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“Ik vond dat ik sportief moest zijn en meedoen. Maar we zouden onze huid duur 
verkopen en waar we konden, probeerden we de 6HWa’ers een beetje plagerig 
stokken in de wielen te steken. We trakteerden hen wel eens op wat boegeroep 
en tijdens hun eerste collectes zijn we hen een beetje gaan uitlachen.”

Frédéric Caulier over de BD-‘kaalscheer-weddenschap’ – blz. 49
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“Er worden dagelijks 7 kranten geleverd. Het gaat om: De Standaard, De Morgen, 
Het laatste Nieuws, De Tijd, Het Nieuwsblad, Het Belang van limburg en de Gazet 
Van Antwerpen. Ook wordt er voor gezorgd dat er elke dag van elke krant minstens 
acht exemplaren beschikbaar zijn. Dit komt dus neer op 56 kranten per dag, wat 
toch heel wat mogelijkheden biedt.” 

An De Wilde en Joke De Geyter over KIK: Kranten in de klas – blz. 8

“later, toen ik zelf pas dirigent was, kon ik wekelijks op hem beroep doen als assistent. 
Een periode waarin ik nog veel van hem opstak. Voor heel wat beslissingen in ver-
band met de werking van het koor ging ik bij hem te rade. Bij optredens van het koor 
in Sint-Niklaas was hij steeds aanwezig. Zijn analyses nadien bewezen dat hij nog 
steeds goede inzichten had in zake de koorklank en andere muzikale aspecten.”

IDJ-dirigent Dieter Van Handenhoven over  
oud-koorleider en bezieler van In Dulci Jubilo, E.H. Marcel Van Daele – blz. 70

“De moderne gladiatoren worden vet betaald en leiden een prinsheerlijk leventje, 
maar hun functie is dezelfde: de massa vermaken. Zo’n modern Spaans colosseum is 
ons volgende reisdoel: het Bernabeu-stadion, thuishaven van het legendarische Real 
Madrid, waar Zidane, Beckham, Puskas, Raul en di Stefano thuis zijn of waren.”

Bram Noens over zijn ervaringen rijdens de Spanje-eindreis – blz. 29

“De tekst van Jim werd door Geert Spillebeen (auteur en radiojournalist VRT)  
en Rik Van Cauwelaert (hoofdredacteur Knack) gekozen tot winnaar in zijn  
categorie omwille van het hoge essaygehalte met heldere opbouw en structuur, 
bovendien over een actueel onderwerp en behandeld vanuit een wetenschappelijk 
oogpunt met persoonlijke invalshoek.’”

Over de bekroonde tekst van Jim Van Nunen: laureaat Davidsfondswedstrijd – blz. 45
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BLIKVANGERBLIKVANGER

Het feit dat we onze leerlingen dit uitgebreide 

gamma aan actuele informatiebronnen kun-

nen voorschotelen, is te danken aan KIK. Deze 

afkorting staat voor Kranten In de Klas en is een 

‘educatief project dat bruggen bouwt tussen on-

derwijs, krant en maatschappij.’ (www.krantenin-

deklas.be) Dit project wil de kritische zin van de 

leerlingen bevorderen, hen stimuleren om inzicht 

in informatie en actualiteit te verwerven, maar te-

vens ook op een interactieve manier aan de (vak-

overschrijdende) eindtermen werken. 

Ruim aanbod
Op onze school wordt dit project reeds geruime 

tijd warm onthaald, zowel door het personeel 

als door de leerlingen. Er worden dagelijks 

7 kranten geleverd. Het gaat om: De Standaard, 

De Morgen, Het Laatste Nieuws, De Tijd, Het 

Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en de Ga-

zet Van Antwerpen. Ook wordt er voor gezorgd 

dat er elke dag van elke krant minstens acht 

exemplaren voorhanden zijn. Dit komt dus neer 

op 56 kranten per dag, wat toch heel wat moge-

lijkheden biedt. 

Ingeschakeld in de les
De kranten worden zowel gebruikt in de se-

cundaire school als in de lagere school. In het 

secundair worden de kranten vooral ‘s middags 

frequent gelezen in het OLC door leerlingen 

van 1ste t.e.m. 3de graad. Ze doen natuurlijk 

ook dienst binnen de onderwijsactiviteiten 

zelf, zoals bijvoorbeeld in de richting Humane 

Wetenschappen voor de vakken gedrags- en 

cultuurwetenschappen, of in het kader van se-

minaries van het vijfde en het zesde jaar. De 

kranten worden ’s avonds naar de leraarskamer 

gebracht, kunnen dan gelezen worden door het 

personeel en staan dan ook ter beschikking van 

het internaat. Ook in de lagere school worden 

de kranten ingeschakeld bij het lesgebeuren, 

wat de leerlingen reeds op jonge leeftijd leert 

kennismaken met verschillende actuele infor-

matiebronnen. 

Veel meer dan kranten in OLC
Om recht te hebben op deze kranten, moeten wel 

een aantal vaste stappen doorlopen worden. De 

aanvraag van de kranten gebeurt in oktober door 

de medewerkers van het OLC. Deze dient te vol-

doen aan een aantal voorwaarden. Zo kan men de 

kranten telkens aanvragen per periode van twee 

weken, met een maximum van 5 maal 2 weken 

per leerkracht. Tot slot nog even vermelden dat 

het OLC ook heel wat tijdschriften aanbiedt, zoals 

Knack, Le Vif /L’Express, Mondiaal Magazine en 

National Geographic. Zowel leerkrachten als leer-

lingen kunnen deze ontlenen. We kunnen dus met 

recht en rede stellen dat onze school een grote 

inspanning levert om het hele jaar door leerlingen 

en leerkrachten van een actuele informatiestroom 

te voorzien!

An De Wilde – Joke De Geyter

KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN OP SJKS 

Een onuitputtelijke bron aan informatie 
Wie wel eens een kijkje in het OLC (openleercentrum) neemt, ziet er elke middag talrijke leerlingen die gras-
duinen in één van de vele kranten en/of tijdschriften die onze school aanbiedt.

Ilse: “Toen we begin januari vernamen dat onze 

vaste benoeming een feit was en we met veel 

trots onze handtekening gingen zetten bij onze 

directeur, had iedereen wel het gevoel dat dit 

toch moest gevierd worden. Uiteraard had ie-

dereen er in familiekring al een glas op gedron-

ken, maar we vonden het evident dat we ook 

de collega’s lieten delen in onze vreugde. Al 

snel staken we de koppen samen en besloten 

we om terug te vallen op de traditie: de laatste 

jaren hadden onze voorgangers en voorgang-

sters ons reeds verwend met een ontbijt of een 

receptie, en aangezien dat elke keer zeer leuk 

was, vonden we het een goed idee om dit ook 

dit jaar te organiseren. Een gezamenlijk ontbijt 

dus, en dit voor alle leerkrachten, secretariaats-

medewerkers, directieleden en iedereen die bij 

de school betrokken is.” 

Sfeervolle en kleurrijke 
paasontbijttafel
Ilse: “Een datum kiezen was niet zo moeilijk. Net 

voor de paasvakantie, dan hadden we onmidde-

lijk een leuk thema om rond te werken. Paasver-

siering, paaseitjes, mooie tafellakens en fleurige 

servietjes, zelfgemaakte cake en broodpudding, 

een tiramisu en uiteraard lekkere boterkoeken, ... 

dat was het plan en dat is het ook geworden. 

De twee Greet-en (De Bakker en Valckx) hadden 

op donderdagavond de leraarskamer omgeto-

verd tot een gezellige plaats, met mooi gedekte 

tafels, balonnen en slingers. Marita zorgde voor 

de boterkoeken en verschilldende collega’s 

hadden op donderdagavond nog iets lekkers 

gebakken. Isabelle zorgde voor de paaseitjes en 

fruitsap, koffie en thee was besteld in de keuken. 

Om 7.30 uur waren er reeds jong-vastbenoem-

den op post om alles verder klaar te zetten zodat 

we onze collega’s konden verwelkomen in een 

naar ‘koffie en boterkoeken’ ruikende leraarska-

mer. Nog een vleugje muziek en de stemming 

zat er volledig in. Het was heel wat anders dan 

op ‘gewone’ ochtenden. Het paasontbijt werd 

een zeer gezellig moment dat zeker voor herha-

ling vatbaar is ... een tip voor de vastbenoemden 

van volgend jaar!”

Club Cécile 
Ilse: ” ’s Avonds werd er nog verder gevierd, deze 

keer niet in de leraarskamer maar in zaal Cécile 

(omwille van het goede weer in de binnentuin) 

waar voor de eerste keer in de geschiedenis van 

het College ‘Club Cécile’ werd georganiseerd. 

Een initiatief van het feestcomité! Tijdens deze 

‘afterwork-bijeenkomst’ konden collega’s bij een 

drankje en wat chips de werkweek op een ge-

zellige manier afsluiten, en ook hier stonden de 

vastbenoemden in de figuurlijke spotlights. Het 

is de bedoeling om enkele vrijdagen in het jaar 

op deze manier af te sluiten.” 

Vastbenoemden 2009: 

Greet De Backer, Pieter De Geest, Chris Dhondt, 

Kirsten Merckx, Bram Noens, Isabelle Vackier, Greet 

Valckx, Marita Van Overtvelt, Stijn Van Royen, Ilse 

Van Steelant, Evert Van Wambeke, Dave Verdurmen

SH

OP WEG NAAR PASEN

Paasontbijt en Club Cécile
Het wordt een gewoonte dat personeelsleden die vastbenoemd worden hun collega’s verrassen. Ilse Van Steelant 
was een van de gelukkige-feestvierders en was op vrijdag 3 april samen met andere collega’s ijverig in de weer 
met ko�ekoeken en fruitsap. 

Een dubbelinterview van beide professoren in Tertio was de aanleiding om 

hen uit te nodigen. “Als christelijk geïnspireerde school mogen we immers 

niet afwezig blijven in het nadenken over de rol van de economie op ons 

handelen, op ons (gelovig)mens-zijn”, zo luidde het. 

Geen onderhuidse pogingen om de laatstejaars op enigerlei wijze te in-

doctrineren, maar een intellectuele confrontatie met genuanceerde visies 

over de rol van onze (crisis-)economie, een toekomstvisie en een (christe-

lijk- op het evangelie geïnspireerd) mensbeeld. Aanzetten tot (na)denken, 

dat was de doelstelling.

Peter Malfliet (inspecteur godsdienst) leidde de sprekers in en modereer-

de het gesprek. Eyskens gaf mini-colleges over economie, planeconomie 

en een sociaal bijgestuurde vrije markteconomie. Vanheeswijck plaatste 

vraagtekens bij de ongebreidelde concurrentiële wereld waarin we leven. 

Met het bijbelverhaal van de werkers van het elfde uur drukte hij de aan-

wezigen de resolute andere keuze van het evangelie in deze onder de 

neus.

Voorbereid en verwerkt
Het debat werd in de lessen Nederlands en godsdienst voorbereid. Leer-

lingen namen tijdens het debat notities; munitie om een essay over het 

debat neer te schrijven.

Leerlingen bleen erg enthousiast over dit initiatief. Sommigen misten wel 

scherpte in het debat. Anderen vonden het niet makkelijk om te noteren 

én goed op te letten. “Vanheeswijck antwoordde gestructureerder dan 

Eyskens”, aldus de ijverige noteerders.

ZESDEJAARS UITDAGEN TOT NA-DENKEN

Christendom en 
(markt)economie

Het College nodigde prof. Marc Eyskens (economie) en 
prof. Guido Vanheeswijck (�loso�e) uit voor een boeiend 
debat over christendom en (vrije markt) economie. De 
220 zesdejaars luisterden (en noteerden) aandachtig.
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VERBONDEN VERBONDEN

De hele PAG-werkgroep is dan zoals steeds op 

de afspraak om het beste van zichzelf te geven.

Waar rook is, is vuur
Lang voor het zomeruur ons hart doet opsprin-

gen van vreugd, zijn de leden van de PAG al druk 

in de weer: er schijnt een licht in de duisternis. 

Broederlijk Delen, dat dit jaar arme Indiase vrou-

wen met plannen steunt, staat in de steigers en 

dat mag met gepaste luister worden aangekon-

digd. Met wierook! Alle leerlingen krijgen op 

donderdagochtend 5 maart aan de schoolpoort 

een brandend wierookstokje en met z’n allen 

brengen ze dat naar de geïmproviseerde zand-

bak onder de luifel. Zo draagt iedereen al van bij 

het begin zijn stokje bij – de hele school raakt 

sterk doordrongen van de geur van BD.

Even later verschijnen er twee ghandi’s ten to-

nele; het zijn leraren Steven Van Peteghem en 

Vincent De Meyer. Ze hebben zich niet alleen 

verkleed; ook hun hoofden zijn kaalgeschoren. 

Dat blijkt een schot in de roos: hun speelse aan-

kondiging van themaland India wekt meteen 

het enthousiasme van vele leerlingen. 

Hoe het begon ...
Eind januari nog, terwijl het vriest dat het kraakt, 

ontkiemt de solidariteit met het Zuiden. Twee 

van onze godsdienstcollega’s en twee mede-

werkers van Broederlijk Delen maken het lekker 

warm in de AvW en ze brengen onze vijfde- en 

zesdejaars op de hoogte van de campagne voor 

dit jaar. De leerlingen maken kennis met Tilak, 

de Indiase vrouw die moet vechten voor haar 

bestaan, en ze komen een en ander te weten 

over de context waarin extreme armoede voor 

vele Indiërs een realiteit van alledag is. 

Met die informatie moeten de leerlingen van 

vijf en zes dan aan de slag, want zij zullen hun 

schoolmakkers van één tot vier in een korte 

voorstelling duidelijk maken welke uitdaging BD 

dit jaar is aangegaan. Over het resultaat van hun 

creativiteit, hun presentaties op de startdag in 

maart, brengt Michiel Geldof (6WeWib) verslag 

uit: 

“De eerste graad krijgt een vrij licht programma 

voorgeschoteld: een inleidend filmpje over het 

contrast tussen de rijke en arme Indiërs, daarna 

een korte quiz en een Indiaas dansje, en dan 

het jongerenfilmpje van de BD-actie. De leer-

lingen van onze derde graad hebben, kortom, 

een boeiende, leerrijke show ineengestoken die 

wordt geapprecieerd door een aandachtig en 

geamuseerd publiek. 

Voor de tweede graad mag het wat serieuzer 

zijn, met vooral de nadruk op het contrast tus-

sen de verschillende kasten in het sociale stelsel 

van India. De leerlingen worden ingedeeld in 

twee groepen: de brahmanen en de kastelozen. 

De brahmanen krijgen onophoudelijk privileges 

tegenover de kastelozen: zij mogen op stoelen 

gaan zitten, worden bevoordeeld bij spelletjes 

en kunnen geen foute antwoorden geven. Alle 

leerlingen krijgen ook hier een kort filmpje te 

zien waarin Tilak haar verhaal vertelt. Dan volgt 

een overzicht van de acties hier op school en 

een wervend woordje dat leerlingen moet mo-

tiveren om van BD 2009 een succes te maken. 

Eindigen doen ze met de grappige ‘Heilige Koe-

quiz.” 

Broederlijk Delen is nu helemaal gelanceerd en 

de week die volgt, belooft! Op het programma 

staan een spetterende Vlaamse kermis, heel wat 

uitdagingen tussen leerlingen en leraren, een 

stripbeurs, een solidariteitsmaal annex voetbal-

match, een koffiestop op de Grote Markt, onze 

eigen SJKS-radio Studio Wadist, een benefiet-

concert en een rituele scheerbeurt van twee 

leraren. Alstublieft!

En maar plaatjes draaien
Een plaatje aanvragen voor het goede doel? 

Rep je naar Studio Wadist, want dat is ook dit 

jaar onze hoogsteigen collegeradio tijdens de 

middagspeeltijd. DJ Matthias Van Zele (6LWE) 

jaagt 6 dagen lang de favoriete muziek van leer-

lingen en leerkrachten door de boxen van de 

balkonklas. Voor een halve euro speelt hij je lie-

velingsnummer, en of dat nu een mazurka van 

Mozart is of een ballade van Brel, of de nieuwe 

hit van Jef Burm ‘Zijde gij oak van Sinnekloas?’, 

het maakt niets uit! 

Achter de schermen van Studio Wadist is een 

heel team actief. Een viertal zesdejaars heeft 

radiospots ingesproken om alle andere activitei-

ten aan te kondigen, Bram Krieckaert en Michiel 

Geldof uit 6 WeWib nemen interviews af en 

brengen verslag uit, een promoteam maakt op 

de startdag in alle klassen reclame, een stel en-

thousiaste leerkrachten sluit de middag telkens 

af met een dansje op de speelplaats, waaraan 

liefst ook zoveel mogelijk leerlingen meedoen, 

en de algemene administratie en organisatie is 

in handen van enkele intussen zeer bedreven 

PAG-collega’s. 

Ook dit jaar blijkt Studio Wadist een bijzonder 

succesvol en onmisbaar onderdeel van de BD-

campagne.

Epiloog
Lang na de wervelende BD-week in het be-

gin van maart heeft de PAG nog een uitsmij-

ter in petto. Op woensdag 1 april voert de 

vastenvoettocht/-fietstocht een kleine 1400 

mountainbikers, fietsers en wandelaars langs 

Wase wegen, en tijdens de dagen erna, vlak voor 

de paasvakantie, sluiten we stemmig en ingeto-

gen af met de paasvieringen in de kapel. Dat zijn 

telkens pareltjes: enkele heel gedreven PAG-col-

lega’s creëren er samen met hun leerlingen een 

inspirerend bezinningsmoment dat mag gelden 

als het orgelpunt van een maandenlang enga-

gement voor de derdewereld. 

Met dank aan: Michiel Geldof, Vincent De Meyer, 

Frédéric Caulier en Ilse Van Steelant.

JO 

KALE KNIKKERS  
LATEN EURO’S ROLLEN

Pluimen 
voor de 
gepluimden

Oud-testamentische helden ver-
loren wel eens hun uitzonderlijke 
krachten wanneer hun schedels 
werden kaalgeschoren; heden-
daagse strijders brengen het er 
lang zo bekaaid niet af!

Want met hun coupe à la Ghandi wisten een 

hele resem collegecollega’s het hoofd bijzon-

der koel te houden, en tegelijk een stukje van 

hun warme hart te schenken aan Tilak en zoveel 

andere Indiase sterke vrouwen. Het verhaal van 

een stel kale heertjes die toch niet van een kale 

reis thuiskwamen.

Jonathan Beyaert: “Ideeën van hoge gisting, 

daarvoor moet je op café zijn. Dit keer niet an-

ders: onze snode collega Vincent De Meyer zou 

zijn hoofd volledig kaal scheren voor de acties 

van Broederlijk Delen. Die staan dit jaar in het te-

ken van Tilak uit India, en vandaar zou een wer-

vende Ghandi-lookalike immers niet misstaan.

Fijn brilletje op de neus en gehuld in oranje 

gewaden animeerden Vincent De Meyer en 

zijn godsdienstcollega-kletskop Steven Van Pe-

teghem dagenlang de meutes leerlingen die 

door de gangen trokken. Zo geestig moeten de 

6HWa’ers dat gevonden hebben dat ze mij kort 

daarna polsten hoe ver ik bereid was te gaan 

voor het goede doel. 6HWa was kennelijk uit op 

een kleine weddenschap. 

Collega’s Vincent De Meyer en Frédéric Caulier 

hadden dat meteen geroken en spoorden mijn 

leerlingen heimelijk aan mij uit te dagen ook 

mijn haar te laten afscheren. ‘Geen denken aan’, 

was mijn eerste reactie. Maar omdat de leerlin-

gen daar geen genoegen mee namen, stelde 

ik hen deze weddenschap voor: als ze in staat 

bleken 750 euro in te zamelen voor BD, dan 

zouden ik en collega Caulier onze koppen laten 

kaalscheren.”

Frédéric Caulier: “Ik vond dat ik sportief moest 

zijn en meedoen. Maar we zouden onze huid 

duur verkopen en waar we konden, probeerden 

we de 6HWa’ers een beetje plagerig stokken in 

de wielen te steken. We trakteerden hen wel 

eens op wat boegeroep en tijdens hun eerste 

collectes zijn we hen een beetje gaan uitla-

chen.”

Jonathan Beyaert: “Op enkele drukke ‘kruispun-

ten’ hadden de leerlingen een collectebus gezet, 

maar wij vreesden dat dit niet volstond om aan 

het vooropgestelde bedrag te komen. Dus heb-

ben we hen nog een paar ideetjes ingefluisterd. 

En ja hoor, heel kort daarop begonnen de man-

nen van 6HWa cakejes, pralines en paaseitjes te 

verkopen en de winkel draaide! Opvallend veel 

van die snoeppapiertjes vonden we trouwens 

in de leraarskamer; het leek wel alsof onze eigen 

collega’s ook onze scalp wilden!“

Kantje boordje?
Frédéric Caulier: “Tegen het einde van de actie 

bleek het kantje boordje te worden: net geen 

750 euro of net wel. Er was meer nodig! Maar als 

de nood het hoogst is ...: Arne en Rinke, de twee 

initiatiefnemers uit 6HWa, schudden op het laat-

ste nippertje een heuse stunt uit hun mouw. Ze 

organiseerden in allerijl een minirockconcert in 

de AvW en als daar wat volk op af zou komen, 

dan zaten ze op rozen. Het werd een succes: 

meer dan 150 leerlingen kwamen er mee sup-

porteren voor onze kale koppen.”

Jonathan Beyaert: “Het resultaat was hartverwar-

mend: maar liefst 1080 euro had 6HWa ingeza-

meld! Daarmee was meteen het pleit beslecht: 

op donderdag 2 april om kwart voor één zou-

den we in de balkonklas voor een duizendkop-

pig collegepubliek onder het mes gaan.“

Kale knikker
Jonathan Beyaert: “ ‘Ge gaat dat toch niet doen, 

zeker!’ oordeelde mijn moeder streng, en op de 

vooravond van onze rituele scheerbeurt, kwam 

mijn dochtertje Marthe (4) me huilend smeken 

dat de kindjes van mijn school zoiets toch niet 

mochten doen! Achteraf vond iedereen mijn 

nieuwe look best oké. Sommigen vergeleken 

me zelfs met Sven Ornelis en Wim Opbrouck – 

heel flatterend! En natuurlijk konden velen het 

niet laten over mijn hoofd te aaien.”

Frédéric Caulier: “Mijn vrouw zag het op voor-

hand niet meteen zitten, maar toen ik als skin-

head thuiskwam, was ze best enthousiast. ’s 

Morgens plaagde ze me zelfs uit bed met een 

‘Hela, pletsekop, opstaan!’ Sommige collega’s 

TILAK RAAKTE VELEN

Broederlijk Delen 2009  
op volle toeren

Als de Broederlijk Delen-carrousel zich naar jaarlijkse gewoonte in het 
voorjaar op gang trekt, dan is het steevast uitkijken naar boeiende 
activiteiten en ludieke stunts. Alle reeksen, van 1 tot 6, zetten grote 
evenementen op het getouw – meer daarover verderop in deze Ic Hou – 
en kosten noch moeite worden gespaard om leerlingen aan te moedigen 
mee aan die kar te trekken. 
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LIEF EN LEEDLIEF EN LEED

Mama Deborah (Vanbeckevoort) lag bijna elke 

nacht uren wakker door onze stampende zoon, 

die steevast zijn meest actieve uren koos tussen 

middernacht en 4u ’s morgens. U begrijpt dat 

mijn vrouw naarmate te tijd vorderde lichtjes 

gefrustreerd geraakte van al die weeën, die uit-

eindelijk telkens vals alarm bleken te zijn. 

Zondag 26 april 2009 moest D-day worden. 

Maar dat was buiten onze jongen gerekend, 

die het best naar zijn zin had in mama’s buik. 

Het werd 27 april, 28 april ... en de telefoontjes 

stroomden binnen. “Awel? Zijde gij mij verge-

ten? Waarom heb ik geen geboortekaartje ge-

kregen?”, waarop mijn vrouw: “Maar oma, het 

kindje is er nog altijd niet!” Daar kunnen groot-

ouders niet goed tegen, dus de volgende dag 

belden ze opnieuw.

De manier waarop hij het koor tot een uitzon-

derlijk hoog niveau wist op te tillen werd ook in 

de koorwereld snel opgemerkt.

Naast de optredens in eigen land introduceerde 

Marcel concertreizen naar het buitenland. Hij 

legde belangrijke contacten en nam met het 

koor deel aan internationale koorfestivals. Op 

die manier werd In Dulci Jubilo ook buiten de 

landgrenzen stilaan bekend en hoog gewaar-

deerd. 

Af en toe gaf hij het koor uit handen. Het koor 

werd dan wel door Marcel voorbereid maar een 

andere dirigent nam het koor over voor de af-

werking en de eigenlijke uitvoering. Dat waren 

niet de eerste de beste. Topmusici zoals Ton 

Koopman, Jos Van Immerseel en Philippe Her-

reweghe werkten op die manier samen met In 

Dulci Jubilo.

Het pleit voor Marcel dat hij ondanks zijn eigen 

grote kwaliteiten als dirigent besefte dat hij op 

die manier het koor beter maakte en nog meer 

bekendheid gaf. Ook al moest hij daarvoor even 

een stapje opzij zetten en de eer delen met an-

deren.

Planmatig
Marcel wist zich ook steeds goed te omringen 

met trouwe medewerkers. Dat kwam de ef-

ficiëntie bij het instuderen van nieuwe werken 

uiteraard ten goede. Hij keek ook vooruit en had 

zijn afscheid als dirigent grondig voorbereid 

door de oprichting van een VZW. Zo was er nu 

een hele ploeg die de dirigent kon bijstaan in 

alle extramuzikale taken. 

Hoewel hij bij zijn aanstelling als pastoor van 

de Kristus Koningparochie in Sint-Niklaas zich 

niet meer rechtstreeks met het koor bemoeide, 

bleef hij het van op korte afstand volgen. Bij de 

aanduiding van zijn opvolgers was hij uiteraard 

sterk betrokken. Ook hier ging hij niet over één 

nacht ijs en trachtte hij de meest geschikte kan-

didaat warm te maken voor het leiden van In 

Dulci Jubilo.

Toen het koor een periode moest overbruggen 

tussen twee dirigenten in nam hij zelf de verant-

woordelijkheid om het koor nog even te leiden.

Liefde voor de muziek
Het was voor mij en vele andere oud-zangers een 

voorrecht Marcel te hebben gekend als dirigent. 

De manier waarop hij ons kon begeesteren tot 

het zingen en appreciëren van de koormuziek 

was onnavolgbaar. Dat heeft op vele genera-

ties zangers een onuitwisbare indruk nagelaten. 

Waarschijnlijk spreek ik voor velen als ik beweer 

dat hij ons de liefde voor de muziek bijbracht. 

Een groot geschenk.

Marcel was een perfectionist. Een eigenschap 

die het koor enkel ten goede kwam maar die op 

de mindere repetities wel eens voor spanningen 

zorgde. Hij zorgde er echter voor dat er onder 

de zangers een gezamenlijke wil ontstond om 

iets te bereiken.

Liefde voor de natuur
Er was een evenwicht tussen inspanning en 

ontspanning. Dan denk ik aan de vele vakan-

tiereizen die we met het koor maakten, veelal 

naar de Alpen. Naast de schoonheid van de 

muziek leerden we zo ook de schoonheid van 

de natuur kennen. Ook hier leidde Marcel ons 

op de door hem uitgestippelde wandeltoch-

ten. Er was ook aandacht voor architecturale 

hoogstandjes waarvoor de bus vaak een om-

weg maakte.

In een tijd waarin er met het gezin nog niet zo 

vaak en zeker niet zo ver werd gereisd was dit 

voor veel jongens een openbaring. 

Scherpe analyses
Later, toen ik zelf pas dirigent was, kon ik weke-

lijks op hem beroep doen als assistent. Een pe-

riode waarin ik nog veel van hem opstak. Voor 

heel wat beslissingen in verband met de wer-

king van het koor ging ik bij hem te rade.

Bij optredens van het koor in Sint-Niklaas was hij 

steeds aanwezig. Zijn analyses nadien bewezen 

dat hij nog steeds goede inzichten had in zake 

de koorklank en andere muzikale aspecten. 

Het doet mij deugd dat hij bij onze laatste grote 

optredens, Bachs’ Weihnachtsoratorium en Hae-

ndels’ Messiah, vanop de eerste rij zichtbaar ge-

noot van deze hoogdagen voor In Dulci Jubilo.

We zullen hem missen.

Dieter Van Handenhoven
dirigent In Dulci Jubilo

In memoriam
MARCEL VAN DAELE: 19 SEPTEMBER 1929 – 28 MAART 2009

Gedreven en kundige bezieler  
van In Dulci Jubilo is niet meer

Van 1957 tot 1983 was Marcel Van Daele leraar aan het College. Veel (oud-) leerkrachten en oud-leerlingen zullen 
zich Marcel vooral herinneren als de bezielende leider van het knapenkoor In Dulci Jubilo.

Maandag 8 juni, 21 uur. We zijn met z’n vieren 

op vakantie in de Auvergne, Frankrijk. De kindjes 

slapen allebei net. Vanmiddag telefoon uit Bel-

gië: collega Kathleen Mels voor de redactie van 

Ic Hou. Of ik niet een klein stukje over Mathijs 

wou schrijven voor Ic Hou. Natuurlijk wel, waar-

om niet! De deadline? “Euh ... eigenlijk gisteren!” 

Piece of cake, dacht ik, enkele paragraa�es schrij-

ven over Mathijs, de liefste baby die er op deze 

aardbol te vinden is. Maar nu ik hier zit met de 

laptop op mijn schoot, lijkt het al minder evident 

om iets op papier te zetten! Want iedere mama 

vindt haar baby toch het mooist, schattigst, 

liefst en flinkst? En Mathijs is pas drie maanden 

Exact een week na de uitgerekende datum en 

na 41 weken zwangerschap, was het dan toch 

zover. Naar goede gewoonte zette onze kleine 

spruit de bevalling ’s nachts in gang, zodat mijn 

vrouw zonder enige slaap aan de karwei mocht 

beginnen. Gelukkig verliep alles voorspoedig 

en mochten we op zondagmorgen 3 mei 2009 

onze prachtige zoon in de armen sluiten. 

Noah is een uiterst lief en rustig kereltje, en doet 

daarmee zijn naam alle eer aan. We genieten 

met volle teugen van dit nieuwe wonder en ook 

zus Lisa is in de wolken met haar broertje. 

Het wordt een mooie zomer!

papa Daan De prins

oud, veel meer dan eten, slapen, lachen, huilen, 

grimassen trekken, brabbelen en luiers vullen is 

er nog niet bij! Maar toch ... Nu al kunnen we te-

rugblikken op enkele onvergetelijke momenten. 

Zeker met grote zus Delphine in de buurt.

We hadden Delphine zo goed en zo kwaad mo-

gelijk voorbereid op de komst van haar broertje. 

Niet gemakkelijk, want een kind van twee kan 

maar moeilijk vatten dat heel haar leefwereld op 

z’n kop gezet zal worden door zo’n klein ukje. Ik 

was op het ergste voorbereid, denkend aan de 

verhalen die ik nog voortdurend moet aanho-

ren van hoe ik reageerde op de komst van mijn 

broer, negenentwintig jaar geleden -drie dagen 

aan één stuk moet ik voortdurend tegen mijn 

moeder gezegd hebben: “Doe dat weg”, “Laat 

dat vallen” en meer van dat. In het ziekenhuis 

was er geen enkel probleem, Delphine was niet 

eens geïnteresseerd in haar broertje. Maar de 

eerste dag thuis ... Delphine huilde de hele dag, 

wou niet slapen, was vreselijk jaloers, en viel tot 

overmaat van ramp nog eens van de schommel 

ook. Mathijs huilde de hele dag, wou niet slapen, 

en was overstuur door de vreemde omgeving 

en door het gehuil van grote zus. Gelukkig heeft 

onze dochter zich al snel aangepast aan de in-

dringer in huis, die met alle aandacht van mama 

gaat lopen. Mathijs hoeft maar een kik te geven, 

of ze propt al zijn ‘tutje’ in zijn mond. Of ze komt 

me halen met de boodschap ‘Mathijtje kokodil-

letjaantjes’. Ze wil hem aldoor kusjes en aaitjes 

geven. En Mathijs ... die lacht al als hij zusje ziet 

komen. Want lachen kan hij wel, en dat deed hij 

al heel snel. Ik herinner me nog dat Delphine 

naar vreemde mensen gromde toen ze zo oud 

was. Net een jonge hond. 

Ik kan nog wel enkele verschilpunten geven 

tussen die twee. Maar ’t opvallendst is wel hun 

slaapgedrag: Delphine gunde me al na een 

tweetal weken mijn nachtrust. Mathijs wil iedere 

drie uur zijn eten, ook ’s nachts. En als hij dat niet 

onmiddellijk krijgt, brult hij iedereen wakker. 

Ook deze nacht zal ik weer twee keer uit mijn 

slaap gewekt worden door een hongerige zoon, 

waardoor het intussen de hoogste tijd gewor-

den is om mijn bedje op te zoeken! 

mama Karen Wymeersch

NOAH DE PRINS – 3 MEI 2009

Het wordt een mooie zomer
Onze kleine prins heeft ons toch wel goed liggen gehad. Op 36 weken 
zwangerschap dachten we na een hele resem ‘voorweeën’ dat de baby 
nu wel snel zou arriveren. 

 

Mathijs op vakantie in de Auvergne

RUBRIEK
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BINNEN DE GRENZEN BINNEN DE GRENZEN

Vorig jaar was het naar verluidt ‘fantastisch’ ge-

weest. Maar door dat ‘fantastisch’ hadden wij 

wel een logistiek probleem. Door de grote toe-

loop van ‘vrijwilligers’ konden we geen gebruik 

meer maken van het provinciaal domein ‘De 

Hoge Rielen’. Na enig zoekwerk werd er toch 

nog een geschikte locatie gevonden voor de 96 

vrijwilligers. 

Op vrijdag 27 maart vertrokken we om 18.30 uur 

stipt. Hoewel ‘stipt’ met een korrel zout te ne-

men is; een paar schoenen vergeten, een haar-

droger, een stijltang ... De vrouwelijke leerlingen 

wilden er schitterend uitzien.

Naar Balen
Met de bagage in het ruim bolden onze bussen 

richting Balen. Deze Limburgse gemeente is u 

wel bekend omwille van ‘de bekende Monegask 

met een lopende neus en nen groten moteur’.

In de Zwaluwstraat 2 lieten we onze bloedjes 

snel hun rugzakjes, al naargelang het geslacht 

ook wel ‘ruuuuuugzak’, uitladen. Zij hadden 

nog een stevige tocht voor de boeg. Bram, Yan-

nick en Anke hadden een dropping voorbereid. 

Dat onze leerlingen allen mannen en vrouwen 

uit één stuk zijn, mag blijken uit het feit dat ze 

zonder verpinken de donkere, onheilspellende 

nacht introkken met niets meer dan een lampje, 

een fluovestje en een stukje kaart. Kwaliteit voor 

de toekomst, zoveel staat vast. 

Dat al onze kindjes niet alleen uit een stuk wa-

ren gehouwen maar dat ook zijn gebleven, daar 

zitten de overheerlijke pizza’s die ze na de lange 

tocht opgediend kregen wel voor iets tussen. 

Na dat lekkers was het hoog tijd om de oogjes 

dicht te doen en de snaveltjes te sluiten, hoewel 

niet iedereen daar direct mee instemde. 

Gevarieerde dag
Na een koude nacht moesten onze hoenders 

en hanen om een uur of acht ’s nachts uit de 

veren. Wat hen te wachten stond was een dag 

vol vermaak en jolijt en dat alles van onvervalste 

SJKS-kwaliteit. Quiz, sport, dans, ... ze hadden 

een drukke dag voor de boeg. Onder het klas-

sieke motto ‘mens sana in corpore sano’ werd er 

echter eerst stevig geontbijt. 

De weersomstandigheden noopten om het 

programma een beetje om te gooien, maar 

aangezien flexibiliteit de dag van vandaag één 

van de grote modewoorden is in het onderwijs, 

hebben wij leerkrachten daar uiteraard geen en-

kele moeite mee. De sterren die de ochtendblok 

voor hun rekening namen, waren Niels en Els. Zij 

zorgden respectievelijk voor een fantastische 

quiz en een weergaloze casino-ochtend. Die 

middag had de catering gezorgd voor broodjes-

met allerhande beleg. 

In de namiddag konden onze leerlingen kiezen 

tussen een schitterende één-tegen-allen geor-

ganiseerd door Matthijs, Jeroen en Arjan en een 

uitje naar het plaatselijke zwembad ‘De Merel’. 

Na een tocht van een 10-tal kilometer heen en 

terug kwamen onze zwemmertjes uitgehon-

gerd toe en kregen zij net als onze één-tegen-

allers kip zoet-zuur met rijst voorgeschoteld. 

The battle
En toen gebeurde er een wonder. Van overal en 

nergens werden er kleedjes, stiletto’s, stijltan-

gen, dassen, zonnebrillen en dergelijke boven-

gehaald en dirkten onze leerlingen zich op voor 

‘the battle of the sexes’ ook wel ‘swingpaleis’ 

genoemd. Na een spetterende strijd waarbij 

een gelijkstand het uiteindelijke resultaat was, 

verzoenden de twee geslachten zich met elkaar 

op de dansvloer.

Ge-gelde coupes en wulpse dansjes resulteer-

den in een ‘mega coole’ fuif waarbij de ‘vette 

beats’ van meneer Noens als katalysator dien-

den. Moe maar voldaan kropen onze Johns en 

Olivia’s in hun bedstee. 

The day after
En toen was er zondag, de dag des Heren. He-

laas geen zacht klokkengelui maar een barse 

mannenstem voor de vierdejaars. Er moest nog 

gekuist worden. Feesten en fuiven, allemaal 

goed en wel maar iedere kermis is een geseling 

waard. Opnieuw een klein wonder. Na de ‘vlotte 

kuisbeurt’ konden we ditmaal wel stipt afreizen 

richting de metropool van het Waasland, Sinne-

kloas. 

‘Kloas voak’ heeft die avond geen overuren 

moeten draaien. Dat het goed was dat is zeker, 

dat ze stuk voor stuk fantastisch waren die vrije 

en gewillige vierdejaars staat als een paal boven 

water. Ze zullen het nog ver schoppen. 

Kwaliteit voor de toekomst.

Lien Verniers en Vincent De Meyer

Zo werkten zij de voorbije jaren nauw samen 

met scholen zoals het St-Gabriëlcollege (Boe-

chout), het Sint-Andreasinstituut (Oostende) en 

het Don Boscocollege (Kortrijk). 

Immersieklassen
CCR blinkt uit in haar vooruitstrevende taalpo-

litiek en tracht leerlingen op jonge leeftijd in 

contact te brengen met het Nederlands. De 

leerlingen hebben de mogelijkheid om vanaf 

de tweede graad les te volgen in zogenaamde 

‘immersieklassen’. Dit zijn klassen waar, naast de 

gebruikelijke uren Nederlands, ook algemene 

vakken in het Nederlands worden onderwezen. 

Le bilinguisme in de dagdagelijkse klaspraktijk 

dus. Dit wekte onze belangstelling. In de huidi-

ge politieke context leek het ons bovendien een 

uitgelezen kans om ‘die Walen’ eens wat beter 

te leren kennen. De uitnodiging werd derhalve 

beantwoord met een volmondig: on s’engage! 

4Wc (met klassenleraar Thomas Van Meir) werd 

het fortuinlijke proefkonijn voor dit pilootpro-

ject. 

Chat-en skypesessie
15 oktober 2008. Startvergadering voor de be-

trokken scholen in het Sint-Gabriëlcollege (Boe-

chout). 

Geagendeerd: de visie op de taaluitwisseling, 

het opstellen van het subsidiedossier voor het 

Prins Filipsfonds én de vorming van de ‘koppels’ 

voor de correspondentie. De volgende dag al 

worden de eerste mails geschreven; sommigen 

leerlingen wagen zich aan een geïmproviseerde 

chat-of skypesessie. De uitwisseling is begon-

nen!

Stroef begin
18 januari 2009. Aankomst van de Waalse leerlin-

gen in Sint-Niklaas en ontvangst door de gast-

gezinnen op school. Niet alleen onze leerlingen, 

maar ook ouders, broers en zussen wachten vol 

WEEKEND VIERDES VOOR VRIJWILLIGERS: 27, 28 EN 29 MAART 

Vrij en (ge)willig
Voor het tweede jaar op rij in de 201-jarige geschiedenis van het onze ver-
trouwde school gingen de leerlingen van het vierde jaar op vrijwillige basis 
een heel weekend doorbrengen met elkaar en enthousiaste leerkrachten: 
de dames:Grolus, De Paepe, Verniers x2, Bas en Maes en de heren Van 
Hove, De Schutter, Philips, De Rudder, De Geest, Noens en De Meyer.

4WC VERBROEDERT MET OTTIGNIES

SJKS-CCR: une rencontre au-delà  
de la frontière linguistique

September 2008. Het SJKS wordt uitgenodigd door het Collège Christ-Roi (CCR) uit Ottignies om deel te nemen 
aan een taaluitwisseling voor leerlingen uit het vierde jaar. Het CCR heeft reeds jarenlang ervaring met (Vlaamse) 
taaluitwisselingen.
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IN DE KIJKER IN DE KIJKER

Op het Europees kampioenschap volleybal voor 

-19-jarigen in Rotterdam hebben de Belgische 

meisjes de gouden medaille veroverd. In de fi-

nale wonnen ze met 3-1 van Servië. De setstan-

den waren 25-23, 25-21, 10-25 en 25-17. 

UITBLINKSTER IN R’DAM

Lise Van Hecke 
uit 5MWE is onze 
sporttrots

Kleppers van het niveau van Lise hebben we niet alle 
jaren in onze Collegerangen: goud op het Europees 
Kampioenschap Volley jeugd.

De meisjesploeg klopte de nagenoeg ongenaakbare Russinnen en de Ita-

liaanse meisjes. Bovendien werd kapitien Lise als meest waardevolle speel-

ster van het tornooi uitgeroepen! Met keiharde aanvallen en opslagen en 

met haar teamspirit leidde ze haar team naar de hoogste podiumplaats.

De titel in Rotterdam (voor eerst in de geschiedenis doen Belgische meis-

jes het zo goed!) garandeert de jonge enthousiaste ploeg ook een ticket 

voor het WK de eerste week van juli in Thailand.

Het krantenverslag en de bijhorende foto’s spreken boekdelen.

We wisten dat het een opslag-receptieduel zou worden en dat spelletje 

hadden we grotendeels onder controle. Voor de afreis had ik in mijn dag-

boek gezet ‘Doelstelling: goud’ en we hebben het gehaald’, vertelde coach 

Julien Van de Vyver.

‘Weet je trouwens dat we dit jaar nog niet verloren met deze ploeg: niet 

in de kwalificatiewedstrijden, niet in de oefenmatchen en ook niet in dit 

EK, waarin we toch volleygrootheden als Italië, Rusland en Servië klopten. 

Maar alle verdiensten gaan naar de meisjes, want zij hebben het uiteinde-

lijk gedaan’, besloot Van de Vyver.

Lise Van Hecke MVP
Als kers op de taart ging België niet alleen met Europees goud naar 
huis, hoofdaanvalster Lise Van Hecke werd ook nog uitgeroepen tot 
most valuable player van het EK. 

De Belgische jongens eindigden eerder op de dag als zevende na een 3-0 

overwinning tegen Bulgarije. 

Uitslag
België – Servië 3-1 

setstanden: 25-23, 25-21, 10-25 en 25-17 

Speelden voor België: Van Hecke, Van de Vijver, Dovogja, Heyrman, Thevenin, 

Ruysschaert, libero Van Nimmen. Vielen in: Van de Vonder en Penders. 

Dag Ilyas, handbal is geen 
voor de hand liggende sport 
zoals voetbal. Waarom heb 
je voor de handen in plaats 
van de voeten gekozen?
Er zijn eigenlijk drie redenen 

waarom ik voor handbal heb 

gekozen. In de eerste plaats is 

handbal erg populair in Waasmunster (HK Waasmunster speelt volgend 

seizoen in de ere-klasse na het behalen van de titel in eerste Nationale). 

De school heeft ook een grote rol gespeeld. Ik ben eigenlijk met handbal 

begonnen toen ik in het eerste leerjaar zat. Er werd op school immers veel 

aandacht besteed aan deze sport, en wij hadden een leerkracht L.O. die 

daar nog meer dan anderen tijd aan spendeerde. En tot slot komt het ook 

door m’n broer die me altijd heeft aangespoord om het eens te komen 

proberen. Na lang aandringen ben ik dan naar de club gegaan en dat viel 

erg goed mee. 

Vriendengroep
We vernamen onlangs dat je vice-Vlaams kampioen bent geworden. 
Een hele mooie prestatie, waarvoor pro�ciat! 
Bedankt! Wel, samen met nog enkele andere leerlingen van SJKS (Niels uit 

1Af, Gilles uit 1Ai, Lars en Xander uit 1Ae) spelen we bij de pupillen en zijn 

we vooral een grote vriendengroep. Maar naast plezier maken willen we 

natuurlijk ook winnen, dat spreekt voor zich. Dit seizoen verliep alles vlot, 

we wonnen bijna alle matchen waardoor we mochten deelnemen aan de 

eindronde. Alle kampioenen en tweedes uit elke provincie strijden in deze 

eindronde voor de titel van Vlaams kampioen. Uiteindelijk geraakten we 

tot in de finale, en daarin moesten we het opnemen tegen Atomix Putte 

uit Antwerpen. In die finale verloren we jammer genoeg met 23 tegen 18. 

Geen kampioen dus, maar wel vice-kampioen, en dat is toch ook mooi. 

Dromen ...
Wat wil je nog bereiken in het handbal, Ilyas?
Ik zou graag net zoals m’n trainer ooit eens in de Belgische ploeg spelen. En 

voor de nabije toekomst kijk ik vooral uit naar de grote vakantie. Dan gaan we 

immers met onze ploeg deelnemen aan de Dronninglund-cup in Denemar-

ken. Het uitgelezen moment om ons eens te meten met de Europese top. 

Veel succes en bedankt voor het gesprek!

SH

UIT DE KRANT

Belgische meisjes (-19) winnen EK volleybal 
Het werd een vrij eigenaardige finale, waarin 

opslagdruk en aangepaste receptie een beslis-

sende rol speelden. Zo zorgde Elien Ruysschaert 

met een reeks van acht opslagen voor de kloof 

in de eerste set, toen ze met haar float-services 

de Servische verdediging zodanig in verlegen-

heid bracht dat de score van 12-13 naar 20-13 

evolueerde. Die voorsprong gaven de Belgen 

niet meer prijs dankzij een alweer knap ingeval-

len Penders en de opslag van Van de Vijver.

Ruysschaert zorgde er ook in de tweede set 

voor dat er vanaf 4-4 naar 8-4 een eerste kloof 

geslagen werd. De Belgische receptiespeelsters 

hielden globaal gezien goed stand, Lise Van 
Hecke toonde enkele staaltjes van haar kun-
nen hoewel ze door de tegenstanders goed 

bestudeerd was, maar Dovogja, Heyrman in 

het midden, Van de Vijver met een ace en Ruys-

schaert met een beslissend blok sleepten ook 

de tweede set in de wacht.

Uitschuiver in derde set
De derde set werd echter een complete uit-

schuiver voor de volledige Belgische receptie, 

die op een hoopje werd gespeeld door de tacti-

sche float-services van de Servische meisjes. Als 

je negentien rechtstreekse of onrechtstreekse 

punten moet incasseren op de opslag van de 

tegenstander, ben je natuurlijk kansloos. ‘Maar ik 

wist dat er een veldslag verloren was, maar nog 

geen oorlog’, zei coach Julien Van de Vyver.

Van de Vyver zorgde er voor dat de rust in de 

ploeg bewaard bleef en toen Lise Van Hecke 
enkele keren stevig uithaalde, waren de Bel-
gen opnieuw gelanceerd. Een ace van Theven-

in, een reeks van zeven opslagen van diezelfde 

Waalse speelster en bij 8-4 in de vierde set voelde 

iedereen opnieuw de zege binnen bereik. Lise 
Van Hecke demonstreerde nog even haar 
klasse en bij 19-13 kwam de eerste Europese 

titel voor een Belgische jeugdploeg steeds dich-

ter. Nog eens vier punten op rij via opslagen van 

Ruysschaert, een rake klap van Dovogja en een 

toets van Heyrman in het midden en een dol Bel-

gisch feestje kon beginnen. De honderden Belgi-

sche supporters vierden meteen mee.

Onverslagen
‘Ik was eigenlijk meer bevreesd tijdens de halve 

finale tegen Italië, dan in de finale tegen Servië. 

STERKE JONGE HANDBALLERS IN HET 1STE JAAR

Vice-Vlaams kampioen 
handbal pupielen

Niels uit 1Af, Gilles uit 1Ai, Lars en Xander uit 1Ae en 
Ilyas uit 1Af kroonden zich tot vice-Vlaams kampioen 
bij de pupillen handbal. Een gesprekje met deze  
laatste, Ilyas D’hanis.
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Al jaren halen leerkrachten ook een gedeelte van hun mosterd buiten 

het klaslokaal. Extramurosactiviteiten: van dagexcursies en leeruitstap-

pen tot meerdaagse culturele en sportieve reizen. Niets nieuws onder 

de zon! Vaardig in het zoekwerk in naslagwerken, wegwijs in de rijk-

dom van de bib, kritisch omgaan met bronnen, ... het zijn didactische 

musts inherent verbonden met goed onderwijs, al jaar en dag. Nog-

maals, niets nieuws! Of toch?

Meer en meer leerlingen leren (ook) ‘buiten de klasmuren’. Het gebruik 

van het internet zorgt bovendien voor een didactische rollercoaster 

die ons de wenkbrauwen doet fronsen, maar die tegelijk voor een 

stroomversnelling zorgt die onze leer-schepen niet louter in sneller 

water brengt, maar ook in ander water waarin andere vaardigheden 

aan de orde zijn, en die de stuurlui voor andere vragen plaatst.

In het hoger onderwijs zijn we niet meer zo veraf dat een vlot afge-

werkte buitenlandse stage tot het curriculum behoort. In onze school 

is deze evolutie ook opvallend. Nooit werd er op zulke grote schaal 

‘gereisd om te leren‘ (zie de rubriek ‘check in’ in deze Ic Hou).

De toegankelijkheid en mogelijkheden van het www grijpen zonder 

twijfel nog veel aanzienlijker in op het leerproces. De wereld wordt di-

gitaal een dorp dat met de muis onder de hand te exploreren valt van-

achter de pc of de laptop. Omgaan met kennis en zoekend leren zijn 

ondenkbaar zonder de (wilde) golfslag van het www. Zoekstrategieën 

op het net openen nieuwe wegen inzake communicatie- en informa-

tiegaring en – verwerking. Het www schept een karrenvracht moge-

lijkheden waarbij het echter ook de opdracht van de school moet zijn 

om leerlingen te behoeden voor ethische valkuilen én te waken over 

de sociale gelijkheid (bijv. de beschikbaarheid van pc’s en www).

De verrijking van onze school met extra beamers en een aantal digi-

tale lesborden, het streven naar een doelgerichte communicatiestra-

tegie, de uitbouw van een elektronisch leerplatform door de gestage 

implementatie van Smartschool (vanaf september 2009) bewijzen en 

bevorderen de stroomversnelling en benadrukken de gebruiksvrien-

delijke/ondersteunende aanpak.

Het ‘rendement’ van de extramuroskrachten én het www smelt echter 

als sneeuw voor de zon indien ze niet ingebed zijn in een door vak-

manschap geschraagde leeromgeving, waarbij met enthousiasme 

wordt gewerkt en waarbij opvoeders met een heel warm hart voor 

kinderen iedereen trachten vooruit te helpen. Het begeesterende ver-

haal, de liefde voor het vak, de vakkennis, een docerend lesonderdeel 

om duimen en vingers bij af te likken en dito bordschema én de zorg 

voor iedere aan ons toevertrouwde leerling blijven grondvesten van 

goed onderwijs. 

Samen met de nieuwe didactische wegen en het www zijn het dé 

troeven om leerlingen te laten groeien. Geen of-verhaal, maar een en-

verhaal.

Tot wat dit samen scheep gaan (zie cover – Vriendschapdag juni 2009) 

leidt? Wwl: world wide ... leren: verruimen van de horizon en het ver-

groten van de navigatie-, vaar- en stuurkunst op een levenslange, 

avontuurlijke ontdekkingstocht. Deze Ic Hou houdt de vinger aan de 

wwl-pols van het College.

DVR

EDITORIAAl
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De feestelijke en sfeervolle opening (kleuters en 

leerlingen eerste leerjaar in de hoofdrol, véél ou-

ders en grootouders, een fier schoolbestuur en 

een blije directie en personeelsteam) was tege-

lijk het startschot voor de openschooldagen: op 

vrijdagavond om 19.30 uur infovergadering voor 

de leerlingen die de stap naar het secundair zet-

ten, zaterdag twee optredens van de meer dan 

300 danseressen van Skairo en zondag open-

school van 14 tot 18 uur.

Succesverhaal
De kleuterschool van het College schrijft een 

succesverhaal. Bij de start in september 2002 

telde men 55 kleuters. Ondertussen is het aantal 

meer dan verdubbeld tot 125 kleuters. De bouw 

van een polyvalente ruimte voor de kleuters is 

dan ook een zegen.

Het schoolbestuur van SJKS investeert een fors 

bedrag eigen middelen in dit project omdat een 

vlugge realisering van een nieuwbouw absoluut 

noodzakelijk was en betoelaging daardoor niet 

mogelijk. 

Sfeervol
Vrijdagnamiddag zetten de kleuters en de leer-

lingen van het eerste leerjaar hun beste beentje 

voor. Enkele korte toespraken, twee optredens 

en live muziek door een eigen leerlingenbandje 

kruidden de opening-inwijding. Leerlingen van 

het secundair staken een handje toe bij het 

doorknippen van het lint. Een smakelijk receptie 

sloot de feestelijke gebeurtenis af.

De nieuwe polyvalente zaal zal over de middag 

dienst doen als refter voor de kleuters. Dankzij 

aangepaste tafels en stoeltjes zullen de kleinste 

leerlingen in betere omstandigheden hun bo-

terhammetjes of hun warm middagmaal kun-

nen opeten.

Overigens biedt deze ruimte nog mogelijkhe-

den voor de kleuterschool: extra opvang bij 

slecht weer, een fijne ruimte voor crea, spel, ont-

vangst van ouders en grootouders ...

Talencentrum
Op de eerste verdieping worden vier klaslokalen 

van drie bij zes meter ingericht voor de leerlin-

gen van de humaniora. Door de aangroei van 

het aantal leerlingen (in enkele jaren tijd van 733 

naar 1307!) kan de secundaire school die extra 

lokalen, uitgerust met pc en beamer, zeker goed 

gebruiken.

Het is de bedoeling om van de vier nieuwe klas-

lokalen een ‘talencentrum’ te maken: vaklokalen 

voor Frans, Nederlands, Duits en Engels.

Vrijdag 15 mei 2009 

nieuwbouw feestelijk geopend
Het College zit in de lift. Met spoed werd een kleuterrefter gebouwd; het secundair krijgt er tegelijk vier extra 
lokalen bij. Het snelbouwproject bestaat uit een polyvalente ruimte van 12 bij 18 m met op de eerste verdieping 
vier ruime klaslokalen voor het secundair.
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WERKEN EN AANKOPEN IN SJKS: JANUARI–JUNI 2009
Decorum
< Plaatsen van beamer, computer en nieuwe geluidsinstallatie in de mediaklas

< Schilderwerken in ontmoetingsruimte en gang aan lokalen B138 – B166  

na doortrekken van de gang in voorbereiding van de inrichting van nieuwe  

wetenschapslokalen volgend jaar

< Schilderen van het afwasgedeelte in de keuken

< Schilderwerken in lokaak B112

< Schilderen van de traphal van het 1ste jaar

< Verwijderen van oude verwarmingskasten voor eetmalen en een afwasbak in de keuken en vervangen door nieuwe inox rekken en afwasbak.

< Vernieuwen van bloembakken in de binnentuin

< Snelbouw met 4 klassen voor de humaniora en een kleuterrefter met keuken. Nieuw meubilair voor al deze lokalen. 

< Nieuwe stoelen voor lokaal B162

< Nieuw meubilair voor het leerlingensecretariaat

< Nieuwe gordijnen voor B040

< Nieuwe gordijnen voor de turnzaal van het K-gebouw

< 6 picknicktafels voor de speelplaatsen
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In een afgeladen Calfac streden ploegen van 

5 leden voor ‘eeuwige roem’(en een kleine, 

maar fijne prijs). De quiz werd met verve gepre-

senteerd door leerkrachten-quizmasters: Katrijn 

Maes en Maarten Van Looy. De organisatie en 

de jurering waren in handen van een enthousi-

aste ploeg: Robby De Rudder, Vincent De Meyer, 

Nele Rotty en Anne-Mie Verbeke en hun barme-

dewerkers.

Tien vragenronden en  
twee rode draden voor BD
Bij het binnenkomen kreeg elke ploeg een tafel 

toegewezen en een bundeltje antwoordbladen 

voor de tien ronden van tien vragen, de twee 

rode draden (wiskunde en Nederlands), het 

wedstrijdreglement én de drankbestelblaadjes. 

Er werd immers gedronken en gegeten voor het 

goede – Broederlijk Delen – doel.

8 leerlingenploegen waagden zich (met suc-

ces) in de quizarena. De ploeg BHN met 3lln. uit 

6LWIb en 2 lln. uit 6GWIb werd winnaar bij de 

leerlingen. Dikke proficiat voor hen en eveneens 

voor alle deelnemende leerlingen!

Bij de volwassenen was de eerste plaats voor de 

‘Zweedvoeten’ (uit Gent). Carpe Diem eindigde 

op de tweede plaats en was daarmee de hoogst 

gerangschikte Collegeploeg.

Voor herhaling vatbaar
De quiz was uiterst gevarieerd; de wiskundige 

rode draad had een hoog wiskunde-olympia-

degehalte en de Nederlandse rode draad was 

uitermate ‘droedelig’.

Een geslaagde avond dus; fel gewaardeerd door 

de talrijke aanwezigen en voor herhaling vat-

baar.

Hiernaast nog enkele leuke reacties.

scHot in de roos

ic (ont) Hou-quiz 
Vrijdag de dertiende februari organiseerde een enthousiaste ploeg leerkrachten de eerste Ic (ont)Hou-quiz.  
35 ploegen (waaronder 8 leerlingenploegen) kruisten de quizdegens. Een geslaagd initiatief dat ongetwijfeld  
vervolgd wordt.

<<<
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“In het bijbelboek Jesaja wordt de duivel voor het eerst aangeduid met de naam 

‘Lucifer’. Deze is afkomstig van de Latijnse woorden ‘lux/licht’ en ‘ferre/dragen’. 

De naam betekent immers letterlijk ‘lichtdrager’. Vanzelfsprekend is deze bena-

ming pas ontstaan nadat de bijbelteksten in het Latijn vertaald werden. In ou-

dere, Griekse Bijbels staat de gevallen engel eveneens vermeld als lichtdrager, 

maar dan uiteraard in het Grieks. Met welk chemisch element kan u deze naam 

associëren?”

Met verduiveld moeilijke vragen als deze haalde een groepje leraren een 

mooie collegetraditie van onder het stof: een quiz met pit voor leraren en 

leerlingen. Met zo’n 160 – onder wie Jago Kosolosky en Yasmine D’hanis 

uit 6LMT – lieten die zich gewillig op de pijnbank leggen, voor het goede 

doel. Want de opbrengst van deze avond (13 februari) ging naar Broederlijk 

Delen.

Onze beste man zit thuis
Jago: “Ik vond de Ic (ont)Hou-quiz een groot succes: in een heel ontspan-

nen sfeer hebben leerlingen en hun leerkrachten zich uitstekend geamu-

seerd. Hoewel hoog scoren voor ons team ‘Onze Beste Man Zit Thuis’ on-

dergeschikt was aan het entertainmentgehalte van de avond, waren we 

toch nog best tevreden met onze plaats in de eindrangschikking. Ik moet 

jullie wel het precieze resultaat schuldig blijven, want we waren helemaal 

niet competitief ingesteld.”

“Een van de bekendste uitspraken van Julius Caesar is ‘Alea iacta est’ Hij deed 

deze uitspraak toen hij terugkeerde van zijn veldtocht in Gallië en weigerde om 

zijn legioenen te ontbinden bij het betreden van het Italiaanse grondgebied. 

Welk riviertje was hij met zijn troepen aan het oversteken terwijl hij deze uit-

spraak deed?” 

Yasmine: “Té gemakkelijk voor ons. Met zo’n vraag kan je bij ons altijd te-

recht; we hebben dan toch niet voor niets Latijn gestudeerd. Julius Caesar 

stak de Rubicon over.” 

Krakawie?
“Op maandagochtend 27 augustus 1883 bracht een vulkaanuitbarsting in Indo-

nesië een aswolk in de lucht die zo groot was dat er een wereldwijde klimaats-

verandering ontstond. De gemiddelde temperatuur op aarde daalde de volgen-

de jaren maar liefst 1,2 graden en de gevolgen bleven meer dan een eeuw lang 

voelbaar. Hoe heet deze vulkaan die in 1883 uitbarstte?” 

Yasmine: “Dat het hier om de Krakatau bleek te gaan, daar hadden we geen 

flauw idee van. Nog nooit van gehoord!”

Jago: “We waren zeker niet de enigen die dit niet wisten. Heel wat deelne-

mers waren tegen het einde van de avond overigens al lichtjes aangescho-

ten, tot helder denkwerk zullen ook zij niet meer in staat geweest zijn.” 

“Volgende beelden komen uit een film gebaseerd op een gedicht van Alfred 

(Lord) Tennyson en een schilderij van William Simpson. Alle drie zijn ze geba-

seerd op een historische gebeurtenis waaraan de volgende gevechtseenheden 

deelnamen: de 4de en 13de Lichte Dragonders, de 17de Lansiers, en de 8ste en 

11de Huzaren. Zij stonden onder het bevel van Majoor Generaal James Bru-

denell, de 7de Earl van Cardigan. Wat is de naam van de film en tevens van de 

gebeurtenis die plaatsvond op de Krim tijdens de slag om Balaclava op 25 okto-

ber 1854?” (Charge of the light brigade)

Yasmine: “Onmogelijk! Tenzij je het antwoord cadeau krijgt van meneer ..., 

waarvoor we hem bedankten met geheime boodschappen op ons ant-

woordformulier. Helaas is hij daar niet op ingegaan. Wie weet hoe de 

avond dan zou geëindigd zijn?”

Quizdicussie
Jago: “Een ander onvergetelijk moment was de vraag over Suske en Wiske. 

Vooral het rechtvaardigheidsgevoel van meneer Verstraeten (intussen oud-

leraar Duits) is mij bijgebleven. Toen er discussie ontstond over het correc-

te antwoord op deze vraag, ging hij ontevreden zijn beklag doen aan de 

jurytafel omdat de vraag volgens hem verkeerd werd geformuleerd. Heel 

wat andere deelnemers, ook ik, kwamen hem bijstaan.”

Yasmine: “Dat was trouwens niet de enige keer dat de jury onder vuur 

kwam. Ook meneer De Rudder werd stevig het vuur aan de schenen ge-

legd: het antwoord op een wiskundevraagstuk deed vele bollebozen de 

wenkbrauwen fronsen, en overtuigd van hun gelijk gingen ze hun stand-

punt verduidelijken. Meneer De Rudder was evenwel niet uit zijn lood ge-

slagen en riep iedereen op even zijn gezond verstand te gebruiken. Zijn 

uitleg was feilloos, maar het duurde bij sommigen lang voor ze hun onge-

lijk konden accepteren.” 

Jago: “Tijdens een quiz wordt er nu eenmaal wel eens hevig gediscus-

sieerd, maar ook deze kleine opstootjes bleven in een heel gemoedelijke 

vriendschappelijke sfeer. Ik koester de hoop dat men volgend jaar opnieuw 

zo’n schitterende quiz organiseert en dat het dan even amusant wordt als 

tijdens deze editie.”

Yasmine: “Trouwens, het antwoord op de vraag over Lucifer wisten wij 

meteen. We hadden twee raschemici in onze groep, Bart en Tom, en met 

onze eigen parate kennis van het Latijn en wat Grieks, waren we er ook wel 

achter gekomen. Fosfor, natuurlijk!” 

JO

Lucifer sPeeLt met fosfor oP de KraKatau ...

mijn god, ic (ont)Hou dat allemaal niet!
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Het feit dat we onze leerlingen dit uitgebreide 

gamma aan actuele informatiebronnen kun-

nen voorschotelen, is te danken aan KIK. Deze 

afkorting staat voor Kranten In de Klas en is een 

‘educatief project dat bruggen bouwt tussen on-

derwijs, krant en maatschappij.’ (www.krantenin-

deklas.be) Dit project wil de kritische zin van de 

leerlingen bevorderen, hen stimuleren om inzicht 

in informatie en actualiteit te verwerven, maar te-

vens ook op een interactieve manier aan de (vak-

overschrijdende) eindtermen werken. 

Ruim aanbod
Op onze school wordt dit project reeds geruime 

tijd warm onthaald, zowel door het personeel 

als door de leerlingen. Er worden dagelijks 

7 kranten geleverd. Het gaat om: De Standaard, 

De Morgen, Het Laatste Nieuws, De Tijd, Het 

Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en de Ga-

zet Van Antwerpen. Ook wordt er voor gezorgd 

dat er elke dag van elke krant minstens acht 

exemplaren voorhanden zijn. Dit komt dus neer 

op 56 kranten per dag, wat toch heel wat moge-

lijkheden biedt. 

Ingeschakeld in de les
De kranten worden zowel gebruikt in de se-

cundaire school als in de lagere school. In het 

secundair worden de kranten vooral ‘s middags 

frequent gelezen in het OLC door leerlingen 

van 1ste t.e.m. 3de graad. Ze doen natuurlijk 

ook dienst binnen de onderwijsactiviteiten 

zelf, zoals bijvoorbeeld in de richting Humane 

Wetenschappen voor de vakken gedrags- en 

cultuurwetenschappen, of in het kader van se-

minaries van het vijfde en het zesde jaar. De 

kranten worden ’s avonds naar de leraarskamer 

gebracht, kunnen dan gelezen worden door het 

personeel en staan dan ook ter beschikking van 

het internaat. Ook in de lagere school worden 

de kranten ingeschakeld bij het lesgebeuren, 

wat de leerlingen reeds op jonge leeftijd leert 

kennismaken met verschillende actuele infor-

matiebronnen. 

Veel meer dan kranten in OlC
Om recht te hebben op deze kranten, moeten wel 

een aantal vaste stappen doorlopen worden. De 

aanvraag van de kranten gebeurt in oktober door 

de medewerkers van het OLC. Deze dient te vol-

doen aan een aantal voorwaarden. Zo kan men de 

kranten telkens aanvragen per periode van twee 

weken, met een maximum van 5 maal 2 weken 

per leerkracht. Tot slot nog even vermelden dat 

het OLC ook heel wat tijdschriften aanbiedt, zoals 

Knack, Le Vif /L’Express, Mondiaal Magazine en 

National Geographic. Zowel leerkrachten als leer-

lingen kunnen deze ontlenen. We kunnen dus met 

recht en rede stellen dat onze school een grote 

inspanning levert om het hele jaar door leerlingen 

en leerkrachten van een actuele informatiestroom 

te voorzien!

An De Wilde – Joke De Geyter

Kranten en tijdscHriften oP sjKs 

een onuitputtelijke bron informatie 
Wie wel eens een kijkje in het OlC (openleercentrum) neemt, ziet er elke middag talrijke leerlingen die gras-
duinen in één van de vele kranten en/of tijdschriften die onze school aanbiedt.

Een dubbelinterview van beide professoren in Tertio was de aanleiding om 

hen uit te nodigen. “Als christelijk geïnspireerde school mogen we immers 

niet afwezig blijven in het nadenken over de rol van de economie op ons 

handelen, op ons (gelovig)mens-zijn”, zo luidde het. 

Geen onderhuidse pogingen om de laatstejaars op enigerlei wijze te in-

doctrineren, maar een intellectuele confrontatie met genuanceerde visies 

over de rol van onze (crisis-)economie, een toekomstvisie en een (christe-

lijk- op het evangelie geïnspireerd) mensbeeld. Aanzetten tot (na)denken, 

dat was de doelstelling.

Peter Malfliet (inspecteur godsdienst) leidde de sprekers in en modereer-

de het gesprek. Eyskens gaf mini-colleges over economie, planeconomie 

en een sociaal bijgestuurde vrije markteconomie. Vanheeswijck plaatste 

vraagtekens bij de ongebreidelde concurrentiële wereld waarin we leven. 

Met het bijbelverhaal van de werkers van het elfde uur drukte hij de aan-

wezigen de resolute andere keuze van het evangelie in deze onder de 

neus.

Voorbereid en verwerkt
Het debat werd in de lessen Nederlands en godsdienst voorbereid. Leer-

lingen namen tijdens het debat notities; munitie om een essay over het 

debat neer te schrijven.

Leerlingen bleen erg enthousiast over dit initiatief. Sommigen misten wel 

scherpte in het debat. Anderen vonden het niet makkelijk om te noteren 

én goed op te letten. “Vanheeswijck antwoordde gestructureerder dan 

Eyskens”, aldus de ijverige noteerders.

Zesdejaars uitdagen tot na-denKen

christendom en 
(markt)economie

Het College nodigde prof. Marc Eyskens (economie) en 
prof. Guido Vanheeswijck (filosofie) uit voor een boeiend 
debat over christendom en (vrije markt) economie. De 
220 zesdejaars luisterden (en noteerden) aandachtig.
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Ilse: “Toen we begin januari vernamen dat onze 

vaste benoeming een feit was en we met veel 

trots onze handtekening gingen zetten bij onze 

directeur, had iedereen wel het gevoel dat dit 

toch moest gevierd worden. Uiteraard had ie-

dereen er in familiekring al een glas op gedron-

ken, maar we vonden het evident dat we ook 

de collega’s lieten delen in onze vreugde. Al 

snel staken we de koppen samen en besloten 

we om terug te vallen op de traditie: de laatste 

jaren hadden onze voorgangers en voorgang-

sters ons reeds verwend met een ontbijt of een 

receptie, en aangezien dat elke keer zeer leuk 

was, vonden we het een goed idee om dit ook 

dit jaar te organiseren. Een gezamenlijk ontbijt 

dus, en dit voor alle leerkrachten, secretariaats-

medewerkers, directieleden en iedereen die bij 

de school betrokken is.” 

Sfeervolle en kleurrijke 
paasontbijttafel
Ilse: “Een datum kiezen was niet zo moeilijk. Net 

voor de paasvakantie, dan hadden we onmidde-

lijk een leuk thema om rond te werken. Paasver-

siering, paaseitjes, mooie tafellakens en fleurige 

servietjes, zelfgemaakte cake en broodpudding, 

een tiramisu en uiteraard lekkere boterkoeken, ... 

dat was het plan en dat is het ook geworden. 

De twee Greet-en (De Backer en Valckx) hadden 

op donderdagavond de leraarskamer omgeto-

verd tot een gezellige plaats, met mooi gedekte 

tafels, balonnen en slingers. Marita zorgde voor 

de boterkoeken en verschilldende collega’s 

hadden op donderdagavond nog iets lekkers 

gebakken. Isabelle zorgde voor de paaseitjes en 

fruitsap, koffie en thee was besteld in de keuken. 

Om 7.30 uur waren er reeds jong-vastbenoem-

den op post om alles verder klaar te zetten zodat 

we onze collega’s konden verwelkomen in een 

naar ‘koffie en boterkoeken’ ruikende leraarska-

mer. Nog een vleugje muziek en de stemming 

zat er volledig in. Het was heel wat anders dan 

op ‘gewone’ ochtenden. Het paasontbijt werd 

een zeer gezellig moment dat zeker voor herha-

ling vatbaar is ... een tip voor de vastbenoemden 

van volgend jaar!”

Club Cécile 
Ilse: ” ’s Avonds werd er nog verder gevierd, deze 

keer niet in de leraarskamer maar in zaal Cécile 

(omwille van het goede weer in de binnentuin) 

waar voor de eerste keer in de geschiedenis van 

het College ‘Club Cécile’ werd georganiseerd. 

Een initiatief van het feestcomité! Tijdens deze 

‘afterwork-bijeenkomst’ konden collega’s bij een 

drankje en wat chips de werkweek op een ge-

zellige manier afsluiten, en ook hier stonden de 

vastbenoemden in de figuurlijke spotlights. Het 

is de bedoeling om enkele vrijdagen in het jaar 

op deze manier af te sluiten.” 

Vastbenoemden 2009: 

Greet De Backer, Pieter De Geest, Chris Dhondt, 

Kirsten Merckx, Bram Noens, Isabelle Vackier, Greet 

Valckx, Marita Van Overtvelt, Stijn Van Royen, Ilse 

Van Steelant, Evert Van Wambeke, Dave Verdurmen

SH

oP Weg naar Pasen

Paasontbijt en club cécile
Het wordt een gewoonte dat personeelsleden die vastbenoemd worden hun collega’s verrassen. Ilse Van Steelant 
was een van de gelukkige-feestvierders en was op vrijdag 3 april samen met andere collega’s ijverig in de weer 
met koffiekoeken en fruitsap. 
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Op voordracht van de bisschoppenconferentie van België heeft kardinaal 

Zenon Grocholewski, prefect van de Congregatie voor het Katholiek On-

derwijs, Dirk Smet benoemd tot rector van het Pontificio Collegio Belga in 

Rome als opvolger van Mgr. Johan Bonny, die op 4 januari 2009 de nieuwe 

bisschop van Antwerpen werd.

Dirk Smet combineerde na het College zijn priesteropleiding met een stu-

die geschiedenis aan de KULeuven waar hij de licentie Moderne Geschie-

denis behaalde, afdeling Kerkgeschiedenis. Hij was leraar geschiedenis en 

godsdienst aan het Sint-Lievenscollege in Gent en werd later professor en 

rector van het Sint-Paulusseminarie in Gent-Mariakerke. Vervolgens doceer-

de hij kerkgeschiedenis en liturgie aan het Grootseminarie in Gent. Sinds 

1992 was hij directeur van het Permanent Diaconaat en voorzitter van de 

Diocesane Commissie voor Liturgie van het bisdom Gent. Daarnaast was 

hij sinds 1980 aalmoezenier van Caritas Gemeenschapsdienst (vrijwilligers-

werk in ziekenhuizen, bejaardentehuizen en gehandicapteninstellingen) en 

sinds 1992 titulair kanunnik van het kathedrale Sint-Baafskapittel in Gent. 

Hij was ook (sinds 1978) zondagsonderpastoor van de Onze-Lieve-Vrouwe-

parochie in Sint-Niklaas en ... al geruime tijd lid van ons schoolbestuur.

In het hart van de Kerk
Al die functies loslaten doet hoe dan ook een beetje pijn maar tegelijk 

spreekt de nieuwe opdracht hem wel aan. Mogen werken in het hart van 

de Kerk heeft toch wel iets. Het geeft mooie kansen. De kersverse rector 

hoopt samen met de andere Belgen in Rome, aan onze Belgische Kerk die 

door Rome soms wel eens met argusogen bekeken wordt, een beetje een 

concreet gelaat te kunnen geven. “Onze Kerk is er een die de uitdagingen 

van haar tijd op een positieve, vaak sterke manier tracht aan te pakken. We 

zijn meer dan een Kerk in verval, maar een missionaire Kerk die haar zen-

ding wil waarmaken. En die stem moet in Rome gehoord worden.”

Pontificio Collegio Belga
Waarom heeft de Belgische Kerk een college heeft in Rome? “Het is altijd de be-

doeling geweest de band tussen de Belgische Kerk en de Kerk in Rome ge-

stalte te geven. Met het concrete probleem van de roepingen in België is het 

aantal seminaristen en priesterstudenten inderdaad gedaald. Zo studeerde 

vorig jaar iemand uit Namen af en in maart behaalde een West-Vlaming zijn 

doctoraat. Nu zijn er geen Belgische priesters meer aanwezig. Wel verblijven 

er enkele buitenlanders. Op die manier kan het College zijn rol van open huis 

voor mogelijke studenten toch nog enigszins blijven vervullen. Verder is het 

de gewoonte dat de Belgische bisschoppen er logeren wanneer ze in Rome 

op werkbezoek komen. Ze kunnen er een beroep doen op de gastvrijheid 

van het huis. Het Pontificio Collegio Belga werd in 1844 door de Belgische 

bisschoppen opgericht. Tot 1972 was het gelegen aan de Via del Quirinale 

vlakbij de Trevifontein. Sindsdien is het ondergebracht in het generalaat van 

de Broeders van Liefde aan de Via Pagano, dichterbij het Vaticaan en de uit-

valswegen van de Eeuwige Stad. Het heeft als belangrijke taak het opvolgen, 

begeleiden en evalueren van de studenten die er werken. Geregeld wordt 

een verslag opgestuurd naar het thuisbisdom van de student. Het heeft als 

functie in een tijd waar er werkelijk minder priesterstudenten naar Rome ko-

men, een spiritueel aanbod te realiseren met dagelijkse getijdengebeden en 

eucharistieviering. Verder zijn er af en toe momenten van recollectie en be-

zinning, binnen- en buitenshuis.” 

Benoeming

oud-leerling kanunnik dirk smet (Lg ‘67): 
rector van het Pauselijk Belgisch college 

Door zijn zeer drukke agenda was het onmogelijk een ontmoeting met Dirk Smet voor mekaar te krijgen.  
Met dank aan Kerk en leven is het ons gelukt toch wat informatie bijeen te sprokkelen  voor een boeiend portret 
en een toelichting over het Pauselijk Belgisch College.
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Vijfdejaars KruiPen in Hun Pen

rederijkers 
aan de slag

De leerkrachten Dirk Hennebel en Maarten Van 
looy transformeerden hun vijfdejaars tot volbloed 
rederijkers. Een landjuweel moest ervan komen ... 
Onder de titel Homo ludens hun passend verslag.

Achttien februari van ’t jaar tweeduizendnegen

dat was een dag die men niet licht vergeten kan,

want vele vijfdejaars geraakten in de ban

van hoe artiesten zich op ’t podium bewegen.

Zij stonden op een eigen landjuweel paraat,

een spelend leren dat ons allen heeft gebaat.

Na weken flink gevuld met schrijf- en schilderwerk

was eerst de kamer van Sint-Hildegard aan beurt,

gevolgd door die van ‘‘t Vlijtig Liesje’, fel gekleurd.

Bij beide kamers laaide ’t liefdesvuur zeer sterk,

soms mild voor wie zich warmt, soms zo heet dat het schaadt,

een spelend leren dat ons allen heeft gebaat.

Jolig dollend met de oude volksverhalen

vermaakte ‘Van de and’re kant’ het jong publiek.

‘Vraag en aanbod’ daarentegen toonde hoe klassiek

geliefden voor de vrucht van overspel betalen.

Zij zorgden zo dat ook taboes werden bepraat,

een spelend leren dat ons allen heeft gebaat.

Prince, als ’t zaad van kunst in ’t schemeren van ’t hart bestaat,

dan moet men zorgen dat het weelderig zal bloeien 

door veel te wateren en heel beperkt te snoeien,

een spelend leren dat ons allen heeft gebaat.

Toekomstvisie
“Een piste voor de toekomst zou kunnen liggen in het organiseren van 

studiesessies voor Belgische priesters, diakens en andere pastoraal verant-

woordelijken. Het is een denkbare formule dat Belgen naar Rome komen 

voor voortgezette vorming rond een thema uit de theologie, de kerkge-

schiedenis of zijn bredere cultuur. Zo kan het College zijn vormingsfunctie 

voor kerkmensen op een andere manier invullen.”

Diplomatie met de vinger aan de Romeinse pols
Naast zijn studentendienst krijgt de rector nog een taak aan de Belgische 

Ambassade bij de Heilige Stoel. De ambassadeur heeft traditioneel een 

priester als kerkelijk raadgever. Die adviseert over zaken die in de Belgische 

Kerk gebeuren wanneer de ambassadeur vanuit zijn opdracht standpun-

ten moet innemen naar het Vaticaan toe. 

Daarom moet de rector een soort verbindingsofficier zijn en staat hij ook 

ter beschikking voor kerkelijke en culturele informatie. Groepen die op be-

devaart willen komen naar Rome kunnen een beroep doen op de diensten 

van het Belgisch College om ruimten te reserveren voor vieringen of voor 

het verkrijgen van tickets voor audiënties met de paus.

Samenstelling JH
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Het biedt leerlingen dé kans om vakoverschrijdende en/of vakkencombi-

nerende initiatieven in een klassenoverschrijdende context te ontwikkelen. 

Met het vak seminaries wil onze school deze kans ook benutten. Na vijf jaar 

een beknopte stand van zaken.

Doelstellingen
Bij seminaries werken verscheidene groepjes leerlingen uit verschillende 

klassen (Humane wetenschappen, Latijn-Moderne Talen, Grieks-Latijnse, 

Economie-Moderne Talen en Economie-Wiskunde) samen aan één project. 

Dat project kadert niet noodzakelijk binnen één of ander vak, maar sluit 

nauw aan bij de interesses en/of de leefwereld van de leerlingen. 

Dat betekent dat de doelstellingen voor dit vak van een heel andere aard 

zijn dan die van de traditionele vakken. We beogen immers niet alleen het 

presenteren van een eindproduct. Leerlingen moeten ook samenwerken 

in team, vergaderingen organiseren en leiden, verslag geven over het ver-

loop van het project, gebruik maken van het digitaal leerplatform en kri-

tisch reflecteren over hun eigen werkwijze en die van de groepsleden.

Praktische organisatie
Dit eenuursvak wordt niet wekelijks ingericht, maar om de drie weken kun-

nen de leerlingen een namiddag werken aan hun project. 

seminaries

Vak- en klas-
overschrijdend werken 
in de vrije ruimte

Sinds september 2004 is er in de derde graad van  
het aso een nieuwe lessentabel van toepassing. Deze 
lessentabel bevat een uitgebreider gedeelte dat de 
school autonoom kan invullen. Dit gedeelte noemt 
men dan ook de ‘Vrije Ruimte’ van de school. 

rijBeWijs oP scHooL

theoretisch rijexamen 
voor zesdejaars

Eind februari namen 96 van de 100 (zesdejaars) 
SJKS-leerlingen die ingeschreven waren voor 
Rijbewijs op School (ROS) deel aan het theoretisch 
examen. 82 slaagden!

De leerlingen kregen de kans om zich gratis (lessen en handboek) 

voor te bereiden op het theoretische examen. Op woensdagnamid-

dag, zaterdagvoormiddag en een tweetal uurtjes na de lessen op een 

gewone schooldag kregen de ingeschrevenen les van bekwame les-

gevers.

85,4% slaagde!
Het examen vond plaats tijdens de lesuren en werd afgenomen (op 

onze school) door een officieel examencentrum. Twee leerlingen 

mochten niet deelnemen aan het examen omdat ze niet alle lessen 

gevolgd hadden; 2 leerlingen waren ziek (zij kregen een toelating om 

alsnog in een rijexamencentrum examen af te leggen). 82 leerlingen 

slaagden; 14 slaagden niet. 

85,4% geslaagden is erg goed (Vlaamse gemiddelde 60%). Een pluim 

voor de leerlingen en eveneens een opsteker voor de lesgever, leer-

kracht Herman Stuer. De pechvogels die niet slaagden zaten allemaal 

erg dicht tegen de grens van 41/50. We raden hen aan hun cursus nog 

eens grondig te herlezen en dan niet te lang te wachten om zich (wel-

iswaar na het betalen van 15 euro) aan te bieden bij een rijexamen-

centrum om eveneens een Geslaagd te krijgen.
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Men start in het 5de jaar met de theoretische 

onderbouwing van het vak. De leerlingen krij-

gen dan informatie over de opbouw van een 

wetenschappelijk onderzoek, de inhoud van de 

rapportering en de mogelijkheden van presen-

teren. Na een toets gaan de leerlingen concreet 

aan de slag.

Vooreerst worden verschillende werkgroep-

jes gevormd, van drie, vier of vijf leerlingen. Er 

wordt over gewaakt dat de groepen niet steeds 

op dezelfde manier ontstaan: soms is de groeps-

keuze opgelegd, soms is ze vrij, soms ontstaat 

een groep op basis van interesse ...

Dit schooljaar werken er in elk jaar van de der-

de graad een 80-tal leerlingen verdeeld in 17 

groepjes aan een onderzoek. Vijf coaches be-

geleiden hen. Dit zijn leerkrachten uit de derde 

graad en van verschillende vakken. De PC-klas 

en het OLC staan steeds ter beschikking van de 

‘seminaristen’. Indien het onderzoek dat vraagt, 

kunnen leerlingen ook de stadsbibliotheek be-

zoeken of een interview ter plaatste gaan afne-

men. Dat laatste gebeurt steeds in overleg met 

de leerkrachten en/of directie. 

Het onderzoekswerk resulteert in een geschre-

ven neerslag. Daarnaast houden de leerlingen 

ook systematisch de informatie en voorberei-

dingen bij die ze gedurende het verloop van 

het project verzameld hebben. Ten slotte volgt 

een toonmoment: De leerlingen presenteren 

voor medeleerlingen, leerkrachten en geïnteres-

seerden van buitenaf hun resultaten. De presen-

tatie kan ook variëren van vorm: van een strikte 

digitale presentatie, over een vorm van toneel, 

tot een tentoonstelling met verscheidene infor-

matiestandjes. 

Evaluatie
De evaluatie gebeurt maandelijks: de leerlingen 

houden een dagboek bij dat elke maand wordt 

gelezen en geëvalueerd. Dit is vergelijkbaar met 

het dagelijks werk. Verder wordt per groep de 

presentatie, de portfolio en het wetenschappe-

lijk eindrapport beoordeeld.

Soms worden de scores aangepast door de 

evaluatie van de leerlingen zelf: aan de hand 

van peerevaluatie beoordelen de leerlingen de 

werking binnen hun groep. Om een correct cij-

fer voor het vak te kunnen geven, moet dus met 

een heleboel factoren rekening worden gehou-

den. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen en 

hun ouders een zicht krijgen op deze factoren, 

wordt een overzicht van deze scores bij het se-

mesterrapport gevoegd.

Toonmomenten
Dit nieuw vak vergt zowel van de leerlingen als 

van hun coaches een onafgebroken inzet én 

een goede communicatie. Meestal verloopt dit 

echter probleemloos. Daarvan getuigden de 

presentatiemomenten van het 5de jaar en het 

6de jaar. 

Op dergelijke toonmomenten blijkt telkens weer 

over welke inzet, doorzettingsvermogen en cre-

ativiteit onze leerlingen beschikken! Onze hoed 

af daarvoor!

De eerlijkheid gebiedt om hier eveneens te ver-

melden dat het voor sommige leerlingen soms 

een hele opgave is om zich te motiveren voor 

dit ‘andere’ vak. De begeleidende leerkrachten-

ploeg wil daarom volgend schooljaar trachten 

om via aangepaste didactiek alle leerlingen over 

de seminariestreep te trekken.
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De KaHo Sint-Lieven organiseerde de wedstrijd 

Diversiteit. Aandacht schenken aan diversiteit, 

de harmonie tussen verschillende mensen en 

dit alles tonen op een creatieve wijze waren de 

doelstellingen.

6HWa en 6HWb namen onder impuls van hun 

leerkracht Siska Van Liefferinge deel aan de wed-

strijd. In totaal waren er 67 deelnemers. 

Klascollage
In de categorie secundair onderwijs werd Je-

roen Heerwegh derde. De tweede plaats ... viel 

weg, want de jury kroonde Eveline De Jonghe 

én onze 6HWb met het filmpje Klascollage tot 

winnaar. Het feest werd compleet toen het film-

pje ‘Samen anders’ van 6HWa de publieksprijs in 

BeKroonde fiLmPjes

6HWa én b winnaars diversiteit
De twee klassen humane wetenschappen van het eindjaar van onze school behaalden met hun filmpjes eerste 
prijzen in de wedstrijd Diversiteit van de KaHo Sint-lieven: 6HWa de publieksprijs en 6HWb winnaar secundair 
onderwijs.

de wacht sleepte! Schepen Wouter Van Bellin-

gen reikte de prijzen uit: voor iedere leerling van 

6HWb (15) een Free Record-bon ter waarde van 

12 euro; voor 6HWa (19) waren er tickets voor 

een kennismaking met een fitnesszaak, Techno-

polis en ... Bobbejaanland. 

Wereld-menukaart
De organisatoren zorgden voor een erg crea-

tieve aanpak van de proclamatie. De aanwezi-

gen konden de inzendingen voor de wedstrijd 

in een tentoonstelling bewonderen én werden 

getrakteerd op een wereld-menukaart. Voor elk 

werelddeel was er een hapje (frietjes voor Euro-

pa; fishsticks voor Antarctica, een wokgerechtje 

met rijst en kip voor Azië, verse fruitsla uit Afri-

ka, ...); diversiteit ook in smaak.

Vijf studenten van de opleiding facilitair ma-

nagement bewezen met de organisatie van de 

tentoonstelling en proclamatie dat ze met verve 

slaagden in het opleidingsonderdeel evene-

mentenbeheer.

In de categorie lager onderwijs behaalde Yentl 

De Wit met een figuurtje (een bewegend man-

netje met verschillende gezichten) de eerste 

prijs; bij de deelnemers hoger onderwijs won 

Hans Jurgen Coppens met een collage met lied-

jesteksten.

De zangeressen Leni De Wilde en Joke De Wilde 

zorgden samen met gitarst Wannes De Roeck 

voor de muzikale intermezzi tijdens de procla-

matie.
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derde jaar BeZoeKt KareL de stoute 

Pracht & praal in 
Bourgondië en Brugge

Je moet wel al heel stout zijn om een jarenlange 
traditie te doorbreken. En toch gebeurde het. Dit 
schooljaar trokken we immers niet als vanouds met 
àlle leerlingen naar Canterbury. 

Je leest elders in ons schoolmagazine over de zéér geslaagde Canterbury-

uitstap voor vrijwilligers. De leerkrachten van het derde jaar gaven er im-

mers de voorkeur aan voor alle leerlingen een studie-uitstap naar Brugge 

in te richten. De reden was duidelijk, vorstelijk, prestigieus én van zeer 

hoogstaand niveau: Karel de Stoute was in ’t land!

Rijke vorst
Karel de Stoute (1433–1477), de hertog die koning wilde worden, een am-

bitieus man op een keerpunt in de Europese geschiedenis, lokte ons naar 

Brugge. In zijn stoutste dromen zag hij zijn Bourgondische rijk van Brugge 

tot Dijon reiken. Hij holde van de ene oorlog naar de andere, maar ging al 

vroeg aan zijn ambitie ten onder op het slagveld van Nancy. In zijn korte 

leven was hij een van de rijkste vorsten van Europa geworden, symbool 

van de pracht en praal van Bourgondië.

De tentoonstelling in Brugge plaatst deze belangrijke figuur in de schijn-

werpers. Het Groeningemuseum laat de pracht en praal weer schitteren 

aan de hand van de eigen Vlaamse Primitieven en uitzonderlijke bruikle-

nen uit de belangrijkste museumcollecties ter wereld, onder meer schil-

derijen, harnassen, wandtapijten, manuscripten en schitterende objecten 

van edelsmeedkunst. Het is voor het eerst in meer dan 500 jaar dat de be-

faamde Burgunderbeute (Bourgondische buit) Zwitserland mag verlaten, 

de duizelingwekkende kunstschat die Karel de Stoute kort voor zijn dood 

aan de Zwitsers verloor.

De moeite waard
Schitterend was het! Een gids loodste ons met klare en deskundige uit-

leg doorheen de verschillende zalen van het Groeningemuseum. Eerst 

en vooral een precieze situering in de tijd en ruimte. Handig dan ook dat 

onze leerlingen in de geschiedenislessen net de Bourgondiërs onder de 

loep namen. Vervolgens vergaapten we ons zaal na zaal aan de onme-

telijke rijkdommen (vaak ook wel verspilzucht op de kap van de arme 

drommel, maar mooi) van de Bourgondische hertogen. De tentoonstel-

ling was trouwens wel van héél vorstelijk niveau, want we flaneerden in 

het kielzog van Paola en Claire, je weet wel, van dat andere vorstenhuis. 

Hier en daar gaapte er wel eens een leerling, maar hoogstwaarschijnlijk 

had dit slechts te maken met de vele avondlijke studie-uurtjes van de 

dag voordien!

Brugge is natuurlijk een must op zich en zelfs zonder Karel de Stoute en 

heel het Bourgondische vorstenhuis een bezoek waard. De leerkrachten 

geschiedenis van het derde jaar stippelden een boeiende wandeling uit 

in het Venetië van het Noorden en gidsten met verve. Een kleine greep uit 

enkele hoogtepunten.

Op verkenning
We waren nauwelijks aan onze wandeltocht begonnen of we waren al een 

illusie armer. Onze vertrouwde gids vertelde ons immers dat het Minnewa-

ter helemaal niets te maken had met romantische verzuchtingen. Het ware 

verhaal was echter niet minder mooi. Net zoals de toelichting over het Be-

gijnhof Ten Wijngaerde. 

De begijnen zijn ondertussen reeds lang verdwenen en vervangen door 

zusters van de Benedictijnenorde, maar hoe mooi is deze stille plek.

Terwijl de leerlingen enkele vragen oplosten in hun excursiebundel wan-

delden we verder in de richting van het Sint-Janshospitaal. Pittige details 

over de verzorging van pelgrims, reizigers en zieken scherpten een even 

wegdeemsterende aandacht van de leerlingen weer aan. Slechts een stap 

verder torent de Onze-Lieve-Vrouwekerk 122m hoog boven Brugge uit. 

Een streling voor het oog aan de buiten- en binnenkant. Het interieur her-

bergt heel wat uitzonderlijke kunstwerken. Eén van de blikvangers is het 

witmarmeren beeld ‘Madonna met Kind’, een meesterwerk van Michelan-

gelo. Verder zijn ook de 16de-eeuwse praalgraven van Karel de Stoute en 

zijn dochter Maria van Bourgondië in het hoogkoor ware publiekstrekkers. 

Hartje Brugge
Een mens zou van al dat schoons zowaar de inwendige mens vergeten. 

Onze leerlingen hadden daarom tussendoor uiteraard de tijd voor een 

hapje en een drankje. Eens de maag gevuld, konden we onze historische 

wandeltocht verderzetten. 

Deze leidde ons onder andere langs de Burg, het gotische stadhuis en de 

Heilige Bloedbasiliek. Deze laatste is eigenlijk een dubbelkapel met onder-

aan een prachtige romaanse kerk en bovenaan een gotische kapel gewijd 

aan het Heilig Bloed. We bezochten beiden, maar van het Heilig Bloed 

moesten onze leerlingen niet veel weten. Ongeloof alom. Rond het Beurs-

plein kregen we deskundige uitleg over Brugge als economisch hart. 

Restte nog (onder andere): de Vismarkt, het Blinde-Ezelstraatje, de Dijver, 

Jan Breydel en Pieter De Coninck, Guido Gezelle met zijn krinkelende win-

kelende waterding en nog zoveel meer. Daarvoor moeten geïnteresseer-

den echter nog eens terugkeren naar ons Venetië van het Noorden: het is 

er scone, waarlijk scone.

RP
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Vorig jaar was het naar verluidt ‘fantastisch’ ge-

weest. Maar door dat ‘fantastisch’ hadden wij 

wel een logistiek probleem. Door de grote toe-

loop van ‘vrijwilligers’ konden we geen gebruik 

meer maken van het provinciaal domein ‘De 

Hoge Rielen’. Na enig zoekwerk werd er toch 

nog een geschikte locatie gevonden voor de 96 

vrijwilligers. 

Op vrijdag 27 maart vertrokken we om 18.30 uur 

stipt. Hoewel ‘stipt’ met een korrel zout te ne-

men is; een paar schoenen vergeten, een haar-

droger, een stijltang ... De vrouwelijke leerlingen 

wilden er schitterend uitzien.

Naar Balen
Met de bagage in het ruim bolden onze bussen 

richting Balen. Deze Limburgse gemeente is u 

wel bekend omwille van ‘de bekende Monegask 

met een lopende neus en nen groten moteur’.

In de Zwaluwstraat 2 lieten we onze bloedjes 

snel hun rugzakjes, al naargelang het geslacht 

ook wel ‘ruuuuuugzak’, uitladen. Zij hadden 

nog een stevige tocht voor de boeg. Bram, Yan-

nick en Anke hadden een dropping voorbereid. 

Dat onze leerlingen allen mannen en vrouwen 

uit één stuk zijn, mag blijken uit het feit dat ze 

zonder verpinken de donkere, onheilspellende 

nacht introkken met niets meer dan een lampje, 

een fluovestje en een stukje kaart. Kwaliteit voor 

de toekomst, zoveel staat vast. 

Dat al onze kindjes niet alleen uit een stuk wa-

ren gehouwen maar dat ook zijn gebleven, daar 

zitten de overheerlijke pizza’s die ze na de lange 

tocht opgediend kregen wel voor iets tussen. 

Na dat lekkers was het hoog tijd om de oogjes 

dicht te doen en de snaveltjes te sluiten, hoewel 

niet iedereen daar direct mee instemde. 

Gevarieerde dag
Na een koude nacht moesten onze hoenders 

en hanen om een uur of acht ’s nachts uit de 

veren. Wat hen te wachten stond was een dag 

vol vermaak en jolijt en dat alles van onvervalste 

SJKS-kwaliteit. Quiz, sport, dans, ... ze hadden 

een drukke dag voor de boeg. Onder het klas-

sieke motto ‘mens sana in corpore sano’ werd er 

echter eerst stevig geontbijt. 

De weersomstandigheden noopten om het 

programma een beetje om te gooien, maar 

aangezien flexibiliteit de dag van vandaag één 

van de grote modewoorden is in het onderwijs, 

hebben wij leerkrachten daar uiteraard geen en-

kele moeite mee. De sterren die de ochtendblok 

voor hun rekening namen, waren Niels en Els. Zij 

zorgden respectievelijk voor een fantastische 

quiz en een weergaloze casino-ochtend. Die 

middag had de catering gezorgd voor broodjes 

met allerhande beleg. 

In de namiddag konden onze leerlingen kiezen 

tussen een schitterende één-tegen-allen geor-

ganiseerd door Matthijs, Jeroen en Arjan en een 

uitje naar het plaatselijke zwembad ‘De Merel’. 

Na een tocht van een 10-tal kilometer heen en 

terug kwamen onze zwemmertjes uitgehon-

gerd toe en kregen zij net als onze één-tegen-

allers kip zoet-zuur met rijst voorgeschoteld. 

The battle
En toen gebeurde er een wonder. Van overal en 

nergens werden er kleedjes, stiletto’s, stijltan-

gen, dassen, zonnebrillen en dergelijke boven-

gehaald en dirkten onze leerlingen zich op voor 

‘the battle of the sexes’ ook wel ‘swingpaleis’ 

genoemd. Na een spetterende strijd waarbij 

een gelijkstand het uiteindelijke resultaat was, 

verzoenden de twee geslachten zich met elkaar 

op de dansvloer.

Ge-gelde coupes en wulpse dansjes resulteer-

den in een ‘mega coole’ fuif waarbij de ‘vette 

beats’ van meneer Noens als katalysator dien-

den. Moe maar voldaan kropen onze Johns en 

Olivia’s in hun bedstee. 

The day after
En toen was er zondag, de dag des Heren. He-

laas geen zacht klokkengelui maar een barse 

mannenstem voor de vierdejaars. Er moest nog 

gekuist worden. Feesten en fuiven, allemaal 

goed en wel maar iedere kermis is een geseling 

waard. Opnieuw een klein wonder. Na de ‘vlotte 

kuisbeurt’ konden we ditmaal wel stipt afreizen 

richting de metropool van het Waasland, Sinne-

kloas. 

‘Kloas voak’ heeft die avond geen overuren 

moeten draaien. Dat het goed was dat is zeker, 

dat ze stuk voor stuk fantastisch waren die vrije 

en gewillige vierdejaars staat als een paal boven 

water. Ze zullen het nog ver schoppen. 

Kwaliteit voor de toekomst.

Lien Verniers en Vincent De Meyer

WeeKend Vierdes Voor VrijWiLLigers: 27, 28 en 29 maart 

Vrij en (ge)willig
Voor het tweede jaar op rij in de 201-jarige geschiedenis van het onze ver-
trouwde school gingen de leerlingen van het vierde jaar op vrijwillige basis 
een heel weekend doorbrengen met elkaar en enthousiaste leerkrachten: 
de dames:Grolus, De Paepe, Verniers x2, Bas en Maes en de heren Van 
Hove, De Schutter, Philips, De Rudder, De Geest, Noens en De Meyer.
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Zo werkten zij de voorbije jaren nauw samen 

met scholen zoals het St-Gabriëlcollege (Boe-

chout), het Sint-Andreasinstituut (Oostende) en 

het Don Boscocollege (Kortrijk). 

Immersieklassen
CCR blinkt uit in haar vooruitstrevende taalpo-

litiek en tracht leerlingen op jonge leeftijd in 

contact te brengen met het Nederlands. De 

leerlingen hebben de mogelijkheid om vanaf 

de tweede graad les te volgen in zogenaamde 

‘immersieklassen’. Dit zijn klassen waar, naast de 

gebruikelijke uren Nederlands, ook algemene 

vakken in het Nederlands worden onderwezen. 

Le bilinguisme in de dagdagelijkse klaspraktijk 

dus. Dit wekte onze belangstelling. In de huidi-

ge politieke context leek het ons bovendien een 

uitgelezen kans om ‘die Walen’ eens wat beter 

te leren kennen. De uitnodiging werd derhalve 

beantwoord met een volmondig: on s’engage! 

4Wc (met klassenleraar Thomas Van Meir) werd 

het fortuinlijke proefkonijn voor dit pilootpro-

ject. 

Chat-en skypesessie
15 oktober 2008. Startvergadering voor de be-

trokken scholen in het Sint-Gabriëlcollege (Boe-

chout). 

Geagendeerd: de visie op de taaluitwisseling, 

het opstellen van het subsidiedossier voor het 

Prins Filipsfonds én de vorming van de ‘koppels’ 

voor de correspondentie. De volgende dag al 

worden de eerste mails geschreven; sommigen 

leerlingen wagen zich aan een geïmproviseerde 

chat-of skypesessie. De uitwisseling is begon-

nen!

Stroef begin
18 januari 2009. Aankomst van de Waalse leerlin-

gen in Sint-Niklaas en ontvangst door de gast-

gezinnen op school. Niet alleen onze leerlingen, 

maar ook ouders, broers en zussen wachten vol 

4Wc VerBroedert met ottignies

sjKs-ccr: une rencontre au-delà  
de la frontière linguistique

September 2008. Het SJKS wordt uitgenodigd door het Collège Christ-Roi (CCR) uit Ottignies om deel te nemen 
aan een taaluitwisseling voor leerlingen uit het vierde jaar. Het CCR heeft reeds jarenlang ervaring met (Vlaamse) 
taaluitwisselingen.

<<<
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ongeduld op hun gast. Aanvankelijk verloopt de 

eerste kennismaking in de andere landstaal wat 

stroefjes, maar ik heb zelden leerlingen op zo’n 

korte tijd zien groeien in spreekdurf en assertivi-

teit. Dit zit goed. 

Tijdens de uitwisselingsweek wordt gewerkt 

rond het thema ‘Architectuur en ruimtelijke cre-

ativiteit’. SJKS-huisarchitect Koen Bogaert maakt 

wat tijd vrij in zijn drukke agenda om het thema 

in te leiden met een korte uiteenzetting over 

het belang en het nut van architectuur. Op een 

voor de leerlingen zéér toegankelijke manier, 

leert hij hen dat architectuur véél méér is dan 

zomaar plannen tekenen en huizen bouwen. De 

leerlingen leren hoe ze beter naar een gebouw 

moeten (leren) kijken, in welke zin de omgeving 

hierbij een belangrijke rol speelt, wat restauratie 

precies is, enz.

Met haar recente verbouwings- en nieuwbouw-

werken, vormt de school een perfect uitgangs-

punt. 

Op verkenning 
In de namiddag volgt een stadsrally, waarbij de 

leerlingen op een speelse manier kennismaken 

met art déco, art nouveau, moderne kunst, 

het stadsvernieuwingsproject van Sint-Niklaas 

(de markt, het stationsplein) ... De competitie 

tussen de verschillende groepen brengt de 

Waalse en Vlaamse leerlingen dichter bij elkaar. 

De winnende ploeg snijdt op het einde van 

de middag het Reinaertgebak aan. Dat smaakt 

naar meer ...

Architectuur in A’pen
De volgende dag staat in het teken van (mo-

derne) architectuur en stadsvernieuwing in 

Antwerpen. In samenwerking met het Fotomu-

seum, leren de leerlingen hoe ze gebouwen op 

een creatieve manier in beeld kunnen brengen. 

Gewapend met een digitaal fototoestel, nemen 

ze gewaagde foto’s van de Waalse kaai, het Fo-

tomuseum, het nieuwe justitiepaleis ... Na een 

korte lunch in het Zuiderpershuis, nemen we de 

bus naar het centrum voor een actieve architec-

tuurwandeling. De gidsen laten de leerlingen 

kennismaken met onder andere het station Ant-

werpen Centraal, de KBC-toren, het Rubenshuis, 

de Carolus Borromeuskerk, de O.L.V.-kathedraal, 

het stadhuis en de Antwerp Tower. De leerlin-

gen onderzoeken de verschillende gebouwen, 

met aandacht voor de bouwstijl, de bouwperio-

de, de maatschappelijke context, enz. Tegelijker-

tijd maken ze kennis met het bruisende centrum 

van Antwerpen (waar het voor sommigen moei-

lijk is te weerstaan aan de lokroep van de Meir). 

Du vin, du pain,  ... 
‘s Avonds schuiven alle gastgezinnen aan voor 

een gezellige kaas-en wijnavond, die eindigt 

met een Vlaams-Waalse quiz, georganiseerd 

door collega’s (het trio Van Looy-Stabel-Verbeke). 

Voor een tweede maal deze week stel ik met 

plezier vast dat competitie taalbarrières doet 

verdwijnen. In de vorige College Info kon u 

reeds lezen hoe de ouderploeg de gelukkige 

winnaar werd van deze bijzondere avond. 

Op woensdagvoormiddag werkten de leerlin-

gen aan de uitwerking van een tweetalig maga-

zine. Onze leerlingen schreven in het Frans, de 

Waalse in het Nederlands. Bij de redactie wer-

den ze niet door de leerkracht, maar door hun 

correspondent geholpen. Op die manier leer-

den ze dat het schrijven in een andere taal niet 

alleen moeilijk is voor hen, maar ook voor hun 

Waalse collega’s. Anderzijds, net precies omdat 

ze elkaar hielpen, ervaarden ze het plezier om 

zélf eens taalexpert te kunnen zijn. Het eerste 

deel van de taaluitwisseling zat erop. 

Partons pour Ottignies!  
(22, 23 en 24 januari) 
De volgende ochtend wacht de directeur ons op 

in het CCR. Het is dringen aan de schoolpoort. 

Zitten de glooiende heuvels in en rondom Ot-

tignies er voor iets tussen dat de leerlingen hier 

niet met de fiets, maar wel met de auto naar 

school komen? 

Ter voorbereiding op de uitstap van morgen, 

bekijken de leerlingen een Franstalige docu-

mentaire over Louvain-la-Neuve, zonder onder-

titels wel te verstaan! Dat is even wennen, maar 

4Wc volhardt. Het is hun eerste onderdompeling 

in het beruchte taalbad.

Monsieur folon!
In de namiddag bezoeken we de hoeve van 

het kasteel van Terhulpen, waar de Belgische 

kunstenaar Jean-Michel Folon tentoonstelt. De 

hoeve, die Folon aan het einde van zijn leven 

zélf had uitgekozen als expositieruimte, ligt te-

midden het uitgestrekte Solvaypark. Eens je 

je me sens 
bien ici!
Mijn gastfamilie was heel sympathiek en ik 

had direct het gevoel dat ik welkom was in 

de familie (Bénédicte Bouchat, op bezoek 

bij Pauline De Beleyr (4Wc))

Ce projet est une idee super! C’est à refaire! 

(Pauline De Beleyr (4Wc))

Alle leerlingen laten hun jas op een kapstok 

hangen buiten de klas en hun boekentas-

sen leggen ze in rekken. Dit zijn misschien 

kleine details, maar ze geven de school 

(SJKS) een leuke sfeer. (Jean Léger)

Ik denk dat Carolien het hier plezant vindt. 

Het is aangenaam om Frans te kunnen pra-

ten met haar, meestal gaat dat goed. De uit-

wisseling was héél leuk. (Camille Lambillon, 

gastvrouw van Carolien Hoof (4Wc)) 

Je me sens bien ici. Je dirais même que je 

me suis déjà bien intégrée dans la famille! 

(Carolien Hoof, op bezoek bij Camille Lam-

billon). 

L’accueil chez la famille était formidable! 

(Naomi Wardenier 4Wc)

Quand nous sommes allés dormir, nous 

avons bavardé encore une heure (De gast-

vrijheid van Virginie Huber (4Wc) kent geen 

grenzen)

Het verblijf in Sint-Niklaas in mijn gastfami-

lie was heel leuk. Virginie en haar familie zijn 

zeer sympathiek. Dank u voor de gastvrij-

heid! (Victoria Mathot)
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binnenstapt, word je ondergedompeld in de 

intimistische, poëtische leefwereld van de kun-

stenaar. We zien aquarellen, tekeningen, affiches 

en beeldhouwwerken van een artiest met we-

reldfaam. De man stelde tentoon over heel de 

wereld; hij was ambassadeur van Unicef en werd 

door Jacques Chirac verheven in de orde van de 

Légion d’Honneur. Wat een eer om landgenoot 

te zijn van zo’n monument! 

Nieuw leuven
We keren in de namiddag terug naar het college 

en sluiten de dag af met verschillende Franse 

taalactiviteiten. 

De volgende dag staat Louvain-la-Neuve (LLN) 

op het programma. Dit, letterlijk, ‘nieuwe Leu-

ven’ is voor de vierdes een grote onbekende. 

Pas 38 jaar geleden werd de eerste steen ge-

legd van deze nieuwe stad. Gidsen vertellen het 

spannende verhaal over de felle strijd die aan 

de stichting van LLN voorafging. Velen horen 

voor de eerste maal vertellen over 1968, over 

de Belgische variant op de mei-revolutie, over 

de slogan ‘Walen buiten!’, de eis van de Vlaamse 

studenten die enkel Nederlandstalig onderwijs 

wensten in de toenmalige tweetalige universi-

teit van Leuven. Hun wens werd realiteit en de 

Franstalige studenten kregen hun eigen univer-

siteit in een eigen stad! Aan de andere kant van 

de taalgrens wel te verstaan. België had echter 

weinig ervaring met het opbouwen van nieuwe 

steden. Amerikaanse projectontwikkelaars kwa-

men te hulp. Het resultaat: een volledig nieuwe 

stad, die uitsluitend bestaat uit voetgangersge-

bied; het verkeer wordt via ondergrondse tun-

nels omgeleid. Het geheel doet zeer artificieel 

aan. 

De Franstalige gids begrijpen, blijkt voor sommi-

ge leerlingen een (te) moeilijke uitdaging, totdat 

ze straffe studentenverhalen begint te vertellen 

die tot ieders verbeelding spreken. Opvallend 

hoe goed deze verhalen wél begrepen worden.

Voor politici:  
uitwisseling met Ottignies! 
Omwille van het slechte weer, annuleert de or-

ganisatie van Villers-la-Ville ons bezoek in de 

namiddag. In spoedtempo wordt een regenpro-

gramma uitgewerkt: we eindigen de dag op de 

schaatsbaan. 

De volgende ochtend volgt het onafwendbare 

afscheid. In de stationshal van Ottignies worden 

telefoonnummers uitgewisseld, foto’s genomen, 

vakantieplannen gesmeed. En ja, er wordt hier 

en daar een traantje weggeveegd. Het is hart-

verwarmend om te zien hoe op slechts één 

week tijd zo’n warme contacten zijn kunnen 

ontstaan. Gastfamilies nemen afscheid van hun 

Vlaamse gast als ware het eigen familieleden. 

Bij het buitengaan bedanken ze ons (Thomas 

Van Meir, Joke De Geyter en mezelf) voor de 

uitwerking van het project. “Vergeet de Vlaamse 

ouders vooral niet te vertellen hoe goed de kin-

deren zich hier hebben gedragen!” 

Er overvalt ons een gevoel van fierheid en vol-

doening. Ik speel met de gedachte om bepaalde 

politici van dit land een uitwisseling naar Ottig-

nies cadeau te doen. 

Zoals een Waalse leerling het achteraf (in het 

Nederlands!) verwoordde: “Vaak zeggen we dat 

de Vlamingen goed Frans spreken en de Walen 

geen zin hebben om Nederlands te leren. Is dit 

waar? Ik denk dat dit clichés zijn. We verstaan el-

kaar en dat hebben we door onze uitwisseling 

ondervonden. Als iedereen zijn best zou doen, 

kunnen we tenminste iets goeds bereiken”  

(Marie Cornet). 

Wederzijds begrip, eerder dan wederzijds wan-

trouwen, lijkt ook ons een gezonder vertrekpunt 

en het doet deugd vast te stellen dat slechts één 

week nodig was om dit onze leerlingen aan den 

lijve te doen ondervinden. 

We kijken reeds uit naar de nieuwe taaluitwisse-

ling volgend schooljaar! De uitwisseling van dit 

jaar krijgt binnenkort nog een staartje. 

Op eigen initiatief vieren enkele leerlingen van 

4Wc binnenkort het begin van de vakantie 

met ... hun Waalse collega’s. 

Anne-Mie Verbeke

De winnaars van de quiz.
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HET TWEEDE BEDRIJf

eerste toneel

Bij het opgaan van het gordijn zien we een bosrijke omgeving bij val-
avond. Van rechts komt een groep jongelingen met zwaarbeladen 
rugzakken opgewandeld. Zij zien er moe, maar toch zeer vrolijk uit en 
voeren drukke gesprekken. Kort daarna komt van links een boswach-
ter aangewandeld met een duitse scheper aan de leiband. in de verte 
kan men af en toe de roep van een Waalse vink of een ooruil horen.

Boswachter: Mais c’est quoi ici? 

Allen: Bonjour monsieur!

Boswachter: D’où venez-vous?

Pjeir: Nous venu de hmm (doet alsof hij even nadenkt) Saint-Nicolas.

Boswachter: Il est déjà tard ...

Pjeir: Oui, oui, mais nous allons à Herbeumont.

Boswachter: Ah, Herbeumont! Mais c’est encore deux heures! (kijkt 

argwanend en hond gromt)

Pjeir: Nous sommes vraiment des sportifs.

Boswachter: Bonne chance! (De boswachter wandelt door en werpt nog twee 

keer een argwanende blik over zijn schouder)

Kaija: Seg, gaan wij echt tot in Herbeumont lopen? ’t Is echt al aan het 

schemeren en ik hoor de uilen dichterbij komen.

Ronny: Het wordt misschien toch wel eens stilletjesaan tijd dat we 

een plaatsje zoeken om te gaan slapen.

Maarten: Om de nacht door te brengen.

Ronny: Het is nu geen moment om te zeveren hé, er moeten knopen 

doorgehakt worden. Evert en Ellen maken vuur en Maarten, Lien, Lore 

en Kaija zetten de tenten op.

Ellen: Ik vind het hier best wel een idyllisch plekje. Dat vuur zal rap 

branden.

Lien: Wedden voor een rijsttaartje dat de tenten sneller opgezet zullen 

zijn?

Ellen: Allé, we hebben al iemand die morgenvroeg naar de bakker gaat 

lopen. (De meeste groepsleden zetten zich langzaam aan het werk terwijl een 

late wandelaar nadert)

Wandelaar: Ne goeie avond. Iek spreek ne beetje Nederlands. Gaan wij 

samen ne sigaar gaan smoren?

Lien: Wij roken niet meneer.

Wandelaar: Ja, maar iek bedoel gene sigaar, gaan wij ene toep gaan 

smoren?

Pjeir: Non monsieur, nous ne sommes pas interessés.

Wandelaar: Me speak English. Where you come from?

Pjeir: Monsieur, nous allons manger. 

(Late wandelaar waggelt beneveld weg)

Ellen: Het vuur brandt al hé! Waar blijft dat vlees?

Evert: Ge mut da iëst een bietje lautem branne veur de koule.

Maarten: (Blaast op handen) Oe-oe

Kaija: Allé serieus, maak liever iets om wat kleren te drogen in plaats van 

die beesten nog wat meer naar hier te lokken.

Lore: Zo nat zijn we nu toch ook niet. Het is goed dat we door de bossen 

zijn blijven lopen, anders hadden we niets droogs meer gehad.

Ronny: Aan dat kasteelke hadden we misschien toch maar beter eens 

gevraagd of we niet door hun ‘chasse’ mochten passeren in plaats van zo 

maar door het bos rond te lopen.

Ellen: Zot, dat was ik weet niet hoe cool.

Ronny: Is dat hier nog geen tijd om een worstje op te leggen?

Pjeir: Moet er niet wat water gekookt worden voor de spaghetteria’s ook?

Maarten: Serieus, we hebben nog niet genoeg water gezien vandaag 

zeker?

ardennentreKtocHt Voor VrijWiLLigers Zesde jaar

gezin van Paemel-gewijs verslag:  
welgezind in/van de buitenlucht

Personages:
Boswachter 

Wandelende Waal
Ellen
lore

Maarten
Evert
Kaija
lien
Pjeir

Ronny
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Pjeir: Zo een ‘Semoiske doen’ da scherpt de honger. Toch? Ik heb speciaal 

nog een paar slierten zeewier meegenomen voor de vegetariërs.

Lien: Waaw, rivierwier!

Evert: Kaija, zin die tinten naa al vaar oepgezet? En ni in ne stront gelak as 

giestere!

Allen: Kaija, die tenten!

Lore: Maar da meiske doet toch niets verkeerd!

Kaija: Serieus, ben ik hier de enige die moet werken tot ik er bij kreveer? 

Och hiere, och hiere, dat zijn toch dingen, dat zijn toch dingen!

(Er ontstaat rook in het kampvuur)

Maarten: Maar enfin, wat is dat hier voor een abominabele stank?

Ronny: Oei, mijn worstjes. Ik zal er wat boskruiden op doen, dan smaakt 

da terug gelijk nieuw. 

Pjeir: Kom pakt die maar al van het vuur.

Evert: Eet er ier iemand een gamil?

Allen: Kaija, gamellen! (Ronny begint de worstjes van het vuur te nemen en legt 

er kalkoenlapjes op)

Kaija: Ik heb er twee, is dat genoeg? We kunnen delen.

Ellen: (Gespeeld hautain) Son ton est d’ une impertinence!

Lore: (Alsof ze gelooft dat voorgaande repliek gemeend was) Allé, da meiske 

doe niemand geen kwaad.

Ronny: Whooooeee! (Spingt op als door een wesp gestoken)

Maarten: Oei, er zit een rupske in die gamel.

Pjeir: Dat is wel geen rups, dat is ‘un chenille’. 

Lore: (Ironisch) Goed Pjeir, de Stabel zou trots zijn. (Mompelt dat het ‘une’ is)

Maarten: Anders moeten we hem eens bellen om te vragen hoe het 

vandaag in Parijs geweest is met de vijfdes.

Kaija: Maar het is al half twee ...

Ellen: Ja zeg, met iemand die Parijs boven de Ardennentrektocht verkiest, 

moeten we geen medelijden hebben.

Lien: We hebben hem vanmiddag toch ook al gezien.

Pjeir: Diene zwerver met zijnen hond, ofwa?

(Maarten dommelt in bij het vuur)

Ronny: De kalkoenlapjes zijn klaar! (Oogjes blinken, een straaltje kwijl druipt 

langs zijn kin naar beneden)

Lien: En de vegetarische burgers?

Ronny: Eten jullie die niet rauw?

Lien: Voetjes omhoog! 

Evert: Die saucisse zin icht ni te freite. Die choclattetoert derjust in 

da cafeeke ee mau veul beter gesmokt.

(Ronny kwijlt ten tweede male)

Lore: We mogen blij zijn dat we nog eten hebben. Na die klauterpartij door 

dat half uitgewaaide bos scheelde het niet veel of ons stokbrood lag in 

de Semois.

Evert: Bwa, Ik paas dak mor ies in mauine nist gon krauipe. Ik zal maui wil 

wa spoare oem maare den e frietje mier te kunne steke.

Ellen: Zouden we ons niet nog een beetje zetten en zouden we geen 

glazeke melk drinken voor we gaan slapen? Het zal koud zijn vannacht.

Lien: Tegen dat die melk warm is! Voor mij een theetje. Of heeft Ronny al 

die theezakjes afgeschoten in het kampvuur?

Ronny: Het zal toch best zijn dat we niet te lang meer wachten om een 

uiltje te gaan knappen, het is ’s morgens zodanig vroeg op te zijn ...  

En dan stappen van den halver tienen in den ochtend.

Pjeir: Dames en heren, wees geslapen.

Allen: Slaapwel.

(Allen kruipen in hun tent. Eerst is er nog wat gestommel en de lichten flitsen 

nog een paar keer aan en uit in de tenten. Daarna wordt het langzaamaan stil.)

Ronny: Trouwens, is er nog muesli voor morgenvroeg?

Allen: Cruesli!

(Ronny kwijlt ten derde male in het oor van Pjeir. In de verte oehoe’t een uil)

L. Riské
L. Moonen
K. Sanders

E. De Saegher
P. De Geest

M. Van Looy
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Zegt de titel ‘A la recherche du temps perdu’ u 

iets? Het zevendelige boekwerk dat het pièce 

de résistance heet te zijn van Marcel Proust? De 

schrijver rakelt hierin herinneringen op uit zijn 

leven, voornamelijk zijn jeugd. Hoewel ik in wat 

komen gaat niet zo ver terug wens te gaan, wil 

ik jullie toch even meenemen naar een stukje 

‘verloren tijd’, meerbepaald naar de week van 

18 april tot 25 april die we met een groep en-

thousiaste vijfdejaars hebben doorgebracht 

in Polen. Om mijn geheugen op te frissen ben 

ik nog eens gaan grasduinen in mijn foto’s en 

– erg beknopt – reisverslag. Wat hierna volgt is 

dus een herinnering, en wat voor één!

Zaterdag 18 april
Na een vlekkeloze, zij het door lichte turbulentie 

verstoorde vlucht kwamen we zaterdagnamid-

dag veilig aan op de luchthaven van Katowice, 

zeventig kilometer ten westen van Krakau. 

Het is nog steeds een raadsel hoe het ons meer 

dan anderhalf uur gekost heeft om het centrum 

van deze voormalige Poolse hoofdstad te be-

reiken. Zware snelheidslimieten, een lichtjes af-

tands wegdek, een totaal incompetente chauf-

feur of een willekeurige combinatie van het 

voorgaande? Bij aankomst aan het busstation 

zijn we enkele inlichtingen gaan inwinnen voor 

de uitstappen die we nog gingen maken en kre-

gen we een eerste bevestiging dat de taalbarriè-

re in dit land bij wijlen bijzonder hoog zou zijn. 

Nadien zijn we gepakt en gezakt de hele stad 

doorgetrokken op zoek naar de jeugdherberg. 

Voor velen van de ons toevertrouwde leerlingen 

bleek dit een eerste fysieke uitdaging te vormen 

van de week. Een – niet door iedereen even 

gesmaakt – avondmaal later (zestienjarigen zijn 

een erg moeilijke doelgroep om voor te koken 

als ‘McDonald’s’ niet inherent is aan het hen 

voorgezette voedsel!) zijn we vervolgens onder 

een nog steeds staalblauwe hemel met z’n allen 

de stad ingetrokken: de rivier de Wisła (spreekt 

uit: Wiswa), de versterkte vesting Wawel, de 

prachtige Rynek Główny (Grote Markt) met haar 

Lakenhal en haar Mariakerk ... Het dient gezegd: 

Krakau is in alle opzichten een mooie en fascine-

rende stad!

Zondag 19 april
Na een weldadige nachtrust werden we begroet 

door een stralende zon. En laat dat nu voor eens 

een keertje niet de bedoeling geweest zijn! Die 

bewuste zondag ging het namelijk richting con-

centratiekampen Auschwitz en Birkenau ... Al-

lerminst het mooiste verhaal in onze geschiede-

nisboeken, maar één dat absoluut verteld moet 

worden! Eigenlijk moet je er geweest zijn om de 

Een ervaring  
om niet te missen
We waren allemaal toch wel wat verschoten 

hoe weinig alles daar kost, maar in verhou-

ding met hun loon was het voor Polen niet 

goedkoop. Een paar van mijn vriendinnen 

sliepen in een groot huis en hadden een 

grote mooie auto, maar zelf leefde ik in een 

klein appartement en moest ik mijn tanden 

poetsen boven het bad en mij douchen op 

mijn knieën. Mijn gastgezin was zeer vriende-

lijk, alleen was communicatie moeilijk omdat 

de ouders geen Engels konden. Maar dan 

speelde mijn Poolse host voor tolk en dan 

was dat probleem ook weer opgelost. Als ik 

deze ervaring nog eens opnieuw zou mogen 

beleven dan zou ik dat zeker zien zitten!

Barbara Coucke

5HWB Van 18-25 aPriL naar PoLen

dzien dobry, Polska!
Voor mij stond deze reis in het teken van het weerzien:  
in september 2004 had ik voor het eerst kennis gemaakt met de wat 
grauwe Noord-Poolse stad Grudziadz, met onze partnerschool en haar 
ronde directrice, die door de leerlingen matka (moeder) wordt genoemd, 
en de ijverige projectverantwoordelijke Marlena. later kwamen daar 
de jongere leerkrachten Ewelina en Anja bij. 

Vorige zomer was ik verliefd geworden op de 

fantastische stad Krakau en had ik de huiver van 

Auschwitz en Birkenau aan den lijve gevoeld. En 

niet in het minst, sinds nieuwjaar had ik afscheid 

genomen van de school (nvdr.pensioen!), en dus 

ook van 5 HWb.

Ik was ten zeerste benieuwd hoe jongere col-

lega Pieter (De Geest) en de leerlingen met 

Het relaas van een Poolreiziger

deze (voor hen nieuwe) confrontaties zouden 

omgaan.

Zij hebben het proberen verwoorden, elk op zijn/

haar eigen manier, vanuit een heel persoonlijke 

invalshoek, in een eigen stijl. We laten hen aan het 

woord.

Guido Verstraeten
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volle omvang te vatten van wat er gebeurd is 

ten tijde van het naziregime. Zoals ik in een van 

mijn toeristische gidsjes las: “Iedereen dient hier 

ooit geweest te zijn, om dan nooit meer terug 

te komen.” De bergen schoenen, brillen en de 

hopen menselijk haar (stuk voor stuk slechts een 

fractie van wat het ooit was), de foto’s van de 

gevangenen (sommigen vol vertrouwen grijn-

zend in de camera, anderen duidelijk blijk ge-

vend van een zeker voorvoelen van wat hen te 

wachten stond) en de griezelige uitgestrektheid 

van Birkenau lieten een onuitwisbare indruk op 

ons na. 

Lees er ‘Is dit een mens’ van Primo Levi of ‘Onbe-

paald door het lot’ van Imre Kertész maar op na 

voor de menselijke verhalen achter deze gruwe-

lijkheid. Terwijl de leerlingen die avond in Kra-

kau een paar uurtjes vrij kregen om de stad en 

de plaatselijke horeca te ontdekken, zijn Guido 

en ikzelf naar de joodse wijk Kazimierz getrok-

ken. Het was goed te zien dat er toch duidelijke 

tekenen van wederopbouw zijn, al hoorde ik 

dat de minderheid van de inwoners aldaar nog 

echte joden zijn. Ach ja, de toeristen willen ook 

wat en al is het geserveerde eten allesbehalve 

koosjer (in de letterlijke zin van het woord), het 

idee doet toch ook al iets!

Maandag 20 april
Na het inpakken van onze bagage zijn we naar 

het station getrokken waar we de trein namen 

richting Grudziadz, de eigenlijke bestemming 

van onze trip. Een geanimeerde reis die ons 

van zuid naar noord dwars door Polen voerde, 

langs schier eindeloze naaldbossen, meertjes 

en verspreide boerderijtjes, maar evenzeer langs 

lelijke fabrieken, verkommerde stationnetjes en 

vuile buitenwijken. Polen, een Janusland! Na elf 

uur (!) treinen werden we ‘s avonds laat opge-

haald door de respectieve Poolse gastvrouwen 

en -heren. De meeste onder ons werd thuis, 

ondanks het late uur, nog een volledige maal-

tijd voorgezet. Een erg typisch aspect van de 

Poolse gastvrijheid is duidelijk het veel en vaak 

aanbieden van eten! Soms is het toch een beet-

je schrijnend. Een Pool zal er werkelijk álles aan 

doen om het zijn buitenlandse gasten naar de 

zin te maken.

Dinsdag 21 april
De eerste dag op onze partnerschool. Bij aan-

vang hebben de leerlingen ons rondgeleid 

doorheen het vrij overzichtelijke gebouw. Ons 

verblijf was blijkbaar zodanig groot nieuws dat 

zelfs de plaatselijke televisie was komen op-

dagen voor een interview. Als je het Guido erg 

vriendelijk vraagt, wil hij je misschien zelfs de 

dvd uitlenen met zijn Poolse tv-debuut! Daarna 

zijn we ontvangen op het stadhuis waar we een 

speech kregen van de vice-president van Grud-

ziadz (als een stad meer dan 100,000 inwoners 

heeft mag de burgemeester zich blijkbaar presi-

dent noemen) in het Pools, simultaan getolkt in 

het Engels. Toen was het de beurt aan de Bel-

gen in het Engels, simultaan getolkt in het Pools. 

Nadien zijn we roemrijk ten onder gegaan tij-

dens de obligate basketbalmatch tegen de Pool-

se kampioenenploeg, voornamelijk door een 

duidelijk gebrek aan tactiek en zuurstof. Maar 

geef toe, 16-26 is nog net leefbaar! Alsof wij ook 

nog maar een greintje energie over hadden, 

werden we nadien verwacht op een initiatie 

Poolse volksdans. Het kwam mij echter vreemd 

genoeg voor dat die ‘typisch Poolse’ muziek bij 

minstens twee van de dansen iets was wat erg 

klonk als onze eigen Laïs!? Onmiddellijk daarna 

was er een samenkomst op een weiland bij een 

manege, waar we worsten geroosterd hebben 

boven een kampvuur, terwijl Poolse (en Engelse) 

liederen werden aangeheven. 

Woensdag 22 april
Vandaag stond Torun op het programma, een 

sympathiek middeleeuws stadje anderhalf uur 

rijden ten zuiden van Grudziadz. Heel fijn, al-

hoewel men zich afvraagt waarom het dan niet 

richting Gdansk ging, dat evenzoveel kilometers 

van onze tijdelijke thuisstad verwijderd is – maar 

dan in de tegenovergestelde richting. In Torun 

werden we verwelkomd door een studente ge-

schiedenis die ons op erg deskundige manier 

vergastte op een rondleiding door de stad. Die 

werd in de namiddag gevolgd door een inter-

actieve toer door het planetarium en een cursus 

peperkoekmaken. Al bij al een geslaagde dag, 

die ’s avonds als vanouds bekroond werd met 

een kanjer van een diner.

Donderdag 23 april
Die ochtend was het aan onze leerlingen om 

hun werkjes in verband met WOII voor te stellen 

aan hun Poolse compagnons. Hoewel ze dui-

delijk blijk gaven van een diepgravende kennis, 

was de voorbereiding wegens de voorbije paas-

vakantie een beetje in het honderd gelopen, en 

dat manifesteerde zich soms pijnlijk duidelijk. Na 

een quiz over Poolse geschiedenis en gebrui-

ken werden we in groepjes verdeeld en op pad 

gestuurd om Grudziadz beter te leren kennen. 

Voor velen onder ons was het die ochtend even 

een verademing om niet naar een gids te moe-

ten luisteren, dus hebben we er alle tijd voor ge-

Klein behuisd, maar gastvrij
Ik vond de reis in het algemeen heel fijn! Het is echt een toffe ervaring geweest, iets dat we nooit 

meer zullen meemaken. De eerste 2 dagen in Krakow waren geweldig, het is een prachtige, ro-

mantische stad en de avonden op het plein waren dan ook supergezellig! Auschwitz en Birkenau 

waren wel heel heftig, nu pas beseften we goed wat er toen allemaal gebeurd is. Toch iets dat je 

echt met je eigen ogen moet hebben gezien.

Ik werd hartelijk ontvangen in mijn gastfamilie, maar toch was ik een beetje geschokt. Het huis 

waarin ik verbleef was héél klein, de ouders sliepen elke nacht in de living, en in hun badkamer 

paste juist een douche. Ik woonde op de achtste verdieping en had geen lift. Ondanks alles heb 

ik me toch goed gehad bij deze familie. Karolina, mijn Poolse host, heeft heel goed kunnen verta-

len tussen mij en haar gezin. (...)

Fien De Bruycker

Véél eten
De eerste twee dagen in Polen waren zeer 

leuk omdat we dan met de hele klas in een 

jeugdherberg verbleven. De sfeer was dik in 

orde en het groepsgevoel is in die twee da-

gen gegroeid. Wat heel indrukwekkend was, 

was Auschwitz-Birkenau. Daar werden we 

allemaal stil, vooral in Birkenau omdat dat 

groter is dan Auschwitz en alles nog ‘echt’ 

leek (geen museum dus). Het verblijf in het 

gastgezin was wel even wennen. Ze hebben 

rare gewoontes (vb: veel eten, ...). Ik zal deze 

reis zeker nooit vergeten!

Griet Van Raemdonck

<<<
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nomen om van het prachtige weer te genieten, 

ondertussen rustig keuvelend over de voorbije 

dagen. Tenslotte hadden onze Polen een well-

nesservaring voor ons op het getouw gezet: 

een aantal uur ronddobberen in zilte (pekel)

baden en dan helemaal onderuit gaan liggen 

rond een soort gigantische gevlochten zuil waar 

datzelfde zoute water vanaf droop. Een hoogst 

rustgevende en plezierige ervaring, met als ex-

tra voordeel dat zwemmen me steeds bijzonder 

hongerig maakt zodat ik voor een keertje de mij 

voorgezette portie eens aankon!

Vrijdag 24 april
Tijdens onze laatste volledige dag in Polen wer-

den we meegetroond naar Malbork, alwaar het 

slot Mariënburg gelegen is. Deze vesting was 

sinds 1309 het hoofdkwartier van de Duitse – of 

Teutoonse – Orde. Het eigenlijke ‘kasteel’ omvat 

veel meer dan dat: diverse slaapzalen en eetza-

len, wachttorens, een kapel, ... Volgens de gids, 

die ons toch bijna drie uur onderhield met haar 

uitleg, zou je om alles grondig te bezoeken ei-

genlijk een aantal dagen nodig hebben. Iets in 

de blik van zowel de Poolse als Belgische leer-

lingen leerde mij dat ze hun bezoek eigenlijk 

reeds als grondig genoeg beschouwden. Na 

de rondleiding had iedereen een goed uur de 

tijd om te gaan lunchen, wat er bij het meren-

deel van onze leerlingen weer op neerkwam die 

onvermijdelijke McDonald’s met een bezoek te 

vereren. Na een behouden rit huiswaarts zijn we 

die avond nog even met zijn allen samen geko-

men voor een optreden van enkele van de Pool-

se leerlingen. Ik denk niet dat ik drie nummers 

kende, hoewel ze slechts twee eigen nummers 

speelden; Polen heeft heel duidelijk een bloei-

ende muziekscène met – voornamelijk – Poolse 

teksten die door iedereen uit volle borst werden 

meegebruld. Daar kan de Nederlandstalige mu-

ziek nog een puntje aan zuigen!

Zaterdag 25 april
Het is een huizenhoog cliché, maar het is ver-

bazingwekkend hoe snel de tijd gaat als je je 

amuseert. Voor ik het wist zaten we alweer op 

de bus, die ons deze keer richting Warschau zou 

brengen, terwijl we uitgezwaaid werden door 

alle Poolse gastgezinnen. De eerste traantjes 

vloeiden ... In Warschau werd onze zoektocht 

naar bustickets en de opstapplaats voor de bus 

die ons richting luchthaven zou brengen lichtjes 

bemoeilijkt doordat klaarblijkelijk alle motorrij-

ders van Polen eensgezind hadden beslist net 

die namiddag uit te rijden. Nadat het verkeer 

langzaam terug op gang kwam, vonden we een 

bus waar we ons in betrekkelijk comfort konden 

bijwurmen, inclusief onze bagage en zakken vol 

souvenirs. Na een voorspoedige vlucht en een 

korte busrit huiswaarts, kwamen we allemaal 

met gemengde gevoelens aan in de Hofstraat: 

goed weer, bekende grond onder onze voeten, 

maar met ons hart nog in het Poolse hinterland.

Herinneringen ... Die enkele foto’s en die paar 

regels tekst kunnen je in één keer terugwerpen 

in het verleden. Je herinnert je nieuwe dingen, 

verrassende dingen, dingen die je dacht verge-

ten te hebben. Maar wat me nog het meeste 

terugkatapulteert naar toen zijn de vrolijke en 

enthousiaste reacties van mijn jonge medereizi-

gers van 5HWb. Bedankt, gasten, voor deze fijne 

ervaring. En bedankt, Guido, om deze ervaring 

met mij te hebben willen delen!

Pieter De Geest

Treinreizen om in te lijsten
Na een paar dagen jeugdherberg stapten we op de trein voor waarschijnlijk de meest ongewone 

rit van ons leven ... We zitten in een coupé (terwijl het buiten stralend weer is) en volgens mij 

wordt de trein aangedreven door kolen ( ik begrijp nu waarom Marek zo verwonderd was over de 

snelheid van onze Belgische treinen). 

Een heuvelachtig landschap wordt ononderbroken verstoord door huizen, rommel en ontelbaar 

veel kilometers elektriciteitskabels. 

Wat ik mij vooral van Krakau herinner (buiten de jeugdherberg) zijn de kleine winkeltjes die je 

overal langs de weg vindt. Uitgebaat door oude vrouwtjes die waarschijnlijk wat moeten bij-

verdienen. Hier is er dikwijls van hygiëne maar weinig te merken. Je ziet hier ook overal bomen 

waarvan de stam wit is geverfd (om insecten tegen te gaan maar ook tegen de koude in de 

winter).

Na 4 uur reizen op de trein kwam ik tot de conclusie dat auto’s voorrang hebben op onze trein. 

Wanneer we een overweg naderden, dan vertraagde onze trein om te kijken of er geen auto’s 

kwamen en ze, indien nodig, voorrang te geven. 

Nog enkele uren later is de trein al minstens 2 keer gestopt: in totaal een half uur stilstaan. De 

rommel bleef ons volgen maar de zonsondergang was prachtig. De rit werd ook enger, nergens 

zag je straatverlichting . Ons gastgezin kwam dichterbij! (...)

Jelle Mels

Klassfeer
De reis naar Polen was echt een unieke erva-

ring. Krakow is echt een mooie stad, vooral 

‘s avonds. De klassfeer was echt super. Het 

moment da we onze gastgezinnen gingen 

ontmoeten was zeer spannend. Uiteinde-

lijk is alles goed verlopen en waren ze heel 

vriendelijk. Op korte tijd heb je een speciale 

band gemaakt met je gastgezin. Polen is een 

heel mooi land. Het is een land waar je zelf 

niet snel naar op reis zou gaan, dus ben ik 

heel blij dat ik er geweest ben.

Jante Vanhoeck

Message from Polen!
“Our students are still talking about their 

new friends. I’m sure that the majority of 

them will continue this friendship and at 

least exchange e-mails. They have already 

written some articles to our local newspaper 

and now they are preparing a collection of 

photos and memories connected with your 

stay.”

Twee dingen
Er zijn maar 2 dingen die ik kan zeggen:

Polen was superdeluxemegamachtig en echt 

gewoon een superervaring die ik gewoon 

direct opnieuw zou willen beleven en ten 

tweede: Ik wil terug!

Maud Janssens
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het schooljaar is een nozem, een snelheidsdui-

vel, een puber op een brommertje die scheurt 

langs aarden wegels en vogels in het bos ver-

schrikt doet opvliegen. Het is een nozem, die 

voorbijraast alsof hij in een eeuwige achtervol-

ging verwikkeld is. Op de vlucht voor ... waar-

voor eigenlijk?

Ik word er een beetje melancholisch van, want 

ik moet schoorvoetend toegeven dat de Italië-

reis voor mij steeds weer het begin, maar ook 

het einde betekent van alweer een schooljaar. 

(Ik weet het, ik ben er best vroeg bij.)

Eind en ... begin
De Italiëreis luidt alleszins het begin in van de 

laatste rechte lijn naar een welverdiende vakan-

tie. De eindreis is de springplank naar juni. Juni 

(en vooral juli) is dan weer het begin van park-

feesten, van barbecues met verloren gewaande 

vrienden, van opwaaiende zomerjurken en een 

eindeloze reeks zomerliefjes. Juni is zonnebrand, 

zand tussen je tenen, festivals, sproeten op een 

wipneusje, ballonnen gevuld met water en 

’s nachts onder een open sterrenhemel weten 

dat het nog twee maanden goed weer zal zijn. 

Maar de Italiëreis is ook het begin van een einde. 

Alweer een schooljaar gooit straks z’n mantel 

over de heg: het einde van een hele middelbare 

schoolcarrière voor de meeste – hopelijk althans 

– Italiëreizigers. Onherroepelijk zijn we weer een 

jaar verder. De nozem scheurt onversaagd voort 

alsof z’n leven ervan afhing.

Maar laat ik niet te veel op de feiten vooruit 

lopen: de laatste hindernis moet nog komen. 

Slechts fluisterend, onder gesnoerde mond, mo-

gen we spreken over het grote monster dat nog 

voor de deur staat. Ik weet best hoe de examens 

vaak een ongezonde dosis zenuwen met zich 

meebrengen. Vandaar deze gouden tip: ontspan 

op tijd en stond. Een ideale ontspanning tijdens 

het blokken, wanneer emmers angstzweet langs 

alle mogelijke poriën het vege lijf hebben verla-

ten en er geen paniektranen meer te huilen zijn, 

is het mijmerend wegdromen naar drie april, de 

laatste schooldag vóór de paasvakantie voor ve-

len, de eerste reisdag voor de Italiëreizigers.

Vlotte start, behalve ...
De Italiëreis dus. Ik geloof dat de stereotiepe zin 

om een reisverslag te beginnen, deze is: “Gepakt 

en gezakt stonden we op *vul datum in*, voor 

dag en dauw aan de school te wachten op de 

bus die ons naar *vul bestemming in* zou voe-

ren.” Dan zouden er natuurlijk ook woorden 

volgen als “onder deskundige leiding van *vul 

namen van leerkrachten in*”. Wat een geluk dus, 

dat ik dit reisverslag niet op die manier begin. Ik 

ga als volgt van start: 

De slaapkorstjes nog in de ogen, zeulend met te 

zwaar gepakte valiezen en kirrend bij het weer-

zien van de vriend(inn)en, veegden 63 leerlin-

gen de natte ouderkussen van hun wangen, al-

vorens in de bus naar Charleroi te stappen. Ikzelf 

schaarde me bij de andere gidsen. Zoals steeds 

boog ik ootmoedig het hoofd voor zoveel wijs-

heid: Erik Bielen, Tom de Paepe, Isabelle Van 

Lemmens, Vincent De Meyer, Marc Buytaert en 

diens echtgenote Lydia. Een select gezelschap 

waarbij ik me nu al voor het derde jaar op rij 

mocht voegen. Een eer, want het zijn stuk voor 

stuk briljante gidsen en dat hebben ze ook deze 

reis bewezen.

Het is een traditie geworden dat bij de start van 

de reis één of andere kleinigheid lijkt mis te lo-

pen: iemand merkt bijvoorbeeld veel te laat dat 

hij z’n paspoort is vergeten op de bureautafel 

thuis, valiezen wegen plots ettelijke kilo’s extra, 

vloeistoffen allerhande zitten in de handbagage 

verstopt en dienen op de luchthaven achter-

gelaten te worden, ... kortom, alle kleine tegen-

slagen waardoor elke schoolreis lijkt geplaagd 

te worden. Niets daarvan dit jaar, zo bleek. De 

busrit naar Charleroi, het inchecken op de lucht-

haven en de vlucht naar Firenze verliepen allen 

– wonder boven wonder – vlekkeloos. Zelfs de 

treinrit naar het centrum van het zonovergoten 

Firenze kwam recht uit het boekje. 

‘Tradities moeten toch in stand worden gehou-

den’, moet historicus Tom De Paepe hebben 

gedacht, toen hij besloot z’n bagage te laten 

itaLiëreis 2009

de Laars,  
je moet ervan 
houden ...

Het schooljaar is geen oude 
grijsaard, schuifelend met een 
wandelstok. Het schooljaar 
kuiert niet onzeker door het park 
met een broodzak vol kruimels 
in z’n hand. Het schooljaar staat 
niet stil bij het vijvertje om mee-
warig de eendjes te voederen en 
met wazige blik voor zich uit te 
staren. Maar ... 

<<<
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ontvreemden vlak voor het hotel in Firenze, toen de reis nog niet eens 

goed en wel begonnen was. In zak en as, omdat z’n zak er niet meer was, 

zo iets.

Yasmine D’hanis besloot nog een verwoede poging te ondernemen om 

de gestolen kledij alsnog te recupereren. Ze stormde een kledingszaak bin-

nen waar ze – althans dat dacht ze – meneer De Paepe’s tas had zien staan. 

Het heeft helaas niet mogen baten, maar het typeert wel de leerlingen die 

we onder onze vleugels mochten nemen op deze reis: begaan, enthousi-

ast en klaar om voor elkaar in de bres te springen. 

firenze: 3 april-4 april
Kent u de Franse schrijver Stendhal? Ik had in elk geval nog nooit van 

hem gehoord. Waarschijnlijk was (is) dit een gat in mijn en uw cultuur, 

ter grootte van het Waasland en omstreken, maar zoals steeds hou ik m’n 

plamuurmes in de hand om de grootste gaten gezwind te dichten: ’s 

mans literaire werken zijn een beetje op de achtergrond verzeild geraakt, 

maar hij is er toch in geslaagd om de annalen in te duiken als naamge-

ver van een medische aandoening. Welke aandoening, vraagt u? Wel, op 

Wikipedia – niet gebruiken voor estheticawerkjes trouwens – kan je het 

volgende lezen: 

Het Stendhal-syndroom is een psychische aandoening die optreedt als ie-

mand volledig overrompeld wordt door de schoonheid van kunst. Licha-

melijke verschijnselen zijn een versnelde hartslag, duizeligheid, verwarring 

en flauwvallen. In ernstige gevallen treden soms zelfs vormen van manie, 

hallucinaties of andere psychotische verschijnselen op. De aandoening is 

genoemd naar de 19e-eeuwse Franse schrijver Stendhal (pseudoniem van 

Marie-Henri Beyle), die in zijn werk gedetailleerd beschreef hoe hij in 1817 

tijdens een bezoek aan Florence emotioneel werd aangegrepen door het 

artistieke karakter van de stad. Er zijn door de jaren heen meerdere geval-

len bekend van toeristen die duizelig worden of flauwvallen bij het aan-

schouwen van kunst in Florence, met name in het Uffizi-museum.

De symptomen komen me bekend voor, moet ik zeggen. Sommige leer-

lingen bleken namelijk te lijden aan dit syndroom en vooral ’s avonds lijkt 

de ziekte de kop op te steken . Als begeleider heb je daar natuurlijk alle 

begrip voor. Bij mij persoonlijk uit deze aandoening zich vooral in een to-

taal gebrek aan oriëntatie bij wandelingen, gidsbeurten, zoektochten naar 

het punt van afspraak of pakweg de hotelkamer, ... u kan het niet zo gek 

genoeg verzinnen of ik loop er vast verloren bij. Gezien de dikte van mijn 

brilglazen en mijn enigszins onorthodoxe manier van kaartlezen, mag het 

dan ook niet verwonderlijk heten dat mijn groep, tijdens de eerste verken-

nende wandeling doorheen Firenze naar San Miniato Al Monte een heuse 

Giro d’Italia heeft moeten doorploeteren. Maakt u zich vooral geen zorgen: 

we zijn uiteindelijk ook geraakt op het Piazalle Michelangelo en dat ik de 

leerlingen met pijnlijke voetjes opsolferde, neem ik er graag bij. 

Firenze bleek alleszins ook dit jaar weer een voltreffer: niet alleen het Uffizi, 

maar ook de duomo en zijn koepel, de palazzi, de ponte vecchio en de eni-

ge plensbui uit de reis hebben menig leerlingenhartje veroverd. 

Firenze, je moet ervan houden ...

Met tussenstop in Siena naar Rome: 5-8 april
Een Italiëreis zonder Rome is als een wagen zonder wielen, een voetbal-

ler zonder benen, Siena zonder Duccio of Tom De Paepe zonder bagage. 

Rome laat je nu eenmaal niet links liggen. Lydia had zich in Firenze alvast 

over de garderobe van meneer De Paepe ontfermd – hij zag er trouwens 

puik uit in die nieuwe Italiaanse hemden, dat moet gezegd – en ikzelf had 

me ontfermd over Duccio’s Maesta in Siena. Ook Maria zag er nog steeds 

puik uit, in haar blauwe gewaad, ook dat moet gezegd. Isabelle Van Lem-

mens en Marc Buytaert ontfermden zich ondertussen over de stadswan-

deling doorheen Siena en ook dit moet gezegd: zij zien er nog steeds puik 

uit, al dan niet in een ‘marcelleken’. (Misschien een idee voor de viering van 

250 jaar SJKS? Een SJKS-marcelleken?)

Wat Firenze voor Stendhal was, is Rome nog steeds voor mij: ik word spon-

taan week in mijn benen wanneer ik het Forum Romanum nader, wanneer 

ik als het ware Cicero kan ruiken en Caesars kleverige bloed van de muren 

in de Curia zie druipen, wanneer ik het gerinkel van de geldstukken hoor 

weerklinken die Caligula vanop de Basilica Julia tussen het volk gooide. Ik 

word duizelig wanneer ik mag flaneren op de Piazza Navona en mag aperi-

tieven op de Campo dei Fiori. Ik krijg tranende ogen wanneer ik in het Co-

losseum vertel over de heldendaden van menig gladiator en het Vaticaan 

en de beelden in de Capitolijnse musea vervullen mij van een dusdanig 

ontzag dat ik af en toe een pauze moet inlassen om m’n adem terug te 

vinden. Ostia en de Centrale Montemartini zijn zo indrukwekkend mooi 

dat ik hen vanaf heden ‘mijn kleine paradijsje op aarde’ zal noemen. 

Ook leerlingen bleken onderhevig aan wat de geschiedenis zal ingaan als 

het Verougstraete-syndroom. (Voor de symptomen, zie hierboven.) Jesse 

Van Gijsel duikelde met zo’n enthousiasme het Circus Maximus in dat z’n 

benen niet meer konden volgen en Lien Moonen barste in een vreugde-

dans uit, van zodra ze Romeinse bodem voelde. 

De Romeinse bodem begon op haar beurt te rommelen en te daveren van 

zodra wij in Rome aankwamen. Ik ben er nog niet helemaal uit of wij ons 
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ook persoonlijk verantwoordelijk moeten voelen voor de vijf (5!) aardbe-

vingen die Italië hebben geteisterd tijdens ons verblijf alginder. Honder-

den mensen lieten het leven, talloze gezinnen zagen hun huizen, met hard 

labeur en zuurverdiende centen opgebouwd, tot schroothopen herleid, 

gebouwen die er al decennia stonden, stortten als weke kaartenhuisjes in 

elkaar, ... dagenlang stonden de aardschokken in Italië centraal in het we-

reldnieuws. En mevrouw Van Lemmens? Die heeft er niets van gemerkt. 

’s Nachts slaapt zij, moet u weten. Om mevrouw Van Lemmens wakker te 

krijgen moet je met een drilboor naast haar hoofdkussen tekeer gaan als 

een losgeslagen waanzinnige, terwijl een legertje rugbyspelers aan haar 

bed staat te sleuren.

Rome, je moet ervan houden ...

Assisi en Ravenna: 9-10 april
In Assisi is het SJKS al jarenlang vaste gast. We zijn er als het ware niet weg 

te slaan. Ik begrijp ook best waarom: Assisi is een rustpunt in de reis. Plots 

verlaat je de gezellige drukte van de grootsteden en vind je jezelf terug in 

de heuvelachtige natuur rond Assisi. Wijngaarden. Olijfbomen. Rijzige ci-

pressen. Vogeltjes die fluiten alsof hun leven ervan af hing. Bloesems! Geen 

wonder dat Fransiscus hier z’n zonnelied heeft geschreven. Geen wonder 

dat het College al 50 jaar lang telkens weer naar hetzelfde hotel afzakt om 

te genieten van dit pittoreske stadje. Geen wonder dat meneer De Meyer 

hier, na een lange wandeling naar de Carceri, een bezinningsmoment wil-

de houden en ons op Witte Donderdag (een voetwassing was uiteraard op 

z’n plaats ...) toch eventjes wilde doen stilstaan bij al hetgeen rondom ons. 

Het was trouwens ook in deze stad dat een onverwachte bezoeker ons 

selecte gezelschap kwam vervoegen, althans voor twee dagen. Niemand 

minder dan meneer Roggeman dook – als een Aladin uit een toverlamp – 

op in ons hotel!

Ravenna was de voorlaatste halte van deze reis. Ravenna, dat bekend staat 

voor z’n talloze mozaïeken kreeg misschien niet de onverdeelde aandacht 

die het eigenlijk verdient. Alle neuzen stonden immers al in de richting van 

La Serenissima, de klap op de vuurpijl: Venetië!

Assisi en Ravenna, je moet ervan houden ...

Venetië: 11-12 april
Toen ik als leerling voor de eerste keer naar Venetië kwam, was ik niet da-

delijk gewonnen voor haar charmes. Ik weet niet precies waaraan dat lag. 

Ik heb toen voor Ic Hou een tekstje geschreven waarin ik haar ‘de stad van 

1001 geuren’ heb genoemd. Misschien was ik te jong, dat zou wel eens 

kunnen. 

Ik heb mijn mening grondig moeten herzien sindsdien. Venetië is de pa-

rel van Italië, het neusje van de zalm, het glazuur op een koffiekoek. De 

ware charme van Venetië zit niet in de gondeliers. Je kent het type wel: 

blokjes op de plaats waar normale mensen een (beginnend) buikje heb-

ben – lichtjes gebruinde huid – gebleekte tanden – zonnebril in de haren. 

Kortom, een figuur die er plezier in schept zichzelf te bewonderen in de 

spiegel en er heilig van overtuigd is dat meisjes het prettig vinden nageflo-

ten te worden op straat.

De ware charme van Venetië zit iets dieper verborgen: in de idyllische 

schouwen op de prachtige huizen, in de bizarre straatnamen, in de wanor-

delijke wirwar van kleine steegjes (hopeloos, maar dan ook echt hopeloos 

verloren lopen!), in de kleine winkeltjes, in de lekker koffie, in de te dure an-

dere dranken, in de waterwegen, in de aanlegsteigers, ... Ieder die Venetië 

ooit heeft bezocht, zal het beamen: je sluit Venetië in je hart. 

De tien dagen in Italië zijn helaas in een zucht voorbij. De herinneringen 

zullen gelukkig langer blijven. 

Op Italiëreis – en hiermee wil ik afsluiten – leer je de leerlingen en de col-

lega’s ook op een heel andere manier kennen. Zelfs die kleine, duistere 

kantjes die ze liever verborgen zouden houden voor de buitenwereld ont-

dek je langzamerhand. Interesse iemand? Oké, omdat u het zo lief vraagt. 

Wat hebben we tijdens deze Italiëreis zoal geleerd? (Let op, nu komen de 

insider-grappen.)

< Tom De Paepe en Vincent De Meyer hebben een grote voorliefde voor 

de Griekse tempels, meer bepaald voor frontons.

< Camille Van Damme is pas sinds 2002 in Vlaams-sprekend gebied.

< Lydia en Isabelle Van Lemmens zijn fervente fans van psalm 148, geti-

teld ‘Pakt’ em!’

< Onze meisjes vallen in de smaak bij de Italiaanse mannen (die blikken 

op straat!). Ook onze buschauffeur, de immer voorname Mario, liet zich 

een ‘Mah, si!’ ontvallen.

< Voor een reis van 10 dagen heb je slechts enkele onderbroeken en 

één extra broek en hemd nodig. Met dank aan Tom De Paepe voor dit 

inzicht. 

En ik? Ik hoop stiekem dat de nozem van het schooljaar weer als een ra-

zende tekeer gaat. Voor je het weet mag je weer naar Italië trekken ...

Matthias Verougstraete
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Toch is het dit dat 62 leerlingen vol goede moed 

begonnen. Gewapend met slechts 15 kilo baga-

ge (maximum) en een rugzak en een gróte dosis 

goede moed begaven we ons (om goed 4 uur!) 

naar Zaventem.

Daar namen we het vliegtuig richting Athens 

National Airport.

Na regen komt ... 
In Athene werden we begroet door stralend 

weer. Geflankeerd door een mooi zonnetje be-

reikten we ons hotel. De volgende dag begon 

de pret. In de gietende regen gingen we Athene 

verkennen.

Drie uur en 300 liter water later kwamen we aan 

in ons hotel. Tot op het bot doorweekt.

Dit was echter maar een kleine domper. Vol goe-

de moed maar een beetje twijfelachtig waag-

den we ons de volgende dag weer in Athene. 

En ditmaal hielden we het zelfs droog.

Stenen vertellen
Zeggen dat we een beetje cultuur opgesnoven 

hebben op deze reis zou een licht understate-

ment zijn: ogenschijnlijk werden we heen en 

weer gestuurd van een hoop stenen naar een 

andere hoop stenen naar een museum en te-

rug naar een hoop stenen. Maar dit was slechts 

schijn. Achter elke steen bleek een verhaal schuil 

te gaan. Bij gebrek aan veel of verstaanbare 

uitleg van de gids wisten mijnheer Faems, me-

vrouw Snoeck, meneer Van Wambeke en me-

vrouw Dejonghe verhaal na verhaal op te dissen 

over deze ogenschijnlijk dode hopen aarde.

En zo ging het in Athene, Delphi, Olympia, Epi-

dauros en god weet welke andere plaatsjes we 

nog passeerden.

Toch waren het niet enkel de boeiende stenen 

en beelden zonder hoofd, armen, neus of an-

dere voor mannen noodzakelijke ledematen 

die de reis onvergetelijk maakten, en zelfs niet 

grieKenLandreis 2009

Welcome to greece 
Met een zestigtal leerlingen en vier leerkrachten het vliegtuig op en naar een verre bestemming trekken:  
het blijft gewaagd.
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het brabbelen van mijnheer Faems in een schijnbaar debiel taaltje (dat de 

buschauffeur even onbegrijpelijk beantwoordde): de sfeer in de groep was 

gewoonweg zalig! 

Special guide!
En de gids!? Met ogen van een kunstkenner wist hij menig schatheuvel 

analytisch te ontleden.

Zijn organisatorisch talent was echter tanende. Zo duurde het 20 minuten 

voor hij merkte dat we blijkbaar op een verkeerde bus zaten. Zélfs wanneer 

leerkrachten meermaals heroïsch tussenkwamen, bleef hij jolig broeden 

op de busbanken.

Met de archaïsche grijns van een kinds kourosbeeld bedankte hij onze ‘blijk 

van vertrouwen’. 

Finaal ‘lieten we hem achter’ in Athene. Hij bracht de rest van zijn vakantie 

door in Kalamakiquarantaine. 

Na zijn vertrek was ‘het niveau’ van de reis beduidend beter.

Delphi: the party 
Bij feestjes horen drank en bij drank horen feestjes. Van dit eenvoudige 

principe uitgaand gingen we uit in de lokale discotheek van Delphi. Blijk-

baar hadden de moeders zich voorbereid, want lokale schonen waren niet 

aanwezig. We werden in plaats daarvan opgezadeld met Waals kletsende 

grietjes. En indien dit je niet beviel waren er ook nog Mexicaanse en Au-

stralische meisjes. Heel handig om geen kennis te moeten maken met ver-

toornde ouders.

Kip!
Over het eten dan. Er was een smörgåsbord van delicatessen: kip met rijst 

en rijst met kip. Wanneer we echter niet wisten of we kip of konijn aan het 

eten waren, was er wel even sprake van ‘kotopoulo me ruzie’. Gereserveerd 

in ‘pittoreske restaurantjes’ wist echter zelfs dit ons te bekoren. 

De rest van de reis brachten we door in betrekkelijke rust en voornamelijk 

in de bus. Dit hinderde echter niet. De Viva’s schetterden door de bus op 

elk uur. 

sPanjereis 2009: 
VersLag Van een maidentriP

de roes van kunst, 
cultuur en veel sfeer

Het plan om aan het klassieke eindreizenaanbod 
een reis naar Spanje toe te voegen, rijpte al langer 
in de koker van Inge Callewaert, niet alleen lerares 
frans maar bovenal hoogst fanatiek Spanjefreak.

Was de kleine Klara, Inges jongste spruit, er niet tussengekomen, dan 

zou deze reis zelfs al zijn tweede of derde kaarsje hebben mogen uit-

blazen.

Vorig jaar kreeg ik de vraag om de Italiëploeg te vervoegen; ‘om de 

stiel al een beetje te leren’ voor de Spanjereis, die het jaar erop zeker 

zou doorgaan. 

Het Spanjeverhaal werd menens. Vergaderingen kwamen er aan. Het 

hele plan – route, te bezichtigen bezienswaardigheden, de hele san-

tenboetiek – bleek zelfs al zo goed als rond te zijn: enkel de komma’s 

en de punten moesten nog op de juiste plaats gezet worden. Eind-

reizengoeroe Marc Buytaert knikte goedkeurend. De fles champagne 

kon tegen het Spanjeschip aangeknald worden, op een behouden 

vaart en met de hoop op het begin van een glorierijke traditie. De 

maidentrip kon beginnen. Hierna enkele fragmenten uit het scheeps-

journaal van een vermetel viertal dat 30 bemanningsleden ronselde 

en koers zette naar het hart van het Iberisch schiereiland.
<<<
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De reiscondities: kan niet beter
Dat onze reisgenoten er ongelooflijk veel zin in 

hadden, bleek al snel na vertrek. De bus had maar 

net koers gezet richting Charleroi, of er reisde al 

een compilatiecd’tje met (vermeende) Spaanse 

feestkrakers richting chauffeur. Even later schalde 

het onvermijdelijke ‘Eviva España’ door de boxen, 

enthousiast meegelald door enkele vroege feest-

neuzen. Een gedroomd begin: de begeleiding 

welgemoed, de leerlingen goed gemutst, een 

mooi gevuld en uitgekiend programma voor de 

boeg en – ’t voornaamste – schoon weder.

Eerste halte: Madrid
Even de fast forwardtoets indrukken. We skippen 

verder naar Madrid. Kwatongen beweren wel ‘ns 

dat deze uit zijn voegen barstende grootstad de 

naar kunst en authentiek monumentaal schoons 

hunkerende bezoeker weinig te bieden heeft. 

Die bewering is niet geheel onterecht, maar dat 

weet deze bruisende stad ruimschoots te com-

penseren met een levendige flair en zwier die je 

in steden van die omvang nauwelijks aantreft. 

Madrid is bovenal heel erg sexy. En het massa-

toerisme met z’n kwalijke uitwasemingen dat 

de Spaanse costa’s van al hun charme ontdeed, 

heeft de stad feestelijk links laten liggen. “Wie in 

Madrid is, ís van Madrid.” En zo is het maar net: 

drie dagen lang banjerden we als native Madrile-

nen door de stad, waarbij geen enkel aspect van 

deze metropool aan onze aandacht ontsnapte.

Een onderonsje  
met de grote kunst
In Madrid worden meteen alle troeven van deze 

reis uitgespeeld: heden en verleden, hoge en 

populaire cultuur, werelderfgoed en moderne 

kunst gaan er in de blender en wat je in je glas 

krijgt, is een erg smakelijke cocktail van het bes-

te wat Spanje te bieden heeft. Een eerste hoog-

tepunt is een meet en greet met de meesters 

van de (barok)kunst in het Prado. In een over-

moedige bui had ik enkele maanden voor da-

tum enthousiast aangeboden een legertje van 

vijftien uitgelaten laatstejaars door dit giganti-

sche museum te loodsen. Pikant detail: ook voor 

mij was het de eerste keer Madrid . 

Gelukkig hebben dergelijke musea hun hele 

collectie ondertussen op het internet gepleurd 

en zijn er de laatste jaren prachtige dingen uit-

gevonden als Google Earth, die je gratis en voor 

niets vanuit je luie bureaustoel in enige muisklik-

ken naar je droombestemming voeren. Zodoen-

de had ik niet alleen virtueel maar ondertussen 

ook in mijn dromen een denkbeeldig publiek in 

allerlei graden van enthousiasme door het hele 

museum geloodst. Om mijn zenuwen wat aan 

te scherpen had ik me de morgen van de eigen-

lijke rondleiding aan een infuus Spaanse koffie 

gelegd, een plan dat ik beter had later varen 

gezien het hoge cafeïnegehalte van dit zwarte 

goedje. Trillend als een espenblad en met licht 

knikkende knieën betrad ik mijn zelfverklaarde 

walhalla, waarna ik met mijn discipelen in een 

roes door de gangen walste. Het Prado is niet 

spaarzaam met zijn hoogtepunten: Jheronimus 

Bosch, een hele keur Rubensen, Titiaan en een 

bloemlezing uit het beste van Velazquez en 

Goya dingen om de gunst van de toeschouwer.

Na deze copieuze kunstmaaltijd, die kennelijk 

door iedereen uit het gezelschap goed verteerd 

werd, ben je toe aan wat verpozing. Gelukkig 

is Madrid rijk aan uitgestrekte parken waar het 

goed uitwaaien is. Dat op dat moment zowat 

half Madrid dezelfde mening toegedaan is, vind 

je niet eens erg.

Brood en spelen
Kunst mag dan af en toe je zinnen strelen, je 

moet er tegelijk zuinig mee omspringen: na een 

tijdje gaat ook het mooiste vervelen. Gelukkig is 

Madrid een erg veelzijdige stad. Na de explora-

tie van de wondere wereld van de oude kunst is 

de volgende bestemming ’s anderendaags het 

‘Centro de Arte Reina Sofia’. Dit museum voor 

hedendaagse kunst lijkt bijwijlen een indruk-

wekkend schrijn rond één van de meest beklij-

vende werken van de twintigste eeuw: Picasso’s 

Guernica. In dit werk vertaalt hij de zwartste 

bladzijde uit de Spaanse geschiedenis naar een 

apocalyptisch tafereel dat niemand onberoerd 

laat. Ook ons niet. De ontmoeting met Picasso, 

Joan Miró en uiteraard Dalí mag voor de meeste 

reisgenoten minder indringend zijn dan in het 

Prado, dit monumentale werk maakt veel goed.

De artistieke noden waren bij deze ook weer ge-

lenigd. Tijd voor iets helemaal anders. Vaste prik 

op de Romereis is een bezoekje aan het Colos-

seum ... De moderne gladiatoren worden vet be-

taald en leiden een prinsheerlijk leventje, maar 

hun functie is dezelfde: de massa vermaken. 

Zo’n modern Spaans-colosseum is ons volgende 

reisdoel: het Bernabeu-stadion, thuishaven van 

het legendarische Real Madrid, waar Zidane, 

Beckham, Puskas, Raul en di Stefano thuis zijn 

of waren. Natuurlijk is het onversneden helden-

verering en peperdure volksverlakkerij, maar je 

zit toch maar mooi op hetzelfde bankje als Van 

Nistelrooy, Casillas, of (straks) Kaká en Ronaldo, 

naast een onberispelijk veld waarop de duurste 

vogels uit de voetballerij de beentjes strekken. 

En ook dat maakt indruk. Zelfs op leerlingen die 

geen bal van voetbal kennen. 

Van zoveel indrukken poogt men wel eens eu-

forisch te worden. Ergens in de nok van dit sta-

dium sprak ik aldus de volgende woorden: “Mijn 

persoonlijke hoogtepunt! Het kan vanaf nu al-

leen maar bergaf gaan!”

Op handen gedragen ...
Had ik dat maar niet gezegd. Enkele luttele uren 

later denderde ik de hoteltrap af om niet te laat 

te komen bij het eten. Resultaat: omgeslagen 

voet, een hevige pijnscheut en een ongezonde 

zwelling. Gaat wel over, denk je. Voetje even in 

ijskoud water, omhoog leggen en wat verkwik-

kende nachtrust. Zo makkelijk gaf mijn voet zich 

niet gewonnen. Tegen de volgende ochtend 

was de zwelling verontrustend toegenomen 

en sierde een bloeduitstorting die wel door een 

of andere fauvist gepenseeld leek mijn voet. En 

pijn. Zelfs de meest vanzelfsprekende handelin-

gen werden een helse klus. 

Uitgerekend die dag stonden er enkele uren bus 

op het programma, een wandeling over hob-

belige stadsmuren van Avila en bovenal een 

bezoek aan het kloosterpaleis van El Escorial. 

Dat beloofde een ware martelgang te worden: 

eindeloze gangen en een mooie collectie steile 

trappen. Bovendien ligt dat klooster op een hel-

ling, een hindernis die ik slechts met de grootste 

moeite zou kunnen nemen.

Gelukkig waren er de leerlingen. Wie beweerde 

ook weer ‘dat de jeugd van tegenwoordig enkel 

aan zichzelf denkt’? Die dag werd ik letterlijk op 

handen gedragen. Twee leerlingen torsten mij 

door de straten van San Lorenzo de El Escorial. 

Op zich al een hele prestatie. Na het bezoek aan 

Avila verrasten ze me zelfs met een wandelstok 

die me de rest van de reis kon bijstaan.

Ondertussen was ik lang niet meer de enige 

gehandicapte in onze groep. Behalve een laat 

slachtoffer van de solidariteitstocht waren er 

nóg enkele krakende wagens onder de Spanje-

reizigers. De voorraad rolstoelen in het Escorial 
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was lang niet toereikend om al onze gehandi-

capten-voor-even door dit immense complex 

te vervoeren. Gelukkig was ik er erg genoeg aan 

toe om (zonder komedie te spelen!) aanspraak 

te mogen maken op één van de twee rolstoe-

len. Aangenaam is het niet, maar je bekijkt op 

die manier beroemde monumenten ook eens 

vanuit een ander perspectief. En: je bemerkt dat 

vele beroemde gebouwen absoluut niet uitge-

rust zijn voor mindervaliden.

Naar de spoed
Je leert tegelijk het land en zijn cultuur grondig 

kennen. Met een heetgebakerde hotelbaas (¡Quel 

disastre! ¡Quel disastre!) in ons zog togen we in 

onze volgende stopplaats Salamanca naar de 

plaatselijke spoedafdeling om de gewonden te 

laten verzorgen. Gelukkig spreekt onze voedster-

moeder en reisleidster Inge Callewaert even rate-

lend Spaans als de Spanjaarden zelf, want met de 

vreemdetalenkennis van de gemiddelde Span-

jaard is het bijzonder lamentabel gesteld (ook bij 

dokters en verplegend personeel). Het verdict: 

gescheurde ligamenten rond het enkelkapsel en 

de verplichting het wat kalmer aan te doen.

De roes van Salamanca
Je zou welhaast vergeten dat we ondanks alles 

in de ban raakten van de charme van de prach-

tige studentenstad die Salamanca is. Talloze 

ooievaars cirkelen rond deze stad, die perma-

nent omgeven lijkt door een gouden gloed. Ze 

trekken zich niks aan van de architectonische en 

historische waarde van de gebouwen waarop 

ze hun gigantische nesten fabriceren. Op de im-

mens gezellige Plaza Mayor – een beetje als de 

Piazza San Marco in Venetië maar minder toeris-

tisch en, vooral, betaalbaar – wordt er verpoosd, 

verbroederd en wordt de inwendige mens ver-

wend met tapas en zelfs cava. 

Daarnaast kunnen we gratis en voor niets proe-

ven van het fanatisme waarmee de Spanjaarden 

het paasfeest belijden. Met man en macht wor-

den grootse passietaferelen met bloemen op-

getuigd. Jong en oud bundelt de krachten om 

de meest indrukwekkende voorstellingen uit 

Christus’ laatste dagen aan het publiek te tonen. 

Met vereende krachten torsen ze deze meer dan 

een ton wegende constructies door de smalle 

straten van de stad, getooid in traditionele boe-

tekleren en op de tonen van iets wat veel weg 

heeft van een treurmars.

Met Don leo door Toledo
Afsluiten doen we in Toledo. Binnen de mu-

ren van deze middeleeuwse stad, waar joden, 

christenen en moslims elkaar ontmoetten, is 

het heerlijk dolen. Infame Spaanse kunstenaars 

als Buñuel, Dalí en Garcia Lorca hielden ervan 

om – dronken weliswaar – door de enge steeg-

jes van deze intrigerende stad te dweilen en 

stichtten zelfs een heuse ‘Orde der Toledanen’. 

Wij doen dat nog eens dunnetjes over. Onver-

moeibare ouderdomsdeken Leo ‘don Leo’ Ver-

eecken – (eind)reizen begeleiden is zijn tweede 

natuur – laveert ons doorheen de vele straatjes 

alsof hij zelf Toledaans bloed door de aderen 

lopen heeft. Ik zou niet meteen kunnen zeg-

gen of de route die hij volgde ook effectief op 

zijn plannetje stond, maar we raakten waar we 

moesten geraken. Voor degenen die nog in wa-

ren voor wat zinnenprikkelende religieuze kunst, 

werd het beste voor het laatste gehouden: de 

kathedraal van Toledo. Wat daar aan kostbaars 

opgetast ligt, grenst aan het decadente. De 

schilderijen van El Greco, Rubens en Van Dijck 

hangen er letterlijk en figuurlijk achter de deur. 

Caravaggio verbroedert er met Goya boven de 

open haard en van het goud dat Columbus uit 

Zuid-Amerika jatte, bricoleerde men een reus-

achtige monstrans. Voor de fanatici waren er 

tot diep in de nacht processies die tot diep in de 

nacht de stad doorkruisten.

laatste (karig) avondmaal
Tijd voor een laatste avondmaal. Viel dat even 

tegen. Ik had me op voorhand al verlekkerd op 

een driegangenmenu met Spaanse specialitei-

ten, maar gedurende de reis had ik mijn (hoge) 

verwachtingen al drastisch moeten bijstellen. 

Wanneer er voor groepen gekookt moet wor-

den, moet het in Spanje snel gaan. Bakken en 

braden? Te arbeidsintensief: frituren die handel! 

Bovendien gaat men er blijkbaar van uit dat wij 

Belgen weinig lusten. Gevolg: tot drie keer toe 

worden we vergast op kip met frieten. Goed-

koop, lekker en makkelijk te bereiden, moeten 

Pedro en Manuel in de keuken gedacht hebben.

Gelukkig was er ook één keer paella, bereid vol-

gens het boekje met – zo leek het althans – ver-

se ingrediënten.

De balans is ondertussen opgemaakt. Uiteraard 

heeft elke eerste reis wat kinderziektes en moet 

er links en rechts wat gesleuteld worden, maar 

het Spaanse graan lijkt de orkaan meer dan 

doorstaan te hebben. 

Dankzij een fijn team begeleiders én de over-

enthousiaste en gezellige bende medereizigers! 

Dat dit naar meer smaakt, staat in elk geval vast!

BN
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2 Ld en 2 MWe vertrokken op dinsdag 21 april 

met hun klassenleraars en een aantal vakleer-

krachten richting het Zeldenrust-Steelantcollege 

in Terneuzen.

Speeddaten
De verwelkoming verliep nog wat afwachtend 

maar het ijs was snel gebroken bij de speeddate. 

Na een minuut werd er doorgeschoven, zodat 

de leerlingen in een mum van tijd elkaar beter 

leerden kennen. 

Er werden verschillende workshops georgani-

seerd waarbij onze leerlingen met hun partner 

van het ZSC moesten samenwerken. Er was een 

workshop Nederlands, cartografie, geschiedenis 

en techniek. 

’s Avonds speelden alle leerlingen verschillende 

sporten en we rondden de eerste dag af met 

een overheerlijke spaghetti. Daarna ging ieder-

een mee naar de gastgezinnen.

De volgende dag werd de laatste workshop af-

gewerkt. In de namiddag bezochten we met z’n 

allen Hulst. 

Iedereen bracht nog een nachtje door in eigen 

bed en op donderdagmorgen was het voor al-

len een blij weerzien in Sint-Niklaas.

Workshops en markten
Samen met de leerlingen van 5HW kochten de 

leerlingen aan de hand van opdrachten de in-

grediënten voor het avondmaal op de donder-

dagse markt.

Na de middagpauze startten de workshops wis-

kunde, Nederlands, godsdienst en geschiedenis. 

In de workshop Nederlands werd het toneel 

voor ’s avonds voorbereid. Na de lekkere Gentse 

waterzooi, speelden de leerlingen in 2 zalen hun 

interpretatie van het boek.

Iedereen keerde terug naar de gastgezinnen 

voor (voor sommigen) een korte nacht.

Op vrijdagmorgen volgden alle leerlingen twee 

lesuren in verschillende klassen. Als verrassing 

2mWe en 2Ld naar terneuZen in nederLand

uitwisselingsproject  
Zeldenrust-steelantcollege en sjKs 

Onmiddellijk na de paasvakantie startte voor 2 klassen uit het tweede jaar een internationale uitwisseling. 
Het project stond in teken van het boek en de film ‘Kruistocht in spijkerbroek’ van Thea Beckman.

maakten de leerlingen een cd-doosje voor elkaar. 

Na de film ‘Kruistocht in Spijkerbroek’ volgde een 

receptie. Er werd een groepsfoto gemaakt en de 

leerlingen kregen hun cd met de mooiste foto’s 

van de uitwisseling mee.

We wuifden onze Nederlandse vrienden uit en 

keerden moe maar tevreden huiswaarts.

An De Wilde – Rik Verniers
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VoLgend scHooLjaar PiLootProject 
met KLas derde jaar 

groevenbeekcollege 
in ermelo inspireert!

Enkele maanden geleden waren florence Démery 
(coördinator internationale projecten) en Klaas van 
de Groep (afdelingsdirecteur) op bezoek in onze 
school. We tastten af of een samenwerking mogelijk 
was; visie en aanpak werden besproken, we maakten 
een afspraak voor een tegenbezoek. 

Acht leerkrachten uit het derde jaar engageerden zich om met één klas uit het 

derde jaar volgend schooljaar een pilootproject te starten met de school uit het 

Nederlandse Ermelo. 

Op 12 mei kregen de plannen stilaan gestalte na een bezoek aan Ermelo. De 

eensgezinde visie op uitwisselingsprojecten, de wil om samen een inhoudelijk 

sterk programma uit te bouwen en het vertrouwen dat ondertussen groeide, 

zetten aan tot een concreet plan. Een verslag van het verkenningsbezoek.

Op verkenning naar Nederland
Onder een stralende zon en met twee professionele gps’en (beide native 

speakers: Sonja & haar Tomtom) reden we met enige twijfels en vooroor-

delen naar het streng katholieke Groevenbeekcollege in Ermelo.

Ten noorden van het prachtige natuurgebied de Veluwe vonden we het 

moderne gebouwencomplex verscholen in de lentefris groene bossen. 

Dat op deze campus ruim 2300 leerlingen school lopen (= vwo + atheneum 

+ havo te vergelijken met onze humaniora samen met vmbo + Iwoo te 

vergelijken met technische & beroeps) is amper te geloven: alles straalde 

rust en discipline uit.

De receptioniste was op de hoogte van onze komst en belde meteen onze 

contactpersoon, Florence Démery, met een binnenhuistelefoon die in ver-

binding staat met alle klaslokalen. Na de kennismaking met onze collega’s, 

Sjaak van der Lee (aardrijkskundeleraar) & Matthijs Schenk (economieleraar), 

gaf de afdelingsdirecteur, Klaas van de Groep, ons een uitgebreide rondlei-

ding in het kraaknette college, badend in een zee van licht en ruimte.

Moderne infrastructuur
We wisten niet wat te kiezen in de leraarskamer: 15 soorten thee, espresso 

of cappuccino, gewone koffie of koffie verkeerd. Helaas merkte Greet net 

te laat op dat warme chocomelk ook een optie was ... Danny’ s ogen schit-

terden: in 98 % van de ruime klaslokalen vonden we smartboards en be-

amers én in de gangen én in de leraarskamer lazen we op flatscreens de 

allerlaatste berichten i.v.m. lokaalwijzigingen e.d. Het OLC had er meer weg 

van de openbare stadsbibliotheek van Sint-Niklaas dan van eender welk 

ander SJKS-lokaal. 

Terwijl sommige leerlingen buiten gebruik maakten van de uitgebreide 

sportaccommodatie, zaten anderen in een buiten- én binnencirkel les te 

volgen, terwijl nog andere leerlingen praktijkervaring opdeden in de af-

deling dierenverzorging. Om 13 uur gonsde de bel: plots werden de gan-

gen & aula’s gevuld met een mensenzee. Heel wat jongeren haastten zich 

naar broodjes- en snackautomaten ... Wij kregen echter buitenshuis een 

lekkere lunch aangeboden.

Naar een blauwdruk
Na de lunch zettten we onze uitwisselingsbesprekingen verder. We wa-

ren het al gauw eens over de inhoud: deze uitwisseling mag leuk zijn, 

maar moet de leerlingen ook inhoudelijk verrijken! Ons thema, ‘Media & 

reclame’, werd warm onthaald en ook wij begrepen dat hun thema i.v.m. 

‘Water’ heel wat te bieden heeft. Samen overlegden we wat & waarheen 

& hoe & wanneer we deze twee weken nuttig, leerrijk en aangenaam zou-

den invullen.

Het Groevenbeekcollege heeft ondertussen een jarenlange traditie op-

gebouwd met internationale uitwisselingen: elke ‘aso’-derdejaarsklas (dat 

zijn er 12 in Ermelo!) neemt (vaak) op een verschillend moment deel aan 

een tweeweekse internationale uitwisseling met een Vlaamse of Duitse 

school! In sommige ‘sterke’ klassen wordt tweetalig lesgegeven: uiteraard 

in de eigen taal, het Nederlands, maar ook in het Duits.

Het strijdplan 
We gaan volgend jaar in zee met een klas van ons derde jaar en met een 

klas uit Nederland. We willen de Nederlandse leerlingen uitnodigen naar 

SJKS voor ons project van maandag 26/10/09 tot en met vrijdag 30/10/09. 

Wij plannen een tegenbezoek van maandag 19/04/2010 tot en met vrij-

dag 23/04/2010.

Het Groevenbeekproject wordt ongetwijfeld een unieke gelegenheid 

om grensoverschrijdend nieuwe ervaringen op te doen en eeuwenoude 

vooroordelen tegenover onze noorderburen te bannen (zie ook www.

groevenbeek.nl).  

Hilde Van den Berghe 



RUBRIEK

34 IC HOU JUNI 2009

OVER DE GRENZEN: CHECK IN

In het midden van de nacht door de donkere, stille 
straten fietsen op weg naar het College heeft sowieso 
iets speciaals. Om half 6 ’s ochtends zie ik leerlingen 
en collega’s met kleine oogjes op de parking staan, 
met slechts één doel: Canterbury onveilig maken! 

Aangezien de boot in Calais op niemand wacht, zelfs niet op het College, 

vertrekt de bus stipt op het afgesproken uur. Eén van de leerlingen die 

toch te laat aan de Hofstraat arriveerde, slaagde er in z’n bus in te halen op 

de autosnelweg richting Frankrijk! Zo graag wilde die enthousiaste leerling 

mee! Geen probleem, even aan de kant en hup, de bus op, richting Calais. 

Reizen om te leren
Het educatieve gedeelte bestond uit een mix van cultuur (met het bezoek 

aan de imposante kathedraal en de middeleeuwse stad) met een vleug-

je poëzie (de beroemde Canterbury Tales van G. Chaucer en het bezoek 

aan het theater van C. Marlowe, de tijdgenoot van W. Shakespeare). De 

schouwburg van Sint-Niklaas lijkt op het eerste zicht mooier dan het thea-

ter van Canterbury, maar het was dan ook voor het publiek gesloten zodat 

de pracht en praal binnenin verborgen bleef. Een volledig nieuw gebouw 

staat in de steigers. Iets om naar uit te kijken, volgend jaar.

Tussen de culturele bezoeken door mochten de leerlingen de gezellige En-

gelse sfeer opsnuiven. Met andere woorden: ze mochten doen wat ze op 

een normale zaterdag doen, maar deze keer in het Engels. De grote win-

kelstraat met kleine souvenirwinkeltjes bleek nog altijd zeer populair bij 

de jonge mensen, zoveel was duidelijk. Vooral bij het groene winkelraam 

met grappige gadgets (kauwgompakje met muizenval, kussentje dat een 

wel erg vreemd geluid maakt ...) was het dringen en zowat iedereen werd 

beetgenomen. Gelukkig was ik verwittigd! 

Discovery-rally
Net zoals in Sint-Niklaas is er in Canterbury enkele jaren geleden een gloed-

nieuw shoppingcenter neergeplant. Heel wat Engelse en buitenlandse 

dagjestoeristen hebben dan ook de weg gevonden naar deze gigastore. 

Het contrast tussen de smalle oude steegjes die veel sfeer inboezemen en 

de wijde, grote nieuwe lanen van lichtreclames en bekende winkelketens 

is enorm. Onze leerlingen hebben van beide stadsdelen kunnen proeven 

want de ‘discovering Canterbury’-rally bevond zich uiteraard volledig in 

het geschiedkundige gedeelte van de binnenstad. De leerlingen vonden 

deze mix van cultuur en ontspanning blijkbaar erg leuk, ze stonden open 

voor alles wat hen werd aangereikt. 

A sunny day
Ook wat het weer betreft hadden we het getroffen. Er was typisch Engels 

weer voorspeld, met regen en wind. Maar daar was geen sprake van. De 

gevoelstemperatuur lag heel wat hoger dan de voorspelde 16 graden, en 

ook de zon deed flink haar best. Dit was echt een meevaller, want of het 

nu Canterbury, Barcelona of New York is, een stad ziet er altijd veel mooier 

uit als de zon schijnt. De ijsjes op de Buttermarket vielen dan ook erg in de 

smaak bij leerlingen en begeleiders, en zij die ’s ochtends met jas en trui 

vertrokken waren, zagen we even later in t-shirt rondhuppelen.

Home sweet home
Omstreeks half vijf Engelse tijd drinken we onze laatste coffee moccha of 

milkshake en vertrekken we terug naar de bus. Iedereen is moe maar toch 

zingen we mee met de liedjes-cd, het sing-along boekje in de aanslag. 

Blijkbaar toch nog energie over? Het is even wachten om met de bus op de 

boot te rijden. De muziek gaat tijdens het wachten toch even iets stiller. De 

bus naast ons zit vol voetbalfanaten die terugkeren van een dagje of week-

endje supporteren. Op onze cd klinkt ‘You’ll never walk alone’, hét suppor-

terslied bij uitstek, van toeval gesproken! Aiai, het zien er geen lieverdjes 

uit ... we houden ons even rustig, de gordijntjes gaan toe. Een spannend 

verhaal is altijd leuk maar de dag was nu al zo fijn geweest en dat wilden 

we liever zo houden! Tijd om de boot op te gaan en een hapje te eten. 

Een filmpje op de bus houdt slechts enkelen wakker tot in Sint-Niklaas, de 

drukke dag begint z’n tol te eisen.

Twee dagen later luisteren we met plezier naar de enthousiaste verhalen 

van leerlingen over hun Engelse trip. Iedereen was het er over eens: zij die 

er niet waren hadden ongelijk! Bedankt allemaal!

SH

canterBury Voor VrijWiLLigers derde jaar

Britain,  
here we come!
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rode telefooncellen als decor
Op 25 april zijn we met vrijwilligers naar Canterbury geweest. Om op tijd 

te vertrekken moesten we om half zes ’s ochtends verzamelen aan de Hof-

straat. Dat deed toch wel even pijn, zo vroeg. Gelukkig hadden de leer-

krachten een leuk programma voorzien met onder andere Engelse mee-

zingliedjes. 

Toen we uiteindelijk in Calais aankwamen, hadden we al meteen een pro-

bleem. Veerle, een vriendin van ons, is Amerikaanse en heeft dus een an-

der soort identiteitskaart. Op zich geen probleem, maar nu bleek dat ze 

haar reispas niet bij zich had. En daar konden de douanebeambten niet 

mee lachen. Eerst leek het alsof ze niet mee mocht op de boot, maar na 

wat twijfelen gaven ze toch de toestemming. 

Uiteindelijk zaten we allemaal op de boot richting Dover. Eerst hebben we 

heel de boot verkend. Van op het dek tot in de shop. Dat laatste was na-

tuurlijk het leukste. 

Na de lange reis bereikten we eindelijk Canterbury. Onze eerste indruk was 

dat de tijd er is blijven stilstaan. Het contrast tussen oud en nieuw is gewel-

dig in deze Engelse stad! Eerst bezochten we de beroemde kathedraal. Als 

we een gouden tip mogen geven: niet te luid praten, of je krijgt veel boze 

blikken van andere bezoekers. De kathedraal verdient sereniteit en respect. 

De kathedraal is zeer groot en mooi. Heel speciaal is de ‘Black Monk’, een 

schim op een zuil, net een ... geest. Het spookt nog steeds in Canterbury! 

Boehoe! 

Na dit indrukwekkende bezoek hadden we even vrije tijd. Nadat we in 

een plaatselijke pizzeria gegeten hadden, gingen we even in de gezellige 

shops snuffelen en namen we uitgebreid de tijd om foto’s te nemen. Voor-

al de typische rode telefooncellen waren populair als fotodecor.

’s Namiddags brachten we een bezoek aan de Canterbury Tales. Iedereen 

vond het erg leerrijk om in het echt te zien waarover we op school geleerd 

hebben. In de tijd die ons nadien nog restte, interviewden we een aantal 

Engelse inwoners en toeristen. Dit was een van de opdrachten die we van 

onze leerkrachten gekregen hadden. De mensen waren erg vriendelijk en 

namen hun tijd om op onze vragen te antwoorden. 

Op de terugreis bekeken we nog een Britse film en voor we het wisten wa-

ren we om half elf terug in Sint-Niklaas. Het was uiteindelijk een lange dag, 

maar absoluut de moeite waard! 

Hanne De Bock en Charlotte Salens 3Lb
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Enkelen hadden Parijs reeds bezocht, maar een 

groot deel, waaronder ikzelf, hadden de Franse 

metropool nog niet bezocht. Wanneer SJKS ons 

de kans bood om La Ville Lumière te mogen be-

zoeken, grepen we die kans met beide handen 

aan. Iedereen was dolenthousiast en het beloof-

de een dag te worden die we niet gauw zouden 

vergeten.

Il est cinq heures
Het was toch even doorbijten om uit mijn bed 

te stappen om 4 uur ’s ochtends. Om 5 uur 

stond iedereen, ‘fris als een hoentje’, paraat op 

de Markt. In het begin van de rit was het toch 

rustig op de bus. Leerkrachten en leerlingen 

geeuwden verdacht veel. Maar stilaan kwamen 

de gsm’s, de Ipods, de MP3-spelers en de mu-

ziekboxen boven. De gewone busrit: af en toe 

eens rondlopen, muziek aan elkaar uitlenen, op 

elkaars schoot zitten, en liedjes zingen natuur-

lijk. De vier uur vlogen snel voorbij.

Pas toen we in Parijs aankwamen, merkte ik op 

met hoeveel volk we waren. Het leek wel of ie-

dere vijfdejaars mee was. Voor de uitstap waren 

we allen onderverdeeld in groepjes van 15 leer-

lingen met 2 leerkrachten als begeleiding. Ons 

groepje kreeg meneer Stabel en mevrouw Rotty 

als begeleiding. We hadden zelf onze route uit-

gestippeld. Eerst zouden we het Louvre bezoe-

ken. Onderweg kwamen we voorbij de Notre 

Dame. Net op dat moment was er een plechtig-

heid aan de gang. Een hele rij in witte gewaden 

geklede communicantjes stond in een ‘wachtrij’, 

net onder het rozenvenster. Maar niet getalmd, 

het Louvre wachtte op ons. 

Waauw!
Het Louvre was erg groot. Zonder plannetje zou 

ik nooit mijn weg daar hebben gevonden. Vaak 

stonden we voor een schilderij of beeldhouw-

werk met onze mond vol tanden; fier op onszelf 

dat we het herkenden uit de les Nederlands, 

geschiedenis of esthetica. Men zegt dat je een 

waauw-gevoel krijgt wanneer je voor een van 

de klassiekers staat zoals de Venus van Milo, de 

Mona Lisa van Da Vinci, de Medusa van Géri-

cault of de Nikè van Samothrake. Wel, we heb-

ben ze allen gezien. 

Vaak ontdek je pas hoe indrukwekkend en emo-

tioneel het werk is wanneer je er op 2 meter van 

staat. Jammer genoeg was het niet mogelijk om 

het hele Louvre op 2 uur te bezoeken en moes-

ten we een selectie maken van de werken die 

we wilden zien. 

langs de grote as  
dwars door Parijs
Na het Louvre liepen we de Arc de Triomphe du 

Carrousel voorbij en liepen we door Les Tuileries,  

waar we ons middageten opaten. Lang duurde 

dat niet, want we hadden nog heel wat voor 

de boeg. Wanneer we de rekening kregen van 

ons drankje waren we het erg snel eens dat we 

beter snel konden vertrekken. We trokken langs 

de Place de la Concorde en volgden even Les 

Champs Elysées en wandelden zo richting Les 

Invalides om daar het graf van keizer Napoleon 

te bewonderen. In die kerk zelf hangen alle vlag-

gen van de landen die Frankrijk ooit in zijn be-

zit had. Ik had de indruk dat ze er fier op waren, 

hoewel al die ‘veroveringen’ heel wat ellende 

met zich hebben meegebracht. Napoleon is 

voor de Fransen een nationale held. Ook daar 

heb ik wel wat moeite mee ...

Je t’aime
Vervolgens de Eiffeltoren. Daar viel het me wel 

op hoeveel mensen er zijn die je Eiffeltorentjes 

of water proberen te verkopen. 

een dagje Parijs, 9 mei 

Paris,  
je t’aime!

Alle aandacht was gevestigd op 
onze leerkracht frans. Mevrouw 
Heyninck had zonet verteld dat 
het mogelijk was om met SJKS 
een uitstap naar Parijs te maken 
op vrijwillige basis.
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Vijfde jaar moderne taLen 

eupen & 
aachen  
in één dag

In het derde jaar bezochten we 
Canterbury in Groot-Brittannië, 
in het vierde jaar leerden we 
beter frans spreken door lille te 
verkennen en dit jaar was het dus 
de beurt om ons Duits wat bij te 
schaven. 

Vrijdag 15 mei moesten we daarom reeds vroeg 

uit de veren, zodat de bus om halfacht richting 

Eupen kon vertrekken, de hoofdstad van de 

Duitstalige gemeenschap. 

Zoet Eupen
De heenrit verliep vrij rustig, want iedereen was 

nog moe. De meeste lagen dus nog wat uit te 

rusten, terwijl ze naar muziek luisterden of ze 

zaten rustig te keuvelen. Om 10 uur arriveerden 

we in Eupen. 

Er werd ons de opdracht gegeven de stad te 

verkennen door vragen op te lossen. Dit moch-

ten we op eigen houtje doen: tof. We kregen de 

kans om zelf iets meer van de stad te ontdekken 

en zo heb ik Eupen leren kennen als een klein 

stadje met prachtige gebouwen die nog uit de 

17de en 18de eeuw stammen. 

Eupen is ook de stad van de chocolade, wat 

men duidelijk ziet aan de vele chocolatiers; de 

chocolade zou in Eupen uitgevonden zijn! 

Karels stad
Om halftwaalf reden we door naar Aachen, de 

stad van Karel de Grote. Hier viel me meteen op 

dat de stad leeft: er is een enorme drukte in de 

straten, er zijn leuke terrasjes, vele winkels, enz. 

In de 2 uur middagpauze zijn we een pizza gaan 

eten en verbeterden we ons Duits door een 

klein interview af te nemen bij de inwoners van 

Aachen zelf. Opvallend was dat de inwoners de 

tijd namen om ons vriendelijk te woord te staan. 

Om 2 uur verzamelden we terug op het gezel-

lige marktplein, waarna we een rondleiding 

kregen in de Dom. Een verrassing: de prachtige 

Karolingische deuren. De combinatie van gotiek, 

romaanse stijl en barok was opvallend. We zet-

ten onze weg verder naar het stadhuis, dit kon-

den we enkel langs de buitenkant bewonderen 

door gebrek aan tijd. Dit vond ik spijtig, want na 

het zien van de Dom was ik wel eens benieuwd 

of het stadhuis even overweldigend was. 

We eindigden met een ‘fotorondgang’, waarbij 

we zelf ook enkele leuke foto’s konden maken 

van Aachen als herinnering aan deze dag. Om 

halfvijf verzamelden we op het marktplein om 

terug te keren naar Sint-Niklaas. 

Vlotte terugreis
De terugrit was het omgekeerde van de heen-

rit, iedereen zat vol actie en was goedgezind. 

Aangezien we ook van files bespaard bleven, 

vloog de terugrit voorbij en voor we het wisten 

stonden we – bijna een uur voor op het tijds-

schema!  – alweer op Waaslandse bodem. 

Delphine Heirbaut 5EMT

Ik begrijp wel waarom zoveel koppeltjes zich 

uitgerekend daar verloven. Die grote stalen to-

ren schept een bepaalde sfeer. Wanneer je er 

pal onder staat lijkt de wereld enkel nog om jou 

te draaien. Jij bent dan net het middelpunt van 

het heelal. Is het niet mooi om daar je liefde te 

verwoorden!

In de buurt doken we ondergronds om de me-

tro te nemen naar La Défense. De metro in Pa-

rijs vind ik echt verschrikkelijk vuil! Het is wel de 

snelste manier om ‘door’ Parijs te reizen. 

La Défense ademt moderniteit. Wanneer je on-

der La Grande Arche staat, weet je niet waar 

je eerst moet kijken. Het zicht op de Arc De  

Triomphe is adembenemend. En in tegenstelling 

tot het Louvre, vind je hier enkel zeer moderne 

bouwkunst. Niet minder mooi evenwel.

Dé heuvel van Parijs
Opnieuw ondergronds, deze keer naar Mont-

martre. Ik ben blij dat we ook deze plaats be-

zocht hebben. In deze buurt woont niet de elite 

van Parijs, maar miljoenen anderen. Ik vind dat 

wanneer je een stad bezoekt, je ze moet be-

kijken langs alle kanten, en niet alleen langs de 

rijke, welvarende kant. 

Montmartre was erg sfeervol: de kleine winkel-

tjes en bistrots stralen charme uit. Wanneer je je 

onder het volk begeeft, voel je je meer deel van 

een groep. Helemaal het tegenovergestelde van 

het gevoel dat de Eiffeltoren je geeft. 

Vanaan de voet van de Sacré Coeur kijk je uit 

over Parijs: La Défense, Les Tuileries, de Eiffelto-

ren ... Maar het zijn vooral de duizenden huisjes, 

de mierenhoop van drukke, bezige mensen die 

treft.

Parijs pour toujours
Na een smakelijk avondmaal, keren we opnieuw 

huiswaarts. Parijs is een stad vol contrasten, een 

stad waarin je verder moet kijken dan de Eiffelto-

ren of de Arc de Triomphe om te ontdekken dat 

zij zoveel meer te bieden heeft. Achteraf gezien 

was het vroege opstaan deze uitstap volledig 

waard. We hadden ook het geluk om 2 goede 

begeleiders te hebben die ons veel konden bij-

leren over Parijs en zijn inwoners. 

Cedric Kegels (5GWIa)
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Ook Wim Vandervreken werd van bij het begin in het bad getrokken om 

deze droom ook op technisch vlak te vervullen.

De performers van het eerste uur staan uitgerekend nu op het punt de 

poorten van het College achter zich dicht te trekken. Het aantal muzi-

kanten en ‘poëten’ (Indigo startte als een pas de deux tussen poëzie en 

muziek) dat door de liefdevolle handen van de Indigo-ploeg is gegaan is 

haast niet meer te tellen. 

Uit de eigen rangen
Eén van de muzikanten die mee de eerste kreten van dit project begeleid-

de, is Tuur Frencken (6 HWa). Dat hij zich niet enkel beperkte tot het uitvoe-

ren van muziek, was al genoegzaam bekend, maar dat hij zich samen met 

zus Lieselot (4HWa) aan een musical zou wagen, deed menige wenkbrauw 

sceptisch fronsen. Dit creatieve duo kreeg de immer enthousiaste begelei-

dingsploeg zo ver om deze creatie, die De traan van Forena gedoopt werd, 

op te voeren. 

De (erg gesmaakte) voorstelling ligt ondertussen meer dan een maand 

achter ons: tijd om eens te polsen hoe de makers de bevalling van hun 

eersteling verteerd hebben, maar vooral hoe ze op het waanzinnige idee 

kwamen om vanuit het niets een musical op de wereld te zetten. 

Een wereld van water, een wereld van zand

Hoe is het plan gerijpt om samen een musical te maken?
Tuur: “Nadat ik vorig jaar in het kader van het leerlingenconcert voor 200 

jaar College mijn ‘opus 1’ had opgevoerd, vroeg Jeffrey De Block mij of ik 

niets kon maken voor Indigo, omdat hij veel te druk bezig zou zijn met de 

musical ‘Annie’. Eerst kwam Jeffrey aanzetten met een dichtbundel van Ed 

Frank waar ik dan muziek bij kon maken. Maar ik voelde al snel dat ik iets 

volledig nieuws wilde maken waarvan ik kon zeggen dat het volledig van 

mij was.”

Lieselot: “Tuur kwam naar mij en zei: ‘Kom zus, we gaan een musical schrij-

ven!’ Omdat ik al bezig was met het schrijven van verschillende verhalen, 

vond ik dat een tof idee.”

Tuur: “Ik vind dat mijn zus geweldig vlot en grappig kan schrijven, wat ide-

aal was voor een musicalscript!”

Lieselot: “Wat hij er toen nog niet bijvertelde, was dat deze musical ook ef-

fectief gespeeld zou worden!”

Tuur: “Al van in het begin vond ik dat ons verhaal een fantasieverhaal 

moest zijn. Zowel Lieselot als ik hebben een zeer grote passie voor grootse 

verhalen uit verre, magische landen. Verhalen als ‘The Lord of the Rings’, 

‘The Chronicles of Narnia’ en ‘Stardust’, maar ook mythen en sprookjes.

Lieselot: “Tuur vroeg mij hoe onze wereld eruit zou gaan zien. ‘Een wereld 

van water en een wereld van zand!’ En van het een kwam het ander. Voor 

we het goed en wel beseften waren er twee volkeren, die gescheiden wer-

den door een muur en gebukt gingen onder de dagelijkse sleur van het le-

ven en een jongen en een meisje die verstoten werden en op zoek gingen 

naar hun geluk.”

Moeizame zoektocht

Hoe verliep de samenwerking; hoe verliep de wisselwerking?
Tuur en Lieselot: “Eerlijk gezegd: traag!”

Tuur: “Het was, denk ik, voor zowel Lieselot als mij direct zeer hoog gegre-

pen. We hadden beiden wel wat ervaring, maar een volledig project afwer-

ken met deadline en al, dat was toch nog iets anders.”

Lieselot: “Het verhaal verzinnen duurde een half uur, maar het effectief 

neerschrijven was wel wat anders. We hebben de ‘writer’s block’ meer dan 

eens aan den lijve ondervonden!”

Tuur: “We hebben eigenlijk vaak afzonderlijk ons werk gedaan. Lieselot 

schreef de theaterteksten en ik hield mij bezig met de muziek en de bijbe-

horende rijmelarij.” 

Lieselot: “Soms moest Tuur mij wel een handje helpen ... Zelfs al heb je een 

heel verhaal uitgedacht, er blijven toch oneindig veel dingen waar je geen 

rekening mee had gehouden.”

Tuur: “Ik heb mij bij het schrijven alleszins geweldig goed geamuseerd en 

ik denk dat dat bij Lieselot ook het geval was. De deadline was aan de ene 

kant wel enorm stresserend, maar aan de andere kant: als hij er niet was 

geweest, was deze musical waarschijnlijk nooit afgewerkt.”

Lieselot: “Zoals heel wat van onze andere projectjes ...”

With a little help from our friends

Met de Indigoploeg een musical maken is een erg ambitieus plan. 
Hoe hebben jullie de Indigo-verantwoordelijken zo ver gekregen 
om mee te stappen in jullie plan?
Lieselot: “Ze waren eigenlijk al van in het begin laaiend enthousiast.”

Tuur: “Maar we moeten wel zeggen dat ze in het begin nog niet echt mee 

waren met ons concept. Zij wilden er zelfs nog poëzie aan toevoegen, zo-

als bij de andere voorstellingen van Indigo.”

Lieselot: “Dat wilden wij echter niet! Wij hadden een musical!”

Tuur: “Verder zijn er wel wat momenten geweest dat er veel gezucht en 

tuur en LieseLot creëren een musicaL!

’traan van forena’ was superprestatie
Sinds de eerste voorstelling in 2004 heeft Indigo zich gezellig in het wijd vertakte net College-activiteiten 
ingenesteld. De grote droom van peetvader en – moeders Jeffrey De Block, Joke De Beleyr en Sandra 
Vancauwenberghe om eerste- en tweedejaars te laten proeven van Het Grote Podium wordt jaar op jaar  
gerealiseerd. 
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gepuft werd en dat uitspraken over een lat die torenhoog lag niet uit de 

lucht waren. Toch heeft de hele ploeg ons ontzettend veel geholpen bij 

zowel het schrijven van een goed verhaal als het ontwijken van dt-fouten.”

Als makers zijn jullie ook nauw betrokken geweest bij het 
repetitieproces. Wat gaat er door je heen als je zo’n repetitie – waar 
tot leven komt wat jij ooit bedacht hebt – bijwoont?
Tuur: “Vanalles!”

Lieselot: “Op de allereerste repetitie was er een hele hoop volk die samen 

het lied ‘Moet je echt presteren’ inzetten. Op dat moment heb je echt het 

gevoel van: we zijn vertrokken en er staan ons nog heel wat kippenvelmo-

menten te wachten!”

Tuur: “Ik heb vaak over de grond gerold van het lachen bij scènes als die 

van de Wachter (nvdr. het prettig gestoorde personage dat de grens tus-

sen de twee werelden in het verhaal bewaakt). Je leest het script er wel 

eens op na, maar als je dan in werkelijkheid ziet wat Lieselot bedoelde, dan 

lachte ik mij echt een breuk. Ook als je de eerste keer het orkest de ouver-

ture hoort inzetten lijkt dat iets bovennatuurlijks. ‘Heb ik dat geschreven?’ 

Feit is dat het in elk geval veel beter klinkt dan wat je thuis met de compu-

ter maakt, en dit is keer op keer een aangename verrassing.”

Moe maar tevreden

Tevreden over het resultaat?
Lieselot: “We zijn zeer tevreden van het resultaat. We hadden nooit ge-

dacht dat we zo ver zouden geraken! We wisten dat we met een Indigo-

project bezig waren, dus met een jonge, onervaren crew. Dit is uiteindelijk 

reuze meegevallen. Ze hebben al onze verwachtingen verpulverd!”

Tuur: “Wel hebben we in wat wij hebben gemaakt hier en daar nog wat 

foutjes gevonden. Een onmogelijke noot in de partituur, of een stukje tekst 

dat op het verkeerde moment in het verhaal komt of een naam die niet 

eens blijkt te bestaan ... De uitvoering van onze musical heeft ons de kans 

gegeven om onze foutjes in te zien, het ‘product’ telkens weer bij te scha-

ven en er tegelijk heel wat uit te leren.”

Wie of wat hebben jullie als voorbeeld of inspiratiebron genomen  
bij het uitwerken van de musical?
Tuur: “Vooral de musical ‘Magrasda’, van Stefan van Guyse, is een grote in-

spiratiebron geweest. Voor de rest hebben we nog talloze andere musical-

cd’tjes beluisterd om te weten hoe zoiets nu eigenlijk in elkaar zat.”

Veel bijgeleerd?
Lieselot: “Ja! In een project als dit kan je niet anders dan groeien.”

TUUR: “Verhalen verzinnen en grootse ideeën hebben is één ding. Hoe 

moeilijk en zwaar het is om ze dan ook uit te werken, is iets wat we zeker 

hebben geleerd.”

LIESELOT: “Je voelt ook dat je doorheen het proces evolueert. Als je een 

vergelijking maakt tussen het eerste liedje, of het eerste stukje tekst dat wij 

hebben geschreven en het allerlaatste: een wereld van verschil!”

De toekomst?

Is dit een eindpunt of een nieuw begin? Met andere woorden:  
staan er al nieuwe projecten in de steigers?
Tuur en Lieselot: “Een nieuw begin!”

Tuur: “Ik ben in alle stilte met een tweede musical begonnen. Het verhaal 

en de eerste deuntjes beginnen al vorm te krijgen. En met het oog op 

volgend jaar ga ik proberen binnen te geraken in het conservatorium van 

Gent om daar muziekproductie te volgen. Een leven vol muziek, dat zie ik 

wel zitten!”

Lieselot: “Ik blijf voorlopig met mijn twee voetjes op de grond en probeer 

allereerst mijn humaniora af te maken. Wel ben ik bezig met het schrijven 

van een filmscript. Een stiekeme droom dat die ooit in de cinemazalen zal 

komen ...”

Tuur: “En wie weet dat we ooit samen nog iets doen. Voorlopig zijn er nog 

geen concrete plannen, maar zo een broer-zus-samenwerking heeft na-

tuurlijk wel iets hé ...”

Ze lijken er zelf nog aan te twijfelen, maar wij zijn er diep vanbinnen van over-

tuigd: van de Frenckens hebben we het laatste nog niet gezien. Vol verwachting 

klopt ons hart.

BN



40 IC HOU JUNI 2009

SCHACKBOEK

En wanneer het weer in de meimaand wat tè 

typisch Belgisch is, swingen de boekingen naar 

exotische zuiderse bestemmingen de pan uit. 

De Dominikaanse Republiek, waar je heerlijk de-

cadent kan doen terwijl achter de prikkeldraad 

duizenden mensen nog net niet kreperen van 

de honger, maar zelfs niet de kruimels van het 

onbijtbuffet waard zijn. Met in de onmiddellijke 

omgeving Cuba, waar je een binnenlands vlucht 

kan maken met een oude Antonov-doodskist 

die zo heerlijk zijn uitlaatgassen naar binnen 

zuigt. Om dan een godvergeten dorp te gaan 

bezoeken waar in de plaatselijke apotheek-post-

kantoor-slagerij-bakkerij de aspirientjes per stuk 

worden verkocht. Als ze er al zijn. 

Of de USA, waar je tegenwoordig zo welkom 

bent dat ze al op de luchthaven vragen wat je 

daar eigenlijk wel komt doen, of je verhaal wel 

klopt en wanneer je eindelijk weg bent. Waar je 

je op straat kunt vergapen aan de volgevreten 

calorieverslindende lijven die zelfs hun auto ne-

men om naar het toilet te gaan. En waar je voor-

al versteld staat van de grauwe armoede in een 

land dat iedereen de les wil spellen.

En voor wie het niet zo breed heeft is er natuur-

lijk Frankrijk. Heel wat dichterbij natuurlijk, maar 

voor mij alvast een vakantiegruwel. Blijven we 

in het noorden, hebben we hetzelfde weertje 

als in België, alleen met wat meer wind, pittiger 

buien en godverlaten stranden. Heerlijk om te 

ontstressen, alleen krijg ik het al op mijn heupen 

van eenzaamheid als ik een half uurtje ‘de bat-

terijen ga opladen’ in de natuur.

Of je rijdt naar het zuiden, naar de alomgepre-

zen Provence. Kan je je heerlijk zitten opwin-

den in de file en ondertussen maar gebedjes 

zitten prevelen dat je radiator het uithoudt in 

de verschroeiende zon, want reparatie van een 

treK me uit de VLaamse KLei! oranje BoVen!

Herman gaat internationaal
Ik heb het niet zo voor het buitenland. Raar, want van zodra de eerste lentezon door de wolken priemt, denken 
de meeste mensen al aan een of andere citytrip: laat je eens lekker rollen in de Parijse metro, maak eens een oor-
logje met anti-globalisten live mee in londen, ga eens naschokken in Rome of betaal je blauw aan een zuinig flets 
pilsje in Stockholm.

VW en France? Maar eens op je bestemming 

kan de echte vakantie beginnen: alle dagen 

barbecue ’s avonds, want tussen elf en vier blijf 

je best weg uit de zon, wil je niet levend ver-

schroeien.

Je kan ook naar Spanje. Naar een van de costa’s. 

Uiteraard vlieg je daar naartoe met een low-

costmaatschappij, een benaming voor maffiose 

maatschappijen die enkele aftandse supporters-

bussen gekocht hebben die warempel nog kon-

den vliegen ook. Maak je eens live de rush naar 

de beste plaatsen mee in Charleroi, omgedoopt 

tot Brussels-South. Het lijkt telkens weer een da-

gelijkse verfilming van het vertrek van de Ameri-

kanen uit Hanoi.

Maar de mensen hebben het er voor over, want 

een halve dag later kunnen ze zich al vergapen 

aan de monokinishow in Marbella. Waar zelfs (of 

zijn het vooral?) oma’s nogal snel uit de kleren 

gaan. Van oma’s ‘af...’ naar ‘deafzakkers’ in de dis-

cotheken aldaar is maar een kleine stap. Waar je 

je kan ergeren aan ‘de jeugd van tegenwoordig’: 

zuipen, slikken en prikken. Moeten die jongelui 

dan allemaal ‘decompresseren’? 

nee, het is duidelijk: voor mij hoeft het bui-
tenland niet.

Belgieksken
Het moet hier ten andere nog zo slecht niet zijn, 

want voor het schoon weer zullen die tiendui-

zenden vluchtelingen toch niet massaal naar 

hier komen hé? Je zal als Afrikaan maar gaan 

roeien naar Italië. Niet zo welkom bij Berlusconi, 

niet? Zit je daar ‘in ’t schoon weer’ achter prik-

keldraad op Lampedusa. 

Of de Franse gendarme ranselt je uit je over-

verhitte container in Sangatte. Neen, dan kom 

je maar beter in België terecht. Wij zijn migran-

ten en vreemdelingen gewoon. In een verre 

geschiedenis Romeinen, Germanen, Bourgon-

diërs, Spanjaarden en Fransen. Iets dichterbij 

tot tweemaal toe Duitsers. Die vonden het hier 

ook allemaal nog zo slecht niet. Want Belgen 

zijn gastvrij. Op een enkeling die een slecht bol-

leken in ’t kotje kleurt na, natuurlijk. Dus laat ze 

maar komen, die Albanezen, Polen en Bulgaren. 

Wat meer kleur op straat en de ‘chasse’ van de 

wc goedkoop gerepareerd en de Belg is weer 

content.

dus waarom zou ik naar het buitenland op 
reis gaan? 

Rocheforts in Rochefort
Nee, tijdens de grote vakantie ben ik jaarlijks 

een vaste gîtehuurder in Rochefort. ’s Morgens 

op ’t veloken, ’s middags een meer dan stevige 

aperitief, een uiltje na de middag en dan een 

fikse wandeling om vervolgens uit te blazen op 

het terras van de Figaro 3, naast de kerk van Ro-

chefort. Nog net op tijd in de gîte om de laatste 

kilometers van de tourrit mee te pikken. Dat zal 

samen met de nationale politiek ’s avonds be-

sproken worden met de eigenaar-buurman van 

de gîte, Yves Jergeay. Met ons tweeën overstij-

gen we de communautaire problemen en na 

een paar Rocheforts zien we alleen nog maar 

gelijkenissen tussen Vlamingen en Walen. Met 

ons tweeën houden we het land bijeen, nous 

sauvons le brol, ‘on nous appellera le ciment de 

la nation’, zegt Yves dan. Wallonië is voor mij veel 

meer dan de strik van Elio of de schmink van Jo-

elle. Geef mij maar Yves, de man van het volk, de 

politicien met het onafscheidelijk marcelleken. 

Rochefort, met een uitstap naar Chevetogne, 

buitenverblijf van het spirituele College met abt 

en een van de paters als oud-leerlingen.
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Beveren
En een paar weken later volgt een verblijf in 

Beveren. Is Schacksken nu helemaal zot gewor-

den? Gaat hij nu al kamperen op de Freethiel? 

Misschien een week all-in op de bijna failliete 

onafgewerkte tribune? Maar neen, Beveren aan 

de IJzer, historische rustplaats voor officieren in 

de Eerste Wereldoorlog en toen vooral bekend 

om zijn café ‘In de veertien billekens’ naar de ze-

ven wonderschone dochters van de toenmalige 

uitbater. Ons verblijf aldaar ligt op slechts één 

scherpe bocht van Frankrijk verwijderd. Even de 

straat uit en je bent al in Hazepoël, gehucht van 

Hondschoote. Allez, en ik dacht dat je niet naar ’t 

buitenland ging? Noord-Frankrijk is geen buiten-

land hé, als je wat West-Vlaams op zijn Limburgs 

spreekt verstaan veel mensen je daar nog.

en citytrips kan je ook dicht bij huis maken, 
want wie kent antwerpen, gent, Brugge en 
vooral Brussel ècht?

Holland?
En ja, ik moet het toegeven, af en toe waag 

ik me toch even over de grens en kan je me in 

Hulst aantreffen. Zo, mijnheer lust het buiten-

land niet en dan gaat hij juist naar Nederland? Ik 

weet het, en tot dit jaar gaf het me ook steeds 

weer een beetje een wrang gevoel, voelde ik 

het als een verraad aan het vaderland. En iets 

voorbij het toenmalig douanekantoor, aan het 

bordje dat het gehucht ‘Kapellebrug’ aangeeft, 

voorstad van de metropool Hulst, kreeg ik 

steeds weer die kramp in de onderbuik. Deed 

me te veel denken aan de heldhaftige smokkel-

daad van mijn moeder in de golden sixties. 

De Zilvervlo-oooot!
Hulst was toen voor de Belgen vooral bekend 

om zijn ‘Kledingbokser’, kledingzaak waar je 

twee kostuums voor de prijs van één kon kopen. 

Van sex- en andere koffieshops was helemaal 

nog geen sprake. Mensen hadden toen niet zo’n 

gedachten. Pa Schack rookte toen nog en om 

zijn longen in optimale vorm te houden, was 

ons moeder nog rap binnengesprongen in de 

tabakswinkel op de hoek van de winkelstraat. 

Twee pakjes sigaretten had ze gekocht. Het re-

keningske zat er nog bij, kwestie van de boek-

houding thuis in orde te maken. Na de aankoop 

van allerlei vesten en broeken werd de terug-

reis aangevat. Met de lijnbus Hulst-Sint-Niklaas. 

Wordt de bus ter hoogte van het bord ‘Kapel-

lebrug’ tegengehouden door twee forse Neder-

landse douane-beambten. ‘Niks aan te geefu? 

Identiteitsbevijse klaarhoudu!’. Snelsnel liepen 

beiden – die er zoals de meeste douaniers in 

die tijd geen zin in hadden – door de bus. Tot ze 

bij ons ma kwamen. Die haalde iets boven om 

aan te geven. Mijn vader probeerde nog met 

een kattensprong haar het zakje uit de handen 

te grissen, maar veel te laat. Voor keeper heeft 

hij nooit gedeugd. De douaniers hadden al een 

blik in het zakje kunnen werpen. De twee rolden 

nog net niet door de bus van ‘t lachen. “Maa me-

frouwtje toch, sicharette sijn toch tvee maals so 

duur als in Pelgië.” Het onheil was geschied. Mijn 

moeder belachelijk gemaakt voor een volle bus. 

Nu mogen ze veel van mij, maar van ne mens 

zijn moeder of zijn zuster moeten ze afblijven. 

Dat is een internationale code, daarvoor moet 

je niet eens de Middellandse Zee oversteken. 

Vanaf dat moment hadden de Hollanders het 

bij mij verkorven. Des te meer nadat enkele ja-

ren later ene Jan Janssen compleet ten onrechte 

onze sympathieke Herman Van Springel de gele 

trui ontnam na een in duistere omstandigheden 

gewonnen slottijdrit van de Ronde van Frankrijk, 

een jaar later ene Joop Zoetemelk voor een paar 

decennia het achterwiel koos van Eddy Merckx 

en we bij elke internationale voetbalwedstrijd 

op ons broek kregen van Oranje. 

“Hij heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloo-

oo-oo-oot”, klonk dagenlang pijnlijk na in de 

oren. En ons nog wat treiteren door bij elke ramp 

die ons vaderland trof overtuigd te verklaren dat 

“bij hun zoiets nooit aan de orde zou zijn”, want 

zij waren nu eenmaal beter gewapend tegen 

onheil als overstromingen, branden of terroristi-

sche wandaden dan die ‘tomme Pelgu’.

nee, nederland, het was mijn ding niet.

De Prins van Oranje en ...  
mijn schoonmoeder
Nochtans had het anders gekund. Want mijn 

grootvader – hij die Vlaanderen leerde wat op-

timisme is, vaak aan de hand van meerdere dag-

schotels – werd in zijn stamcafé(sss) ‘de Prins van 

Oranje’ genoemd omdat hij in de golden sixties 

enige jaren uitzendarbeid verrichtte bij Demka 

in het verre Utrecht. 

Hij was de eerste in de familie die zich bij zijn 

definitieve terugkeer in het vaderland prompt 

een tv-toestel aanschafte. Uiteraard mochten 

de kleinzoons elke avond na schoolwerk komen 

kijken. En zo werden de kleinzoons van de Prins 

van Oranje verplicht dagelijks naar Nederlandse 

zenders te kijken en wisten we via Studio Sport 

op zondag meer af van het Nederlands dan van 

<<<

Herman in gezelschap van Nederlanders en ... kaas.
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het Belgisch voetbal. Jaren heeft ons grootvader 

last gehad van het Oranjevirus. De glanspresta-

ties van Eddy Merckx en de fluwelen passes van 

Wilfried Van Moer kwamen maar net op tijd om 

hem ervan te weerhouden een Nederlands pas-

poort aan te vragen.

En mijn schoonmoeder was een echte Neder-

landse. Wel geboren in Grauw, even ver van de 

Belgische grens verwijderd als Hulst, maar Ne-

derland is Nederland. Vrij vroeg nam haar fami-

lie het wijze besluit om naar Wachtebeke uit te 

wijken, maar toch: het kwaad was geschied en 

Oranje zat in haar bloed. Jammer genoeg heeft 

ze de spreekwoordelijke Nederlandse zuinigheid 

niet doorgegeven aan haar dochter.

Met de jaren veranderde er wel wat natuurlijk: 

grenzen vervaagden, douanekantoren werden 

gesloten en we gingen zelfs met dezelfde munt 

betalen. En de laatste jaren is het verschil in prijs 

van levensmiddelen en andere basisproducten 

met Nederland opmerkelijk. Dus met z’n allen 

naar C1000 en AH. De papa’s om verf naar Kar-

wei, jonge moeders om Pampers en belegen 

moeders om paracetamol bij Etos. En op de te-

rugweg nog snel even een bankstel gaan halen 

bij Morres.

Change, change, change
En ook op sportief vlak hoeven we ons niet 

langer te ergeren aan die van boven de Moer-

dijk. Waar voetbaltransfers vroeger steevast de 

Noord-Zuidrichting uitgingen, is de laatste jaren 

een omgekeerde beweging aan de gang. Zo is 

het dankzij het Belgisch missioneringwerk dat 

we toch ook wat mee konden vieren met de 

kampioenstitel van AZ Alkmaar. Zelfs hun trai-

ner Louis Van Gaal heeft de laatste jaren zoveel 

aan sympathie gewonnen dat hij mocht komen 

solliciteren voor opperhoofd van onze nationale 

Rode Duivels (omgekeerd zie ik onze René nog 

niet te snel noordwaarts trekken, tenzij ze gin-

der in Oranje nog sneller ‘ambras’ willen krijgen 

in de ploeg dan traditioneel voor de kwartfinale 

van een of ander groot tornooi waarop onze 

jongens eens te meer schitteren door afwezig-

heid. Ook typisch: bij hen gaat ruzie steevast 

over de centen, bij ons gaan ze bijna op de vuist 

om een Louis Vuitton-sacochken.) En renners 

die de onzen het leven zuur maken hebben ze 

ook al niet meer. In het veldrijden groeiden we 

weer even naar een topmoment, maar toen 

onze Niels hun Lars de mantel ging uitvegen in 

zijn eigen achtertuin was het weer peis en vree 

alom.

En de laatste tijd blijft zelfs de kramp weg die 

ik traditioneel voelde bij het oversteken van de 

grens. ’t Wordt ten andere tijd dat ik wat vol-

wassener word, onze jeugd heeft daar allemaal 

geen last meer van. In tegenstelling tot ‘onzen 

tijd’ van achterdochtige muren en bedreigende 

kruisraketten worden zij groot in een veel ope-

ner sfeer: zij krijgen al de borst op de pampas 

van Patagonië, ontdekken de halve wereld half-

slapend in het draagstel op papa’s veilige maar 

vermoeide rug en op hun achttien staat Erasmus 

al te wenken: ga jij je studies maar vervolmaken 

in Kamtsjatka of Ouagadougou. En de eerste de 

beste job kan hen naar het mysterieuze China 

brengen of bij onze tegenvoeters in Australië. 

Waar ‘in onzen tijd’ internationalisering in de hu-

maniora beperkt bleef tot de eindreis, trekken 

nu onze vijfdes naar Polen en de zesdes naar Li-

touwen. Zien ze ter plekke dat de mensen daar 

wat meer kunnen dan plamuren of gevaarlijk 

met ‘de camion’ rijden. Of veel erger nog. Voor-
oordelen wegwerken. Weg met die bange 
blanke man.

Terneuzen warempel
Je moet natuurlijk voorzichtig zijn in die din-

gen. Niet bruskeren. Zachtjes aan laten proeven. 

Stapje per stapje. Met enthousiaste, maar be-

daarde mensen die al wat van de wereld heb-

ben gezien. Op onze school met Peter Stabel. 

Die mag op elke internationaliseringsbeurs zijn 

licht eens gaan opsteken, daarna alles een paar 

keer laten bezinken om zeker niet de Schelde 

over te steken op het ijs van één nacht. Plan-

nen maken, aftasten, bespreken met Danny Van  

Royen en aan de slag. 

Op een van die bijeenkomsten werd Peter Sta-

bel aangesproken door mensen van een school 

uit Terneuzen die een partnerschool zochten 

in België. ‘Hun’ hadden al projecten lopen met 

Duitsland, Spanje en Finland, maar nu zochten 

ze een goed beheersbare en korte uitwisse-

ling niet te ver over de grens. Peter sprak er op 

school terloops Sonja over aan. Sonja Suij. Met ij 

achteraan. De Belgische Suy is met uy. Dan weet 

je ’t wel. Snelle Golf met gele nummerplaat met 

zwarte letter-cijfercombinatie. Dan weet je ’t 

nog beter. En voor ze ’t goed en wel besefte, zat 

Sonja aan de vergadertafel met haar landgeno-

ten. Heen- en weergemail. 

Contactpersoon in Terneuzen is de Vlaamse 

Karine Catrysse. Studiegenote van Eric Balthau. 

Bewaart goede herinneringen aan Eric en hun 

studietijd. Zeer goede. Dus was de band met ’t 

College snel gelegd. Dra stond alles in de stei-

gers: één klas van onze tweedes twee dagen 

naar ginds en twintig leerlingen van hun eerste-

jaar de twee volgende dagen naar hier. Er werd 

gewerkt rond de Middeleeuwen en het alom-

gekende jeugdboek ‘Kruistocht in spijkerbroek’. 

Hollands boek, want ‘spijkerbroek’ en niet ‘jeans-

broek’ zo zou ik dit jaar leren.

Het ging dus voorzichtig van wal, kleinschalig, 

één klas maar. Met van onze kant welgekozen 

pionnen. Uiteraard Sonja Suij: steeds druk in de 

weer en vorig schooljaar tijdens de deliberaties 

even op oranje Crocs. Kwestie van de zaak eens 

af te tasten, even te voelen hoever ze wel kon 

gaan. En toen ze in de lange gang wel opmer-

kingen kreeg over haar in internationale context 

hoogst ongepast en zelfs uitdagend schoeisel, 

maar zelfs Pol Van Dam er niet aan dacht haar 

te vloeren met een beenharde gemene tackle, 

moet ze gedacht hebben dat het wel snor zat. 

Oranje zou dit jaar nog meer welkom zijn, de 

domme Belgen zouden de brave Nederlandse 

kindertjes niet meteen opeten.

Sterke ploeg
Ook andere grote kanonnen werden bovenge-

haald. Rik Verniers als coach van het Belgisch 

team. Rik, de topdiplomaat: kan zelfs Kabila en 

Kagame (en voeg er maar gerust onze Karel aan 

toe) uit één glas laten drinken. Geert Verwilligen. 

Letterlijk grensgeval, want de Belgisch-Neder-

landse grens loopt dwars door zijn living. Harde 

werker, die graag eens over het muurtje gaat 

kijken. Zelfs zijn kinderen hebben grensnamen, 

want met Piet, Tine en Jan kan je aan beide kan-

ten van de grens terecht. Boomlang, altijd mee-

genomen om te gaan onderhandelen. Gelijke 

wapens. Hilde Van den Berghe. Madam. Madam 

met stijl. Praatvaar. Duidelijk. Presentatorstem. 

Komt met iedereen overeen, maar laat zich niet 

opzijzetten.
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En ook van Nederlandse zijde werd blijkbaar wel 

uitgekeken wie ze voor het missioneringwerk 

moesten afvaardigen. Vorig jaar was ik nog niet 

bij de zaak betrokken, maar we hoorden toch 

niets dan positieve klanken over blijkbaar zeer 

sympathieke mensen met exotische namen als 

Jannie en Petra. 

En alles verliep vlot vorig jaar. Zo vlot dat aan 

uitbreiding van het project werd gedacht. Ge-

volg: dit jaar zouden er twee klassen uitwisse-

len. Moest de ploeg uiteraard uitgebreid wor-

den. Geen kandidaturen uitschrijven. Want nog 

voorzichtig zijn. ’t Was tenslotte nog maar het 

tweede jaar. Er was al wederzijdse genegenheid 

gegroeid, maar we zagen ons toch nog niet 

massaal inschrijven voor de Elfstedentocht.

Nog een sterkere ploeg!
Een verkenningsronde en ’t was rap gefikst. An 

De Wilde. Nooit moe. Hoog spreekdebiet. Volg-

zaam, luisterbereid, maar slaat snel haar slag. 

Jonge leeuwin die de boel desnoods wel draai-

ende zou houden mocht ouwe krijger Rik iets 

overkomen. Rug, sinussen, allemaal littekens van 

vroegere veldslagen. Rekening mee houden.  

Aha, er zou weerom een toneelworkshop zijn? 

Steven Van Peteghem op het veld. Oscarwin-

naar. Zelfde lach als Filip Peters. Rasacteur die 

met twee woorden alle aandacht naar zich toe 

kan zuigen. Gaat nooit ergens ongemerkt voor-

bij. Zelfs niet wanneer hij traditioneel een kwar-

tier te laat komt. 

En verrassing van de dag ... Kirsten Merckx. Su-

perorganisator. Jonge leeuwin met veel poten-

tieel. Kickt op organiseren en plannen. Nu nog 

onderdaan van Geert, maar zal binnen afzien-

bare tijd wel een putch plegen. Sympathiek en 

slim. Eigenlijk sympathie-iek en sliem. Want van 

Bornem. Bornim. Van over ’t water dus. Ideaal 

om de Nederlanders te laten kennismaken met 

een ander soort Vlamingen. Goed volk. maar 

wat anders.

En ook ik werd aangesproken. Misschien hadden 

ze een echte Belgicain nodig: sjoemelaar, op-

portunist, profiteur en man van het halfslachtig 

compromis.

Al in augustus werden de koppen bijeengesto-

ken in het bureau van adjunct Danny Van Royen, 

chef internationalisering. Heeft de eigenaardige 

eigenschap dat hij medewerkers kan laten gelo-

ven dat ze onmisbaar zijn. Dus plooit ieder zich 

nog eens dubbel.

Goed, dubbele bezetting dus dit jaar. Sonja zou 

wegens andere opdracht en een nieuw Neder-

lands project met het derde jaar even afstand 

nemen, maar steeds beschikbaar blijven in tij-

den van nood. Het schema zou hetzelfde blij-

ven: Middeleeuwen, theaterworkshops, Kruis-

tocht in spijkerbroek en middeleeuwse spelen 

in Terneuzen en marktbezoek in Sint-Niklaas. 

En om de nieuwe bende nog wat extra te moti-

veren werd een werkvergadering belegd in Ter-

neuzen. ’t Was nog vroeg dag in augustus, dus 

hadden we wel nog even tijd. Pas op donder-

dag 22 januari zouden we naar ginder trekken. 

Na de lessen uiteraard. Verder krijgen we onze 

directie niet.

Op verkenning naar het Noorden
En ’t was regenachtig die dag. En nog bere-

koud, met een snijdende westenwind. Hollands 

weertje, een weertje om de dijken in de gaten 

te houden. We startten al met een typisch Bel-

gisch vertrek naar Terneuzen: met vier auto’s en 

nog voor de Ramblas van de Freddy waren we 

mekaar al kwijt. Belgen begrijpen nu eenmaal 

hun nationale leuze ‘Eendracht maakt macht’ 

niet zo best. 

Maar kom, nog voor de grens wezen alle neu-

zen weer in dezelfde richting. Roggeman zou 

het goed gevonden hebben: via verschillende 

wegen toch hetzelfde bereiken. ‘Eenheid in ver-

scheidenheid’, heet dat bij hem.

Net over de grens verandert het landschap. Ik 

krijg er alvast geen kick van. Fietspaden afge-

scheiden van de rijbaan voor auto’s. Belache-

lijk. Kan je niet eens als fietser vloeken op al die 

chauffeurs die je met hun onverwachte ma-

noeuvres de pas proberen afsnijden. Heerlijke 

poldervergezichten. Ronduit benauwend voor 

mij als wielertoerist. De wind kan daar immers 

ongenadig beuken. Kilometers in het rond geen 

huis te bekennen. Zal je maar lekrijden tijdens 

een fikse voorjaarshagelbui. Hou je Holland wel 

voor bekeken en word je onmiddellijk fan van 

de Belgische lintbebouwing. Daarbij, ik ben niet 

voor die stilte van de polder. Geef mij maar het 

Vlaamse binnenland waar je steeds alert moet 

blijven, want om de honderd meter loert het 

gevaar. Maar kom, de baan naar Terneuzen was 

typisch Hollands: geen echte snelweg en ge-

vaarlijk slecht verlicht. Wat opviel was wel dat de 

meeste chauffeurs hun manieren hielden. Geen 

Golf GTI die bij deze Siberische kou boenk-

boenkmuziek liet horen aan vooral de niet-fans 

ervan, geen snelle BMW die je ‘coupeert’ of een 

‘ongedurigaard’ die bijna je koffer induikelt. Nee, 

discipline troef op weg naar het Zeldenrust-

Steelantcollege. Een naam om adjunct Van 

Royen jaloers te maken. We naderen Terneuzen. 

Nog een mop of twee over Hollanders ...

Boterkoekenmep én  
rechtse en linkse hoek
Genoeg gelachen. Het werd een groen lachje. 

Mooie parking aan het ZSC, geen slagboom: ie-

dereen welkom. Grote, mooie school van in de 

seventies. Geen koterij, geen opeenstapeling 

van gelukte en minder gelukte verbouwingen. 

Toiletje gaan doen. Proper. Hier was een be-

zoekje geen risicovolle onderneming op SOA’s, 

natte broeken door verkeerd gerichte sproei-

ers of natte schoenen door een verstopte riool. 

Geen ranzige cafégeur. Propere wastafels. Geen 

schrik van Mexicaanse griep als je de kraan 

opendraaide. 

Ondertussen werden de ‘anciens’ al letterlijk 

overvallen door hun Nederlandse collega’s in 

de vergaderzaal. dit was geen gespeelde har-
telijkheid, geen obligate franse charme of 
amerikaans ‘gehug’. dit was echt. 

Als echte Vlamingen stonden wij, de nieuwe 

burger, in een hoekje te genieten van het wel-

kom-schouwspel, maar ze lieten ons niet met 

rust. “Choeiedach, ik ben x, geef y, en u bent? 

Welkom, fijn om met jou samen te werken.” Dan 

kan je niet met de billen dichtgeknepen in een 

hoekje blijven staan. Dan ga je op in ... de sfeer. 

Met z’n allen aan de grote ronde tafel. Omdat 

het toch al tegen vijven liep, hadden onze noor-

derburen ‘een koekje’ voorzien. Prompt ging 

een immense schaal rond met boterkoeken. 

Niet zo van die miezerige die je ’s zondags bij 

de Vlaamse bakker haalt, die erg gevarieerde na-

<<<
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men hebben, maar allemaal één ding gemeen 

hebben: je kan ze in je holle tand steken. Neen, 

dit waren maaltijdkoeken. En kwaliteit.

Het ijs was voor mij alvast gebroken. Wat zeg ik? 

Gesmolten gewoonweg. Als sneeuw voor de 

zomerzon. 

daar hingen we in de touwen met onze 
spreekwoordelijke Bourgondische levens-
stijl. 

En het was nog niet gedaan. Na een voorstelling 

van het Nederlands onderwijssysteem, en van 

de school zelf via PowerPoint en film door Jan 

Schut (zo voelden wij ons ook gezet) was het 

tijd voor een rondje praktische afspraken. Soms 

wat teveel geleuter van hun kant, maar met een 

vrouwenoverwicht in een vergadering loop je 

nu eenmaal altijd dat risico. En de sfeer bleef 

erin. Het liep tegen zeven en we kwamen de 

boterkoekenmep langzaam te boven. Tijd voor 

een volgende kwak. Want ja, we moesten de 

school toch nog bezoeken en de terugweg was 

toch ook nog een tijdje karren. Dus rolden ze de 

kaastafel binnen. En de flessen wijn, spa rood en 

spa blauw. Dit was teveel voor verscheidene col-

lega’s, die zich snel excuseerden om het thuis-

front te verwittigen het avondeten dan toch 

maar in de diepvries te steken. Rechtse hoek 

waarvan we nog nauwelijks gingen bekomen.

Oh ja, ze hadden ook nog een kennismakings-

pakket voor ons: stevige plastieken zak met tal 

van veelkleurige brochures: mooi, modern, blits 

en geen kitsch. Ik zag weer die ene wenkbrauw 

van Danny Van Royen de hoogte ingaan. Dat 

voorspelde niet veel goeds. Een idee! Je zag het 

zo: die voelde zich hier als een vis in de Wester-

schelde. Ideeën vielen zomaar uit de lucht in ge-

schenkverpakking. Linkse hoek dus.

En een uppercut
But the worst was yet to come. Bezoek aan de 

schoolgebouwen. We hadden al in de touwen 

gehangen, waren nog maar net bekomen van 

de links-rechtscombinatie en kregen nu een 

uppercut van jewelste. Uitgeteld. Was dit wel 

een school? Proper. Wat zeg ik? Clean, bacterie-

vrij, van de ingang tot de uitgang. Geen stofje 

op de trappen, geen zwart veegje op het lino-

leum. Open, ruime klassen. Mooie, met smaak 

versierde klassen. Leraarskamer met bakjes op 

de gang, computervolle werkruimte en gezel-

lige zitruimte met moderne maar stevige meu-

beltjes. Geen Ikea. Morres, minstens. En leeg en 

proper. Niet te vergelijken met onze leraarska-

mer met haar typisch ‘containerparkgevoel’. 

Via steriele gangen naar de schoolbibliotheek. 

Computergedeelte. Allemaal dezelfde compu-

ters. Zelfde klavieren. Flatscreens. Strak zwart. 

Reusachtige balie. Mogelijkheid om dvd’s te 

ontlenen. Met de nieuwste films. Mijn oog viel 

op de dvd van ‘Valkyrie’. Film moest in België 

nog uitkomen. Was nog niet eens te zien in de 

Siniscoop. Slikken dus maar. 

Op naar hét wetenschapslokaal, voor onze 

noorderburen de ‘science floor’. Verwilligen 

voelde zich wat duizelig worden. Van Royen 

trok zich uit de slag met een uitleg van “als bij 

ons daar en daar een plafond is uitgebroken 

gaan we volgend jaar een paar lokalen samen-

voegen, de deuren anders steken, wat oude 

toiletten uitbreken en dan hebben we ook 

nieuwe wetenschapslokalen”. 

Dan maar naar de sporthal. Konden ze ons de 

loef niet afsteken, want van sporthal hebben 

we wel wat te tonen, niet! Maar omdat het al 

donker was kon je het maar amper zien, maar er 

waren buiten ook nog sportterreinen. Kunnen 

onze olympics alleen maar van dromen. We ga-

ven onze nederlaag ridderlijk toe: zo’n school zal 

je in België niet gauw vinden. De Nederlandse 

overheid heeft dan ook een pak geld over voor 

schoolgebouwen.

’familiegevoel’
Het afscheid was allerhartelijkst. Ja, ‘hun’ gingen 

nog eens bij ons op werkbezoek komen vooraleer 

de uitwisselingsweek van start ging. Terug richting 

België. Een ervaring rijker. Zowel materieel als voor-

al warm-menselijk een lesje geleerd. ’t Was wat stil 

in mijn busje. Ze hadden ons een poepje laten rui-

ken. Maar niet uit de hoogte, nooit belerend, nooit 

ook maar een vorm van kritiek gehoord. Toffe 

mensen, die Nederlanders. Nooit vermoed dat ik 

dat ooit zou gedacht hebben. 

En uiteraard hebben we hen ook goed ontvan-

gen. In de vergaderzaal en nadien met kaas en 

wijn in de priesterrefter. Hartelijk weerzien. Alsof 

familie op bezoek komt.

Dit gevoel gaf het hele uitwisselingsproject me: 

het familiegevoel. Van dezelfde stam maar toch 

al iets anders. Een accentje verschil. Met grenze-

loos respect voor mekaar. Blij weerzien op een 

terras in Hulst. Blij weerzien ’s anderendaags bij 

ons op school. En op vrijdag samen aan tafel om 

de uitwisselingsvierdaagse af te sluiten. Afspra-

ken maken om het volgend jaar nog beter te 

doen, want zoveel is zeker: Terneuzen laat Sint-

Niklaas niet meer los. 

En op zaterdag spring ik op mijn fiets. Prachtige 

lentemorgen. De grens over na de bossen van 

Verwilligen. 

En plots lijkt die polder me niet meer zo beang-

stigend groot en lijken de Nederlandse fietsers 

me een pak sympathieker dan voorheen. En laat 

me maar lek rijden, want ik weet, hier woont 

goed volk. En er schiet me een liedje te binnen. 

‘Ik hou van Holland, ...’ van Heintje. 

mijn vrouw gelooft haar ogen niet als ze me 
het deuntje ’s namiddags nog hoort fluiten.

Herman Schack
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Aan deze wedstrijd, georganiseerd door het Davidsfonds, namen dit 

jaar 35000 leerlingen uit meer dan 800 scholen deel. Jim besloot het 

opgelegde thema ‘Terug naar toen’ te benaderen met een essay over 

darwinisme en de houding van de maatschappij tegenover deze the-

orieën. Hij behaalde in de categorie 3de graad non-fictie in de Sint-

Niklase afdeling een eerste prijs. Aline Cleyman (6WEWIb) haalde in de 

categorie fictie eveneens een eerste prijs.

Beide laureaten mochten daarom doorgaan naar het nationale niveau.

Eminente jury
De tekst van Jim werd door Geert Spillebeen (auteur en radiojournalist 

VRT) en Rik Van Cauwelaert (hoofdredacteur Knack) gekozen tot win-

naar in zijn categorie omwille van het hoge essaygehalte met heldere 

opbouw en structuur, bovendien over een actueel onderwerp en 

behandeld vanuit een wetenschappelijk oogpunt met persoonlijke 

invalshoek.’

Op de nationale uitreiking op 9 mei in het Museum voor Natuurwe-

tenschappen te Brussel mocht Jim een uitgebreid boekenpakket en 

een Prijs van Knack in ontvangst nemen. Directeur Roggeman nam de 

klasprijs, eveneens een boekenpakket, in ontvangst en kwam die per-

soonlijk aan de klas overhandigen. Jim, de klas en klassenleerkracht, 

tevens leerkracht Nederlands Eva De Schryver overlegden hoe de prijs 

best kon verdeeld worden.

De suggestie van Jim om het boekenpakket aan het OLC te schenken, 

zodat alle leerlingen er gebruik van konden maken, viel onmiddellijk 

bij iedereen in de smaak.

Jim werd door het Davidsfonds ook uitgenodigd om een persoonlijk 

relaas te schrijven over de Galerij van de Evolutie (in het Museum voor 

Natuurwetenschappen). Zijn bijdrage werd al gepubliceerd in ‘Om-

trent’.

We wensen Jim bij deze nogmaals proficiat en publiceren zijn bekroonde 

essay in deze Ic Hou.

jim Van nunen: nationaaL Laureaat 
daVidsfondsWedstrijd

schrijverstalent 
beloond!

Jim van Nunen (6lWIb) werd nationaal laureaat  
van de Junior Journalist-wedstrijd van het 
Davidsfonds! Een fantastische prestatie waar we 
als school erg fier op zijn.

BeKroonde essay Van jim Van nunen

on the origin of 
misunderstanding

In het najaar van 2009 zal het precies honderdvijftig 
jaar geleden zijn dat Charles Darwin het baanbre-
kende werk On the Origin of Species publiceerde. 
Nooit zou een wetenschappelijk werk zoveel jaar 
na verschijning nog steeds het brandpunt zijn van 
hevige discussies en verzet. 

Anders dan bij Newtons Principia is het voor de mens moeilijker in te zien 

dat alle levende wezens een product zijn van natuurlijke selectie dan in te 

zien dat de aarde voorwerpen aantrekt. Belangrijker, zwaartekracht heeft 

geen implicaties op onze traditionele denkbeelden.

Het evolutionaire model op basis van natuurlijke selectie zoals geopperd 

wordt in On the Origin of Species heeft er in de eerste plaats voor gezorgd 

dat het aardse en menselijke leven als gevolg van een scheppingsdaad 

op de helling kwam te staan. De Bijbel leek niet meer een correcte versie 

te kunnen geven voor onze vooraanstaande plaats hier op aarde en we 

moesten onze superieure positie ten opzichte van de andere levende we-

zens laten varen voor een rol van mens tussen de dieren. Daarnaast is het 

onaanvaardbaar te veronderstellen dat we een product zijn van puur toe-

val en afstammen van een niet-menselijke voorouder. Want wat dan met 

het doel dat God ons allen heeft meegegeven?

Niet verwonderlijk dat de publicatie heel wat opschudding met zich te-

weegbracht. Een eeuwenoude pijler waarop een groot deel van de wes-

terse samenleving gevestigd was, werd plots verworpen. Het religieuze 

aspect was echter niet de enige boosdoener om de evolutietheorie in een 

<<<
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snel tempo algemeen aanvaardbaar te maken. Ook de wetenschappelijke 

wereld reageerde terughoudend. De evolutietheorie bevond zich in de 

grenszone van de wetenschap, omdat zij indruiste tegen andere opvattin-

gen over onze ontstaansgeschiedenis. Toch werd Darwins idee al snel een 

gevestigde waarde omdat de bewijzen ervoor zo overweldigend waren. 

Darwin beschikte over een enorm fossielenbestand dat een stevige basis 

vormde voor zijn theorie. Hij baseerde zich op het zichtbare en de waar-

neembare diversiteit onder soorten. Fossielen die later werden gevonden 

waren (en zijn nog steeds) een bevestiging van wat Darwin honderdvijftig 

jaar geleden neerschreef. Een tegenbewijs zou de theorie onherroepelijk 

naar de prullenmand verwijzen, maar iets dergelijks werd nooit gevonden.

In de twintigste eeuw, bij de opkomst van de genetica in het algemeen en 

de ontdekking van DNA in het bijzonder, werd de bewijslast enkel overtui-

gender. Zó overtuigend, dat we zelfs geen fossielen nodig hebben om aan 

te tonen dat de evolutietheorie waarheid is. In de onzichtbare, niet met het 

blote oog waarneembare wereld van het genoom worden we geconfron-

teerd met prachtige evolutionaire structuren die ons met de neus op de 

onderlinge overeenkomsten tussen de soorten drukken.

Kunnen we dan concluderen dat het enkel fundamentalisten zijn die van-

daag de evolutietheorie stellig blijven ontkennen? Dit is slechts een deel 

van de waarheid en het is een noodzaak hier genuanceerd een kantteke-

ning bij te maken.

In het begin van de twintigste eeuw kenden de Verenigde Staten een 

enorme rijkdom als gevolg van de industriële revolutie die zich in snel-

tempo door het hele land had voltrokken. Velen kwamen er de Ameri-

can dream waarmaken en hadden daar veel voor over. De Amerikaanse 

machthebbers werden geconfronteerd met de verloedering van de oude 

deugd en gemeenschapszin. Het was tijd om paal en perk te stellen en de 

Bijbel weer in te voeren als een kompas naar een beter leefbare wereld. 

Want was het niet uitgerekend de evolutietheorie die de impact van het 

Heilig Schrift als dusdanig had doen afnemen? Zo werd het creationisme 

gevormd, een maatschappelijke beweging tegen Darwins leer en dus aan-

vankelijk niet zozeer een filosofisch of theologisch systeem. Hoewel toen 

niet met zoveel woorden gezegd, geloofden aanhangers van deze visie in 

een wereld die in zes dagen geschapen was door een almachtige schep-

per die elk organisme met de nodige kennis van zaken ontworpen had. 

Mensen van dergelijke strekking werpen liever de wetenschappelijke theo-

rie in de prullenmand dan het Heilige Boek zelf op de korrel te nemen.

De impact van dit vroege creationisme kan niet onderschat worden. In de 

staat Tennessee werd algauw een wet aangenomen die verbood de evo-

lutietheorie te onderwijzen in openbare scholen. John Thomas Scopes, 

onderwijzer, kreeg in 1925 een proces omdat hij dit stellig weigerde. Deze 

opmerkelijke rechtszaak kreeg wereldwijde aandacht waarop de creatio-

nisten zich moesten verantwoorden. Het lukte hen niet om met overtui-

gende argumenten voor de dag te komen; de zaak liep af in het voordeel 

van de leraar. Het creationisme zou voor enkele decennia van het toneel 

verdwijnen, maar het onderliggende gedachtegoed bleef bestaan.

De jaren zestig vormden het nieuwe tijdskader waarin het creationisme 

weer ten volle kon openbloeien. De creationisten van die tijd namen het 

Woord nog letterlijker dan hun voorgangers. Het is een typisch voorbeeld 

van fundamentalisme, en niet alleen uit Rooms-Katholieke hoek, neen, ook 

andere religies vonden aansluiting bij het creationisme. Zo heeft ook de 

moslimwereld een sterk creationistische vertegenwoordiging. 

Naarmate deze ideologie, onder de naam creationisme, steeds meer een 

pejoratieve bijklank kreeg, richtte men een zogenaamd nieuwe visie op, 

bekend onder intelligent design. Men claimt dat er wel degelijk verschil-

len tussen beide stromingen te vinden zijn, maar dat is louter arbitrair: er is 

geen wezenlijk inhoudsverschil tussen creationisme en intelligent design. 

Beide zijn even verwerpelijk en in wezen fout.

Het kan nuttig zijn enkele voorbeelden aan te halen waarmee de creatio-

nisten ons op een ‘wetenschappelijke’ manier trachten te overtuigen van 

een scheppend wezen in de natuur. Het oog, bijvoorbeeld, is een klassie-

ker onder het volkje, hoewel ondertussen achterhaald. Ons zichtvermogen, 

zo stellen zij, is té complex om in één keer en de novo te ontstaan. En, zoals 

kenmerkend voor het creationisme, moet alles wat té mooi, té complex en 

té onwaarschijnlijk is, toegeschreven worden aan een hogere macht. Even-

tuele tussenstadia, die de evolutietheorie impliceert, zijn niet functioneel 

ofwel minder goed dan bestaande systemen: ‘een half oog heeft geen 

voordeel’. Michael J. Behe, Amerikaans biochemicus en fervente aanhan-

ger van intelligent design, stelt het als volgt: haal één onderdeel weg uit 

een muizenval en het geheel wordt functieloos. Dit principe staat bekend 

onder de Engelse term irreducible complexity, of onherleidbare complexi-

teit. Een systeem is onherleidbaar complex als het alle onderdelen samen 

nodig heeft om te functioneren.

Het oog leek een perfect voorbeeld voor deze complexiteit. Zelfs Darwin 

erkende de complexiteit van het oog. In het laatste hoofdstuk van On the 

Origin of Species maakt hij enkele bedenkingen. Hij geeft grif toe ‘dat een 

complex iets als het oog naar het absurde neigt’. De creationist wrijft nu 

gelukzalig in zijn handen, want is dit niet hét bewijs dat Darwin zélf twij-

felde over zijn theorie? Echter, Darwin gebruikte dit in de vorm van een re-

torische vraag om zijn tegenstanders uit te dagen. Zijn genadeslag wordt 

gesierd door zijn eenvoud: bewijsmateriaal en een daarbij horende stevig 

wetenschappelijk onderbouwde theorie.

Met computersimulaties heeft men aangetoond dat tussenvormen van 

het zichtvermogen, die uiteindelijk tot het huidige oog geleid hebben, al-

lemaal een nuttige functie hadden. Computersimulaties, en het daarbij ho-

rende onderzoek bij slakken, mossels en inktvissen, bewijzen dat elke fase, 

hoe schijnbaar onbenullig ook, het verschil kan opleveren tussen dood en 

leven. Hierbij valt te denken aan een pigmentlaagje dat het verschil tus-

sen licht en donker kan waarnemen. Visuele perceptie is minstens veertig 

keer ontstaan in de afgelopen vier miljard jaar. De creationist met nog een 

greintje verstand moet zich wel gewonnen geven, maar van opgeven is 

blijkbaar geen sprake. Het Eigen Gelijk moet ten koste van alles doorge-

drukt worden.

Het huidige hot topic is de flagelmotor bij bacteriën, een voortbewe-

gingsmechanisme dat een vrij bewegende as aandrijft. Hier werd veel on-

derzoek naar gedaan, niet altijd even vruchtbaar, maar het is een logisch 

weinig correcte manier om dan het scheppingsidee in te voeren. Stel dat 

je getuige bent van een goocheltruc die ongelooflijk lijkt. Je kan niet met-

een achterhalen hoe het truucje werkt, omdat je niet vertrouwd bent met 

de goochelkunst, omwille van je eigen naïviteit, ... Grijp je dan ook naar 

het bovennatuurlijke? Natuurlijk niet, want je weet dat er iets meer achter 
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moet zitten, ook al kan je niet meteen bedenken hoe de vork werkelijk in 

de steel zit. Zo ook met wetenschap. Er geldt een grote waarschijnlijkheid 

dat de flagelmotor een nieuwe functie is van een reeds oudere molecu-

laire eiwitstructuur.

Een andere vorm van tegenargumentatie is tegenwoordig het betoog dat 

men aanduidt onder de satirische naam unintelligent design. Voor som-

mige organismen is het zeer goed aan te nemen dat er een onintelligente 

ontwerper aan het werk geweest is. We kennen een aantal lichaamsde-

len die nauwelijks of geen functie hebben, verre van volmaakt zijn, ... Het 

staartbeentje bij de mens is een voor de hand liggend voorbeeld. Bij an-

dere levensvormen zijn nog talloze ander voorbeelden te vinden. Welke 

ontwerper zou een panda voorzien van een plompe duim, eerder een 

stompje? Een veel beter alternatief zou hier wel op zijn plaats zijn. Maar 

dankzij deze pandaduim komen we terecht bij de ware kern van de evolu-

tietheorie: evolutie heeft geen doel en streeft niet naar perfectie – als het 

werkt, werkt het, en wordt het desbetreffende lichaamsdeel behouden. En 

de duim van panda’s werkt waarvoor het dient: bamboe vastgrijpen.

Debatteren met aanhangers van een geschapen wereld is niet mogelijk, 

althans in die zin dat het geen nut heeft. Enerzijds geef je ze veel meer 

geloofwaardigheid dan ze verdienen, anderzijds zijn het geen weten-

schappers en kunnen ze je enkel ‘overtuigen’ met een subjectieve kijk op 

de wereld die van weinig doortastendheid getuigt. Het probleem dient op 

een heel ander niveau aangepakt te worden, en daarbij heeft in het nabije 

verleden PACE, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, een 

precedent geschapen. 

In 2007 bracht dit Europese orgaan een rapport uit waarin men waar-

schuwde voor de gevaren van creationisme in het onderwijs. ‘Weten-

schapskritiek’, zoals de creationisten hun visie weleens durven noemen, 

vormt wel degelijk een gevaar voor de vrije democratie. Het principe van 

vrije meningsuiting bestaat en het mag geenszins de bedoeling zijn cen-

suur op te leggen. Maar creationisme is in volledige strijd met de weten-

schap en heeft een aantal gevaarlijke consequenties, laat het dan de plicht 

zijn van Europa om ons daartegen te beschermen, vooral als men tracht 

door te dringen in het onderwijs.

In het rapport wordt immers gewaarschuwd voor de infiltrering van al-

lerhande creationisten in onze maatschappij. Creationisme of intelligent 

design beschouwen als een Amerikaans probleem is een te nauwe visie; 

uit het onderzoek blijkt dat het creationisme getracht heeft zijn wortels te 

vestigen in alle lidstaten van de Europese Unie, door gebruik te maken van 

een geraffineerd systeem van indoctrinatie. Scholen zijn het hoofddoel, 

onderwijs is immers het geknipte medium om op grote schaal te de geest 

te manipuleren. Het onderwijs moet hoe dan ook gevrijwaard blijven van 

creationisme. Het bekendste voorbeeld is wellicht The Atlas of Creation, 

een boek van de Turkse creationist Harun Yahya dat op enkele scholen 

reeds zijn ingang vond. Het boek, dat geen enkele wetenschappelijke on-

dergrond heeft, kan voor hevige verwarring zorgen door de misleidende 

en foutieve informatie die het bevat. Wie stelt dat de evolutietheorie een 

geloof is gelijkwaardig met het geloof in een schepping, slaat de bal gron-

dig mis.

Het ontkennen van evolutie is schadelijk voor de educatie van onze kin-

deren. Belangrijke theorieën verbieden in het onderwijs, zoals de evolutie-

theorie, is volledig in strijd met hetgeen tot de kennis van de kinderen zou 

moeten behoren. Jongeren moeten in aanraking komen met dergelijke 

wetenschappelijke feiten omdat ze dan in staat zullen zijn om als volwas-

sene belangrijke spelers te worden in de evoluerende en toekomstgerichte 

maatschappij. In feite zijn de creationisten voorstanders van een radicale 

terugkeer naar het verleden, wat op lange termijn schadelijk is voor een-

ieder.

De biomedische wetenschappen komen in gevaar wanneer de evolutie-

theorie van het podium moet verdwijnen. Hoe zal het in godsnaam dan 

nog mogelijk zijn om doorbraken te creëren in het onderzoek naar aids, 

griepvirussen, ... Al deze organismen zijn onderhevig aan de wetten van 

evolutie. Het is vreemd dit woordelijk te moeten bevestigen, want dit is al-

ledaagse wetenschap voor de mensen die er jaren onderzoek aan wijden 

en hun bevindingen wetenschappelijk kunnen staven op een onderbouw-

de manier. De tautologie fungeert hier als een stijlmiddel.

Evolutie is niet gestopt te evolueren sinds de publicatie van Darwins theo-

rie. De laatste decennia wordt de theorie aangevuld met nieuwe bevindin-

gen. Creationisme is nooit geëvolueerd en steunt pseudo-wetenschap. Het 

is een eerder dogmatische visie dan een wetenschappelijke.

Het mag dus duidelijk wezen dat creationisme een gevaarlijk instrument is 

ter manipulatie van de geest. “Het voorstellen van een (waan)idee als een 

wetenschappelijke theorie zonder bewijzen te kunnen leveren kan gerust 

vergeleken worden met een poging de geesten te manipuleren voor doe-

len die niet echt aansluiten bij een hoge moraal”, aldus het rapport. Voltaire 

zei reeds dat als je mensen ongerijmdheden kunt laten geloven, je ze ook 

gruweldaden kunt laten begaan. Laat creationisme nu net een symptoom 

zijn van iets groters, religie, en je wordt geconfronteerd met het ware pro-

bleem.

Een laatste genadeslag voor creationisme die tegelijk ook opgaat voor re-

ligie: wie ontwierp de ontwerper? Een ontwerper is in volledige strijd met 

de logica. Het bestaan van een almachtige godheid is een typevoorbeeld 

van de contradictio in terminis. Het bestaan van een ontwerper werpt het 

probleem van zijn eigen oorsprong op. Een schepper maakt de zaken en-

kel gecompliceerder. Natuurlijke selectie is de enige elegante oplossing in 

het vraagstuk naar (onze) ontstaansgeschiedenis.

Wetenschap is een mooie manier om naar de wereld te kijken. “Volstaat 

het niet om te zien dat een tuin mooi is, zonder te moeten geloven dat er 

achterin nog feeën zitten ook?” Een citaat van de Britse schrijver Douglas 

Adams dat op gepaste wijze dit betoog kan afsluiten. De mens heeft geen 

religie nodig om de wereld te verklaren of om zich ethisch te gedragen. 

Einstein wist het al lang: het meest onbegrijpelijke van het heelal is dat het 

begrijpelijk is.

Jim Van Nunen 6LWIb



48 IC HOU JUNI 2009

VERBONDEN

De hele PAG-werkgroep is dan zoals steeds op 

de afspraak om het beste van zichzelf te geven.

Waar rook is, is vuur
Lang voor het zomeruur ons hart doet opsprin-

gen van vreugd, zijn de leden van de PAG al druk 

in de weer: er schijnt een licht in de duisternis. 

Broederlijk Delen, dat dit jaar arme Indiase vrou-

wen met plannen steunt, staat in de steigers en 

dat mag met gepaste luister worden aangekon-

digd. Met wierook! Alle leerlingen krijgen op 

donderdagochtend 5 maart aan de schoolpoort 

een brandend wierookstokje en met z’n allen 

brengen ze dat naar de geïmproviseerde zand-

bak onder de luifel. Zo draagt iedereen al van bij 

het begin zijn stokje bij – de hele school raakt 

sterk doordrongen van de geur van BD.

Even later verschijnen er twee ghandi’s ten to-

nele; het zijn leraren Steven Van Peteghem en 

Vincent De Meyer. Ze hebben zich niet alleen 

verkleed; ook hun hoofden zijn kaalgeschoren. 

Dat blijkt een schot in de roos: hun speelse aan-

kondiging van themaland India wekt meteen 

het enthousiasme van vele leerlingen. 

Hoe het begon ...
Eind januari nog, terwijl het vriest dat het kraakt, 

ontkiemt de solidariteit met het Zuiden. Twee 

van onze godsdienstcollega’s en twee mede-

werkers van Broederlijk Delen maken het lekker 

warm in de AvW en ze brengen onze vijfde- en 

zesdejaars op de hoogte van de campagne voor 

dit jaar. De leerlingen maken kennis met Tilak, 

de Indiase vrouw die moet vechten voor haar 

bestaan, en ze komen een en ander te weten 

over de context waarin extreme armoede voor 

vele Indiërs een realiteit van alledag is. 

Met die informatie moeten de leerlingen van 

vijf en zes dan aan de slag, want zij zullen hun 

schoolmakkers van één tot vier in een korte 

voorstelling duidelijk maken welke uitdaging BD 

dit jaar is aangegaan. Over het resultaat van hun 

creativiteit, hun presentaties op de startdag in 

maart, brengt Michiel Geldof (6WeWib) verslag 

uit: 

“De eerste graad krijgt een vrij licht programma 

voorgeschoteld: een inleidend filmpje over het 

contrast tussen de rijke en arme Indiërs, daarna 

een korte quiz en een Indiaas dansje, en dan 

het jongerenfilmpje van de BD-actie. De leer-

lingen van onze derde graad hebben, kortom, 

een boeiende, leerrijke show ineengestoken die 

wordt geapprecieerd door een aandachtig en 

geamuseerd publiek. 

Voor de tweede graad mag het wat serieuzer 

zijn, met vooral de nadruk op het contrast tus-

sen de verschillende kasten in het sociale stelsel 

van India. De leerlingen worden ingedeeld in 

twee groepen: de brahmanen en de kastelozen. 

De brahmanen krijgen onophoudelijk privileges 

tegenover de kastelozen: zij mogen op stoelen 

gaan zitten, worden bevoordeeld bij spelletjes 

en kunnen geen foute antwoorden geven. Alle 

leerlingen krijgen ook hier een kort filmpje te 

zien waarin Tilak haar verhaal vertelt. Dan volgt 

een overzicht van de acties hier op school en 

een wervend woordje dat leerlingen moet mo-

tiveren om van BD 2009 een succes te maken. 

Eindigen doen ze met de grappige ‘Heilige Koe-

quiz.” 

Broederlijk Delen is nu helemaal gelanceerd en 

de week die volgt, belooft! Op het programma 

staan een spetterende Vlaamse kermis, heel wat 

uitdagingen tussen leerlingen en leraren, een 

stripbeurs, een solidariteitsmaal annex voetbal-

match, een koffiestop op de Grote Markt, onze 

eigen SJKS-radio Studio Wadist, een benefiet-

concert en een rituele scheerbeurt van twee 

leraren. Alstublieft!

En maar plaatjes draaien
Een plaatje aanvragen voor het goede doel? 

Rep je naar Studio Wadist, want dat is ook dit 

jaar onze hoogsteigen collegeradio tijdens de 

middagspeeltijd. DJ Matthias Van Zele (6LWE) 

jaagt 6 dagen lang de favoriete muziek van leer-

lingen en leerkrachten door de boxen van de 

balkonklas. Voor een halve euro speelt hij je lie-

velingsnummer, en of dat nu een mazurka van 

Mozart is of een ballade van Brel, of de nieuwe 

hit van Jef Burm ‘Zijde gij oak van Sinnekloas?’, 

het maakt niets uit! 

Achter de schermen van Studio Wadist is een 

heel team actief. Een viertal zesdejaars heeft 

radiospots ingesproken om alle andere activitei-

ten aan te kondigen, Bram Krieckaert en Michiel 

Geldof uit 6 WeWib nemen interviews af en 

brengen verslag uit, een promoteam maakt op 

de startdag in alle klassen reclame, een stel en-

thousiaste leerkrachten sluit de middag telkens 

af met een dansje op de speelplaats, waaraan 

liefst ook zoveel mogelijk leerlingen meedoen, 

en de algemene administratie en organisatie is 

in handen van enkele intussen zeer bedreven 

PAG-collega’s. 

Ook dit jaar blijkt Studio Wadist een bijzonder 

succesvol en onmisbaar onderdeel van de BD-

campagne.

Epiloog
Lang na de wervelende BD-week in het be-

gin van maart heeft de PAG nog een uitsmij-

ter in petto. Op woensdag 1 april voert de 

vastenvoettocht/-fietstocht een kleine 1400 

mountainbikers, fietsers en wandelaars langs 

Wase wegen, en tijdens de dagen erna, vlak voor 

de paasvakantie, sluiten we stemmig en ingeto-

gen af met de paasvieringen in de kapel. Dat zijn 

telkens pareltjes: enkele heel gedreven PAG-col-

lega’s creëren er samen met hun leerlingen een 

inspirerend bezinningsmoment dat mag gelden 

als het orgelpunt van een maandenlang enga-

gement voor de derdewereld. 

Met dank aan: Michiel Geldof, Vincent De Meyer, 

Frédéric Caulier en Ilse Van Steelant.

JO 

tiLaK raaKte VeLen

Broederlijk delen 2009  
op volle toeren

Als de Broederlijk Delen-carrousel zich naar jaarlijkse gewoonte in het 
voorjaar op gang trekt, dan is het steevast uitkijken naar boeiende 
activiteiten en ludieke stunts. Alle reeksen, van 1 tot 6, zetten grote 
evenementen op het getouw – meer daarover verderop in deze Ic Hou – 
en kosten noch moeite worden gespaard om leerlingen aan te moedigen 
mee aan die kar te trekken. 
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KaLe KniKKers  
Laten euro’s roLLen

Pluimen 
voor de 
gepluimden

Oud-testamentische helden ver-
loren wel eens hun uitzonderlijke 
krachten wanneer hun schedels 
werden kaalgeschoren; heden-
daagse strijders brengen het er 
lang zo bekaaid niet af!

Want met hun coupe à la Ghandi wisten een 

hele resem collegecollega’s het hoofd bijzon-

der koel te houden, en tegelijk een stukje van 

hun warme hart te schenken aan Tilak en zoveel 

andere Indiase sterke vrouwen. Het verhaal van 

een stel kale heertjes die toch niet van een kale 

reis thuiskwamen.

Jonathan Beyaert: “Ideeën van hoge gisting, 

daarvoor moet je op café zijn. Dit keer niet an-

ders: onze snode collega Vincent De Meyer zou 

zijn hoofd volledig kaal scheren voor de acties 

van Broederlijk Delen. Die staan dit jaar in het te-

ken van Tilak uit India, en vandaar zou een wer-

vende Ghandi-lookalike immers niet misstaan.

Fijn brilletje op de neus en gehuld in oranje 

gewaden animeerden Vincent De Meyer en 

zijn godsdienstcollega-kletskop Steven Van Pe-

teghem dagenlang de meutes leerlingen die 

door de gangen trokken. Zo geestig moeten de 

6HWa’ers dat gevonden hebben dat ze mij kort 

daarna polsten hoe ver ik bereid was te gaan 

voor het goede doel. 6HWa was kennelijk uit op 

een kleine weddenschap. 

Collega’s Vincent De Meyer en Frédéric Caulier 

hadden dat meteen geroken en spoorden mijn 

leerlingen heimelijk aan mij uit te dagen ook 

mijn haar te laten afscheren. ‘Geen denken aan’, 

was mijn eerste reactie. Maar omdat de leerlin-

gen daar geen genoegen mee namen, stelde 

ik hen deze weddenschap voor: als ze in staat 

bleken 750 euro in te zamelen voor BD, dan 

zouden ik en collega Caulier onze koppen laten 

kaalscheren.”

Frédéric Caulier: “Ik vond dat ik sportief moest 

zijn en meedoen. Maar we zouden onze huid 

duur verkopen en waar we konden, probeerden 

we de 6HWa’ers een beetje plagerig stokken in 

de wielen te steken. We trakteerden hen wel 

eens op wat boegeroep en tijdens hun eerste 

collectes zijn we hen een beetje gaan uitla-

chen.”

Jonathan Beyaert: “Op enkele drukke ‘kruispun-

ten’ hadden de leerlingen een collectebus gezet, 

maar wij vreesden dat dit niet volstond om aan 

het vooropgestelde bedrag te komen. Dus heb-

ben we hen nog een paar ideetjes ingefluisterd. 

En ja hoor, heel kort daarop begonnen de man-

nen van 6HWa cakejes, pralines en paaseitjes te 

verkopen en de winkel draaide! Opvallend veel 

van die snoeppapiertjes vonden we trouwens 

in de leraarskamer; het leek wel alsof onze eigen 

collega’s ook onze scalp wilden!“

Kantje boordje?
Frédéric Caulier: “Tegen het einde van de actie 

bleek het kantje boordje te worden: net geen 

750 euro of net wel. Er was meer nodig! Maar als 

de nood het hoogst is ...: Arne en Rinke, de twee 

initiatiefnemers uit 6HWa, schudden op het laat-

ste nippertje een heuse stunt uit hun mouw. Ze 

organiseerden in allerijl een minirockconcert in 

de AvW en als daar wat volk op af zou komen, 

dan zaten ze op rozen. Het werd een succes: 

meer dan 150 leerlingen kwamen er mee sup-

porteren voor onze kale koppen.”

Jonathan Beyaert: “Het resultaat was hartverwar-

mend: maar liefst 1080 euro had 6HWa ingeza-

meld! Daarmee was meteen het pleit beslecht: 

op donderdag 2 april om kwart voor één zou-

den we in de balkonklas voor een duizendkop-

pig collegepubliek onder het mes gaan.“

Kale knikker
Jonathan Beyaert: “ ‘Ge gaat dat toch niet doen, 

zeker!’ oordeelde mijn moeder streng, en op de 

vooravond van onze rituele scheerbeurt, kwam 

mijn dochtertje Marthe (4) me huilend smeken 

dat de kindjes van mijn school zoiets toch niet 

mochten doen! Achteraf vond iedereen mijn 

nieuwe look best oké. Sommigen vergeleken 

me zelfs met Sven Ornelis en Wim Opbrouck – 

heel flatterend! En natuurlijk konden velen het 

niet laten over mijn hoofd te aaien.”

Frédéric Caulier: “Mijn vrouw zag het op voor-

hand niet meteen zitten, maar toen ik als skin-

head thuiskwam, was ze best enthousiast. ’s 

Morgens plaagde ze me zelfs uit bed met een 

‘Hela, pletsekop, opstaan!’ Sommige collega’s 

<<<



50 IC HOU JUNI 2009

VERBONDEN

vertelden me dat ik er jonger en knapper uitzag. Dat laatste was ei-

genlijk mijn eigen conclusie ...“

Jonathan Beyaert: “De scheerbeurt zelf vond ik een heel aangrijpend 

moment. Niet zozeer omwille van BD, maar omdat het me deed den-

ken aan de gevangenen in Auschwitz, die ook allemaal eerst hun haar 

moesten laten afscheren. Ik kreeg het gevoel dat mijn identiteit werd 

aangetast; ik had er immers geen idee van hoe ik eruit zou komen.” 

Frédéric Caulier: “Ik vond het best een hoogtepunt. De bevallige kap-

sters die ons eigenlijk wel in de watten hebben gelegd, de juichende 

menigte en de vele enthousiaste reacties gaven me een fantastisch 

gevoel.” 

9 of 13 millimeter, ik wil er van af zijn
Frédéric Caulier: “Wat mij betreft is dit initiatief voor herhaling vatbaar. 

Misschien hoeven we volgend jaar niet persé opnieuw haar af te sche-

ren, maar een soortgelijke stunt zie ik absoluut wel zitten. We hebben 

dit jaar een heel sterke sfeer gecreëerd rond BD en zo hebben we de 

hele actie nieuw leven hebben ingeblazen. Op die manier hebben we 

de solidariteit met de derdewereld, ernstige materie, bijzonder goed 

verkocht gekregen aan onze leerlingen. Dat was bovendien een van 

onze belangrijkste doelstellingen.”

Jonathan Beyaert: “Kaalscheren, daar zullen ze mij niet meer mee lig-

gen hebben; sinds die bewuste 2de april onderhoud ik mijn brosje 

trouwens keurig. Om de paar weken gaat de tondeuse er over en ze 

scheert op ... even denken, ... 9 of 13 millimeter, daar wil ik nu vanaf 

zijn. En wat de volgende jaren betreft, ben ook ik gewonnen voor zo’n 

nieuwe ludieke stunt. Ik heb de voorbije BD-periode ervaren als een 

heel intense warme tijd die mij, en vele andere mensen, echt voldoe-

ning heeft geschonken. Ik hoop dat we de volgende editie van BD 

even overtuigend kunnen laten leven.”

Frédéric Caulier: “Na afloop van BD 2009 kwamen sommige mensen 

me zeggen: ‘Chapeau, meneer! heel knap van jullie!’ Maar de pluimen 

zijn eigenlijk voor de kiekens die niet geplukt zijn. De initiatiefnemens, 

zij verdienen de pluimen. Chapeau, Arne en Rinke en jullie klasgeno-

ten uit 6HWa!”

Jonathan Beyaert: “Trouwens, tijdens de paasvakantie kregen we de 

bezorgde mail van een godsdienstinspecteur die had horen vertellen 

over ons initiatief. Hij waarschuwde ons dat Simson (beter bekend als 

Samson), de held uit het Oude Testament, al zijn kracht had verloren 

toen zijn haar werd afgeschoren. En hij raadde ons aan een mutsje te 

dragen, want door het chronische gebrek aan vervangers kon hij zich 

geen tweetal zieke godsdienstleerkrachten veroorloven. Maar bovenal 

had hij veel lof voor de hele actie.“

JO

arne en rinke:  
de haarvreters

Delilah, u weet wel, de filistijnse schone die de 
Israëlische hercules Samson verleidde en vervolgens 
diens haar afschoor om hem van zijn kracht te bero-
ven, zij zou wel eens de muze kunnen geweest zijn 
van Arne Smet en Rinke Vanhoeck. 

Die twee zesdejaars (6HWa) hebben het immers aangedurfd twee van hun 

leraren volledig te pluimen – letterlijk zowaar! – voor het goede doel.

Rinke: “Het begon allemaal met meneer De Meyer, godsdienst- en geschie-

denisleraar. Hij had zichzelf prompt laten kaalscheren en hij daagde ons uit 

om met meneer Beyaert hetzelfde uit te halen. Als we een bepaalde som 

geld zouden inzamelen, dan zouden we onze tondeuses op meneer Be-

yaert mogen loslaten. Meneer Beyaert zelf reageerde wat afwachtend; hij 

zou onze uitdaging alleen aanvaarden als ook meneer Caulier meedeed. 

En zo ging de bal aan het rollen.” 

Arne: “Aanvankelijk aarzelden we nog bij het voorstel van meneer De Mey-

er, want als het ons niet lukte het vooropgestelde bedrag bijeen te krijgen, 

dan zouden we misschien zelf kaalgeschoren worden. Wij waren eigenlijk 

moeilijker te overtuigen dan onze leraren!”

Rinke: “Maar tijdens een middag kwamen meneer Beyaert en meneer 

Caulier aan ons tafeltje zitten en ze smeten hun plan op tafel: wij moesten 

1000 euro inzamelen en dan zouden zij hun haar laten afscheren. Als het 

ons niet lukte, dan ging ons haar eraf! 1000 euro vonden we te veel en we 

hebben afgeboden tot 750 euro. That’s a deal!” 

Arne: “Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje en reclame ma-

ken om de campagne op te starten, leek dus overbodig. Toch zijn we al 

snel affiches beginnen ophangen met daarop de hoofden van onze twee 

leraren en de tekst ‘Wil je deze personen ook eens kaal zien?’”

Rinke: “Onze school heeft een geweldig communicatiesysteem: de ‘vakjes’. Bij 

de prefect, kan je voor elke klas een briefje achterlaten in een vakje; dat briefje 

wordt dan opgehaald en voorgelezen. Zo bereik je meteen alle leerlingen!”

Tussen woord en daad staan ..
Rinke: “Als we 750 euro willen ophalen, dachten we, dan moeten we ook 

buiten de schoolmuren gaan ronselen. Onze moeders zijn achter de pot-

ten gaan staan en hebben cake en koekjes gebakken; die zijn we op een 

woensdagnamiddag in de Stationsstraat gaan verkopen. We hadden met-

een 250 euro in kas! Toch moest de grootste geldstroom van op school 

zelf komen, beseften we, en daarom zijn we ook koekjes, cake en snoep-

jes gaan verkopen aan onze medeleerlingen. Het liep als een trein! Alleen, 

weinig mensen bleken bereid om echt broederlijk te delen en ons gewoon 

wat geld toe te stoppen. Als we moesten blijven bakken tot we aan 750 

euro zaten, dan zou dat onszelf handen vol geld hebben gekost.”

Arne: “En ook onze ouders waren het stilaan een beetje beu om achter het 

fornuis te blijven staan. Dan zijn we maar met collectebussen aan de slag ge-

gaan. Met wisselend succes hebben we mensen aangesproken om een duit 

in het zakje te doen. Sommige grapjassen zeiden zelfs: ‘We geven geen geld, 
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we willen júllie kaal zien!’ Gelukkig zagen ze ook 

wel in dat Broederlijk Delen daar niets aan had. 

Ondanks een afkeurende blik hier en daar, heb-

ben we ons niet laten tegenhouden.”

Rinke: “Of we aan 750 euro zouden geraken, hing 

aan een zijden draadje. Een risico dat we niet wil-

den nemen. We hadden dus een masterplan no-

dig. Onze klassenleraar, meneer De Geest, deed 

ons de gouden suggestie aan de hand: organiseer 

een concert in de AvW en vraag 2 euro inkom.”

Arne: “‘Rock voor de Kale Kop’, ons benefietcon-

cert voor Broederlijk Delen, presenteerde The 

Peace Frogs en zij gaven voor een goedgevulde 

zaal een fantastisch optreden. En, ja hoor: kassa 

kassa, want alweer 300 euro erbij. Onze hele ac-

tie leverde meer dan 1000 euro op en daar zijn 

Rinke en ik supertrots op.” 

Twee andere zotten
Rinke: “Jaja, het is ons gelukt. Wie had gedacht 

dat we de kaap van de 1000 euro zouden halen! 

Ons project is meer dan geslaagd. We hebben 

een serieuze uitdaging aangenomen – meer-

maals hebben we gezucht: ‘We halen het niet’ 

– maar iedereen die ons niet zot verklaarde, is 

ons blijven aanmoedigen. Dikke merci aan onze 

ouders, aan de klasgenoten die hebben meege-

werkt, aan meneer De Geest, meneer De Meyer, 

meneer Caulier en meneer Beyaert. Dat die 

twee laatsten ons af en toe een beetje kwamen 

jennen, heeft ons alleen meer gemotiveerd.” 

Arne: “Toen de buit binnen was, viel er een 

enorm pak van mijn schouders. Rinke had trou-

wens de kas, en hij heeft mij nog even in span-

ning gehouden. Maar we hebben het voor el-

kaar, we hebben een pak geld binnengehaald. 

De hele BD-campagne heeft bovendien 1000 

euro meer opgebracht dan vorig jaar. Iedereen 

heeft dus een tandje bijgestoken en ons initia-

tief heeft duidelijk gewerkt. Ik leer eruit dat alles 

mogelijk wordt als je je inzet. En het heeft me 

ook aan het denken gezet: deze wereld heeft 

een facelift nodig en medemens en natuur 

moeten terug meer op de voorgrond komen. 

Misschien moet ik daar ook maar wat meer aan 

meewerken. Een Obama zie ik mezelf nog niet 

worden, maar hopelijk ben ik diep van binnen 

een beetje Guevara.”

Rinke: “En dat meneer Beyaert en meneer Cau-

lier voor volgend jaar maar al op zoek gaan naar 

twee andere zotten!”

JO

Zoals gebruikelijk ‘stripten’ de derdes voor het goede doel – ze overtroffen nog het succes van 

vorig jaar – en hadden de vierdejaars, naar aloud recept, alweer een bijzonder gesmaakte ‘culinair 

solidair’ op het menu staan. Maar ook de eerste en de derde graad bleven niet achter.

Vlaamse kermis
Je engageren voor het goede doel en tegelijk plezier maken, het kan! Dat hebben onze eerste-

jaars tijdens de actieweek van Broederlijk Delen ruimschoots bewezen met hun fantastische 

Vlaamse kermis. De vertegenwoordigers van de 12 klassen steken in januari voor het eerst de 

koppen bij elkaar om een scenario uit te werken: ze willen allerlei korte en leuke spelletjes or-

ganiseren zoals een hindernissenparcours, pottengooien, ballonnen prikken en vallende stokken 

vangen. Zelfs een heus spookhuis staat op hun verlanglijstje. Met z’n allen steken ze de handen 

uit de mouwen: een hoop spullen moeten worden aangesleept, standjes opgebouwd, touwen 

gesjord, spandoeken geschilderd, ... Maart blijkt een drukke maand! 

En dan is het zover. In een mum van tijd wordt de sporthal een ware kermisplek, en een pak leer-

lingen stroomt toe om zich te komen amuseren. Op de prachtige stand van 1Aa, met het mooie 

Wall Ball-spandoek, moet je ballen vangen die over een doek worden gegooid en bij 1Ab grote 

ballen door kleine gaten gooien. 1Ac laat je snoepjes van een touwtje afknabbelen en als dat lukt 

1 to 6 in de strijd tegen armoede

Kermis, kamikaze en koffie
Broederlijk Delen heeft dit jaar een wervelende editie achter de rug 
en onze leerlingen van één tot zes blijven daarbij niet langs de zijlijn 
staan. Want jammeren omdat de armen arm zijn, daar schiet niemand 
wat mee op. Dus komaan, kameraden, de armen uit de mouwen! 

<<<
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krijg je een stempel. Bij 1Ad en 1 Ae kan je blikjes omver rollen of gooien. 

Wie wil sjoelbakken voor het Zuiden, moet bij 1Af zijn en bij 1 Ag mag je 

stokken vangen die een na een van een installatie vallen die de vader van 

een leerling helemaal ineen heeft getimmerd. Knap werk! 1Ah presenteert 

een Megatwister waar je tussen al de anderen kan gaan kronkelen; ballon-

nen prikken met een pluimpje kan je dan weer op de Ballondarts van 1Ai. 

Wie er niet om maalt lang te moeten aanschuiven waagt zich aan het – 

weliswaar niet zo angstaanjagende – spookhuis van 1Aj en leerlingen met 

een vaste hand kunnen bij de Electrofun van 1Ak proberen een vormpje af 

te werken zonder het metaal te raken. Tot slot kan je bij 1Al gaan ‘stijlvér-

springen’: een kritische jury beoordeelt zowel de originaliteit als de uitvoe-

ring van je gekke sprong.

Wanneer de bel gaat, weten de organisatoren: heel veel volk dat heel veel 

plezier gehad heeft – en dat niet minder dan 350 euro in het laatje heeft 

gebracht! Opzet geslaagd. Een fantastische prestatie van heel veel leerlin-

gen uit ons eerste jaar, een warm gebaar aan de mensen uit het Zuiden. 

Wedden dat ...
Leerlingen die leraren uitdagen voor het goede doel, dat moet welhaast 

een universeel gegeven zijn. En aldus presenteerde Broederlijk Delen dit 

keer een krachtmeting tussen het jonge geweld van de tweedejaars en de 

ervarenheid van hun leraren en leraressen. Vier weddenschappen zouden 

ze met elkaar aangaan: een voetbalmatch, een ‘blad-steen-schaarestafette’; 

een spelletje tussen-vier-vuren en tot slot een partijtje touwtrekken. Dat 

zou leiden tot een ploeg winnaars en wie dat wilde, mocht voor één euro 

pronostikeren. 

Leerlingen van het klassenberaad en een hoop vrijwilligers uit zowat alle 

klassen zetten hun schouders onder dit initiatief en zorgden voor een 

vlekkeloze voorbereiding. Op de maandagmiddag van de BD-week, om 

halfeen precies, blies de scheidsrechter het feest in gang. Eerst gaven de 

leerlingen en lararen elkaar partij op het voetbalveld, voor een wedstrijd 

die zou eindigen als een echte thriller. De leerlingen bleken bijzonder vin-

nig, de leraren goed georganiseerd, en bij het eindsignaal stond er een ge-

lijkstand op het scorebord: 6-6. Dat betekende: penalty’s – die zouden pas 

getrapt worden nadat de drie andere uitdagingen waren afgewerkt, om de 

spanning er in te houden. 

Tijd voor de wedstrijd ‘tussen vier vuren’; ook die eindigde met een ge-

lijkstand:5-5. De blad-steen-schaarestafette draaide uit op een klinkende 

6-1-overwinning voor de leerlingen; meneer De Meyer kon nog net de eer 

redden voor de leraren. Maar die wonnen dan weer de partij touwtrek-

ken, ondanks het grote numerieke overwicht aan de kant van de leerlin-

gen; meneer Fels vond dat overigens evident ‘omdat de leerkrachten altijd 

beter zijn.’ Toen de apotheose van de middag naderde en elke ploeg zijn 

5 strafschoppen had genomen, bleek er nog altijd geen winnaar te zijn. 

Het duel ging voort, de spanning was te snijden. Meneer Fels achtte de tijd 

gekomen om zijn stelling kracht bij te zetten en knalde 2 strafschoppen 

genadeloos hard tegen de netten. En meneer Van Peteghem ranselde als 

een echte kamikazekeeper nog een bal van de leerlingen uit het doel. De 

lerarenploeg mocht de overwinning op haar naam schrijven.

Gelukkig bleken er na afloop van de middag ‘Wedden Dat ...’ nog veel 

meer winnaars: alle leerlingen die een dikke pluim verdienen voor hun en-

gagement, en natuurlijk ook BD zelf, dat alweer een mooie opbrengst kon 

wegschenken aan onze vrienden in het Zuiden.

Een kopje koffie
We schrijven donderdag vijf maart, plaats van afspraak: de Grote Markt. Er 

schijnt een heerlijk lentezonnetje. Donderdag is marktdag, dus het is er ge-

zellig druk, en samen met meneer Beyaert, onze godsdienstleraar, zoeken 

we (5LWia/GWia) een strategisch plekje. We gieten de eerste bekers vol 

dampende koffie en snijden de cake in stukken. Wat er te vieren valt? Wel, 

het Zuiden heeft ons nodig en daarom hebben we met de hele klas een 

Broederlijk Delen Koffiestop georganiseerd. Het concept is heel simpel: uit 

solidariteit bedelen we gratis koffie en chocomelk aan voorbijgangers, en 

vervolgens steken we hen met grote ogen en een immer vriendelijke glim-

Koffiestop Studio Wadist
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lach onze collectebus onder de neus. Hopelijk doet dat de mensen even 

stilstaan bij de campagne van Broederlijk Delen.

We kwamen op dit idee toen bleek dat nog geen enkele klasgenoot zich 

had ingeschreven voor een BD-actie. Vijfde- en zesdejaars werken traditie-

getrouw, na een uitgebreide informatieronde, mee aan de infosessies voor 

de eerste en de tweede graad of aan Studio Wadist. Maar toen meneer  

Beyaert verwonderd vaststelde dat niemand van ons zich had geënga-

geerd, stelden we voor om een koffiestop te houden. 

In een les godsdienst maken we onze plannen concreet: we sturen een 

aanvraag aan de directie en de burgemeester om tijdens twee lesuren 

op pad te mogen, we bekijken hoe we op school koffie kunnen maken en 

hoeveel thermossen we nodig hebben en we besluiten meteen ook cake 

te bakken. meneer Beyaert registreert onze actie officieel op de BD-websi-

te en zorgt voor flyers, collectebussen en BD-hesjes. 

De stad geeft ons al snel groen licht en voorziet een stukje markt vlak 

voor het stadhuis. Dat valt tegen, want net nu er zoveel volk op de been 

is, zitten we ver weg van de drukte! Maar we besluiten om daar geen 

probleem van te maken en gewoon post te vatten op een strategischer 

plekje. Politieagenten laten zich wellicht makkelijk omkopen met een 

warme koffie.

Heel wat vriendelijke mensen houden even halt voor een kopje en een 

cakeje en vaak blijken ze milde schenkers. Eén van hen is de onmenselijk 

vriendelijke Gerda, een dame van rond de 55. Ze is wellicht een liefdevolle 

moeder die haar kinderen uit haar warme nest heeft zien verdwijnen maar 

er nog geen kleinkinderen voor in de plaats heeft gekregen. Zoveel liefde 

waar ze geen blijf mee weet, stort ze over ons uit! En wanneer ze op haar 

weg huiswaarts een zwerver tegenkomt, keert ze op haar stappen terug 

om de arme stakker aan een kop koffie een stukje gebak te helpen. Waren 

er maar meer mensen zoals haar.

Helaas negeren nogal wat andere mensen ons volledig. Wanneer ze 

onze collectebussen zien, lijken ze zich spontaan, als gedrogeerden, in 

hun eigen wereldje te keren en horen ze blijkbaar niet meer hoe wij hen 

vriendelijk aanspreken. Nog erger zijn de mensen die eerst smakelijk ge-

nieten van koffie en cake, maar die ‘daar niet aan meedoen’ als we hen 

een vrije bijdrage vragen. We ontmoeten Maurice, die koffiedrinkend en 

smullend van ons gebak komt vertellen dat we onze tijd aan het verdoen 

zijn: alle problemen ontstaan omdat er te veel mensen op de aarde zijn! 

De Amerikanen zijn goed bezig in Afghanistan en aids is misschien de 

oplossing, reciteert hij luidkeels in plat Waaslands. Hij gesticuleert intus-

sen zo hevig dat hij de helft van zijn koffie op zijn en onze jassen morst. 

Wanneer hij ons aan het verstand probeert te brengen dat de Indiërs 

hun armoede zelf gezocht hebben – ze kopen veel te veel kinderen – 

blijkt hij niet te begrijpen dat de relatie tussen kinderen en armoede net 

omgekeerd is: kinderen zijn nog het enige wat de armen bezitten, hun 

enige overlevingskans. Wanneer we opkramen, besluit Maurice dat hij er 

ook vandoor moet, zonder broederlijk te delen ...

Maar de opbrengst van deze voormiddag stemt ons meteen weer opti-

mistisch: terwijl we ons tegoed doen aan de overgebleven cake, rondt 

onze klassenleraar die genereus af op 200 euro. Een minder bewogen 

koffiestop organiseren we de volgende dag in eigen huis voor de leer-

krachten; Dries en Cedric brengen de leraren op de hoogte van de BD-

campagne met hun powerpoint, en we halen nog eens 80 euro op. 

Meneer Beyaert besluit: “Onze koffiestop is een heel leerrijke en boei-

ende ervaring geweest; de sociale waarden die we zowel binnen de 

klasgroep als naar de buitenwereld toe hebben gerealiseerd, waren die 

twee lesuren meer dan waard. Terwijl we ons hebben geëngageerd voor 

extreme armoede in een andere maatschappij ver weg hiervandaan, 

hebben we ook de armen bij ons ontmoet.”

Frederik De Ridder
Met dank aan verslaggever Michiel Geldof (6WeWib)

Samenstelling: JO

Solidariteitstocht Solidariteitsviering
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Mei ’68 heeft voor velen een historische beteke-

nis. Maar voor mij een didactische betekenis: in 

die maand moet Paul Van Dam zijn ‘examenles-

sen’ gegeven hebben. Nederlands, Engels en 

Duits. Zo ging dat in die tijd. Voor je examenpun-

ten ‘lesgeven’ werd je beoordeeld op één enkele 

les. Erop of eronder. Only the strong survive. 

Een kleine aarzeling tijdens de les en docent Goe-

demé begon al te schrijven. En als je hem zag 

schrijven wist je dat het niet deugde, dat de les op 

zijn minst gezegd ‘niet vet’ was. Bij Pol (wie heeft 

hem ooit in godsnaam ‘Paul’ genoemd?) zal hij 

niet geschreven hebben. Pol was toen een jonge 

belofte die van toenmalig, streng directeur Stuyts 

een kans kreeg in de oefenschool. En in september 

mocht hij bijgevolg samen met mij aan een nieuw 

hoofdstuk in het leven beginnen. Hij aan het bord, 

ik in het bankje. Tien jaar verschil.

levende geschiedenis
Want ja, dat jaar werd de geschiedenis in het 

eerste jaar niet meer exclusief door Pol Verstrae-

te gegeven, maar door een voor ons nobele on-

bekende lange, smalle jongeman.

Waar andere jonge leerkrachten in hun eerste 

jaren als lesboer wel eens snel het voorwerp van 

pesterijen, zelfs door de allerjongsten, zijn was 

dat met Pol Van Dam geenszins het geval. Zijn 

geschiedenislessen waren dan ook ongemeen 

boeiend. Het was nog de tijd van de ‘dubbele 

cyclus’ in de lessen geschiedenis. In het eerste 

jaar ‘zag’ men de Middeleeuwen. Met Pol ‘be-

leefden’ we de Middeleeuwen. Nooit waren 

de ‘vadsige koningen’ vadsiger dan tijdens de 

lessen van Pol, nooit werden veldslagen (elke 

les gingen we minstens voor één – achteraf 

gezien twijfelachtig historische juist) bloediger 

uitgevochten dan op de tweede verdieping in 

de Kasteelstraat. Nooit en nergens schitterden 

de duizenden gulden sporen meer in de mod-

der van de Groeningebeek. Nooit werd Karel de 

Stoute gruwelijker opgepeuzeld door de wolven 

dan tijdens de lessen van Pol. Was het overdre-

PauL Van dam met Pensioen

Bezield en acrobatisch lesgever in hart en ziel
Tot 1968 bestonden er tenminste nog zekerheden. Als je je toen als (nog) kleine(re) snotter inschreef in de eerste mo-
derne in de Kasteelstraat wist je dat je Nederlands, muziek en geschiedenis van Pol(ydoor) Verstraete ging krijgen, 
frans van Robert Mossu, wiskunde van leo Geerinck, tekenen van D’hondt en wetenschappen van Jozef De Cock.

ven? Ik heb er alvast een levenslange historiefilie 

aan overgehouden. Laat ze nu maar in vakloka-

len beamers en 3D-dvd’s nodig hebben om de 

jeugd toch een beetje te interesseren voor de 

geschiedenis, wij hadden genoeg aan de ver-

telkunst van Pol Van Dam. Verhalen om duimen 

en vingers van af te likken. En dat voor een vak 

waarvoor hij nota bene niet eens lesbevoegd-

heid had. Maar het was nu eenmaal 1968, en Van 

Dam maakte kennelijk deel uit van de grootste 

naoorlogse revolutie.

Nederlands pur sang
Mijn tweede jaar was Van Dam-loos. Maar in 

het derde jaar ‘hadden’ we hem opnieuw. Dit 

keer voor Nederlands. Zijn lesstijl was duidelijk 

geëvolueerd. Spraakkunst was toen nog hot en 

het derde jaar was het jaar van de zinsontleding. 

Toen zelfs nog met ‘de periode’ erbij: zinnen 

van een half bord vol die allemaal wel op een 

of andere manier verband hadden met elkaar. 

Tegenwoordig moet je al oppassen dat de helft 

van de klas niet in slaap valt als je nog maar het 

onderwerp ‘spraakkunst’ vermeldt. Bij ons niet. 

Van Dam had in die twee jaar leservaring al zijn 

eigen didactiek ontwikkeld om een saaie les te 

kruiden, pittig te maken. Zo kon hij plots in een 

onbedaarlijke hoestbui uitbarsten. Of moest 

door het vele schrijven op het bord (in zijn ty-

pisch niet meteen fraaiste Van Dam-bordschrift) 

zijn handen gaan wassen. Liefst dan in het gore 

water dat al weken in de emmer stond, grijs van 

het krijtstof, om vervolgens ‘en passant’ zijn 

handen uitgebreid te gaan droogwrijven aan 

de gordijnen. Zonder één spier te vertrekken. 

Of het de meest normale zaak van de wereld 

was. Lachen geblazen dus. En even uit de saai-

heid van de lessen grammatica ontsnappen om 

daarna met onverdroten ijver verder te gaan 

ontleden. Want kennen moest je ’t wel bij Van 

Dam. Leskrijgen van hem was een feest, maar 

punten op het examen moest je zelf verdienen. 

Want hij kende zijn vak. Met onderscheiding af-

gestudeerd als onderwijzer (daarbij nipt geklopt 

door ene Herman Brys) maar als regent met gro-

te onderscheiding over de meet.

Engels mét ‘een Van Dammeken’
Na het derde jaar verloor ik Pol wat uit het oog. 

Toch hoorde ik nog legendarische adembene-

mende verhalen via mijn jongste broer die het 

voorrecht heeft gehad van Pol Engels te krijgen. 

In die taal voelde je je pas in je sas! De massa’s 

teksten en grammar die je de leerlingen gaf 

werden aangenaam afgewisseld door even-

wichtskunsten van Van Dam. Enkele van de Van 

Dam-specials: vanuit stilstand met beide voeten 

tegelijk op een bank springen (waar is trouwens 

die foto naartoe die jarenlang in de kleedruimte 

van de turnzaal heeft gehangen en waar je als 

jonge olympische god aan de baar met gelijke 

liggers het beste van jezelf aan het geven bent?) 

of even een handstand doen en ondertussen 

het verschil in gebruik van simple past en pre-

sent perfect uitleggen. Je voelde het als geen 

ander aan wanneer de aandacht tijdens een les 

verslapte en dan werd het vaak (niet tè, je wist 
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je stunten perfect te doseren) tijd om ‘een Van 

Dammeken’ te doen. 

Wijze raad
Toen ik in het regentaat zat, gaf je enkele demon-

stratielessen Engels. Jij mocht dat. Als enige had 

je toestemming gekregen van de strenge Guido 

Colpaert om jonge studenten te laten zien hoe 

het moet. Uiteraard waren je lessen onvervalste 

pareltjes. En uiteraard bleven tijdens die lessen 

je ‘Van Dammekes’ beperkt. Je weet maar al te 

goed wanneer iets wel of niet kan. 

En in het tweede jaar van het regentaat moes-

ten we bij jou oefenlessen gaan geven. Toen 

maakte ik kennis met de èchte Van Dam: hij die 

wars is van elke vorm van dikdoenerij. Sommi-

gen veroordeelden eerder dan een les te beoor-

delen. Anderen vonden hun eigen pedagogie 

zo goed dat ze verwachtten dat de studenten 

een kopie van hun lessen gaven. Van Dam niet. 

Niks veroordeling. Vaak slechts één tip. Maar dan 

wel één die kon tellen, waar je wat aan had en 

die inderdaad je volgende lessen beter maakte. 

“Als je ’t niet graag doet, ga je toch geen jaren 

lesgeven en als je ’t wel graag doet, ga je in de 

loop van de jaren de juiste toon vinden die de 

leerlingen appreciëren. Maar blijf vooral jezelf, 

kopieer niemand.” Dat gaf je als wijze raad mee. 

Veel korter dan de boeken pedagogie die we 

moesten slikken, maar niet min of meer dan de 

essentie van het beroep van lesboer.

Een warm hart voor kinderen
In 1977 mocht ik beginnen in de lagere cyclus 

van de Kasteelstraat. Werden we zowaar col-

lega’s! Zeven uur tweede taal in het eerste jaar, 

zes in het tweede en vijf in het derde. Niet al-

leen Frans, maar ook Engels als tweede taal. Een 

‘proeftuin’ zouden ze dat nu noemen. Vroeger 

noemden ze dat simpelweg een probeersel. Jij 

gaf Engels in één, twee en drie. Engels tweede 

taal werd door hooguit een vijftiental leerlingen 

gevolgd. En enkele jaren later door nog min-

der. Drie jaar na mekaar Van Dam. Een feest. Uit 

mijn eerste lesjaar herinner ik me vooral Jörgen 

Baetens, strapatzer eerste klas. Fuifnummer al 

op zijn twaalf jaar. Jouw favoriete pupil. Je hebt 

hem nog vastgebonden op zijn stoel, zelfs nog 

in de kast gestoken. Want als je jonge gastjes 

zoveel uren per week in de klas hebt, ken je die 

wel en weet je perfect hoever je met sommigen 

kan gaan. Jörgen groeide volgens ons op voor 

galg en rad. “Wacht maar,” zei Van Dam, “van da 

manneken horen we nog.” Inderdaad. Terwijl ik 

mijn veloken ’s morgens in de parking van de 

leraars stal, doorkruist commander Baetens het 

Amerikaanse luchtruim met een of ander trans-

portvliegtuig. De uitspraak over deze leerling 

tekent Van Dam ten voeten uit. Nooit veroor-

delen. Een niet bijster verstandige leerling? “Ge 

zult nog blij zijn als hij binnen een paar jaren de 

gootsteen komt repareren. En dan zult ge hem 

met plezier een gepeperde rekening betalen. 

Die kinderen vinden immers altijd hun weg wel.” 

Die uitspraak schetst je geloof in de jeugd. 

Geen gezaag dat het vroeger allemaal zoveel 

beter was, dat ‘de jeugd van sinneworrig’ voor 

niets meer deugt. Neen, niet veel woorden aan 

verspillen, maar als wij goed lesgeven en hen 

veel kansen geven, komt alles wel in orde.

Volleyballer, acteur,  
straffe gast, ...lieve pa
Ondertussen was je getrouwd met een schoon 

madam. Marjan Thoen. En had je twee schone 

kinderen: Lieve en Bert. En bracht je je vrije tijd 

op het volleybalveld door. Eerst als speler, later 

als trainer ... van een damesploeg. Jaja, je had 

zo je charmes bij de andere soort. Voor hen kon 

je uiterst charmant zijn bij de boterhammen bij 

de lunch. Om plots van rol te veranderen. Je at 

je korsten niet op en gooide ze dan maar in je 

lunchbox met de woorden “Dat Marjan ze zelf 

maar opfret, dien brol”. Ik heb er veel raar zien 

kijken. Tot zelfs op de trein toen ze ontdekten 

dat aan de drie boterkoeken – waarnaar ze zo-

lang hadden uitgekeken en die ze zo hadden 

gekoesterd in hun vakje – telkens een grote hap 

ontbrak.

En toen de leraars toneel gingen spelen onder de 

deskundige leiding van Guido Goedemé, stond 

je uiteraard op de eerste rij. Samen met ‘de bijnde 

van Beveren’: Peter Lambers, Erwin De Ridder en 

Freddy Van Hove. Er werd gerepeteerd, nagere-

peteerd, nabesproken en tenslotte nog iets ge-

dronken. Iets? Pale-Ale was indertijd je favoriet, 

ondertussen ben je overgeschakeld op Westmal-

le heb ik me uit goeie bron laten vertellen. Maar 

’s avonds grote Pol was ’s anderendaags geen 

zatte bol. Even enthousiast als altijd. En desnoods 

nog wat meer op de banken lopen, al was het 

maar om wakker te lijven. En als het al eens wat 

minder was, kwam dat door de problemen met 

de luchtwegen. Heb je jarenlang van afgezien, bij 

de beesten af. En toch nooit meer dan een paar 

dagen afwezig.

Ik mocht lesgeven aan Bert, je zoon die je stee-

vast ‘onzen Bèr’ noemde. Bert was pienter, zeer 

verstandig, overijverig en superbeleefd. Was dat 

de zoon van Van Dam? Ja, want kinderen heb je 

heel je leven en leerlingen maar even. Met kin-

deren kan je je dus niet te veel uitspattingen 

permitteren. Je moet je kinderen graag zien, 

maar je mag het ze niet laten merken. Leerlin-

gen wel. Dat was ook jouw pedagogie.

Dé overstap
En je kwam naar ’t College. ’t Was wennen voor 

ons allemaal, maar voor jou in ’t bijzonder. Bij de 

fusie ging je tenslotte ook al naar de vijftig.

Toch was je je oude streken niet verleerd. Want 

onze jongsten kwam enkele jaren geleden ver-

tellen dat ze tijdens het examen surveillantie 

hadden gehad van een mijnheer (nog steeds 

met ‘col en plastrong’) die met zijn handen in 

het aquarium met de goudvissen had zitten 

spelen. Wie is da, pa?

Ga nu maar, Pol, de tijd is gekomen om afscheid 

te nemen van het onderwijs en te beginnen 

aan een nieuw hoofdstuk in je leven samen met 

Marjan. Met natuurwandelingen. Met Jozef De 

Cock. Of een kaartje leggen met ‘gevaarlijk volk 

om mee te blijven plakken’ als Luc Cortebeek, 

Hugo De Hauwere en Paul De Smet. Of je eens 

goed laten masseren bij André Schepens. En na-

tuurlijk tijd hebben voor je kleinkinderen, want 

zo nen bompa zullen er niet veel hebben.

Herman Schack
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Vanaf het ontstaan van het schrift werden deze samengevat in codexen, 

wetboeken. Een school vormde een aparte samenleving binnen die ge-

meenschappen waar een identieke nood ontstond. Men streefde naar 

regels die uniformiteit creëerden en zo het werk van leerkrachten en leer-

lingen gemakkelijker maakten, samengevat in het school- en/of internaats-

reglement. Voor een historicus vormt dit een interessante bron omdat hij 

er enerzijds iets meer uit te weten kan komen over de gang van zaken 

binnen de school, maar anderzijds geldt – zoals dit voor andere bronnen 

geldt – dat het ook duidelijk een document van zijn tijd is. Dit wil zeggen 

het weerspiegelt ook iets van het denken en handelen van de maatschap-

pij waarbinnen de instelling haar oorsprong vond.

Rooms-katholiek en in het frans
Toen monseigneur de Broglie, bisschop van Gent, in 1808 besloot een 

bisschoppelijke college en kleinseminarie in Sint-Niklaas op te richten, ka-

derde dit in een duidelijke politiek om laïciseringsinitiatieven van de we-

reldlijke gezagsdragers voor een stuk te counteren. Hij stelde zich als doel 

jonge knapen in de geest van het katholicisme op te voeden en hen aan 

te sporen om mogelijk voor een leven in dienst van de Kerk te kiezen. Dit 

basisidee blijft ook duidelijk naar voor komen in drie negentiende-eeuwse 

reglementen die in het archief van onze school bewaard gebleven zijn. Het 

eerste reglement is een afschrift of het origineel van het allereerste regle-

ment dat volgens de overlevering door monseigneur de Broglie zelf zou 

zijn uitgewerkt. Een tweede werd uitgevaardigd door monseigneur De-

lebecque, bisschop van Gent, voor het schooljaar 1840-1841 en dit zowel 

voor het Klein Seminarie als het Sint-Jozefinstituut. In dit document werden 

ook regels voor leerkrachten, surveillanten en studieprefecten opgeno-

men. Het derde bevat naast regels over taalgebruik en stilte, de concretise-

ring van hoe leerlingen zich naargelang de plaats waar ze zich bevonden 

dienden te gedragen. Het is ongedateerd maar wel het enige van de drie 

dat in het Nederlands is opgesteld.

Strenge dagorde
In de eerste plaats merken we aan de voorgeschreven dagorde hoe leer-

lingen volledig in de rooms-katholieke traditie werden ondergedompeld. 

Op gewone weekdagen werden ze gewekt om half zes en kregen dan vijf-

entwintig minuten om hun handen te wassen en hun haren te kammen. 

Daarna volgden het ochtendgebed en een devotiemoment, dit duurde 

alles samen niet langer dan een kwartier. Nadien was er studie tot aan 

het ontbijt waarvoor men aan tafel ging om twintig voor acht. Om acht 

uur werd iedereen verwacht voor de Heilige Mis in de Sint-Antoniuskerk, 

waarna om half negen dan – net als vandaag – de lessen begonnen. De 

dag eindigde ook ongeveer zoals hij begonnen was. Om kwart voor zeven 

’s avonds werd er tijd gemaakt voor geestelijke lectuur of onderricht. Om 

kwart na zeven werd het avondmaal genuttigd en konden de leerlingen 

nadien nog even ontspannen. Om kwart na acht was het dan tijd voor het 

avondgebed en zocht elk de warmte van zijn chambrette op. 

Op zon- en feestdagen verliep de dagorde lichtjes gewijzigd. Het ontbijt 

volgde dan na de Heilige Mis. Nadien mochten de leerlingen ontspannen 

tot kwart voor tien, waarna zij tijd moesten maken voor de studie van het 

evangelie. Om tien uur werd het evangelie voorgelezen en uitgelegd tot 

de klok van elf. Op die dagen werd om kwart na één ook de studie van de 

catechismus aangevat, gevolgd door de – voor sommigen tot de verbeel-

ding sprekende – ondervraging ervan. En op deze uitzonderlijke dagen 

werd om kwart na drie ook tijd gemaakt voor het bidden van de vespers.

Aandachtige biechtvaders en vroomheid 
Elke maand dienden de leerlingen te biechten te gaan bij een biechtvader 

die ze zelf mochten kiezen. Wanneer van iemand de biecht werd afgeno-

men, mochten de andere leerlingen zeker niet teveel buiten rondlopen 

om de aandacht van de biechtvaders zo weinige mogelijk af te leiden. De 

biechtplicht was ook van tel voor de externen, maar zij mochten dit buiten 

de school doen. Hiervan moesten ze dan wel het bewijs voorleggen. Voor 

de communie werden echter alle leerlingen in het College verwacht. Alle 

leerlingen dienden zich hiervoor proper en net aan te dienen en niet in 

korte, maar lange kledij. Respect, ingetogenheid en vroomheid vormden 

overal en altijd de sleutelwoorden. Wanneer zij het tabernakel voorbij gin-

gen, dienden zij te knielen en ze mochten niet lachen of omkijken tijdens 

de eucharistie. Het was hen ook niet toegestaan andere boeken bij te heb-

ben dan gebedenboeken, uitgezonderd de heiligenlevens. Op het boe-

kenbezit werd trouwens niet alleen toegezien in de kerk. Leerlingen moch-

ten algemeen geen boeken in hun bezit hebben die indruisten tegen 

de goede zeden. Alle spullen die zij meebrachten of kregen toegestuurd 

dienden door de schooloverheid te worden gecontroleerd, om zo nefaste 

wereldlijke invloeden buiten de muren te houden. Dezelfde regels golden 

trouwens voor alle brieven en pakketten die werden verstuurd.

leerlingen controleerden elkaar
Wat ook blijkt uit deze reglementen is dat het toezicht op de naleving er-

van niet enkel gebeurde door de superior, directeurs, leerkrachten, surveil-

lanten of studieprefecten. Leerlingen controleerden elkaar, wat deels im-

pliceert dat verklikking als vrij normaal werd beschouwd, en ook de ouders 

werden ingeschakeld. De onderlinge controle gebeurde op verschillende 

manieren. Per klas werd degene met de meeste punten voor vlijt als censor 

scHooLregLementen Van WeLeer onder de LoeP

signum hier, signum daar
Binnen de verschillende samenlevingen die gedurende de eeuwen tot ontwikkeling zijn gekomen, kunnen we 
een aantal constanten onderscheiden. Eén daarvan is de steeds weerkerende nood aan afspraken en regels om 
het samen leven gestructureerd en vlot te laten verlopen. 
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aangesteld voor de studie. Zij noteerden wie zich niet volgens de regels 

gedroeg en gaven dit door aan de leerkrachten en surveillanten. 

Onder deze censors bestond er ook een hiërarchie. De leerling met de bes-

te punten voor vlijt had een bevoorrechte positie. Hij was voor alle ande-

ren herkenbaar door een kruis met rood lint dat hij droeg. Ook wanneer de 

leerlingen aan tafel gingen werd er onder hen een censor aangeduid. Dit 

was een leerling die bekend stond om zijn goed gedrag. Hij alleen mocht 

de schotels aanraken en bediende de anderen. Hij zorgde voor orde aan 

de tafel en noteerde wanneer iemand zich al te gulzig op zijn eten stortte. 

Censors per stadskwartier
Voor de externen werden bovendien per stadskwartier censors aangeduid 

die verslag moesten uitbrengen over hun gedrag buiten de school. Maar 

daar hadden ook de ouders hun rol. Elke maand moesten zij een briefje 

meegeven aan hun zoon waarin stond dat hij zich thuis goed had gedra-

gen. Extern zijn betekende in die periode ook dat je ’s morgens al aanwe-

zig moest zijn voor zeven uur tijdens de wintermaanden en voor zes uur in 

de zomerperiode. Op zon- en feestdagen was dit om half acht. Op de weg 

van en naar school mochten zij geen halt houden of afwijken van hun tra-

ject. Wanneer ze thuis waren, mochten ze na zeven uur de straat niet meer 

opkomen wat dan eigenlijk betekende recht naar huis en niet meer buiten 

komen. De externen vertrokken immers pas om zeven uur terug naar huis.

Signum linquae
Een tweede vorm van onderlinge controle gebeurde door middel van het 

zogenaamde Signum Linguae en Signum Silentii. De leerlingen van het 

voorbereidend jaar en de eerste twee jaren van het middelbaar mochten 

enkel Frans spreken. Vanaf de vasten mochten de leerlingen van het twee-

de jaar enkel Latijn spreken, net als die van het derde en vierde jaar, uit-

gezonderd op dinsdag, donderdag en zondag, wanneer Frans de voertaal 

was. Wie Nederlands sprak of de verkeerde taal op het verkeerde moment, 

kreeg het Signum Linguae. Dit is een soort kaart die onderling doorge-

geven werd wanneer iemand in de fout ging. Wie ze ’s avonds om kwart 

voor zeven in zijn bezit had werd bestraft. Je zou denken dat men hiermee 

makkelijk kon frauderen, maar anderen in de val lokken, de kaart verliezen 

of een valse getuigenis afleggen werd streng bestraft. 

Signum Silentii
Het Signum Silentii werkte op dezelfde manier en het werd toegekend 

aan degenen die praatten op momenten dat absolute stilte aangewezen 

was. Dit was ondermeer het geval na het belteken, bij het van de ene oefe-

ning naar de andere oefening gaan, laat ons zeggen de leswisseling. Maar 

het kon ook om andere redenen worden toegekend, bijvoorbeeld wan-

neer men tijdens de wandelingen vooruit liep op de groep of over sloten 

sprong. Het werd ook gegeven aan leerlingen die anderen bijnamen ga-

ven of die in de bank van iemand anders keken zonder daarvoor toestem-

ming te hebben gevraagd. Je moest ook niet proberen om aan de bel te 

trekken zonder dat je het gevraagd werd, want dan had je ook prijs, net 

als wanneer je een partijtje hand- of voetbal organiseerde in de studiezaal. 

Wanneer dit signum toevallig op het vastgestelde moment in het bezit 

was van een extern moest hij zich ’s avonds voor hij om zeven uur naar 

huis vertrok, melden bij de surveillant.

’Apartheid’
Wat zeer opvallend is, is de strikte scheiding die werd nagestreefd tussen 

externen en internen. Tijdens de wandelingen liepen zij elk in hun groep 

en ze mochten niet praten. Daarbij komt ook dat vanaf de oprichting van 

het Sint-Jozefinstituut de wandelingen gezamenlijk waren. Vanaf dat ogen-

blik werd toegezien op een duidelijke opsplitsing tussen de leerlingen van 

het pensionaat en de leerlingen van de Normaalschool en ook zij mochten 

geen contact hebben met de internen-Latinisten van het Klein Seminarie. 

<<<
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De externen mochten bijgevolg ook geen boodschappen doen voor 

de internen. Dit gebeurde door iemand die daarvoor speciaal in dienst 

was en aan wie de leerlingen een lijstje afgaven van wat zij nodig had-

den. Op die manier probeerde men zoveel mogelijk beïnvloeding van 

buiten de schoolmuren tegen te houden.

Kaderen in zijn maatschappelijke context
Wanneer je deze documenten enkel met een hedendaagse bril op 

doorneemt, kan je je daar vele vragen bij stellen. Zo wordt in het re-

glement van 1808 zelfs een voor ons nauwelijks te plaatsen regel op-

genomen dat leerlingen zich elke maand de voeten moesten wassen 

in de zomer en om de twee maand in de winter. Maar dergelijke be-

palingen hebben in het geheel misschien ook geen groot belang. Het 

signum kon leiden tot wat wij aanvoelen als onrechtvaardige straffen. 

Wanneer een leerling de slaapzaal smerig achterliet en hij werd niet als 

dader gevat, moest degene die het signum had de hele ruimte in zijn 

plaats opruimen. Je kan je voorstellen dat dat wel eens tot spanningen 

kan hebben geleid tussen leerlingen onderling. Het deels aan banden 

leggen van de contacten tussen externen en internen kan ook vraag-

tekens oproepen. Maar zoals in het begin gezegd moeten we het rui-

mere kader bekijken. De school stond onder de rechtstreekse controle 

van de bisschop van Gent. Deze reglementen kwamen bij wijze van 

spreken rechtstreeks uit het bisschoppelijk paleis. 

Als reactie tegen de pogingen van de wereldlijke heersers de invloed 

van de Kerk aan banden te leggen ontstaan begin negentiende eeuw 

her en der bisschoppelijke instellingen met als doel jongeren op te 

voeden, binnen de katholieke traditie, tot verantwoordelijke burgers 

en als het kon tot goede religieuzen. En dit zonder al te veel invloeden 

van buiten de schoolmuren, bijna op een eiland.

Straffen
Sommige van de strafmaatregelen die genomen werden wanneer 

men zich niet aan de spelregels hield, spreken vandaag enkel tot de 

verbeelding. Als uitsmijter zetten we ze hier even op een rijtje. De 

meest gangbare waren het verlies van punten voor vlijt, een vermin-

dering van de als eervol beschouwde taken zoals die van censor, een 

slechte plaats in de studie of refter, ‘des arrêts’ wat dan zou kunnen 

betekenen kamerarrest, het ontnemen van het recht op ontspanning 

of één van de wekelijkse wandelingen en last but not least ‘de pri-

son’, dus een plaats waar leerlingen apart werden gezet met de deur 

op slot. Wanneer men echt geen andere opties meer zag, kon er zelfs 

worden overgegaan tot kastijding. Hiervoor werd iemand ingehuurd 

aan wie door de schuldige een boete werd betaald per slag. Wanneer 

men zag dat leerlingen ongevoelig bleven voor dergelijke straffen zat 

er niets anders op dan ze terug te sturen naar hun ouders en volgde 

dus de totale uitsluiting. 

Inhoudelijk is het reglement van 200 jaar geleden niet meer vergelijk-

baar met het reglement van vandaag. Gelukkig maar. 

Koen Verstraeten

Koen Verstraeten rondt Project af: 
PaVLo(V) en PaVLo(e): een sLotBaLans 

Project voor 
de culturele 
ontsluiting van een 
privaatrechtelijk 
archief in het college 

Gedurende drie jaar was ik op het College verant-
woordelijk voor twee projecten waarbinnen het ar-
chief van de school werd ontsloten. Beide projecten 
werden gesteund door de Vlaamse Overheid.

De projecten hadden als voornaamste doelstelling de specifieke ken-

merken van een schoolarchief te onderzoeken en een methodologie 

te ontwikkelen voor andere instellingen die ook aan de slag willen gaan. 

Op 31 juli 2009 wordt de laatste fase van het tweede project afgerond. Ik 

schets kort de activiteiten en licht de resultaten toe.

Pavlo(v), staat voor Project 

Archiefbeheer binnen 

Vlaamse Onderwijsinstel-

lingen (verkenningsfase), 

liep van 1 augustus 2006 

tot 31 juli 2007. Pavlo(e), 

de afkorting voor Project 

Archiefbeheer en -Educatie 

binnen Vlaamse Onderwijs-

instellingen, ging van start 

op 1 augustus 2007 en wordt beëindigd op 31 juli 2009. 

Ordening van het archief
Gedurende de ganse periode werd gewerkt aan het – zoals dat in vakter-

men heet – in ‘goed geordende en toegankelijke staat’ brengen van het 

archief. Dit wil zeggen dat alle documenten die door de school worden 

bewaard, werden doorgenomen en dat de samenhorende stukken wer-

den samengebracht. Een archivaris gaat daarvoor uit van de verschillende 

taken die een school uitoefent en de handelingen die ze daarvoor uitvoert. 

Deze reeksen werden dan ontdaan van alle schadelijke voorwerpen (niet-

jes, paperclips, plastic mapjes, ...) en verpakt in speciaal daarvoor ontwor-

pen zuurvrije archiefmappen en -dozen. Die sluiten het papier af van scha-

delijke omgevingsfactoren en houden op die manier het uit elkaar vallen 

ervan tegen. Ondertussen werd hiervan een inventaris opgemaakt zodat 

geïnteresseerden precies weten wat er in het archief zit om het te gebrui-

ken bijvoorbeeld voor hun (onderwijs)historisch, sociologisch of genealo-

gisch onderzoek.
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Verspreiding van de onderzoeksresultaten 
In het kader van het tweede luik, de expertiseuitwisseling, werd op 25 april 

2006 een studiedag georganiseerd. Uit de grote interesse bleek dat scho-

len zeker een heleboel vragen hadden over wat ze dienden te doen met 

de stapels documenten die ze door de jaren heen hadden verzameld. Wat 

moesten ze bijhouden en wat nu net niet. Voor velen klinkt het een beetje 

contradictorisch, maar een goede archivaris gooit veel weg. Om dit op een 

gecontroleerde manier te doen, maakt hij gebruik van een selectielijst. 

Eenvoudig gezegd is dit een lijst waarin – bijna – alle documenten staan 

die je in een schooladministratie kan terugvinden met de vermelding hoe 

lang ze moeten bewaard worden en wat je er daarna dan best mee kan 

doen. Veel documenten hebben gedurende een door regelgeving vastge-

legde periode een zekere bewijswaarde. Sommige zijn nadien niet meer 

interessant om nog bij te houden. In samenwerking met verschillende col-

lega-archivarissen werkten we een dergelijk overzicht uit dat kan gebruikt 

worden binnen alle onderwijsnetten.

Om op alle andere vragen een antwoord te geven, stelden we een redac-

tieploeg samen die hiertoe een handboek uitwerkte. Het opzet was dub-

bel: enerzijds de administratieve medewerkers op weg zetten om orde en 

structuur te brengen in de dagelijkse documentenstroom binnen de school 

en anderzijds de wetenschappelijk basisprincipes van het archiveren stap 

voor stap uitleggen. Een bijkomende uitdaging hierbij wordt gevormd door 

het beheer van het digitale archief. Het bewaren daarvan op lange termijn 

brengt immers heel wat meer problemen met zich mee. Kleitabletten van 

duizenden jaren oud gaan ondertussen al langer mee dan cd-rom’s of dvd’s 

ooit zullen doen. Ondertussen staat ook de ontwikkeling van software niet 

stil waardoor bestandsformaten verouderen en sommige ook verdwijnen. 

Alleen back-ups maken is bijgevolg allesbehalve voldoende.

Om deze kennis te delen bouwden we een website waar geïnteresseer-

den de nodige hulpinstrumenten kunnen downloaden: www.pavloe.be. 

Om verder informatie uit te wisselen is er ook ruimte voorzien voor het 

stellen van vragen. Op die manier kunnen zeer specifieke gevallen verder 

worden onderzocht en kunnen de mogelijke oplossingen ook verder wor-

den gecommuniceerd. Gedurende dit schooljaar verzorgden de leerlingen 

van 4 Wb onder leiding van Danny Baart verschillende proefopstellingen 

waardoor de invloeden van temperatuur, vocht en diverse schimmels op 

verschillende types papier en inkt onderzocht konden worden. Een aantal 

resultaten werden ook op deze website gepubliceerd. 

De toekomst 
Door de organisatie van cursussen willen we scholen verder sensibiliseren 

en stimuleren om aandacht te schenken aan hun erfgoed. Voor onderzoe-

kers hebben deze een bijzondere waarde. Concreet kan een onderwijs-

historicus het verhaal bottom up brengen en niet enkel top down. Dit wil 

zeggen dat hij niet meer over de geschiedenis van het onderwijs hoeft te 

schrijven enkel en alleen op basis van bronnen die bewaard worden bij de 

verschillende onderwijskoepels en het Departement Onderwijs. Het ge-

vaar bestaat er dan immers in dat je een zeer eenzijdig verhaal krijgt van 

hoe het onderwijs idealiter zou moeten georganiseerd worden. Je leert 

dan niets over de concrete uitvoering binnen de scholen zelf. Het beeld 

dat zodoende kan worden geschetst zal meer aansluiten bij de dagelijkse 

realiteit. 

Ik hoop alleszins dat deze projecten nieuwe initiatieve verder kunnen be-

vorderen en het document- en archiefbeheer een nieuw elan geven. Mijn 

werkzaamheden in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie hebben mij alleszins ge-

stimuleerd om dit in een verdere carrière uit te blijven dragen.

Koen Verstraeten

Beste Koen, bij deze namens de uitgebreide collegefamilie hartelijk dankjewel 

voor je inzet, deskundigheid en enthousiasme waarmee je ons archief ordende 

en je veel verder dan je specifieke taak inzette voor het wel van onze school!

In het begin 
trof ik het 

archief aan 
als een grote 

opeenstapeling 
van dozen met 

papieren. Als je 
daar de eerste 

keer mee wordt 
geconfronteerd, 

kan je niet 
anders dan even 

slikken.

Het uiteindelijk resultaat is een in zuurvrije dozen geordend archief. Via de 
inventarissen en de codes op de dozen zijn de stukken makkelijk terug te 
vinden. Het archief van de school omvat enkele tientallen strekkende meter.



60 IC HOU JUNI 2009

IN DE KIJKER

Ik trek nog even mijn gi in de plooi, kom de dojo 

binnen en groet judoka Kelsey. Ik formuleer mijn 

vragen voorzichtig want de vrees voor een ashi-

waza, een stevige kansetsu-waza of een verra-

derlijke goshi-waza zit er toch wel een beetje in.

Hoelang beoefen je de judosport al?  
En waarom precies judo?
Ik ben al sinds het derde leerjaar aangesloten bij 

judoclub Kemzeke. Mijn vader vond dat ik mij 

als meisje toch wel moest kunnen verdedigen 

en de keuze voor deze sport was dan ook snel 

gemaakt.

Gemengde training
Hoe zit het met de trainingen en waaruit 
bestaan deze precies?
Ik ga drie keer in de week gedurende anderhalf 

uur trainen. Deze trainingen beginnen steeds 

met een opwarming, dan bestuderen we nieu-

we technieken en tot slot wordt er gedurende 

een half uur ‘gevochten’. De trainingen gebeu-

ren gemengd, maar de competitie niet.

Dat brengt ons gi-naadloos bij je sportieve 
prestaties. Je stond reeds een paar keer op 
het podium. Vertel, judoka!
Op het Belgisch kampioenschap behaalde ik in 

mijn klasse (nvdr volgens leeftijd en gewicht) vo-

rig jaar brons en dit jaar was ik goed voor goud 

op het BK in Doornik. 

Droom je wel eens van een carrière als .. 
prof?
Soms wel ja ... Het moet fantastisch zijn om ooit 

op een Europees tornooi een podiumplaats te 

halen!

We duimen met jou Kelly en vloer tijdens een 
volgende kamp je tegenstrever maar met 
een ferme ippon met onze groeten!

RP

KeLsey Verdurmen uit 2mWd

ippon! yuko! Waza-ari!
Met een bang hartje begeef ik mij naar de tatami van lokaal 22. Ik heb er afgesproken met Kelsey Verdurmen 
uit 2MWd om het met haar te hebben over haar passie voor judo en haar meer dan puike prestaties op de mat. 
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Die jonge snaak is Jens Hoskens uit 2MWd. Zijn 

buitengewone interesse voor dit programma 

is verre van verwonderlijk. Hij zal immers in de 

musical de rol op zich nemen van Kurt, de jong-

ste telg uit de familie von Trapp! 

Onze redactie haastte zich dan ook al jodelend 

richting afspraak met deze opmerkelijke zingen-

de acteur.

Voor mij zit een zelfverzekerde jongen die met 

meer enthousiasme over zijn passie praat dan 

een hele zingende von Trappfamilie in een alpen-

weide. Pretlichtjes glinsteren in zijn kijkers, geba-

ren en mimiek ondersteunen zijn spraakwaterval. 

Dit is overduidelijk een acteur: een zingende.

Remi en Rudolf
Hoe ben je in de theater- en vooral de 
musicalwereld gerold?
Eigenlijk is mevrouw De Beleyr daar voor een 

deel verantwoordelijk voor. Zij raadde me in 

het eerste middelbaar aan me aan te sluiten bij 

Jeugdtheater Ondersteboven. Ik volg ondertus-

sen ook al vier jaar muziekschool. Guy van Vliet, 

oprichter van Musicalsite.be en journalist die het 

musicalnieuws op de voet volgt, raadde me aan 

om auditie te doen voor een rol in ‘Alleen op de 

wereld’ van JTO. Tot mijn grote plezier mocht ik 

de rol van Remi voor mijn rekening nemen. Een 

fantastische ervaring!

En het musicalverhaal ging verder?
Inderdaad. Na de rol van Remi kreeg ik echt de 

smaak te pakken en mocht ik in de huid kruipen 

van Rudolf, de zoon van Sisi. De productie ‘Elisa-

beth’ was heel wat groter en uiteraard ook een 

prachtervaring. Ik had geluk bij het verkrijgen 

van deze rol, want je mocht maximum 11 jaar 

zijn. Mijn kleinere gestalte en tengere lichaams-

bouw gaven echter mee de doorslag. Ik was de 

koning te rijk!

Welke ervaring vond je tot nu toe de leukste?
Eigenlijk toch wel ‘Alleen op de wereld’. Daar-

voor hebben we dan ook maanden gerepe-

teerd. In ‘Elisabeth’ moest ik na vier repetities 

al optreden. Dan is de band met de rest van 

de acteurs uiteraard niet zo hecht. Bovendien 

was ik in deze laatste productie het enige kind 

en dan kan het wachten wel eens erg lang du-

ren. Ik moet echter wél zeggen dat het een 

hele fijne ervaring was om met ‘grote namen’ 

samen te werken! Zo kwam Jan Schepens ge-

woon met mij een praatje slaan en zei dat ik 

het goed deed. Dat is natuurlijk wel leuk om 

te horen!

Vakantiewerk
En nu komt ‘The sound of Music’ eraan ... 
Heb je eigenlijk veel last van stress?
Nee hoor. Een paar seconden voor je moet op-

treden uiteraard wél. Zal de micro het wel doen? 

Zal ik zingen op de juiste toon? Die stress ver-

dwijnt echter eens je op het podium staat. 

Je zal weer heel wat tijd moeten stoppen in 
de repetities. Valt het goed te combineren 
met het schoolwerk?
Mijn schoolwerk lijdt er in elk geval niet onder. 

Ik doe zeker mijn best, want ik wil nog aan heel 

wat musicals meewerken. De repetities vallen 

trouwens meestal tijdens de schoolvakanties. 

Dat zal nu zo zijn en dat was ook het geval voor 

‘Alleen op de wereld’ en ‘Elisabeth’. Voor ‘The 

sound of Music’ wordt er trouwens ook gewerkt 

met vier groepen van zes von Trappkinderen 

en dit omwille van de strenge wet op kinder-

arbeid. Ik werk trouwens altijd een beetje beter 

als ik een lichte stress voel. Dat is zowel bij mijn 

schoolwerk als bij de musicals het geval.

En hoe ziet de toekomst eruit? Ben ik een 
praatje aan het slaan met de nieuwe Jan 
Schepens?

Ik hoop uiteraard nog mee te spelen in heel wat 

musicals. Misschien ga ik later wel een opleiding 

volgen aan de musicalschool in Tilburg. Het 

niveau in Nederland is op dat vlak immers een 

stuk hoger dan in België.

We dromen samen met Jens mee van een mooie 

toekomst in de wereld van de musicals. Ondertus-

sen toch nog even de volle aandacht voor de exa-

mens, maar in ons achterhoofd klinkt toch al heel 

stilletjes:

Do-re-mi, do-re-mi

The first three notes just happen to be

Do-re-mi, do-re-mi

Do-re-mi-fa-so-la-ti

Let’s see if I can make it easy

Doe, a deer, a female deer

Ray, a drop of golden sun

Me, a name I call myself

Far, a long, long way to run

Sew, a needle pulling thread

La, a note to follow Sew

Tea, a drink with jam and bread

That will bring us back to Do (oh-oh-oh)

Do-re-mi-fa-so-la-ti-do

So-do!

Zie ook: www.musicalsite.be

Beste Jens, we wensen jou nog heel veel noten op je 

zang en succes met de examens!

RP

jens HosKens uit 2mWd

jens wordt Kurt von trapp!
De voorbije weken gingen heel wat Vlamingen mee op zoek naar Maria in 
het gelijknamige VTM-programma. Woensdag 3 juni viel het doek en was 
de keuze gemaakt: Deborah De Ridder zal mama von Trapp spelen in de 
musical ‘The Sound of Music’. Eén van onze leerlingen volgde het nieuws 
met argusogen én was opgetogen over de keuze. 
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Op het Europees kampioenschap volleybal voor 

-19-jarigen in Rotterdam hebben de Belgische 

meisjes de gouden medaille veroverd. In de fi-

nale wonnen ze met 3-1 van Servië. De setstan-

den waren 25-23, 25-21, 10-25 en 25-17. 

uitBLinKster in r’dam

Lise Van Hecke 
uit 5mWe is onze 
sporttrots

Kleppers van het niveau van lise hebben we niet alle 
jaren in onze Collegerangen: goud op het Europees 
Kampioenschap Volley jeugd.

De meisjesploeg klopte de nagenoeg ongenaakbare Russinnen en de Ita-

liaanse meisjes. Bovendien werd kapitien Lise als meest waardevolle speel-

ster van het tornooi uitgeroepen! Met keiharde aanvallen en opslagen en 

met haar teamspirit leidde ze haar team naar de hoogste podiumplaats.

De titel in Rotterdam (voor het eerst in de geschiedenis doen Belgische 

meisjes het zo goed!) garandeert de jonge enthousiaste ploeg ook een tic-

ket voor het WK de eerste week van juli in Thailand.

Het krantenverslag en de bijhorende foto’s spreken boekdelen.

uit de Krant

Belgische meisjes (-19) winnen eK volleybal 
Het werd een vrij eigenaardige finale, waarin 

opslagdruk en aangepaste receptie een beslis-

sende rol speelden. Zo zorgde Elien Ruysschaert 

met een reeks van acht opslagen voor de kloof 

in de eerste set, toen ze met haar float-services 

de Servische verdediging zodanig in verlegen-

heid bracht dat de score van 12-13 naar 20-13 

evolueerde. Die voorsprong gaven de Belgen 

niet meer prijs dankzij een alweer knap ingeval-

len Penders en de opslag van Van de Vijver.

Ruysschaert zorgde er ook in de tweede set 

voor dat er vanaf 4-4 naar 8-4 een eerste kloof 

geslagen werd. De Belgische receptiespeelsters 

hielden globaal gezien goed stand, Lise Van 
Hecke toonde enkele staaltjes van haar kun-
nen hoewel ze door de tegenstanders goed 

bestudeerd was, maar Dovogja, Heyrman in 

het midden, Van de Vijver met een ace en Ruys-

schaert met een beslissend blok sleepten ook 

de tweede set in de wacht.

Uitschuiver in derde set
De derde set werd echter een complete uit-

schuiver voor de volledige Belgische receptie, 

die op een hoopje werd gespeeld door de tacti-

sche float-services van de Servische meisjes. Als 

je negentien rechtstreekse of onrechtstreekse 

punten moet incasseren op de opslag van de 

tegenstander, ben je natuurlijk kansloos. ‘Maar ik 

wist dat er een veldslag verloren was, maar nog 

geen oorlog’, zei coach Julien Van de Vyver.

Van de Vyver zorgde er voor dat de rust in de 

ploeg bewaard bleef en toen Lise Van Hecke 
enkele keren stevig uithaalde, waren de Bel-
gen opnieuw gelanceerd. Een ace van Theven-

in, een reeks van zeven opslagen van diezelfde 

Waalse speelster en bij 8-4 in de vierde set voelde 

iedereen opnieuw de zege binnen bereik. Lise 
Van Hecke demonstreerde nog even haar 
klasse en bij 19-13 kwam de eerste Europese 

titel voor een Belgische jeugdploeg steeds dich-

ter. Nog eens vier punten op rij via opslagen van 

Ruysschaert, een rake klap van Dovogja en een 

toets van Heyrman in het midden en een dol Bel-

gisch feestje kon beginnen. De honderden Belgi-

sche supporters vierden meteen mee.

Onverslagen
‘Ik was eigenlijk meer bevreesd tijdens de halve 

finale tegen Italië, dan in de finale tegen Servië. 
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We wisten dat het een opslag-receptieduel zou worden en dat spelletje 

hadden we grotendeels onder controle. Voor de afreis had ik in mijn dag-

boek gezet ‘Doelstelling: goud’ en we hebben het gehaald’, vertelde coach 

Julien Van de Vyver.

‘Weet je trouwens dat we dit jaar nog niet verloren met deze ploeg: niet 

in de kwalificatiewedstrijden, niet in de oefenmatchen en ook niet in dit 

EK, waarin we toch volleygrootheden als Italië, Rusland en Servië klopten. 

Maar alle verdiensten gaan naar de meisjes, want zij hebben het uiteinde-

lijk gedaan’, besloot Van de Vyver.

lise Van Hecke MVP
als kers op de taart ging België niet alleen met europees goud naar 
huis, hoofdaanvalster Lise Van Hecke werd ook nog uitgeroepen tot 
most valuable player van het eK. 

De Belgische jongens eindigden eerder op de dag als zevende na een 3-0 

overwinning tegen Bulgarije. 

Uitslag
België – Servië 3-1 

setstanden: 25-23, 25-21, 10-25 en 25-17 

Speelden voor België: Van Hecke, Van de Vijver, Dovogja, Heyrman, Thevenin, 

Ruysschaert, libero Van Nimmen. Vielen in: Van de Vonder en Penders. 

Dag Ilyas, handbal is geen 
voor de hand liggende sport 
zoals voetbal. Waarom heb 
je voor de handen in plaats 
van de voeten gekozen?
Er zijn eigenlijk drie redenen 

waarom ik voor handbal heb 

gekozen. In de eerste plaats is 

handbal erg populair in Waasmunster (HK Waasmunster speelt volgend 

seizoen in de ere-klasse na het behalen van de titel in eerste Nationale). 

De school heeft ook een grote rol gespeeld. Ik ben eigenlijk met handbal 

begonnen toen ik in het eerste leerjaar zat. Er werd op school immers veel 

aandacht besteed aan deze sport, en wij hadden een leerkracht L.O. die 

daar nog meer dan anderen tijd aan spendeerde. En tot slot komt het ook 

door m’n broer die me altijd heeft aangespoord om het eens te komen 

proberen. Na lang aandringen ben ik dan naar de club gegaan en dat viel 

erg goed mee. 

Vriendengroep
We vernamen onlangs dat je vice-Vlaams kampioen bent geworden. 
Een hele mooie prestatie, waarvoor proficiat! 
Bedankt! Wel, samen met nog enkele andere leerlingen van SJKS (Niels uit 

1Af, Gilles uit 1Ai, Lars en Xander uit 1Ae) spelen we bij de pupillen en zijn 

we vooral een grote vriendengroep. Maar naast plezier maken willen we 

natuurlijk ook winnen, dat spreekt voor zich. Dit seizoen verliep alles vlot, 

we wonnen bijna alle matchen waardoor we mochten deelnemen aan de 

eindronde. Alle kampioenen en tweedes uit elke provincie strijden in deze 

eindronde voor de titel van Vlaams kampioen. Uiteindelijk geraakten we 

tot in de finale, en daarin moesten we het opnemen tegen Atomix Putte 

uit Antwerpen. In die finale verloren we jammer genoeg met 23 tegen 18. 

Geen kampioen dus, maar wel vice-kampioen, en dat is toch ook mooi. 

Dromen ...
Wat wil je nog bereiken in het handbal, Ilyas?
Ik zou graag net zoals m’n trainer ooit eens in de Belgische ploeg spelen. En 

voor de nabije toekomst kijk ik vooral uit naar de grote vakantie. Dan gaan we 

immers met onze ploeg deelnemen aan de Dronninglund-cup in Denemar-

ken. Het uitgelezen moment om ons eens te meten met de Europese top. 

Veel succes en bedankt voor het gesprek!

SH

sterKe jonge HandBaLLers in Het 1ste jaar

Vice-Vlaams kampioen 
handbal pupillen

Niels uit 1Af, Gilles uit 1Ai, lars en Xander uit 1Ae en 
Ilyas uit 1Af kroonden zich tot vice-Vlaams kampioen 
bij de pupillen handbal. Een gesprekje met deze  
laatste, Ilyas D’hanis.
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Voor deze 22ste editie schreven zich 6962 deelnemers in waarvan 3841 

voor de Junior-aso-wedstrijd voor leerlingen van het 3de en het 4de jaar 

en 3124 voor de Max-aso-versie voor 5de en 6dejaars. Dit is een stijging 

van ruim 15% t.o.v. vorig jaar. Een bewijs dat de bekendheid, het succes van 

de wedstrijd en de rijke prijzenpot aantrekkelijk zijn.

Zeventig %
Voor onze school namen 28 leerlingen uit het 3de en 4de jaar deel. Ze be-

haalden een gemiddelde van 70.04%. Het Vlaams gemiddelde bedroeg 

60.96%. Op woensdag 11 maart in de namiddag bogen onze deelnemers 

zich in de Calfac over de 75 meerkeuzevragen met telkens 5 antwoord-

mogelijkheden. Om die op te lossen kregen de deelnemers 100 minuten. 

Iedereen kon binnen de voorziene tijd de wedstrijd afronden. Onze scores 

lagen tussen 99 en 44%. 

Nicolas Moreau (3Lb) behaalde 99%: een schitterende score. Maar voor 

Franstaligen is er een aparte klassering. En omdat er vier Franstaligen wa-

ren die 100% behaalden, greep Nicolas naast de prijzen. Hij behaalde het 

diploma ‘Haut Lauréat’ én een filmticket. Maar voor volgend jaar wil hij al-

vast zijn score nog verbeteren. 

Tot de 1% besten
Bij de Nederlandstaligen konden Eline Wittevrongel (3GL) en Yannick Smet 

(4GL) resp. 88 en 93% neerzetten. Ook Eline kreeg een diploma en dezelfde 

prijs. Voor Yannick was er wat meer. Hij klasseerde zich voor de mondelinge 

klassementsproef aan de Universiteit Hasselt in Diepenbeek waar hij zich 

op 22 april voor een zeskoppige jury mondeling moest verdedigen. Dat hij 

mocht deelnemen aan deze finale selectieronde betekende dat hij zich tot 

de 1% besten van Vlaanderen mag rekenen. 

Tijdens de academische zitting bij de plechtige proclamatie in het De-

partement Onderwijs in Brussel kreeg hij te horen dat hij 8ste geëindigd 

was op 20 finalisten. Een prachtige score. Hij kon naar huis keren met een 

rugzak vol boeken (Franse taalkundige, toeristische en andere boeken). De 

eerstgeplaatsten wonnen reizen, interrailtickets, filmjaarabonnementen, 

taalstages in binnen- en buitenland.

MAX-aso-wedstrijd
Voor de MAX-aso-wedstrijd schreven zich 7 leerlingen in van 5de en 6de 

jaar. (De 100-dagenviering viel jammer genoeg ook op die datum.) Zij ver-

dedigden zich schriftelijk op vrijdag 13 maart in de aula van de Universiteit 

Antwerpen door 100 meerkeuzevragen op te lossen binnen de 120 minu-

ten. Joris Van der Herten en Cedric De Boom (6GWIb) behaalden 83%. Het 

Vlaamse gemiddelde was 57.32% en onze deelnemers zorgden voor een 

gemiddelde van 69.29%, met scores tussen 83 en 54%.

Joris en Cedric kunnen niet meer deelnemen volgend jaar omdat ze pro-

moveren in juni. Maar voor de leerlingen die nu in het 5de jaar zitten ligt 

een waaier aan fantastische prijzen klaar (o.a. een verblijf van één maand in 

Québec met een taalcursus, rondreis en verblijf in familie; taal- en cultuur-

stages in Frankrijk; een jaar gratis naar de film; ...) Maar dé weg te kapen 

prijs is een stage van twee maand in en rond het Belgisch paviljoen op de 

wereldtentoonstelling in Sjanghai 2010.

Alle deelnemers waren het erover eens dat het wel de moeite waard was 

zich te kunnen meten met een school- en netoverschrijdende groep via 

het oplossen van Franse taalvragen. Bovendien is voor de wedstrijd geen 

voorbereidend studiewerk nodig: de verworven kennis en vaardigheden 

volstaan ruimschoots.

Noteer dus zeker de data van de 23 ste editie in je agenda: Junior-aso: woensdag 

10 maart 2010 in de calfac en Max-aso op vrijdag 12 maart aan de universiteit 

Antwerpen.

En ... vergeet niet: “Le français: une langue qui fait gagner!”

JH

Les oLymPi@des du français  
et de La francoPHonie 

We vielen in de 
olyfran-prijzen

leerlingen van de 2de en de 3de graad konden zoals 
ieder jaar onder aanmoediging van hun leerkrachten 
frans op vrijwillige basis deelnemen aan de franse 
taalwedstrijd. 

<<<
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yannick smet uit 4gL gooide heel hoge ogen 
bij de olyfran-wedstrijd. Hij kroop achteraf 
nog eens in de pen voor een impressie.

Het begin
Het Olyfran-avontuur begon in januari. Dan 

werd er in de klas een papier rondgedeeld waar-

mee we ons konden inschrijven. Net zoals vorig 

jaar schreef ik mij meteen in bij mijn leerkracht 

Frans, meneer Hermans. Een extra stimulans dit 

jaar was dat de 100 000ste ingeschrevene, sinds 

de start van Olyfran, een jaar lang gratis naar de 

film mocht!

De eerste ronde
Op 11 februari had de eerste ronde plaats in de 

Calfac. We moesten 75 meerkeuzevragen beant-

woorden. Deze vragen waren een afwisseling 

van grammatica, leesvaardigheid en dialoogvor-

men (welk antwoord past het best?). Om deze 

vragen te beantwoorden kregen we 100 minu-

ten tijd. Toen ik uit de Calfac kwam, kon ik me 

niet voorstellen dat ik naar de volgende ronde 

zou doorstoten. In het weekend voor de paasva-

kantie kreeg ik van meneer Hermans een e-mail. 

Ik mocht samen met 19 anderen door naar de 

volgende en tevens laatste ronde! 

De tweede ronde
Deze ronde vond plaats in de Universiteit van 

Hasselt. Tijdens de paasvakantie heb ik als op-

frissing de woordenschat van het 4de jaar her-

haald, maar het zou voornamelijk parate kennis 

worden.

Woensdag 22 april ...het was eindelijk zover, de 

tweede ronde. Samen met meneer Hermans 

ging ik naar Hasselt. Allereerst werd er een foto 

genomen. Deze zou dan geprojecteerd worden 

tijdens de prijsuitreiking. Hierna volgde een ge-

sprek in het Nederlands. Dit was om de Frans-

talige snoodaards, die zich als Nederlandstalige 

hadden ingeschreven, te ontmaskeren. Na 10 

minuten wachten op de gang en ‘sterven’ van 

de zenuwen, was het tijd voor het echte werk. 

Een mondelinge klassementsproef in het Frans 

voor een 6-koppige jury. Ze vroegen naar mijn 

hobby’s, mijn lievelingsvakken, waar ik op reis 

ben gegaan de voorbije grote vakantie, ... Ik had 

zo veel zenuwen dat ik me niet kon herinneren 

dat ik naar de Cévennes was geweest. Tijdens 

het gesprek begonnen de zenuwen weg te eb-

ben. Na 15 minuten was de proef gedaan. Toen 

ik buitenkwam, dacht ik dat ik de 15de plaats 

zou behalen.

De prijsuitreiking
Twee weken later ging ik dan samen met mijn 

mama en meneer Hermans naar de prijsuitrei-

king op het ministerie van Onderwijs in Brussel. 

Na enkele nummers van de groep Sens Unique 

en heel wat speeches van hooggeplaatste gas-

ten volgde de proclamatie voor de categorie 

Junior-aso. Bij deze proclamatie maakte men de 

rangschikking bekend door de plaats, de foto 

die genomen was voor de mondelinge proef, 

en de naam van de deelnemer te projecteren 

op een scherm. De 15de plaats passeerde, de 

14de, de 13de, en nog altijd had ik mijn foto niet 

gezien. Wanneer dan de 8ste plaats werd ge-

Klemtoon op 
communicatievaardigheid

projecteerd, zag ik mijn naam en foto. Meteen 

werd de hele familie ingelicht via sms door mijn 

mama. Als prijs kreeg ik een rugzak van Olyfran, 

twee Franse grammaticaboeken, een roman van 

Anne Provoost en een boek over Frankrijk. De 

vrijdag daarop werd ik bij de directie uitgeno-

digd om mijn diploma in ontvangst te nemen. 

Olyfran was een zeer leuke en leerrijke ervaring. 

De nadruk ligt niet zozeer op de grammaticale 

kant van het Frans, maar meer op de commu-

nicatieve. Daarom ook is de tweede ronde een 

mondelinge proef. Een voorbereiding is dan ook 

niet nodig! Ik raad iedereen zeker aan om vol-

gend jaar mee te doen! Op deze manier maak 

je ook eens kennis met een ander soort vragen 

dan deze op school. 

De vragen én antwoorden zijn te vinden op www.

olyfran.org. Je kan via hetzelfde adres ook deelne-

men aan een wereldwijde internetcompetitie.

Samenstelling RP
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In de voorlaatste week van april 
kregen we een mailtje van col-
lega liesbeth Gijsels met de aan-
kondiging voor de 5de voorronde 
van de lawijtstrijd. We werden 
vriendelijk uitgenodigd te komen 
kijken naar Cot’n Candy, de groep 
rond Sven Rogiest en (nu komt 
het) Jan Ongena. Jan is de man 
van liesbeth én eveneens SJKS-
leerkracht.

Ik ken Cot’n Candy al een tijdje. We werden vorig 

jaar al ‘vrienden’ op Myspace. Mijn eerste kennis-

making met de muziek van de groep was via het 

toen enige nummer dat online stond. Het klonk 

als experimentele electronica.

De 3 nummers die nu op de myspacepagina te 

beluisteren zijn, klinken beter en zijn meer uit-

gewerkt dan toen. De muziek van Cot’n Candy 

situeert zich tussen 80’s, new wave, electrorock 

en electronica. Denk ook aan Daft Punk, Kraft-

werk, Vive la Fête (zonder Els Pynoo) en A Brand.

Maar terug naar de Lawijtstrijd. Ondertussen 

een heus begrip in de Wase popwereld en dit 

jaar reeds aan zijn vijfde editie toe.

De wedstrijd betekende al voor enkele groepen 

een serieuze steun in de rug. Zo passeerden er 

o.a. The Hong Kong Dong (vorig jaar ook op 200 

jaar Rock op onze school!), As you like it, Billy the 

Kill, Blackie and the Oohoos en vele anderen. Die 

zaterdagavond eind april deed ook Cot’n Candy 

een gooi naar de eeuwige roem.

The saved the best for last
Cot’n Candy was de tweede groep die speelde 

die avond. Het concert begon met een lange in-

tro, waarin bas en drum de hoofdrol speelden. 

Daarna kwamen de anderen het podium op en 

trokken de set op gang. Wat volgde waren beats, 

sounds, blieps, soundscapes, bas, distortiongi-

taar, drums en vocoderstem. Naar mijn gevoel 

net iets te veel vocoder in de eerste nummers. 

(Voor de leken: vocoder is een door synthesizer 

gemoduleerde stem.) Ik hou wel van een stem 

met effect maar trop is teveel.

Techniek!
Midden in de set werd de leuze van de wedstrijd 

(‘Mokt ies wa lawijt!’) wel plots heel letterlijk ge-

interpreteerd. Door een technisch probleem 

kregen we plots een hels gebrom te verduren. 

Even sloeg er paniek in de ogen van Cot’n Can-

dy en sijpelde er een angstzweetdruppel lang-

zaam langs een slaap naar beneden maar met 

professionele beheerstheid werd de computer 

opnieuw opgestart en was het probleem on-

middellijk van de baan.

Wat volgde was een overweldigende klap op de 

vuurpijl. They saved the best for last. We werden 

verwend met een magistraal nummer dat dreef 

op een sferische wall of sound en dat klonk als 

het beste van M83 en die spelen op dit moment 

in het voorprogramma van Depeche Mode. 

Er wacht Cot’n Candy dus misschien nog een 

mooie toekomst!

PS: Een andere band ging helaas met de plui-

men lopen maar ik ken nog goeie groepen die 

de finale niet haalden. ;-)

www.myspace.com/cotncandymusic

www.lawijtstrijd.be

Pieter Jan De Waele

aan de gitaar ... jan ongena

cot’n candy ‘mokt ies wa lawijt’
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niet in één VaKje  
onder te Brengen

Vredeskikkers 
in opmars!

The Peace frogs zijn bij de 
SJKS’ers geen onbekenden. In 
een vroegere incarnatie van de 
band maakten ze een uitste-
kende beurt bij de Rock Rally en 
het daaropvolgende ‘Rock’n’Roll 
Highschool’-festival naar aanlei-
ding van 200 jaar College. Dit jaar 
bleef de band ook niet onopge-
merkt in collegemiddens.

The Peace Frogs werkten – muzikaal – mee aan 

het scalperen van de heren Caulier en Beyaert 

voor Broederlijk Delen. En onlangs speelden de 

‘Vredeskikkers’ ook nog eens ‘Moving Day’ plat ...

Reden genoeg voor een interview dachten we 

zo, en als de wiedeweerga spoedde ik me uit-

gerust met mijn smerigste leren jekker en heftig 

headbangend, richting Peace Froggers.

Jullie bandnaam verraadt al iets van jullie 
invloeden. Kan je die naam nader verklaren?
We hebben onze naam inderdaad gekozen naar 

een nummer van The Doors (nvdr. Amerikaanse 

sixties-band met leadzanger Jim Morrison ). We 

zijn nu ook weer niet zo beïnvloed door The 

Doors. We vonden Peace Frogs eerder gewoon 

leuk klinken. Wel hebben we een aantal nummers 

waar ook orgel in voorkomt, maar dit is niet enkel 

omdat The Doors hier gebruik van maken. We 

vinden het orgelelement in de muziek wel echt 

zeer goed. We willen sixties- en seventiesrock 

combineren en met een hedendaagse touch pro-

beren de mix van pop en rock samen te krijgen.

Niet met de klak naar smijten
Welke muziek kunnen jullie absoluut niet 
appreciëren?
We hebben niet echt een stijl die we niet kun-

nen appreciëren. Maarten (drums) heeft het 

vooral voor punkrock, alternatieve en experi-

mentele rock, ... Tim (keyboards) luistert dan 

weer meer naar iets oudere Metal- en Hardrock-

groepen zoals Deep Purple. Alexander (gitaar 

en zang) focust zich bijna uitsluitend op oude 

muziek van de jaren ’60, Roy Orbison en blues. 

Fabrice (zang en gitaar) luistert dan weer meest-

al naar nieuwe muziek en Anton (bas) naar The 

Beatles, punk, rock, pop, jazz, nieuw, oud, elek-

tro. Het is dus moeilijk te zeggen dat we iets 

niet appreciëren. Zo lang het goed gebracht is 

vinden we veel dingen zeer goed. Dit is positief 

bij het spelen van onze muziek, maar kan soms 

ook betrekkelijk lastig zijn, bijvoorbeeld als we 

een cover moeten kiezen. Iedereen wil iets an-

ders spelen. Met muziek waarbij mensen 2 mi-

nuten op een computer tokkelen en een song 

‘schrijven’ – die dan nog een cover is van een hit 

uit de jaren ’90 – wordt geheel onterecht geld 

verdiend; dat kan iedereen. Zolang er maar een 

beetje tijd is ingestoken en er niet ‘met de klak 

wordt naar gesmeten’ is het goed voor ons. Er 

is werk aan muziek. Je moet als luisteraar bij elke 

luisterbeurt nieuwe dingen kunnen ontdekken. 

Daarom moet je variëren in je werk en af en toe 

eens iets nieuws in een nummer steken.

Plezier maken
Welke bedoelingen en ambities hebben de 
‘Peace Frogs’?
Rock Werchter natuurlijk!

Neenee, we zien wel waar we uitkomen, we 

zijn pas van start gegaan met hier en daar een 

optreden te spelen. Naar het schijnt wil meneer 

Caulier volgend jaar weer een optreden met ons 

voor Broederlijk Delen en we zullen daar zeker 

aan meewerken. We weten natuurlijk niet goed 

hoe onze muziek aanslaat bij het grote publiek, 

maar we willen zeker wat bekendheid en dit kan 

enkel door hier en daar eens te kunnen optre-

den. Als je een muziekgroep zoekt om ergens te 

laten optreden, aarzel niet om ons te contacte-

ren! We blijven wel realistisch, maar welke muzi-

kant wil nu niet overal op de hitlijsten staan? 

We zullen het zo zeggen: we gaan niet wachten 

tot we ontdekt worden, want dat gebeurt toch 

niet. We zullen connecties proberen leggen, 

want dat is de dag van vandaag het belangrijk-

ste om binnen te dringen in de wereld van de 

muziek. En als we ooit met enige moeite en 

enorm veel geluk kunnen ‘doorbreken’, willen 

we natuurlijk ook niet als ‘one-hit-wonder’ ge-

boekstaafd staan. 

Maar het belangrijkste is en blijft natuurlijk dat 

we er plezier in blijven hebben! Geen zware ru-

zies en vooral niet over vrouwen!

Wat zou een goede titel voor jullie eerste cd 
kunnen zijn? Waarom?
‘The American Dream’. Dat is een zin uit een 

nummer van ons. Het grappige aspect is dat 

we al een foto hebben voor de cover van onze 

demo, met een naakte oude man die gitaar aan 

het spelen is, kijkend naar een toeristisch strand. 

Het is echt een hilarische foto en daarom de titel 

The American Dream, omdat die Amerikaanse 

droom toch overroepen en misschien wel een 

beetje belachelijk is.

<<<
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Tony Peirsman, ontwerper, tekenaar, scenarist en 

tekstschrijver van het verhaal: “Om de eigenheid 

van Steendorp ten volle in de verf te kunnen 

zetten bedacht ik als hoofdpersonage Frits Flits, 

een amateur-fotograaf die de rommelmarkten 

afschuimt. Naast Frits kleuren allerlei randfiguren 

het verhaal, elk met hun specifieke karaktertrek-

jes. Ze worden in de loop van het hele verhaal 

beduveld door twee spookjes, Tikker en Tokker. 

Min of meer herkenbare straatbeelden en knip-

oogjes naar bestaande dorpsfiguren vergroten 

de herkenbaarheid. Deze uitgave kadert perfect 

in het geheel van Temse als stripgemeente.” 

‘Het geheim van de Prulhofput’ werd officieel 

voorgesteld door burgemeester Van Temse Luc 

De Ryck tijdens de viering van 75 jaar Davids-

fonds Steendorp op zondag 3 mei 2009. 

Fedra Coppens en Serge Hamers verzorgen de 

muzikale omlijsting. 

Het stripalbum telt 52 bladzijden, is in 

4-kleurendruk uitgegeven en kost 6 euro  

per exemplaar.

Het stripboek is vanaf 4 mei te koop bij  

de auteur:  

Grote Dweersstraat 13, 9140 Temse,  

tel. 03 771 16 25,  

peirsmandevuyst@scarlet.be 

Rock in modern jasje
Hoe zou een ideale recensie van die cd 
er moeten uitzien?
Bedoel je een recensie, bij het uitkomen van de 

cd of bij onze eerste gouden plaat? (lachen)

Moeilijk om te zeggen over je eigen muziek na-

tuurlijk. Maar wat wel tof zou zijn zouden dingen 

zijn zoals: toffe muziek met een grote variatie, 

goede en sterke nummers. De rock van vroeger 

in een modern jasje en met een eigenzinnig 

karakter. Vergeleken worden met topgroepen 

zoals Coldplay, The Beatles, The Rolling Stones, 

The Doors ... Dat zou een hele eer zijn. Wij ho-

pen mensen te laten genieten van onze muziek 

en dat ze liefst onze cd meer dan 1 keer beluis-

teren.

Welk statement zou een (rock)band volgens 
jullie ooit eens moeten maken?
We vrezen dat er maar weinig statements zijn 

die nog niet gemaakt zijn door rockbands. Wij 

zelf zijn niet met statements bezig, tenzij ‘vrou-

wen en succes’ ook een statement is (lachen al-

weer vergenoegd).

Slotvraag: Welke vraag zouden jullie ooit 
graag eens krijgen?
Wat vonden jullie zelf van de prestatie die je 

op Werchter neergezet hebt? En ga je in op de 

vraag om op Glastonbury’s te staan?

www.myspace.com/peacefrogsband

Stijn Verhaeghe

oud-LeerLing tony Peirsman (Lg’63)

steendorp krijgt 
eigen stripverhaal

Met de mysterieuze titel ‘Het geheim van de Prulhofput’ stapt Steendorp 
in de boot van steden en gemeenten die kunnen bogen op een eigen 
stripverhaal. De auteur is oud-leerling van onze school. De broers van 
Tony zijn evenmin onbekenden in SJKS: Jef en Erik zijn immers oud-
 leerlingen én oud-leerkrachten. 
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De klasverantwoordelijke van weleer, Tim Pauwels (jawel, die van de VRT!), 

slaagde er zonder veel moeite in om een groot gedeelte van zijn klas LG’89 

na 20 jaar opnieuw naar het College te brengen voor een dagvullend pro-

gramma. Een aangenaam weerzien met een bijzondere klasgroep. 

De dag startte met een rondleiding door de school. Daarna informeerden 

de kranige dertigers elkaar over hun passies en beroepsbezigheden. Uiter-

aard kruidden een natje en een droogje de dag. Een sportieve uitsmijter in 

de sporthal was de kers op de taart. 

20 jaar Later

oud-leerlingen (Lg’89)  
op bezoek

Onze vijfde medaille werd behaald door Elien 

die tweede eindigde bij het kogelstoten met 

een worp van 9.54 m.  

College-familie
De laatste discipline op het programma was de 

aflossing: 4x100.  Wij hadden hier spijtig genoeg 

geen ploeg voor, maar dat was ook het geval bij 

onze buren: de Heilige Familie.  Dus stelden we 

een gemengde ploeg samen met twee Heilige 

Familieleden  en Ruben en Pieter.  Ook deze 

ploeg deed het heel goed:  ze werden eerste 

in een tijd van 48.01 sec.  Goed voor nog twee 

medailles, maar ... deze gingen naar de tweede, 

een reglementaire schoolploeg.  Wij liepen met 

onze samengestelde ploeg niet voor de prijzen, 

maar gewoon voor het plezier en de eer.  

De eerste twee van elke discipline mochten naar 

de landelijke wedstrijd.  Dat wil dus zeggen dat 

“Met zes enthousiastelingen geraakten we op 

de valreep nog ingeschreven. Nu alleen nog 

vervoer regelen. Zes was wat veel voor een auto, 

dus regelde Pieter dat we met de bus van OLVP 

meekonden. Op het laatste nippertje moesten 

er echter twee leerlingen afhaken.”

De vier deelnemers waren: Tine Bursens (4Sa), 

Ruben Maeckelberghe (4GL), Pieter Plehiers 

(4GL) en Elien Van Stappen (4Wc)  

Het werd een erg plezante namiddag met schit-

terende resultaten voor ons viertal : Tine behaal-

de met een sprong van 5.49 m goud bij het ver-

springen, een sprong die maar net onder haar 

persoonlijk record lag.  Ruben viel zelfs twee-

maal in de prijzen: brons bij het hoogspringen 

(1.65 m) en goud bij het verspringen met een 

sprong van 5.51 m.  Pieter behaalde de tweede 

plaats op de 100 m in een tijd van 12.23 sec.  

OP DE fOTO:
VLNR zittend: Rikkart Vangassen (human resources), Tom Steenssen (leraar Nederlands-Engels), Rudy Lardon (jurist SD Worx), Stefaan 
Calmeyn (Oxfam wereldwinkels), Nico Delatte (jurist bij Fortis).
VLNR staand: Bonny Noens (neurochirurg), Tom De Leur (journalist bij Het Nieuwsblad), Maarten Michiels (chirurg), Tim Pauwels (journalist 
bij de VRT), Gino Bosman (jurist bij KBC), Peter Van Kemseke (diplomaat), Tobias Van Os (Oxfam wereldwinkels).

sjKs-atletiektalent in sVs
Op woensdag 6 mei organiseerde de SVS atletiekwedstrijden in Oordegem. Enkele vierdejaars waren heel gemo-
tiveerd om mee te doen. Het initiatief kwam van Tine Bussens (4Sa): zij sprak de leerlingen aan die ook al in Gent 
hadden deelgenomen aan een SVS-wedstrijd. 

al onze deelnemende leerlingen een plaatsje 

hadden veroverd voor dit kampioenschap: 

Tine en Ruben voor verspringen, Pieter voor de 

100 m en Elien voor kogelstoten. 

Ondertussen zijn ook de finalewedstrijden 

(20 mei) achter de rug.

Tine Bursens kon er jammer genoeg niet bij zijn 

omdat ze op sportkamp was met 4 S.

Ruben Maeckelberghe en Pieter Plehiers namen 

deel met mooie resultaten. Ruben behaalde de 

derde plaats bij het verspringen. Pieter was zes-

de op de 100 meter.

Samenstelling KM
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De manier waarop hij het koor tot een uitzon-

derlijk hoog niveau wist op te tillen werd ook in 

de koorwereld snel opgemerkt.

Naast de optredens in eigen land introduceerde 

Marcel concertreizen naar het buitenland. Hij 

legde belangrijke contacten en nam met het 

koor deel aan internationale koorfestivals. Op 

die manier werd In Dulci Jubilo ook buiten de 

landgrenzen stilaan bekend en hoog gewaar-

deerd. 

Af en toe gaf hij het koor uit handen. Het koor 

werd dan wel door Marcel voorbereid maar een 

andere dirigent nam het koor over voor de af-

werking en de eigenlijke uitvoering. Dat waren 

niet de eerste de beste. Topmusici zoals Ton 

Koopman, Jos Van Immerseel en Philippe Her-

reweghe werkten op die manier samen met In 

Dulci Jubilo.

Het pleit voor Marcel dat hij ondanks zijn eigen 

grote kwaliteiten als dirigent besefte dat hij op 

die manier het koor beter maakte en nog meer 

bekendheid gaf. Ook al moest hij daarvoor even 

een stapje opzij zetten en de eer delen met an-

deren.

Planmatig
Marcel wist zich ook steeds goed te omringen 

met trouwe medewerkers. Dat kwam de ef-

ficiëntie bij het instuderen van nieuwe werken 

uiteraard ten goede. Hij keek ook vooruit en had 

zijn afscheid als dirigent grondig voorbereid 

door de oprichting van een VZW. Zo was er nu 

een hele ploeg die de dirigent kon bijstaan in 

alle extramuzikale taken. 

Hoewel hij bij zijn aanstelling als pastoor van 

de Kristus Koningparochie in Sint-Niklaas zich 

niet meer rechtstreeks met het koor bemoeide, 

bleef hij het van op korte afstand volgen. Bij de 

aanduiding van zijn opvolgers was hij uiteraard 

sterk betrokken. Ook hier ging hij niet over één 

nacht ijs en trachtte hij de meest geschikte kan-

didaat warm te maken voor het leiden van In 

Dulci Jubilo.

Toen het koor een periode moest overbruggen 

tussen twee dirigenten in nam hij zelf de verant-

woordelijkheid om het koor nog even te leiden.

liefde voor de muziek
Het was voor mij en vele andere oud-zangers een 

voorrecht Marcel te hebben gekend als dirigent. 

De manier waarop hij ons kon begeesteren tot 

het zingen en appreciëren van de koormuziek 

was onnavolgbaar. Dat heeft op vele genera-

ties zangers een onuitwisbare indruk nagelaten. 

Waarschijnlijk spreek ik voor velen als ik beweer 

dat hij ons de liefde voor de muziek bijbracht. 

Een groot geschenk.

Marcel was een perfectionist. Een eigenschap 

die het koor enkel ten goede kwam maar die op 

de mindere repetities wel eens voor spanningen 

zorgde. Hij zorgde er echter voor dat er onder 

de zangers een gezamenlijke wil ontstond om 

iets te bereiken.

liefde voor de natuur
Er was een evenwicht tussen inspanning en 

ontspanning. Dan denk ik aan de vele vakan-

tiereizen die we met het koor maakten, veelal 

naar de Alpen. Naast de schoonheid van de 

muziek leerden we zo ook de schoonheid van 

de natuur kennen. Ook hier leidde Marcel ons 

op de door hem uitgestippelde wandeltoch-

ten. Er was ook aandacht voor architecturale 

hoogstandjes waarvoor de bus vaak een om-

weg maakte.

In een tijd waarin er met het gezin nog niet zo 

vaak en zeker niet zo ver werd gereisd was dit 

voor veel jongens een openbaring. 

Scherpe analyses
Later, toen ik zelf pas dirigent was, kon ik weke-

lijks op hem beroep doen als assistent. Een pe-

riode waarin ik nog veel van hem opstak. Voor 

heel wat beslissingen in verband met de wer-

king van het koor ging ik bij hem te rade.

Bij optredens van het koor in Sint-Niklaas was hij 

steeds aanwezig. Zijn analyses nadien bewezen 

dat hij nog steeds goede inzichten had in zake 

de koorklank en andere muzikale aspecten. 

Het doet mij deugd dat hij bij onze laatste grote 

optredens, Bachs’ Weihnachtsoratorium en Hae-

ndels’ Messiah, vanop de eerste rij zichtbaar ge-

noot van deze hoogdagen voor In Dulci Jubilo.

We zullen hem missen.

Dieter Van Handenhoven
dirigent In Dulci Jubilo

in memoriam
marceL Van daeLe: 19 sePtemBer 1929 – 28 maart 2009

gedreven en kundige bezieler  
van in dulci jubilo is niet meer

Van 1957 tot 1983 was Marcel Van Daele leraar aan het College. Veel (oud-) leerkrachten en oud-leerlingen zullen 
zich Marcel vooral herinneren als de bezielende leider van het knapenkoor In Dulci Jubilo.
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Mama Deborah (Vanbeckevoort) lag bijna elke 

nacht uren wakker door onze stampende zoon, 

die steevast zijn meest actieve uren koos tussen 

middernacht en 4u ’s morgens. U begrijpt dat 

mijn vrouw naarmate te tijd vorderde lichtjes 

gefrustreerd geraakte van al die weeën, die uit-

eindelijk telkens vals alarm bleken te zijn. 

Zondag 26 april 2009 moest D-day worden. 

Maar dat was buiten onze jongen gerekend, 

die het best naar zijn zin had in mama’s buik. 

Het werd 27 april, 28 april ... en de telefoontjes 

stroomden binnen. “Awel? Zijde gij mij verge-

ten? Waarom heb ik geen geboortekaartje ge-

kregen?”, waarop mijn vrouw: “Maar oma, het 

kindje is er nog altijd niet!” Daar kunnen groot-

ouders niet goed tegen, dus de volgende dag 

belden ze opnieuw.

Maandag 8 juni, 21 uur. We zijn met z’n vieren 

op vakantie in de Auvergne, Frankrijk. De kindjes 

slapen allebei net. Vanmiddag telefoon uit Bel-

gië: collega Kathleen Mels voor de redactie van 

Ic Hou. Of ik niet een klein stukje over Mathijs 

wou schrijven voor Ic Hou. Natuurlijk wel, waar-

om niet! De deadline? “Euh ... eigenlijk gisteren!” 

Piece of cake, dacht ik, enkele paragraafjes schrij-

ven over Mathijs, de liefste baby die er op deze 

aardbol te vinden is. Maar nu ik hier zit met de 

laptop op mijn schoot, lijkt het al minder evident 

om iets op papier te zetten! Want iedere mama 

vindt haar baby toch het mooist, schattigst, 

liefst en flinkst? En Mathijs is pas drie maanden 

Exact een week na de uitgerekende datum en 

na 41 weken zwangerschap, was het dan toch 

zover. Naar goede gewoonte zette onze kleine 

spruit de bevalling ’s nachts in gang, zodat mijn 

vrouw zonder enige slaap aan de karwei mocht 

beginnen. Gelukkig verliep alles voorspoedig 

en mochten we op zondagmorgen 3 mei 2009 

onze prachtige zoon in de armen sluiten. 

Noah is een uiterst lief en rustig kereltje, en doet 

daarmee zijn naam alle eer aan. We genieten 

met volle teugen van dit nieuwe wonder en ook 

zus Lisa is in de wolken met haar broertje. 

Het wordt een mooie zomer!

papa Daan De prins

oud, veel meer dan eten, slapen, lachen, huilen, 

grimassen trekken, brabbelen en luiers vullen is 

er nog niet bij! Maar toch ... Nu al kunnen we te-

rugblikken op enkele onvergetelijke momenten. 

Zeker met grote zus Delphine in de buurt.

We hadden Delphine zo goed en zo kwaad mo-

gelijk voorbereid op de komst van haar broertje. 

Niet gemakkelijk, want een kind van twee kan 

maar moeilijk vatten dat heel haar leefwereld op 

z’n kop gezet zal worden door zo’n klein ukje. Ik 

was op het ergste voorbereid, denkend aan de 

verhalen die ik nog voortdurend moet aanho-

ren van hoe ik reageerde op de komst van mijn 

broer, negenentwintig jaar geleden -drie dagen 

aan één stuk moet ik voortdurend tegen mijn 

moeder gezegd hebben: “Doe dat weg”, “Laat 

dat vallen” en meer van dat. In het ziekenhuis 

was er geen enkel probleem, Delphine was niet 

eens geïnteresseerd in haar broertje. Maar de 

eerste dag thuis ... Delphine huilde de hele dag, 

wou niet slapen, was vreselijk jaloers, en viel tot 

overmaat van ramp nog eens van de schommel 

ook. Mathijs huilde de hele dag, wou niet slapen, 

en was overstuur door de vreemde omgeving 

en door het gehuil van grote zus. Gelukkig heeft 

onze dochter zich al snel aangepast aan de in-

dringer in huis, die met alle aandacht van mama 

gaat lopen. Mathijs hoeft maar een kik te geven, 

of ze propt al zijn ‘tutje’ in zijn mond. Of ze komt 

me halen met de boodschap ‘Mathijtje kokodil-

letjaantjes’. Ze wil hem aldoor kusjes en aaitjes 

geven. En Mathijs ... die lacht al als hij zusje ziet 

komen. Want lachen kan hij wel, en dat deed hij 

al heel snel. Ik herinner me nog dat Delphine 

naar vreemde mensen gromde toen ze zo oud 

was. Net een jonge hond. 

Ik kan nog wel enkele verschilpunten geven 

tussen die twee. Maar ’t opvallendst is wel hun 

slaapgedrag: Delphine gunde me al na een 

tweetal weken mijn nachtrust. Mathijs wil iedere 

drie uur zijn eten, ook ’s nachts. En als hij dat niet 

onmiddellijk krijgt, brult hij iedereen wakker. 

Ook deze nacht zal ik weer twee keer uit mijn 

slaap gewekt worden door een hongerige zoon, 

waardoor het intussen de hoogste tijd gewor-

den is om mijn bedje op te zoeken! 

mama Karen Wymeersch

noaH de Prins – 3 mei 2009

Het wordt een mooie zomer
Onze kleine prins heeft ons toch wel goed liggen gehad. Op 36 weken 
zwangerschap dachten we na een hele resem ‘voorweeën’ dat de baby 
nu wel snel zou arriveren. 

 

mathijs op vakantie in de auvergne
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Zijn overleden
15.12.2008 de heer André Baert (°1919), vader 

van Lieven Baert (LWE’70) en grootvader van 

Kasper (WEWI’01) en Thaïs Baert (LWIa’04)

07.01.2009 de heer René Willockx, grootvader 

van Jill Willockx (5HWa)

08.01.2009 de heer Roger Lamberts (°1927), 

grootvader van Vincent Lamberts (4ECb)

21.01.2009 de heer Ovide Poppe (°1932), vader 

van Gentil Poppe (beheerder internaat), Ingrid 

Poppe (medewerker keuken) en grootvader van 

Torchyto Beerens (6WEWIa1)

26.01.2009 mevrouw Celestina Flos (°1921) 

overgrootmoeder van Gianni Buytaert (2MWd)

30.01.2009 de heer Vincent Foubert (°1920), 

vader van Jef (LG’65), Bert (WEA’67) Foubert, 

schoonvader van Eric Van Steenlandt (WEBa’75)

en van Marc Messagie (WEBa’76), grootvader 

van Bram (LWI’92) Tom (WEWI’95), Maarten 

(LWI’96), Wouter (WEWIb’98), Sam (EMT’99), 

Sanne (MWE’06) en Olivier  (MWE’06) Foubert 

en van Piet Van Steenlandt (MWE’98) en 

van Tim (EMT’02), Jonas (WEWIb’03)en Bram 

Messagie (5EMT) en van Jeroen (WEWIb’05), 

Stijn (WEWi’07) en Tim (6WEWIa2) Wielandt en 

van Hans (LWIa’) en Niels Blomme (4ECb) en van 

Tom Foubert (6EMT) 

04.02.2009 de heer Fritz Van der Elst (°1922), 

overgrootvader van Mathias (WEWIa ’05) en 

Nicolas (6WSP2) Coppens 

04.02.2009 de heer Alfons Vandekerckhove, 

overgrootvader van Laure Lanoo (4HWb)

05.02.2009 de heer Philip De Wilde (°1961), 

oom van Stef De Wilde (3Wc)

06.02.2008 de heer Sylvain Van Uytfange 

(°1930), grootvader van Stijn Van den Branden 

(2MWb)

10.02.2009 de heer Maurits Scheire (°1925), 

grootvader van Gilles Durinck (5EMT)

16.02.2009 de heer Jacques Heynderickx 

(°1937), grootvader van Gerben Onghena (6WSP)

21.02.2009 mevrouw Louise Lauwers (°1921), 

overgrootmoeder van Larissa (3Wb) en Lauren 

(1Ag) Van Lombergen

26.02.2009 de heer Gustaaf Van der Borght 

(°1934), stiefopa van Nicolas Gosselin (4HWc) 

05.03.2009 mevrouw Maria De Wilde (°1923), 

groottante van Koen Verstraeten (archivaris)

11.03.2009 mevrouw Honorina Weemaes (°1920), 

overgrootmoeder van Wout De Witte (6ECMT)

16.03.2009 mevrouw Adrienne Meersschaert 

(°1929), grootmoeder van Annouck Van der 

Heyden (5WEWIa2)

17.03.2009 de heer Pierre Van Avermaet (°1929), 

grootvader van Laurens (6WEWIa1), Cedric 

(5EMT) en Andres (4Lb) Seghers

25.03.2009 mevrouw Maria Delphina De 

Bruyne (°1914), overgrootmoeder van Bram (1Al) 

en Renaat (5WEWIb) Pieters

28.03.2009 E.H. Marcel Van Daele (°1929)  

Zijn geboren 
24.01.2009 marjan, dochtertje van  

Vera Goossens (lerares) en Frank Haentjens

14.02.2009 WoLf, kleinzoontje van  

Guido Verstraeten (oud-leraar) 

25.02.2009 Lucas, zoontje van Isabel en  

Pieter Wauman (GL’95)

10.03.2009 Lies, dochtertje van Isabel 

Roggeman en Yves Vercammen (WEWI’95) en 

kleindochtertje van Walter Roggeman (directeur)

13.03.2009 matHijs, zoontje van Gunther De 

Vogelaer (LWI’95) en Karen Wymeersch (lerares)

15.03.2009 iLKe, dochtertje van Katrien Smet 

(medewerker internaat) en Jurgen De Bodt

11.04.2009 Lisse, kleindochtertje van 

Véronique Corneau (oud-lerares)

14.04.2009 LeaH, dochtertje van Erika Baert 

(lerares) en Wouter D’Heere

03.05.2009 noaH, zoontje van Daan De prins 

(leraar) en Deborah Vanbeckevoort

07.05.2009 Loes, dochtertje van Caroline Van 

Nieuwenhuyse en Joost Van den Branden (LG’92)

14.05.2009 rinus, kleinzoontje van Johan  

de Smet (leraar)

17.05.2009 sofie, metekindje van Marijke  

Van Vlierberghe (lerares)

21.05.2009 isaBeL Eleonora, kleindochtertje 

van Johan De Smet (leraar)

26.05.2009 jana, kleindochtertje van  

Luc Bocklandt (werkman)

lieve Ilke
Samen met je zus Mila hebben we 9 maanden 

op jou gewacht.

Wat was dat een spannende tijd. Een tijd van 

hopen dat alles bij elke controle in orde was, dat 

je groeide naar behoren, dat je mama nog wat 

verder mocht werken op het internaat. We heb-

ben geluk gehad! Alles ging prima en op 36 we-

ken ben ik, je mama, gestopt met werken. Je had 

het niet zo begrepen op de lange gang van het 

internaat en de vele trappen. Als ik ’s avonds thuis 

kwam, ging je behoorlijk tekeer in mijn buik.

Op zondag 15 maart 2009, om 5u22, zag je het le-

venslicht. Amper 2,5 uur nadat je aankondigde dat 

je ging komen. Wat waren we alle drie in de wol-

ken met je komst! Je zus is steeds in je buurt. Ze 

speelt met jou en is heel blij als je lacht naar haar.

Wat hebben wij, als jullie ouders, geluk om zo’n 

2 lieve, goedgezinde en mooie meisjes te heb-

ben. We koesteren jullie in ons hart!

mama Katrien Smet  
(opvoedster internaat) 

Drie? Een aanrader!
“Ik zit me voor het open raam onnoemelijk te 

vervelen, ik wou dat ik drie hondjes was, dan 

kon ik samen spelen.” (vrij naar G. Bomans)

Dit is één van mijn favoriete gedichten: schijnbaar 

simpel, kort, maar met een heel absurd verhaal 

tussen elke letter! Ik permitteerde me ook een 

kleine aanpassing. Oorspronkelijk zijn het maar 

twee hondjes, maar wij hebben nu drie kindjes!

In putje winter lag Marjan plots op een fijne vier-

entwintigste januari in onze armen: lekker rustig 

en tevreden zoals ik het haar vroeg tijdens on-

gemakkelijke, nachtelijke uren onder een dikke 

buik! 

Een fijn rond snoetje dat naar haar papa Frank 

neigde, kleine handjes die direct een grote vin-

ger van broer Hendrik vasthielden om nu al ze-

ker te zijn van een vriendschap in deze nieuwe 

omgeving. En dan was er ook nog Mia, met 

koorts boven de 39 graden en snottebellen, 

maar vastberaden om ook gedag te hoesten op 

ons kleine meisje! ’t Kind heeft er niets aan over-

gehouden! 

Lees verder op pagina 81.

<<<

MarjanIlke

Leah
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lIEf EN lEED
Gaan huwen
04.07.2009 Greet Valckx (lerares) en Tom Maes

18.07.2009 Isabel Cruyplandt (onderwijzeres 

basisschool, dochter van Jos Cruyplandt 

(onderwijzer basisschool) en Olivier De Saegher

Zijn gehuwd 
23.12.2009 Hatica Bas (lerares) en Mehmet Badas

07.02.2009 Katrien Cools (dochter van Lutgarde 

Maes – secretariaatsmedewerker) en Dominique 

Vandendriessche

14.02.2009 Mieke Vandenberghe en Pieter  

Van Bastelaere (ECWI’98)

02.05.2009 Kristy Cole (WEWIb’03) en  

Pieter Pauwels (WEWIb’03) 

02.05.2009 Ann Declerck en Maarten Van Looy 

(leraar)

09.05.2009 Joke De Geyter (lerares) en Bavo  

De Cock (ECMT’98)

22.05.2009 Isabelle De Lange en Bram Noens 

(leraar)

Ann Declerck en Maarten Van Looy (leraar)Isabelle De Lange en Bram Noens (leraar)

Hatica Bas (lerares) en Mehmet BadasJoke De Geyter (lerares) en Bavo De Cock

(oud-leraar van 1957 tot 1983)

29.03.2009 mevrouw Vera Maes (°1939), 

grootmoeder van Jens Present (2MWb)

09.04.2009 mevrouw Maria D’Hooghe (°1933), 

grootmoeder van Charlotte Velders (6HWa)

09.04.2009 de heer Herman Note (°1939), 

grootvader van Kasper Leten (1Ac)

15.04.2009 mevrouw Honorine De Potter 

(°1920), grootmoeder van Hanna Van 

Raemdonck (2MWd)

16.04.2009 de heer Gilbert Dutré (oud-leraar 

basisschool)

16.04.2009 de heer Jef Timmers (°1932), 

grootvader van Pieter (LWI’04), Filip (WEWI’05) 

en Rob Martens (4Wc)

19.04.2009 mevrouw Irène Huyben (°1929), 

grootmoeder van Marijn Todts (5WSP)

26.04.2009 mevrouw Hélène Callens (°1925), 

moeder van Leo Vereecken (oud-leraar), 

grootmoeder van Kevin Vereecken (WEB’92) en 

van Tom Vereecken (oud-leraar)

01.05.2009 de heer Jean Van Nieulande(°1919), 

overgrootvader van Larissa (3Wb) en Lauren 

(1Ag) Van Lombergen 

05.05.2009 de heer Hubert Vergauwen (°1928), 

vader van wijlen Michel Vergauwen (oud-leraar) 

en grootvader van Joris Vergauwen (MTWE’99)

05.05.2009 mevrouw Maria Bogaerts (°1923), 

tante van Louis Deschuttere (1Ad)

06.05.2009 de heer Georges 

Vancauwenberghe (°1924), vader van 

Gustaaf (WEA’74) Van De Wielle en Sandra 

Vancauwenberghe (lerares), grootvader 

van Peter (MWE’99) en Mark (WEWI’99) 

Van De Wielle, Steven (WEWI’06) en Jonas 

Vancauwenberghe, Michaël (6WSP) en Mathias 

Van Lent (5WSP)

10.05.2009 de heer Eddy Naudts (°1952) 

(WEB’71), vader van Wim Naudts (ECMT’00) en 

broer van Herman Naudts (LWI’67)

14.05.2009 de heer Franciscus Bleyen (°1926), 

overgrootvader van Joachim De Boever (2MWd)

15.05.2009 de heer Wilfried Van Overloop 

(°1949), oom van Dries Van Overloop (3Sa)

18.05.2009 mevrouw Marcelle Maervoet 

(°1930), grootmoeder van Laurence (4Lb) en 

Thibault (1Ac) Vanhoucke

20.05.2009 de heer Frans Gyselinck (°1930), 

grootvader van Laura Gyselinck (5WEWIa2)

21.05.2009 mevrouw Jacoba Van der 

Ghinste (°1912), overgrootmoeder van Olivier 

D’haeseleer (2MWb)

27.05.2009 de heer Marcel Daelman (°1937), 

vader van Philip Daelman (onderwijzer Jonatan 

school), broer van Stefaan Daelman (RET’53)

27.05.2009 mevrouw Maria Van de Velde 

(°1940), grootmoeder van Aleksander (3Wc) en 

Frederik Dekeyser (1Ah)

01.06.2009 mevrouw Maria Van Daele (°1926), 

overgrootmoeder van Sam D’Hondt (1Ag)
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Hoe hoger ik klom, hoe beter ik begreep wat rondom mij gebeurde. 
Maar mijn ambities lagen verder. De overkant, die prikkelde mijn 
nieuwsgierigheid. Hoe groen het gras daar werkelijk is, dat weet 
ik nu dus ook. Tijd om een leuk terrasje te doen. Ontdek jezelf. 
Begin bij de wereld.

www.kuleuven.be

kul17072_Infogids_Leuven.indd   1 17-10-2008   14:44:06
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Agro– en biotechnologie 

Leraar secundair onderwijs 

Studeer deze 6 bachelors in Sint-Niklaas 

Meer info? 
 
03 776 43 48 
info.waas@kahosl.be 
www.kahosintniklaas.be 
 

Infomomenten 
Woensdag 18 maart 2009 - 14.30 u 

Zaterdag 25 april 2009 - 10 tot 17 u - open dag 
Woensdag 24 juni 2009 - 14.30 u 

Zaterdag 5 september 2009 - 10 tot 16 u 

Facilitair management 

Verpleegkunde 

Nu ook alle opleidingen in avond– en afstandsonderwijs 

Leraar lager onderwijs 

Vroedkunde 



D'EER 
ALGEMENE ONDERNEMINGEN

Baenslandstraat 16
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03/776 32 89
Fax: 03/766 19 72
deer@deernv.be

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

www.deernv.be
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Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte:

Solar Cleaning Services nv
Passtraat 71 - 9100  Sint-Niklaas
T  03-780 95 20  -  F 03-780 95 25
info@scs-nv.be  -  www.scs-nv.be

Vakbekwame schoonmakers voor schitterend werk

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW

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

Schoonmaak

Ruiten wassen

Reinigen & conserveren van aluminium

Slijpen & herpolijsten van natuursteenvloeren

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN WASSEN 
MET OSMOSEWATER:

- VEILIG TOT 17 M HOOG
- MILIEUVRIENDELIJK
- PRIJSGUNSTIG

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN WASSEN 
MET OSMOSEWATER:

- VEILIG TOT 17 M HOOG
- MILIEUVRIENDELIJK
- PRIJSGUNSTIG

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN WASSEN 
MET OSMOSEWATER:

- VEILIG TOT 17 M HOOG
- MILIEUVRIENDELIJK
- PRIJSGUNSTIG

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN WASSEN 
MET OSMOSEWATER:

- VEILIG TOT 17 M HOOG
- MILIEUVRIENDELIJK
- PRIJSGUNSTIG

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN WASSEN 
MET OSMOSEWATER:

- VEILIG TOT 17 M HOOG
- MILIEUVRIENDELIJK
- PRIJSGUNSTIG

MEER DAN 

25 JAAR

www.prorest.be

Contract Catering
&

Support Services



19 – 25 juli 2009: 
In de voetsporen van Mozart

Heidestraat 42 -44 B-9170 De Klinge

tel 03 770 52 06                 Fax 03 770 71 49
www.eurosunkeukens.be
info@eurosunkeukens.be

Maandag 14 – 18u
Din./ Woe./ Don. 9- 12u & 13  - 18u

Vrijdag 9- 12u & 13  - 17u
Zaterdag 10  - 17u
Zon- en feestdagen gesloten

Opstarten van een dossier graag na telefonische
afspraak
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metaalbouw 
voor kmo, 
landbouw  
en industrie

MAC Allaeys bvba 
Europark Zuid 5
B-9100 St-Niklaas
Tel: 03/766.71.50
fax: 03/766.71.55
www.macallaeys.be

van ontwerp tot
structuurbouw
en plaatsing

• Je vindt er meer dan Je zoekt •

Verwarming
Ventilatie

airconditioning 
Luchtverwarming

Klimatisatie
sanitair

Voor
woningen, kantoren, winkels, 

industriegebouwen

Plaatsing – onderhoud – herstelling
eigen studiedienst

europark-noord 40 tel: 03 760 03 70
9100sint-niklaas  fax: 03 766 09 81
www.atsdevogel.com info@atsdevogel.be



Haal meer uit
je aquarium. 
En haal meer uit 
je geld.

Ben je tussen de 18 en 25? Ontdek dan nu het All-in Pack 
van KBC en wat het allemaal voor je kan doen. Surf naar 
www.KBChaalmeeruitjegeld.be voor meer info of 
kom  langs voor een gesprek met je KBC-adviseur, want 
praten werkt.
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Nu, vier maanden later, zit Marjan vrolijk kraaiend rechtop. Ze laat niet meer 

op zich hoesten, lijkt nog steeds op haar vader en houdt Hendriks vinger 

binnen handbereik. Ze lacht en eet en boert en doet nog wel iets, en is 

bovenal het kakkenestje van ons huis.

Het is één vrolijke boel, een derde is echt aan te raden!

mama Vera Goossens

Wonderlijk draagdoek
Op dinsdag 14 april besloot ons dochtertje Leah twee weken vroeger dan 

verwacht haar warme nestje bij mama te verlaten. En het duurde maar en-

kele seconden voor dit superkleine meisje de harten van haar mama en 

papa volledig veroverd had. Jammer genoeg was Leah wel heel erg klein 

(44 cm en 1910 g) en moesten we haar met veel pijn in het hart achterla-

ten in het ziekenhuis tot ze een beetje groter zou zijn en vooral meer zou 

wegen.

Op 1 mei was het dan ein-

delijk zo ver: kleine Leah 

mocht naar huis. Al vlug 

veroverde “ieniemini” ook 

de harten van alle oma’s, 

opa’s, tantes en nonkels. Enkel Frodo en Igor, onze katten, heeft ze niet 

direct voor zich kunnen winnen, maar ook dat zal wel in orde komen.

Leah is nu bijna twee maanden oud en is een zeer levendig meisje. Ze 

eet heel flink, groeit zeer goed en vindt het heel leuk om alle leuke speel-

tjes in haar box te bewonderen. Soms is Leah een beetje ongelukkig, 

maar dan wikkelt mama haar snel rond zich in het draagdoek en zo komt 

ze helemaal tot rust. En wanneer ze haar buikje rond gegeten heeft, kan 

er zelfs al een lachje af. Vooral papa Wouters grapjes vindt Leah leuk, dan 

lacht ze honderduit!

mama Erika Baert



Ingelijst Schooljaar 1999-2000. Ik ga als leerling op eindreis naar Italië. Op de foto begin ik aan 
mijn reisverslag ... op een muur in Verona, vlak aan het befaamde balkonnetje waar 
Romeo zijn liefde voor Juliette verklaarde. Het verslag wordt nooit gepubliceerd. 

Schooljaar 2008-2009. Ik ga voor een derde keer als leerkracht naar Italië en maak 
een verslag. Het resultaat kan u nu wél lezen (zie blz. 25).

Matthias Verougstraete (leerkracht)


