z’n best. Zanger Hans ‘Dead Rats’ Smet sloeg vonken uit z’n micro 

en het publiek ging bij momenten fel tekeer. Toen bisnummers uitbleven, 

ontstak het publiek in een gigantisch fluitconcert. een memorabel kippen-

velmoment dat perfect vertolkte wat iedereen voelde toen die fantasti-

sche week rockrally tot haar einde gekomen bleek. 

JO

sjKs rockrally 2008 
were…
Bastiaan D’Haen

Stef Bogaert

Vic Bogaert

new Lane

Hans Smet

Jordy Poppe

Niels Verdonck

the black crows

Klaas De Corte

andreas De Cauwer

Louis Goossens

Simon Geleyn

the exit

basile cools (solo)

Maarten De Corte

Simon Dewaele

Jorick Maes

Nicolas Soenens

http://myspace.com/pressformusic

Laura Deschepper

Celina Buyens

http://noxa.net/muziek/160, http://www.myspace.com/boetiecaul)

Gayk agadzhanyan

Rob Martens

alexander Lippeveld

anton De Boes

http://myspace.com/earlthemicrowaves

Matthias Jacobs

Jonas Hylebosch

Maarten eggermont

Tim De Boom

http://www.myspace.com/mothercareyschicken
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rockers  
onder elkaar

Wie zichzelf als rockrally- en  
concertorganisator een beetje 
 au sérieux wil nemen, die mag op 
z’n minst een minimum aan rock-
‘n-roll uitstralen. voor fatsoen-
lijke heren, Collegeleerkrachten, 
komt dat ongeveer hier op neer: 
een poeier van een pose aan-
nemen en de vuist in de lucht. 
rock-‘n-roll, hell yeah!

en wat nu het fijne is aan zo’n pose: ze brengt 

je als eeuwige would-be in de roezige waan een 

echte te zijn. Maar dan volledig vrijblijvend. ech-

te rockers liggen elke ochtend te rotten in hun 

bed, met een ‘hell of a hangover’, snakkend naar 

een shot; ze komen er pas uit als de avond valt, 

de nacht ontwaakt. een leventje met charmes, 

ongetwijfeld, voor een week misschien. Wij hou-

den het liever veilig, geen ellende, geen gedoe, 

geen goor vlooienbed en geen jeuk. Gewoon 

het geleende charisma, de gespeelde arrogan-

tie, de aandacht. en toch… ergens onder de op-

pervlakte, niet eens zo ver, schuilt de rocker in 

ons. De echte.

rockdudes
Het bijzonder drukke e-mailverkeer dit jaar 

spreekt boekdelen: de aansprekingen gingen 

van het nog bescheiden ‘vrienden van de rock-

muziek’ of het ietwat formele ‘waardige mede-

rockers’ over ‘Bert en ander rocktuig’, ‘rockkerels 

van me’, mede-rockgoden’ en ‘rockdudes’ tot 

een lichtelijk pleonastisch ‘rockende rockers’. On-

dertekenen deden we, bijna als vanzelf, met Mat 

McRough, Questionable Steve, Sporty Spiceman 

alias Bhyrr, Howling Pete en John the Merciless. 

De rockpose legde de pathetiek duidelijk geen 

strobreed in de weg. 

Onze affichecampagnes, ook die moesten roc-

ken. Met punkgitarist Johnny Ramone en zijn 

demonstratief je-m’en-foutisme mikten we op 

gelijkgestemde zielen voor onze rockrally. en 

onze festivalaffiche was helemaal comme il faut: 

volledig zwarte achtergrond, krachtige witte 

druk en een heus logo: de venijnige monchichi 

die bloed kwijlt. Spielereitjes? Misschien. Maar in 

elk geval: de rocker in ons was ‘alive and kicking’.

Fotoshoot
Ten bewijze: een fotoshoot op een middag, 

ergens eind september. als een zootje ongere-

geld, een bende beruchte rockhelden, trokken 

we naar de Zwijgershoekparking. In leren jek-

kers, in zwarte tot op de draad versleten T-shirts, 

met puntschoenen of met blote lijven poseer-

den we wel dertig, veertig keer. Net zoals de 

groten het ons hadden voorgedaan. Nonchalant 

op een trapje voor een vuil gebouw, ongeïnte-

resseerd overstekend, allemaal op een rijtje en 

apathisch wegkijkend van de camera, op de foto 

met twee oudere heren in kostuum. 

On stage?
alleen… één kleine vlek ontsiert ons rockbla-

zoen. eén essentiële kleinigheid: de Rough Gui-

des. We hadden er stiekem van gedroomd echte 

rockhelden te worden op ons eigen festival. Pete 

op drums, Bhyrr en Merciless op gitaar, Questio-

nable op bas, en Mat aan de ‘mike’. We hadden 

onze idolen kunnen coveren, heel even in hun 

schoenen staan en aanbeden worden. Tijdsge-

brek en genoeg gezond verstand een echte roc-

ker onwaardig, bleken fnuikend. Het zij zo.

For ever
Maar ‘ouwe rockers’ verpozen zich bij wijlen en 

mijmeren dan melancholisch over hun glorieda-

gen. Ook dat zullen wij, bij de herinnering aan 

dit fantastische rockjaar. een jaar vol kopzorgen, 

een jaar vol overuren, vooral een jaar vol kame-

raadschap, een jaar met onvergetelijke momen-

ten. Mijn beste rockdudes, ‘God bless you!’

John the Merciless (alias JO)

<<<
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9 mei 2008

rock-‘n-roll  
High school 2008

Donderdagochtend. De ‘mannen van ‘t stad’ komen 
de speelplaats opgereden met enkele vrachtwagens. 
ze stappen uit, bekijken even de toestand ter hoogte 
van lokalen 45, 46 en 47 en gaan aan de slag. 

Ze leveren nadar- en herasafsluitingen, een tiental grote vuilbakken en zet-

ten een overdekt podium op. een gerij en een geloop van hier naar daar, 

een drukte. een heerlijke drukte: de magie van wat al maanden daarvoor 

was aangekondigd als het ‘rockvestival van het College’ wordt eindelijk 

tastbaar. 

vrijdagochtend
Vrijdagochtend. Dertienhonderd leerlingen lopen druk en lawaaierig over 

de speelplaats; ze vertrekken zo meteen op verwendag. Om goed half ne-

gen is iedereen vertrokken en blijft de speelplaats doods achter. Voor heel 

even – stilte voor de storm. 

Dan begint het. Vrachtwagens rijden af en aan: eerst de leverancier van de 

dranken, de tapinstallaties en de frigo’s; dat wordt sleuren met bakken en 

vaten. Dan volgt de geluidsfirma: een hele vrachtwagen vol boxen en on-

derdelen van de Pa, samen zo’n 18.000 Watt. een beetje later levert een 

andere firma een stroomgenerator, want het festival zou de stroomcapa-

citeit van de school wel eens kunnen overbelasten. Ten slotte arriveert ook 

de frituurwagen die voor frieten en hamburgers zal zorgen. 

Na een heel bedrijvige voormiddag wordt de metamorfose stilaan zicht-

baar: de speelplaats van het College is een festivalterrein geworden. Over 

enkele uren stromen leerlingen toe en gaat de hele machinerie in gang: de 

drankenstands moeten draaien, de bands moeten ontvangen worden, op 

het podium moet alles gesmeerd lopen, de mensen van de security staan 

op post. 

De start
Half vijf. ‘Benny Bart en de freddy’s’, een bende verklede en bepruikte ke-

rels, bestormt het podium en slaat de eerste akkoorden aan. We zijn ver-

trokken! Leerlingen herkennen in een van de lichtjes geschifte podium-

beesten hun ‘meester Vic’ uit de lagere school. Dan kan het niet meer mis. 

en dat blijkt: ‘Benny Bart’ speelt komische versies van bekende schlagers 

en zorgt meteen voor een heel onspannen stemming. Puur entertainment.

rockers van eigen … school en Supercharger
Daarna treden ‘earl & The Microwaves’, ‘Mother Carey’s Chicken’ en ‘Press 

for Music’ aan; de drie groepen spelen elk een korte set. Op het grote fes-

tivalpodium tonen ze zich de terechte winnaars van de rockrally. Met aan-

stekelijke rock en snedige punk weten ze het steeds talrijker toestromende 

publiek moeiteloos in te pakken. een eerste hoogtepunt! 

‘Supercharger’, een Waas-antwerpse groep met een oud-leerling aan de 

bas, sluit het eerste gedeelte af. Met stevige up-tempo rock en pittige so-

lo’s houdt de groep talloze bewonderaars op de eerste rijen in zijn ban. Op 

vele gezichten staat de goesting te lezen: wow, dit wil ik ook kunnen, in 

zo’n groepje wil ik ook wel spelen.

Crescendo
Wanneer de avond valt, verschijnt de tienkoppige funkformatie ‘Whatte-

fonk!?’ op het podium. Met hun easy-going covers van bekende funknum-

mers geven ze het publiek even een adempauze; tijd om nog eens bij te 

tanken, een plasje te maken of wat te eten. Sfeermuziek om bij te gaan zit-

ten en weg te dromen. 

Het wordt stilaan donker en de spots gaan aan. Het festival ontpopt zich 

helemaal wanneer ‘Tokota’ een relatief korte maar bijzonder krachtige, ner-

veuze en scherpe set neerzet waarin Stubruluisteraars minstens een drietal 

hitjes herkennen. ‘Tokota’ maakt zijn reputatie van een stomende liveband 

helemaal waar; grote klasse!

Het onvolprezen ‘The Hong Kong Dong’, finalist van HUMO’s Rockrally 

2008, sluit de avond af met een indrukwekkend concert. Sarah en Boris 

Zeebroek, twee Kamagurkakinderen, en hun bandleden bewijzen waarom 

ze momenteel de ene rockrallyzege aan de andere rijgen: eigenzinnige 

songs vol avontuurlijke samenzang, indrukwekkende, tegendraadse effec-

ten en geniale gitaarpartijen. Hemels!

let’s dance
Wanneer DJ’s Bram en Pieter het omstreeks middernacht overnemen om 

een eigengereide selectie rock- en dancehits te draaien, blijft een hele 

groep vierdejaars bij het podium dansen, springen en lol trappen. Groot is 

hun ontgoocheling wanneer Rock-‘n-Roll High School er om half twee he-

lemaal op zit. Moe maar wellicht voldaan trekken ze nachtelijk Sint-Niklaas 

in, terwijl de opruimploeg in het College de handen uit de mouwen steekt. 

JO
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Met een sfeervolle opening in 
aanwezigheid van burgemeester 
Willockx werd op vrijdag 9 mei  
– dé 200ste verjaardag van  
de school! – de tentoonstelling 
licht op 200 jaar College  
geopend. 

Tijdens de opening van de tentoonstelling den-

derden de decibels van het rockconcert over de 

grote speelplaats. Dit concert was de afsluiter 

van de verwendag voor alle leerlingen van de 

school.

Oud-collega en secretaris van het schoolbestuur 

Jef Steenssens sprak de gelegenheidstoespraak 

uit bij de opening. 

Bob Billy and the artists (een gelegenheids-

groepje van enkele leerlingen) speelden de ei-

gen compositie ‘Landscape of dreams’ en arno’s 

‘Dans les yeux de ma mère’. Tijdens dat laatste 

nummers werden de 32 doeken die de lange 

gang sieren in een powerpointpresenttaie ge-

projecteerd.

Kleur en licht
De tentoonstelling Licht op 200 jaar in de Colle-

gekerk blikte terug op de voorbije twee eeuwen, 

maar schetste ook een beeld van het school-

leven van vandaag. Kleur en licht speelden een 

hoofdrol. 

De enthousiaste ploeg die de tentoonstelling 

voorbereidde zorgde voor een creatieve sfeer-

schepping in de oude pandgang. ‘Patersgezan-

gen’ en een sandalenrij aan de ene kant; een 

schoolbel en kinderschoenen aan de andere 

kant. 

De tentoonstelling zelf bevatte ook tal van 

bijzonderheden. In de biechtstoelen kon de 

nieuwsgierige bezoeker luisteren naar geluids-

fragmenten: het resultaat van het project mon-

delinge geschiedenis van vorig jaar (laatstejaars 

gingen op interview bij oud-leraars, oud-leerlin-

gen, enz.) en voor de jonge bezoeker waren er 

puzzelblokken!. 

De slinger
een van de blikvangers was de opstelling van de 

slinger van foucault in het transept van de kerk. 

enkele maanden nadat dit ‘bewijs dat de aarde 

draait’ geleverd was in het Parijse Panthéon, 

plaatste men een slinger in de Collegekerk. Het 

jubileumjaar was voor de leerkrachten-weten-

schappers dé gelegenheid om dit experiment 

op die plaats te herhalen. 

Van 9 mei tot 8 juni 2008 in de coLLegeKerK

tentoonstelling Licht op 200 jaar

<<<
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In het koor voor het barokke altaar de galerij met portretten van de superi-

ors van de school. In de pandgang – met een forse knipoog – een ‘wall of 

fame’ (het accent ligt terecht op de vele tienduizenden ‘anonieme’ leerlin-

gen en niet louter op de bekende oud-leerlingen). 

Tijdens een begeleid bezoek waren de sacristie met de kerkschat, de pries-

terrefter en een aantal gangen op de eerste verdieping toegankelijk.

De bekende, lange gang van de school was en is nog steeds het decor van 

32 nieuwe schilderijen: het werk van geïnspireerde leerkrachten en leerlin-

gen. Van de kerk naar de kleuteropvang De Sprinkhaan aan de hand van 

16 doeken fragmenten uit archiefstukken; van De Sprinkhaan naar de kerk, 

doeken die de leefwereld van kleuters tot laatstejaars evoceren.

veel bezoekers
alle leerlingen van de school (van de kleuters tot de zesdejaars) bezochten 

de tentoonstelling.

er werden erg veel geleide bezoeken georganiseerd: o.a. voor het perso-

neel van de basisschool en de humaniora, voor de oud-personeelsleden, 

voor het keukenpersoneel, voor het oudercomité, voor de directies van de 

scholengemeenschap Sint-Nicolaas, voor groepjes oud-leerlingen, enz.

Op de openschooldag bezochten meer dan 450 personen de tentoonstel-

ling en ook op de gewone schooldagen en op zaterdag waren er steeds 

nieuwsgierige bezoekers.

Brochure tentoonstelling
Naar aanleiding van de tentoonstelling werd een brochure uitgegeven. 

Die wordt te koop aangeboden tegen 4 euro. De brochure is verkrijgbaar 

op het secretariaat van de school en maakt deel uit van de jubileumbox  

(Ic Hou jaargang 2007-2008, het jubileumboek en dvd 200 jaar in Beeld).

Met dank aan de vTS!
Handige VTS-leerlingen staken SJKS meer dan één handje toe bij de 

opbouw van de tentoonstelling Licht op 200 jaar.

een van de blikvangers van de tentoonstelling was de opstelling in de 

Collegekerk van de slinger van foucault. Op de plaats waar normaal 

het altaar staat, bewees de slinger dat de aarde draait.

een ploeg van leerlingen van de VTS timmerde en bekleedde een 

platform waarop de slinger ‘het bewijs’ leverde. De leerlingen leverden 

puik werk en het College is hen erg dankbaar voor de deskundige hulp.

VTS-leerlingen zorgden eveneens voor een hele reeks zuiltjes en blok-

ken die een plaats kregen in de tentoonstelling, maar die ook blijvend 

in de Collegekerk de nieuwsgierige bezoeker uitleg zullen geven over 

het meubilair van het kerkgebouw.

Leerlingen van de VTS en hun leraar

De maquette die gemaakt werd onder leiding van Patrick Broem.
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zondag 11 mei 2008

Verwendag personeel

Liefste dagboek
08:02 De wekker loopt af. Christine legt de wek-

ker het zwijgen op. ‘’Wil jij naar de bakker om de 

koeken? alles is besteld en betaald!’’ een stem-

metje in me zegt dat er geen enkel excuus kan 

worden gevonden om dit verzoek te negeren. 

Het is immers Moederdag. 

08:09 “Ik kom de bestelling van Braem afhalen. 

alles is betaald.”

08:12 Ik stap binnen bij de slager. Iedereen wil 

vandaag blijkbaar barbecueën. Ik wacht ge-

duldig mijn beurt af, want deze bestelling is 

gisteren niet gebeurd en dus ook niet betaald. 

Ik denk dat er maar één slager open is in Sint-

Niklaas.

08.50 “Ik ben thuiuiuiuis!” 

Het ontbijt smaakt. We eten op het terras. Het 

vakantiegevoel hangt in de lucht.

09.10 “Ik heb nog een klein momentje nodig Luc. 

We kunnen vertrekken over twee minuutjes. Zie 

ik er goed uit? Zou ik geen andere schoenen 

aandoen? Ik zal toch wat plakkers meenemen, 

je weet maar nooit. Ik ga nog even naar de bad-

kamer. Maak je niet nerveus, we vertrekken over 

twee minuutjes.”

09.35 We zitten in de auto. De twee minuutjes 

zijn net voorbij.

09.41 De calfac staat vol met ‘groene jongens’. 

We worden gebrieft. Iedereen moet even zeer 

goed opletten want onze busnummers worden 

voorgelezen. Christine en ik moeten naar bus 3.

09.52 We hebben bus 3 gevonden! We zijn met 

ongeveer 50. Jos, onze busverantwoordelijke, 

maakt duidelijk dat er op deze bus 3 groepen 

zitten: de wandelaars, de museumbezoekers en 

de kasteelbezoekers. Christine en ikzelf behoren 

bij de laatsten. Den Benny wordt bleek en stil. 

“Welke groepen zitten er op deze bus? Zitten 

de fietsers hier niet? Mijn vrouw wou gaan wan-

delen en ik zou gaan fietsen.” een sms-berichtje 

later wordt de verwisseling bevestigd.

reisdoel onzeker!
eens we op de e-17 rijden, beginnen de specu-

laties: 

“De wandelaars zullen gaan wandelen op de hei 

in Waasmunster. De volgende afslag is immers 

die van Waasmunster”. “Toch niet! Dan zal het 

wel in het Molsbroek zijn”. 

“Over enkele kilometers krijgen we de afslag ‘Lo-

keren’ Ook niet! Wat is er in de buurt van Beer-

velde?“

“We naderen Gent. De kasteelbezoekers zullen 

getrakteerd worden op het Gravensteen!’ Nee, 

dat is geen echt kasteel hé, dat is eerder een 

burcht. een kasteel heeft ook mooie tuinen en 

dat is bij het Gravensteen niet het geval!” “Ik heb 

het Gravenkasteel al gezien hoor! Het mag eens 

wat anders zijn!”

Leider Jos nodigt ons niet uit om een liedje te 

komen zingen of een gedichtje voor te dragen. 

Dat is van ‘vroeger’.

10.40 De wandelaars worden gedropt. Den 

Benny besluit dan maar om ook te gaan wande-

len. Hopelijk is het niet te ver want hij heeft zijn 

wandelschoenen niet aan.

Kasteel van ooidonk
10.55 Het kasteel van Ooidonk. Mooi en idyllisch. 

De museumgroep mag uitstappen. Omstreeks 

half een worden we terug verwacht aan de in-

gang. We maken kennis met onze gids. Maria 

heeft een aangename oma-uitstraling. Maar ze 

is wel jong van geest! Ze spartelt absoluut niet 

tegen wanneer we haar vragen om ons jubi-

leum T-shirt aan te trekken. “’t Is voor de groeps-

foto, mevrouw.” Het T-shirt past wonderwel zeer 

goed bij haar halsketting. Misschien had ze deze 

morgen wel een voorgevoel! 

De rondleiding verloopt vlot. Maria maakt het 

niet te zwaar maar het blijft wel boeiend. 

12.37 Bus 3 pikt ons op.

Lunch in sint-Lievens
12.58 Mercator Pieter-Jan loodst ons door Gent 

naar het Sint-Lievenscollege, waar we kunnen 

genieten van een hapje en een drankje. We pra-

ten even bij met de collega’s die andere activi-

teiten hebben gedaan. Iedereen amuseert zich 

opperbest. Ook ‘den Benny’ vindt zijn fietsvrien-

den terug.

met Vizit en de Watertoerist door gent
13.42 Roodkapje wacht ons op . Ze zal ons door 

Gent leiden en ‘kleine verhalen’ vertellen. Wist je 

dat … men valsmunters levend kookte? Jacob 

Van artevelde zijn zwaard gedurende 2 jaar kwijt 

was? Studenten het Gravensteen gedurende 

Op pinksteren gingen we met meer dan 200 SJKS-personeelsleden op pad! Een zonovergoten dag en … een ge-
heim programma. De ‘groene bende’ trok naar de kastelen van laarne, Ooidonk en het Gravensteen. Een vierde 
groep maakte een natuurwandeling, een vijfde bezocht het museum Dhondt-Dhaenens in Deurle en de grootste 
groep fietste van aan de Blaarmeersen in een grote lus naar hartje Gent. via een fotozoektocht arriveerden alle 
groepen in het Sint-lievenscollege. Na de lunch voegde de namiddagploeg zich bij de troepen. Onder leiding 
van de gidsen van vizit werd Gent op een alternatieve wijze verkend. Daarna een hoofdstuk waterpret! De avond 
werd afgesloten in de Amadeus in het patershol. Enkele verslagen (zie ook Schackboek) en foto’s schetsen een 
sfeerbeeld van een fantastische dag!

<<<
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3 dagen hebben bezet omdat de prijs van het 

bier van 3 frank naar 4,5 frank werd verhoogd? 

Het Patershol werd gered van de sloop door de 

komst van een succesvol restaurant? een West-

malle heerlijk smaakt op een dag als deze?

15.47 De directie biedt ons een aperitiefje aan 

op een boot. We krijgen een rondvaart op de 

Leie. alles verloopt aanvankelijk vrij rustig: blau-

we lucht, heerlijke temperatuur, glaasje porto, 

kabbelend water. een liefelijk bedoeld spatje 

water naar een collega in een andere boot ont-

aardt in een ware zeeslag. Geen enkele groene 

matroos is nog veilig. De creativiteit van sommi-

gen is onvoorst(p)elbaar. 

amadeus
17.23 We schuiven aan ! Ribbetjes of brochette, 

chocolademousse of rijstpap. Gewoonweg 

heerlijk.

en wat is de wereld toch klein. De garçon die 

ons bediende was Johnny Roels. Johnny heeft 

nog enkele jaren op het College gezeten. Hij 

was een van mijn leerlingen. Hij hoopt over 

enkele jaren in China te gaan werken. Daar ligt, 

althans volgens Johnny, de toekomst. Het ga je 

wel Johnny!

20.35 We nemen de bus naar het College. We 

zijn thuis! Toch?

’t Was grandioos!!! Slaapwel!

Luc Braem

museumbezoek  
bij zonneweer
zondagmorgen, 10 uur. drie bussen van 
‘t soete Waeslandt vullen zich met horden 
fietsers, wandelaars en kasteelliefhebbers. 
ergens daartussen bevinden zich welgeteld 
zeven moedige museumbezoekers.

Menig collega werpt hen een blik vol meelij toe: 

“Hoe komen ze er toch bij een museum te wil-

len bezoeken op een zonnige dag als deze…”. 

Het goede weer – dat als een donderwolk bo-

ven ons bezoek hangt – bevordert echter het 

wat ‘samenzweerderig’ gevoel dat ons kleine 

groepje kenmerkt. 

Het Museum Dhondt-Dhaenens! een sympa-

thieke gids wacht zijn publiek op in de zonover-

goten inkomhal van dit modernistische gebouw. 

“Kom naar dit museum, alleen overdag en het 

liefst bij zonneweer” – lees ik in een brochure 

die aan de inkombalie ligt. Ik glimlach en weet 

dat ik een goede keuze heb gemaakt. 

irma en jules
Het museum Dhondt-Dhaenens werd in 1967 

opgetrokken in de achtertuin van de villa van de 

heer en mevrouw – jawel – Dhondt-Dhaenens. 

Hoewel Jules Dhondt en zijn vrouw Irma van 

eenvoudige komaf waren – hij was patattenboer 

en zij was de trotse eigenares van een beschei-

den groentewinkeltje dichtbij de Heuvelpoort 

(Gent) – slaagde Jules erin zich stevig op te wer-

ken. De man had een neus voor zakendoen en 

schopte het tot succesvol zakenman, maar dan 

wel eentje met een hart voor de kunst. In 1964 

richtte Jules de ‘vzw Stichting Jules Dhondt’ op, 

een stichting die tot doel had “de middelen te 

verschaffen om actief bij te dragen tot de ont-

wikkeling van het bewustzijn van de Vlamingen 

als volksgemeenschap én het verheffen van het 

peil van hun kultuur”. Het was in die jaren dat 

bij Jules en Irma, fervente verzamelaars van de 

Latemse kunst, de idee groeide om hun rijke 

kunstcollectie onder te brengen in een daar-

voor speciaal gebouwd paviljoen. Het museum 

Dhondt-Dhaenens werd een realiteit. Jammer 

genoeg heeft het koppel slechts korte tijd kun-

nen genieten van hun kunstenkindje. Nog geen 

jaar na de opening van het museum overleed 

Jules, vier jaar later gevolgd door zijn lieve Irma. 

Ongewild wordt ons een bezoek dus een hom-

mage aan dit fantastische koppel dat, toen het 

SMaK in Gent nog moest beginnen, al een plek 

bood waar kunstenaars konden experimenteren. 

rondleiding
We starten onze rondleiding met een kort be-

zoek aan de vaste museumcollectie, met wer-

ken van Valerius de Saedeleer, George Minne, 

frits van den Berghe, Constant Permeke en nog 

enkele andere groten van de Latemse School. 

Nadien laat de gids ons iets uitgebreider kennis-

maken met drie actuele kunstenaars. De eerste 

is de beruchte Duitse kunstenaar Thomas Zipp. 

Hij exposeert met Planet Caravan? Is There Life 

after Death? a futuristic World fair.

Stomdronken en ‘totally stoned’ gaat deze ro-

mantische excentriekeling te werk om vorm te 

geven aan zijn zogenaamde ‘hyperpersoonlijke 

denkwereld’. We zien kapotgeslagen tentoon-

stellingspanelen, een verloren emmer onder 

een schilderij, hamers, spijkers, splinters,…en 

appreciëren de verwoede pogingen van de gids 

om aan dit onvoorstelbaar kluwen van relaties 

toch een betekenis te geven. 

Dolores Bouckaert is de tweede kunstenares die 

tentoonstelt. Met Black Nights/Blue Words laat 

deze Gentse schone de bezoeker toe om even 

binnen te gluren in de slaapkamers van vijf man-

nen. Gedurende 12 uur heeft ze deze vijf, die elk 

een specifieke – maar geen amoureuze – rela-

tie hebben met haar, gefilmd. Het resultaat kan 

je bekijken in vijf verschillende kabinetjes (voor 

elke man één). Je voelt je als een voyeur (mis-

schien werd de bezoeker zélf wel gefilmd?), als 

getuige van eenzame nachten van verveling. 

De laatste kunstenares deze morgen is anouk 

De Clercq. Met haar werk echo wil ze ons een 

‘sacrale ervaring’ bezorgen. Benieuwd wat dat 

geeft op een zondagmorgen… We laten ons 

graag (bege)leiden in een zogenaamde ‘nieuwe 

mentale ruimte’ die deze Gentse kunstenares 

weet te creëren door een subtiel spel met licht, 

ruimte, perspectief en een vreemd monotoon 

geluid. Het aanhoudende gezoem werkt de mu-

seummedewerkers intussen al vreselijk op de 

zenuwen. anouk ziet het echter anders en wil 

ons hiermee fysiek en mentaal ‘in vervoering’ 

brengen. Het is maar hoe je het bekijkt. Wij ze-

ven laten ons maar al te graag meevoeren naar 

haar hogere sferen en verlaten het museum als 

op wolkjes. 

De buschauffeur brengt ons echter snel met 

beide voeten op de grond. Zijn bus ronkt vol 
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ongeduld om te kunnen vertrekken naar een 

ons alweer onbekende bestemming. Tijdens 

de terugrit denk ik nog even terug aan Jules en 

Irma. Ik ben hen erkentelijk voor hun waardevol-

le bijdrage tot het verheffen van het peil ‘onzer 

kultuur’. Met dit kleine verslagje kan ik hun ‘vrij-

haven aan de Leie’ dan ook van harte aanprijzen 

bij de vele collega’s die me die ochtend nog zo 

meewarig aankeken.

Anne-Mie Verbeke

natuurreservaat 
bourgoyen-ossemeersen
onder het motto ‘de ochtendstond heeft 
goud in de mond’ vertrokken we naar een 
onbekende locatie. na een tijdje kwamen 
we in het mooie mariakerke.

Kwakende kikkers verwelkomden ons in het 

natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. een 

plaatselijke gids wachtte ons ongeduldig op. 

eerst dachten we dat we op safari gingen, maar 

al snel bleek dat we een mooie natuurwandeling 

voor de boeg hadden. Na een kleine uitleg over 

het park vertrokken we op trektocht. Wij genoten 

van zeer mooie stukjes natuur. We leerden er ook 

zeer interessante dingen zoals “Wat is gras?”. 

Piet Huysentruyt zou het omschrijven als volgt:

“Wat hebben we vandaag geleerd?”

Punt 1: Gras is … rond.

Punt 2: Gras heeft … knopen.

Punt 3: Gras is … hol.

De gids bracht zelf speciaal haar lunchpakket 

mee om aan te tonen dat graan ook een gras-

soort is.

Bij het vervullen van onze opdracht om een ori-

ginele foto te maken, tikte de gids ons al vlug op 

de vingers. Zij wou niet dat onze uitstap een fo-

toreportage werd …

Op een gegeven moment stonden we tussen 

de prachtige bloesems en mochten we onze 

reukzin de vrije gang laten gaan. Geen aanrader 

voor wie last heeft van hooikoorts.

al bij al – ondanks de gids – was het een prach-

tige wandeling door deze mooie, groene oase 

aan de Gentse stadsrand. 

Isabelle Cruyplandt

26 juni 2008
scHooLmagazine, dVd, boeK en box

jubileumjaar afgesloten  
met voorstelling publicaties

Met de presentatie van het nummer 86 van Ic Hou, de dvd 200 jaar in 
Beeld en het boek Bouwen op stevige fundamenten wordt op donderdag 
26 juni het dubbel eeuwfeest afgesloten.

alle publicaties van het feestjaar kunnen be-

waard worden in een speciaal voor de gelegen-

heid gemaakte jubileumbox.

De jubileumbox bevat onder andere de beide 

nummers van dit schooljaar van het schoolma-

gazine Ic Hou (85 en 86). De tentoonstellingsbro-

chure Licht op 200 jaar College maakt eveneens 

deel uit van de jubileumbox.

De dvd 200 jaar in Beeld bevat beeldmateriaal 

dat gegroepeerd werd in ‘Beeldarchief’ (beel-

den van 1955 tot aan de vooravond van het 

jubileumjaar) en ‘Dubbel eeuwfeest’ (beelden 

van de talrijke evenementen uit het schooljaar 

2007-2008).

Het boek Bouwen op stevige fundamenten is 

het resultaat van groepswerk. een schare re-

dacteurs boog zich over de geschiedenis van 

de school en brengt de geschiedenis van de 

instelling en de bouwgeschiedenis tot leven. De 

hoofdrolspelers, de leerlingen, de leerkrachten 

en de lessen, komen uiteraard ook uitgebreid 

aan bod. Daarna wordt er ingezoomd op enkele 

‘accenten’: de literaire traditie van de school, de 

zusters van de Heilige engelen, de missionaris-

sen en de (bekende) oud-leerlingen. Het boek 

besluit met een uitgebreide personeelslijst.

alle publicaties zijn verkrijgbaar  
op het secretariaat van de school. 
(info: www.sjks.be)

200 jaar
Sint-Jozef-Klein-Seminarie
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De Calfac, ’t groen poortje, de speelplaats, de leraarskamer, het 
openleercentrum, de leerlingenbibliotheek, het Engelenhof, de ge-
denkplaat voor pater Segers, de Van Britsomstraat en het school-
archief. Deze plekken op het Sint-Jozef-Klein-Seminarie anno 2008 
zijn de ankerpunten voor een terugblik op 200 jaar geschiedenis 
van het College van Sint-Niklaas.

De geschiedenis van de instelling en de bouw-geschiedenis gaan 
vooraf aan het verhaal van de hoofdrolspelers: de leerlingen en de 
leerkrachten. Het verhaal van studierichtingen en de vakken sluit 
het eerste deel af.

In een tweede deel worden vier ‘accenten’ gelegd: de aandacht 
voor en het belang van literatuur, de dienstbaarheid van generaties 
zusters van de Heilige Engelen, de ‘avonturen’ van SJKS-missiona-
rissen en een overzicht van verdienstelijke oud-leerlingen in stad 
en streek.

Bouwen op stevige fundamenten besluit met een inventaris van 
de personeelsleden die de voorbije halve eeuw aan de slag waren 
op het College (basisschool, keuken- en onderhoudspersoneel, 
onderwijzend en ondersteunend personeel van de humaniora, 
internaat en directie van de humaniora). 

200 jaar
Sint-Jozef-Klein-Seminarie
< Ic Hou nr. 85
< Ic Hou nr. 86
< Brochure: Licht op 200 jaar College
< Boek: Bouwen op stevige fundamenten
< DVD: 200 jaar in beeld

Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 780 71 50 – fax 03 780 71 69 – info@sjks.be – www.sjks.be
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< Ic Hou nr. 85
< Ic Hou nr. 86
< Brochure: Licht op 200 jaar College
< Boek: Bouwen op stevige fundamenten
< DVD: 200 jaar in beeld

Tentoonstelling

          Licht op 
200 jaar College

9 mei t.e.m. 6 juni 2008 
in de Collegekerk in Sint-Niklaas

Sint-Jozef-Klein-Seminarie

200 jaar 
in Beeld

200 jaar in Beeld
Op deze dvd staat een selectie van College (feest-)
beelden van vroeger en vandaag. 

In het eerste deel  – beeldarchief – groepeerden we 
een compilatie van � lmpjes die gemaakt werden vanaf 
1955 tot aan de vooravond van het jubileumschooljaar.

Het is een scheervlucht over het turnfeest van ’55, 
de jubilea van 150 en 175 jaar en de opening van de 
nieuwbouw in 2000. 

Daarna volgen enkele accenten: Anatevka (hoogte-
punt van het schooltoneel), de resultaten van SJKS 
in het PISA-onderzoek, het 75-jarige jubileum van 
In Dulci Jubilo en de openingsclip van de dansshow 
Skairo Moves van 2006. 

In het tweede deel – dubbel eeuwfeest – passeert 
het jubileumschooljaar 2007-2008 de revue. 

Chronologisch en geordend per semester brengen 
� lmpjes en fotoreeksen de talrijke evenementen in 
beeld. 

Eén accent. De wervelende clip ‘College 200 jaar’: 
een sfeerbeeld van het schoolleven anno 2008. In 
een snelle montage: kleuters, lagere school-kinderen, 
leerlingen van de humaniora, onderwijzers, ju� en, 
leerkrachten en directie. Een knipoog naar vroeger, 
dat ook.

Samen met het boek ‘Bouwen op stevige fundamen-
ten’, de brochure van de tentoonstelling ‘Licht op 
200 jaar’ en de Ic Hou-jaargang van 2007-2008 wil 
deze dvd � guurlijk en letterlijk een beeld geven van 
200 jaar College. 

Sint-Jozef-Klein-Seminarie, Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 780 71 50 – fax 03 780 71 69 – info@sjks.be – www.sjks.be

200 jaar SJKS

Schoolmagazine van het SJKS  Februari 2008  Nummer 85 

INHOUD 
Nieuw schoolgebouw  Jongeren en de pc  Schooltoneel  Vredesproject  Bautzen, Terneuzen, 
Litouwen, Polen  Eindreizen  De drie van Sint-Niklaas  Verbonden  Openleercentrum  
Emiel Claus  Louis Borremans  Babyboom  Lief en leed  200 jaar College ...

Ic Hou
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D'EER 
ALGEMENE ONDERNEMINGEN

Baenslandstraat 16
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03/776 32 89
Fax: 03/766 19 72
deer@deernv.be

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

www.deernv.be
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Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte:

Solar Cleaning Services nv
Passtraat 71 - 9100  Sint-Niklaas
T  03-780 95 20  -  F 03-780 95 25
info@scs-nv.be  -  www.scs-nv.be

Vakbekwame schoonmakers voor schitterend werk

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW

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

Schoonmaak

Ruiten wassen

Reinigen & conserveren van aluminium

Slijpen & herpolijsten van natuursteenvloeren

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN WASSEN 
MET OSMOSEWATER:

- VEILIG TOT 17 M HOOG
- MILIEUVRIENDELIJK
- PRIJSGUNSTIG
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MEER DAN 

25 JAAR

prorest

www.prorest.be


