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knippen en plakken
“Ik ben mij er ter dege van bewust dat elke vorm van kritische reflectie bij
deze voorgestelde hervorming gemakkelijk uitgelegd zal worden als een
conservatieve reactie vanuit een aso-school omdat ze vreest haar bevoorrechte positie in het onderwijslandschap te verliezen. Toch formuleer ik mijn
kritische vragen omdat ik vind dat het aan de ‘hervormers’ is om uitvoerders
aan de basis (leerkrachten en directies) te overtuigen van de grote voordelen
van de hervorming ten opzichte van de huidige toestand.”
Walter Roggeman in een bijdrage over de hervormingsplannen in het onderwijs
– pag. 4

“Alleen dodelijke verkeersongevallen halen soms nog eens de krant of
het televisiejournaal, maar ongevallen met zwaar gekwetste slachtoffers
zijn meestal hooguit goed voor enkele lijntjes of zelfs dat niet. En voorts
draait de wereld maar door. Alsof er niets aan de hand is. Maar o wee,
wat zouden we kwaad reageren moesten er elk jaar bijvoorbeeld drie
Airbussen A330 in ons land neerstorten met telkens evenveel doden als
in ons verkeer tot gevolg!”
Eddy Allcock in een artikel naar aanleiding van zijn documentaire
‘... en plots is alles anders’ – pag. 12

“De volhouders zoals ‘In Dulci Jubilo’ kunnen niet genoeg gewaardeerd
en aangemoedigd worden. Zij vertegenwoordigen de eeuwenoude,
unieke sonoriteit van een ‘jongenskoor’. Om het op dat niveau live te horen, zouden wij anders naar Engeland of Duitsland moeten reizen. Er zijn
hier in Sint-Niklaas 60 actieve jonge zangers en 25 aspiranten. Zo te zien
zal Dieter Van Handenhoven zijn 20-jarig en zelfs zijn 25-jarig jubileum
nog wel uitzingen. Ik hoop dat het waar mag zijn voor hem en voor de
volgende generaties jonge zangers.”
Vic Nees in een bijdrage over het 80-jarige koor In Dulci Jubilo – pag. 27

“Toen ik dit hoorde dacht ik: Amaai, ’t is niet waar, hé! Hoe moet dat allemaal? Hoe gaan we dat regelen? Maar de volgende dag reeds denk je: oké,
’t is zodus we zien wel en ze zullen ook wel groot worden met veel vallen
en opstaan. En dan natuurlijk begin je praktisch te denken: alle babyspullen (3 x dan nog wel!); plaatsgebrek in de auto, onvoldoende kamers, ...
Maar zoals je ziet, ook dat geraakte opgelost.”
De mama van de drieling Matthew, Kenneth en Robin Staessens – pag. 62
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SAMEN SCHOOL MAKEN

? Toonmoment seminaries

in het openleercentrum =

in deze ic hou
blikvanger

blikvanger

Succesvolle openschooldag!

Ingenieurs in spe?

Dit jaar werd tijdens de openschooldagen het accent gelegd op de samenhang en de verwevenheid tussen onze
lagere school en humaniora. “Het College één school”, zo luidde het.

beST is een studentenorganisatie voor en door ingenieursstudenten die actief is in 89 universiteiten verspreid
over 30 europese landen. De lokale groep in gent hoort bij de faculteit ingenieurswetenschappen van Ugent.
een delegatie van SJkS nam deel aan hun jaarlijkse wedstrijd.

tijdse aanpak. De Collegekerk was de thuishaven
van de pastorale groep VIS.

De Soufflé

In de Calfac was dé bar georganiseerd. Meester

Het leek absoluut niet eenvoudig om de opdracht die we van Geldof
hadden gekregen, uit te voeren. We moesten namelijk een mengsel

Vik en meester Geert zorgden voor live-muziek;
de beide oudercomités sloegen de handen in
elkaar en verzorgden de bardienst.

van zout en houtstof scheiden met behulp van rietjes, ballonnen, petflessen enzovoort, zonder de toestand van de stoffen te veranderen.

een werk van iedere dag

Uiteindelijk zijn we (Rembert, jonas, Frederik en ik) toch met een oplossing gekomen: de soufflé!

Met tevredenheid en fier op onze school sloten
we even na zessen de schoolpoorten. Dankbaar

Het concept was eigenlijk redelijk eenvoudig: houtstof bleek lichter

ook voor de inzet van een erg uitgebreide ploeg
enthousiaste personeelsleden en leerlingen

te zijn dan zout, dus besloten we de twee te scheiden door te blazen
met rietjes. We namen een petfles en zetten die rechtop. In de zijkant
maakten we een opening en daarin staken we een pvc-buis die af-

(niet minder dan 300 leerlingen waren aan de
slag op de openschooldag!).

De kleuterschool heeft de wind in de zeilen.
Volgend schooljaar willen we drie nieuwe klaslokalen voor de kleuters inrichten zodat onze
jongste leerlingen in moderne en aangepaste
lokalen en in beperkte klasgroepen hun eerste
schoolpasjes kunnen zetten. In de lagere school
worden volgend school drie eerste leerjaren ingericht. Ook in het secundair besteden we erg
veel aandacht aan de klassamenstelling van de
eerstejaars (o.a. beperkte groepen) een goede
opvang en start van de eerstejaars..

In het E-gebouw, het gebouw kant Van Britsomstraat, werd uitgebreid informatie gegeven over
de werking van de eerste graad van de humani-

grote pvc-buis. We brachten het mengsel in de pvc-buis via de trechter. Wanneer het mengsel in de buis terechtkwam, werd aan de andere

en te zorgen dat we iedere dag werk maken om
‘Kwaliteit voor de toekomst’ écht te realiseren.
DVR

ora. Vooral de infoklas ‘klassieke studiën’ en de
‘infoklas eerste jaar’ konden op erg veel belangstelling rekenen. In de gymzaal was er de gele-

BEST organiseert een ingenieurscompetitie. In Gent wordt eerst een lokale
ronde georganiseerd. Deze ronde is in de eerste plaats bedoeld voor studenten burgerlijk ingenieur, maar sinds vorig jaar worden ook leerlingen
van het 6de jaar secundair uitgenodigd om eens kennis te maken met de

genheid om in te schrijven.

ingenieursvaardigheden.

Op de grote speelplaats vond de finale van een
voetbaltornooi plaats, werden er pannenkoe-

Met acht op pad
“In onze school waren er 16 leerlingen bereid deel te nemen aan de competitie, maar om de andere scholen ook een kans te geven lieten de orga-

ken gebakken en werden er fruitsatés aangeboden.

er heel wat te beleven. Een dansshow van de allerkleinsten en de groepen van de eerste graad

Op de eerste verdieping van het B-gebouw
stonden de reizen (eindreizen, Cévennesreis

van onze recreatieve dansgroep Skairo zorgden
voor spektakel en sfeer in de feestzaal.

voor derdejaars, ...) in de schijnwerper, demonstreerden leerlingen en leerkrachten wat er al-

king van de tweede en de derde graad en de
richtingen Economie, Sportwetenschappen en
Humane wetenschappen. De bezoekers wer-

de juffen en de meesters van de lagere school
dat hun klaslokalen er paasbest bijlagen en ga-

den ook welkom geheten in de vaklokalen voor
wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis. In

ven ze tekst en uitleg in hun klaslokaal. Op de
speelplaats zorgde een draaimolen voor animo

het open leercentrum werden de internationale
(uitwisselings-) projecten toegelicht. Het inter-

en was er tevens de gelegenheid om een gratis
ritje op een pony te maken.

naat stelde zijn deuren ook open en liet de bezoekers getuige zijn van de moderne en eigen-

terecht kwam in het bekertje. Om ervoor te zorgen dat de lucht goed
kon circuleren, werd de dop van de petfles gedaan en werd over de
opening een stuk aluminiumfolie waarin gaatjes waren geprikt, gespannen.
De trechter linksboven en de beker rechtsonder moet je er nog bij
denken.

Dit jaar werd het onderwerp van de wedstrijd geleverd door de firma
Geldof, een bedrijf dat zich bezig houdt met staalconstructies. De leerlin-

ovER
RUBRIEK
dE gREnzEn

gen 2 uur en 30 minuten de tijd om hun project uit te werken.

Derde prijs!
Wiskundeleraar Riggy Van de Wiele: “Onze beide groepen slaagden erin
tot de beste groepen te behoren en mochten een presentatie geven voor
een jury. jonas De Cauwer, Frederik De Maré, Rembert jonckheere en Matthias Van Goethem kaapten de derde prijs weg. Laurens De Smedt, Arjan
Missinne, Siem Rombaut en jonas Verstraeten deelden de vierde plaats
met de groep uit het Sint-Lodewijkscollege van Lokeren.”
DVR
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BInnEn dE gREnzEn
RUBRIEK
arDennentrektoCht voor vrijwilligers 6De jaar

De reis van De DerDes

into the wild

een dozijn
Cévennesreizen

Twaalf jaar al! dat is even lang
als de leeftijd van een flink uit de
kluiten gewassen eerstejaars van
ons college. dat is de tijd dat een
Single Malt whisky gemiddeld
rijpt in het vat. Het aantal jaren
dat een hartchirurg over boeken
gebogen zit en tachtigurenweken
klopt alvorens hij aan je tikker
mag prutsen. de tijd ook dat het
duurt om een man zijn haardos
om te toveren van zwart naar
grijs. Een behoorlijke tijd dus.

gen kregen een mengsel van zand en houtstof en moesten met schaarse
beschikbare middelen een scheidingstechniek bedenken. De scheiding
moest zo snel mogelijk gebeuren en zeker binnen de 2 minuten. Ze kre-

lemaal mogelijk is in de splinternieuwe labo’s,
waren er uitgebreide infostands over de wer-

In de kleuterrefter werden de jongsten getrakteerd op een grimebeurt. Uiteraard zorgden

kant van de buis in de tegenovergestelde richting lucht ingeblazen via
twee rietjes. Het houtstof werd teruggeblazen en vloog langs het kleinere buisje heen in de petfles, terwijl het zout gewoon verder ging en

nisatoren uiteindelijk maar 8 leerlingen toe”, aldus Riggy Van de Wiele.

Op de openschooldag van zondag 15 mei was

kleuters zetten
beste beentje voor

helde naar een bekertje. Via een opening aan de andere kant van de
petfles, staken we een kleiner buisje, met daarboven een trechter in de

Voor al die leerlingen en hun ouders willen we
nu trachten de verwachtingen waar te maken

Wie gaat er heden ten dage nog te voet ergens heen?
In dit tijdperk van auto’s (véél auto’s), hybride fietsen
(met zelfs dat extra duwtje in de rug) en roltrappen?
Als we op leeftijd zijn misschien, in een dappere poging om lijf en leden

natuurlijk,

maar

in

grote halve cirkel –
eerst naar het zuiden
langs de Amblève en
dan langs een stukje
veen terug omhoog.
Hoop en al een kilometer of zestig.

in vorm en in die toch iets te nauw gekochte broek te houden. Al wordt
er dan wellicht nog geopteerd voor dat veel te dure fitnessabonnement

niets ‘druk-druk’, stappen... zomaar!

waarmee we – onderwijl ruimtelijk geen millimeter vooruitkomend – de
longen uit ons lijf lopen of trappen. Dan misschien. Maar toch niet als we

Sta mij toe u in de rest van dit artikeltje te proberen evoceren waarom we

jong en vitaal (of misschien een ietsepietsie lui) zijn? En toch...

We kunnen het natuurlijk gaan hebben over de rust en de stilte. En die is
er ook wel ten dele, al plegen dertien losgeslagen jonge honden die op

dit jaar na jaar doen en waarom dat altijd opnieuw een beetje een feest is.

Je vrijwillig doodmoe stappen

tijd en stond wel eens aan flarden te rijten (hoe later op de avond...). We

Stel dat we tegen beter weten in de benenwagen nog eens uit de garage

kunnen het ook hebben over de natuur, de ontegensprekelijke pracht van

Er zijn de bergen, of tenminste toch eentje, de Mont

halen, dan is dat toch minstens met de belofte op een goeie trappist of een

gesmaakte reis. De eerste jaren stapten steeds

Aigoual. Elk jaar ligt die op ons te wachten, wat uitdagend spottend: ‘Hier raken jullie nooit boven!’ We

torenhoge coupe brésilienne ergens halfweg op een zonnig terrasje? En dan
volstaan een uurtje of twee toch wel al ruimschoots? En in de veronderstelling

meanderende waterlopen, steile hellingen, mysterieuze naaldwouden en
het vreemde, desolate veenlandschap. Of we kunnen het hebben over het

een zestig- à zeventigtal derdejaars met ons mee
de bus op richting Zuiden. Vier jaar geleden rees
het deelnemersaantal de pan uit en stonden zelfs

weten wel beter, ook al slaan twijfel en wanhoop
soms meedogenloos toe. Altijd is er wel iemand of

dat het een meerdaagse wordt – je weet nooit hoe krap die broek zit – doen

opteren er standaard voor om de reguliere campings bewust links te la-

we dat vooral met het oog op die deugddoende douche, dat streekmenuutje

ten liggen en onze tenten op te zetten ergens midden in de bossen, ver

dubbel zoveel leerlingen te popelen van onge-

iets dat er ons bovenop helpt. En boven, inderdaad,

van jean en alleman. Let wel, er blijft geen snipper vuilnis achter en buiten
dat klein stukje zwartgeblakerde aarde en een vijftal rechthoekige plekken

van deze bij de leerlingen (én begeleiders) zeer

back-to-basicsgevoel, het absolute primitieve van de hele opzet. Want we

Twaalf jaar geleden staken we met een aan-

duld om de Cévennes beter te leren kennen. Ge-

wat een oogverblindend uitzicht op de omgeving,

en die vederzachte matras in dat charmehotelletje om, na alle geleden ontberingen, onze op de proef gestelde ledematen te verwennen. En toch...

tal collega’s – vrienden – de koppen bij elkaar.

lukkig waren er toen een aantal collega’s bereid

wat een ongeëvenaard festijn als de keukenploeg

Stel nu echter dat een aantal avontuurlijk aangelegde leerkrachten het op

waar het gras zich langzaam terug opricht, zijn wij er nooit echt helemaal

We hadden immers zin om op reis te gaan met
onze derdejaars. Met hulp, véél hulp van Albert

om mee hun schouders onder de organisatie
van deze reis te steken. Zij werkten een gelijkaar-

ons gul komt verwennen met zoveel droog en nat...
’s Avonds worden we als echte kampioenen verwel-

een dag in hun immer enthousiaste en ietwat naïeve hoofden haalden om

geweest. We kunnen het ook hebben over de ontberingen die – hoe je

met de laatstejaarsleerlingen zo’n meerdaagse wandeling aan te vatten?

het ook draait of keert – een inherent onderdeel zijn van deze Ardennen-

Van Huffel – toen directiesecretaris bij ons, nu

dig programma uit en verblijven in Le Vigan, op

komd en staat er alweer heel wat lekkers voor ons

En neen, niet tijdens de schooluren, waardoor de extra te leveren inspanning dan toch nog gecounterd wordt door het missen van een handvol

trektocht. De rugzakken zijn zwaar, de kilometers zijn dat bij wijlen ook en
het reeds genoemde back-to-basicsgevoel is heel fijn tot de basisbehoef-

lessen, maar patsboem midden in het zo door deze jongelui geadoreerd

ten beginnen opspelen. En toch zijn wij geen masochisten! Laten we er

weekend! Dan prevaleren scouts, fuif en computer, quoi? En toch...

een cliché bijroepen: u kent het allemaal wel, die te kleine schoenen die na
afloop van een dansfeest met een zucht van verlichting in een hoek mogen geschopt worden. Het feit dat je ze aandoet omdat het zo’n deugd

actief in de Scholengemeenschap – boksten we

een boogscheut van Saint-André-de-Majencoules

klaar. Een frisse duik in douche, zwembad of rivier

een fijne reis in elkaar.

waar het allemaal begon. Ook deze hechte groep
ziet er elk jaar opnieuw naar uit om vol enthou-

en de verhalen voor het thuisfront worden nu al pittig gekruid en met een heldensausje overgoten.

Ontspanning, inspanning, cultuur, zon, zee en

siasme de boekentas aan de haak te hangen en

En de stad, want SJKS staat ook voor Sloten Jolijt,

héél véél pret zijn slechts een paar ingrediënten

in te ruilen voor rugzak, zonnecrème en het voor-

Kultuur Soms! Het wordt Nîmes waar zelfs de Ro-

En Wallonie!?

uitzicht op heel veel plezier.

meinen ooit thuis zijn geweest. We lopen er vrij
rond en geven onze ogen en maag uitvoerig de
kost. Ons startbudgetje van €10 uit de groepskassa
is mooi meegenomen.
En dan de zee... We nuanceren het cliché dat de
Belgische kust de mooiste van Europa is al zwemmend, zonnend en zwevend van de pret.
Nog meer water lonkt voor de kajak... Het bootje
van de begeleiders doen kantelen is – voorlopig
toch wel – het opperste genot. En halverwege,
achter een wilde bocht, op een schaduwrijke oever,
staat de catering klaar, met alweer iets anders op
het menu. Altijd even hartelijk en smakelijk!
De Cévennes – ik zou er wel een paar muzieknootjes kunnen onderzetten – staat voor grensverleggend plezier en onvergetelijke herinneringen
over de grenzen van de schoolpoort heen.
En de bomma, ze zag/ziet dat het goed is...”
RP

Laten we er voorts van uit gaan dat door diezelfde heren een prachtig, onontgonnen stukje Wallonië werd geselecteerd om te gaan exploreren, degusteren en savoureren. Ach... Wie de krant openslaat, de tv aanzapt, een
modaal gesprek op café of bij de bakker volgt, of op zijn minst toch ergens
ten dele van deze wereld is, weet waar het nu weer fout gaat: in dit communautair onzekere tijdperk doe je er immers niet goed aan je de steeds
zichtbaardere grens tussen de landsdelen over te wagen. Waarom niet de
Kust, het Heuvelland, of de Vlaamse Ardennen? En toch...

Christine Dejonghe die er vanaf dag één bij was
in Le Vigan, geeft hieronder een impressie weer.
“Voor velen is Frankrijk vrij bekend terrein, vooral het
zuiden. Er zijn echter vele manieren om een streek te
verkennen... Les Cévennes... à notre façon!
Een greep uit het programma; volledig zijn is hierbij
niet direct onze ambitie.
Er zijn de grotten: een kenner vertelt ons hoe de
eerste speleologen zonder gesofisticeerd materiaal
moesten werken... om er zowaar de stalagmieten van op het lijf te krijgen! Hij legt ons natuurlijk
ook deskundig uit hoe een grot ontstaat. Later, in
het ‘Van Hove- tijdperk’ plukken we daar zeker de
vruchten van. En wat die gids allemaal in die kalkformaties ziet... man, man, man... wat een verbeelding... om ’s nachts van spoken te dromen.

zestig kilometer Aywaille-Spa
Lieve lezer, mijn excuses als u vindt dat ik de zaken ridiculiseer. Het is allerminst mijn bedoeling om uw levensstijl, laat staan uw vrijetijdsbesteding,
in het belachelijke te trekken! De geneugten van auto, trappist en charmehotelletje zijn mij niet vreemd, onze zuiderburen soms wel en ook ik ben
erg aan mijn weekeindes gehecht! Het voorgaande bestond er daarom
ook enkel in aan te tonen dat wat er een goeie maand geleden is voorgevallen op zijn zachtst gezegd opmerkelijk mag genoemd worden. Toen
hebben we ons namelijk, dertien fiere stappers in ons kielzog, op de trein
naar Aywaille gehesen voor een tweeënhalfdaagse tocht dwars door een
prachtig stukje Zuid-België: het traject Aywaille – Spa. niet recht op recht,

doet ze weer uit te spelen. Alleen... onze stapschoen is daarbij ook nog
eens een verdomd mooi exemplaar!
En er zijn genoeg redenen waarom ook u, beste lezer, die comfortabele
zetel en dito pantoffels als de wiedeweerga zou moeten inruilen voor een
paar stevige schoenen en een vers gesneden wandelstok. Vooreerst, het
normaliter immer wisselvallige Belgische weer mag dan wel plots een Toscaanse midzomer waardig zijn (laat dat op zich al voldoende reden zijn),
noch de Kalmthoutse Heide, noch de Hoge Venen hebben daar klaarblijkelijk veel deugd van. Haast u dus, nu de prachtige landschappen van ons
landje nog iets te bieden hebben. Maar wat natuurlijk de enige echte reden is om met gezwinde spoed de voordeur achter ons dicht te trekken is
dat zo’n tocht(je) volledig haaks staat op hoe we ons leven heden ten dage
plegen in te vullen: stress, gejaagdheid, tijdsgebrek. ‘Onthaasten’ mag dan
wel een modewoord zijn, op de vraag: “Hoe is ’t?” volgt zowat standaard
het antwoord: “Druk, druk, druk!” (het feit dat men tijd heeft om dat nog
drie keer te herhalen wijst er wellicht op dat het allemaal nog wel losloopt).
Maar geloof me vrij, beste lezer, of die hecticiteit nu een feit is, dan wel gewoon in ons hoofd zit, ik heb me zelden zo ontstresst gevoeld als na die tweeenhalve dag vorige maand met mijn hoofd in de frisse buitenlucht! U nu!
Pieter De Geest
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plankenkoorts

plankenkoorts

80 jaar In Dulci Jubilo

80 jaar In Dulci Jubilo
immer met de glimlach, een ongelooflijke
vrijwillige inzet voor een werking om ‘U’
tegen te zeggen. U zult in dit feestelijk jaar
geen last van verveling hebben, zoveel is
zeker.

schepen van cultuur en onDerwIJs
lIeve van Daele bIJ vIerIng 80 Jaar IDJ

‘singhet en weset vro!’
...
Het is met bijzonder veel genoegen dat ik u allen als schepen van cultuur en in naam van het stadsbestuur mag feliciteren met jullie 80ste verjaardag.
80 jaar, het spreekt snel uit, maar het is een indrukwekkende tijd, een gevuld mensenleven, waarvan de bron reikt tot het vooroorlogse 1931, een
tijd die in zoveel facetten fundamenteel anders is dan vandaag.
Een culturele vereniging, een koor, een knapenkoor dat 80 kaarsjes mag
uitblazen het gebeurt niet alle dagen, integendeel IDj is een unicum, een
monument in onze stad en in Vlaanderen. In Vlaanderen zijn immers maar
twee knapenkoren meer en dan nog wel in onze provincie: het Aalsterse
Cantate Domino dat twee jaar geleden haar 50ste verjaardag vierde en IDj,
het oudste nog bestaande knapenkoor IDj, waarvan we fier zijn dat het
zijn uitvalsbasis steeds in deze stad heeft gehad..

Geen evidente opdracht
Het is mijn sterkste overtuiging dat deze stad, maar ook de provincie en/
of de Vlaamse overheid deze knapenkoren structureel moet ondersteunen
om de terechte uitstraling ervan nog te versterken. En dat om een dubbele
reden:
De knapenkoren houden, over de generaties heen, een schitterende parel
van het culturele erfgoed levendig. Maar er is niet alleen de rijke traditie
die in stand gehouden wordt: er is tegelijkertijd een unieke vorm van kunsteducatie. Alle rapporten tonen het aan: wie een leven lang gevoelig is
voor het verrijkende van cultuur, die heeft dat van jongs af aan geleerd,
via het thuisfront of via het onderwijs. IDj heeft generaties jongens, vanuit
het thuisfront het College, gevoelig gemaakt voor muziek, voor klassieke
muziek, een niet zo evidente opdracht. Maar wie het meemaakte zal het
beamen: de bagage die je meekrijgt die draag je, hoe dan ook, levenslang
mee.

Gevarieerd feestprogramma
2011 wordt voor IDj een memorabel jaar: de
viering is gekruid met een hele reeks van
uitermate boeiende concerten die de veelzijdigheid van het huidig muzikaal denken
onderlijnen.
Van swingjazz tot Fauré, van samenwerking
met het Trio Goeyvaerts tot een apotheose
met het Vlaams Radiokoor.
Désire Cooreman is een componist die hierbij regelmatig opduikt. Ik weet
niet Dieter of jullie nog werk van hem op het repertoire hebben, het zou
me benieuwen... Deze uitvoeringen toen waren het werk van de afdeling
‘wijsbegeerte’- hier toen beter bekend als de ‘filosofen..
Deze’ filosofen, tussen de 18 en 20 jaar, vormden de ‘schola’ en zij verzorgden de voorzangen bij de talrijke liturgische vieringen.
Zij traden ook vaak op voor de medestudenten met tot vierstemmige
werken.
Af en toe mochten ook de ‘kleine zangers’ meedoen en daaruit is IDj gegroeid.
Vanaf 1930 wordt hun inbreng groter en meer structureel en zo ontstond
’het zangkoor van het Klein Seminarie. Het werd in 1931 gesticht door E.H.
Gerard Van Durme . Via vele concerten werden vele grote partituren uit de
muziekgeschiedenis in Sint-niklaas ten gehore gebracht. Op deze wijze
waren zij ook een stukje cultuurcentrum avant la lettre en zorgden zij voor
spreiding van grote koorwerken. Vele concertreizen in binnen- en buitenland hebben de groei, de evolutie en de faam van het knapenkoor tot grote uitstraling gebracht en aldus waren en zijn jullie volwaardige culturele
ambassadeurs van onze stad en haar bevolking.

Mannenkoor

keure van dirigenten

Ik heb het tot hier toe eigenlijk enkel over het knapenkoor gehad, maar IDj
heeft ook een mannenkoor. Een knaap die de onvermijdelijke stemmutatie
doorgemaakt heeft, hoeft het koor helemaal niet te verlaten. Integendeel!
Hij kan doorstromen naar de mannenstemmen. De grote zangers, bij In
Dulci jubilo gevormde mannenstemmen, zijn een belangrijke aanvulling
van het stemmenregister van het koor. Ze zijn onmisbaar voor de uitbouw
van een rijk en gevarieerd repertorium. Ze zingen vooral samen met de
knapen, maar werken ook stap voor stap aan een eigen repertoire.

De keure van dirigenten die in deze 80 jaar de leiding hebben opgenomen
is ronduit eminent. Deze feestelijke zitting is een hulde aan elk van hen, die
geschiedenis hebben geschreven met dit knapenkoor, telkens met nieuwe
generaties van zingende jongeren.
Sinds 1993 staat Dieter Van Handenhoven op een gedreven manier aan
het roer. Dieter was zelf jarenlang lid van het koor onder leiding van Marcel
Van Daele: eerst als knaap, later in het mannenkoor en vervolgens als repetitor en assistent-koorleider.
Dieter opende de deur van het koor voor jongens uit alle scholen van onze
stad al blijft er een nauwe samenwerking tussen koor en het college, die
hen gastvrij ruimte blijft bieden.

Cultuurcentrum avant la lettre
Ik dook voor deze feestelijk gelegenheid even in de archieven en las met
interesse dat het Klein Seminarie een lange muzikale traditie heeft.
Al van in de 19de eeuw werden de liturgische plechtigheden met grote
luisteer gevierd en op het einde van het schooljaar werden dikwijls
speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde cantates uitgevoerd.

Deze namiddag is er als startschot voor dit
feestjaar ‘Men on stage’: mannen op het
podium, een heus mannenkorenfestival.
Vanaf 15 uur zullen verschillende mannenkoren het beste van zichzelf geven, o.a. het
vocaal ensemble Arc Sonore, De dag wordt
afgesloten met een optreden van ons knapenkoor, ons mannenkoor en alle oud-zangers die hieraan willen deelnemen.
Kortom 2011 wordt een uniek jaar voor een
uniek koor.
In naam van het stadsbestuur, in naam van
onze bevolking: van harte proficiat: we zijn
fier op In Dulci jubilo, letterlijk: in soete
vreugde:
Onze wens: singhet ende weset vro, ook de
komende 20 jaar. En afspraak hier in 2031
voor een eeuw In Dulci jubilo!

Men’s voIces

In Dulci Jubilo jubelt 80 jaar
Zaterdag 30 april, Collegekerk, sint-niklaas. De refter van het ‘college’
(sint-Jozef-klein-seminarie) is omgetoverd tot een feestzaal. Wat enkele
kleurrijke tafellakens en versieringen kunnen doen. klassiek Centraal
steunde het 80-jarig jubileum als perspartner en zo kregen een aantal
lezers van onze webstek een beter zitje aangeboden. een zitje dat net als
de andere de moeite was om te bezetten...
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Arc Sonore, De Minnezangers, Voces Capituli en Men’s Voices stonden samen met In Dulci jubilo op
de affiche van wat een waar mannenkoren festival werd onder het motto ‘Mens Voices’. De dag werd
afgerond door een gelegenheidskoor, samengesteld uit de huidige en oud-zangers van het koor en
de laatste vier dirigenten leidden om de beurt het koor.

kweekvijver van zangtalent
Los van de bijzonder goede kwaliteit van de verschillende uitvoeringen, kan ik niet anders dan dergelijk initiatief alle lof toezwaaien. Het feit dat je kinderen actief laat deelnemen door het zingen van
het grote repertoire klassieke muziek is zo belangrijk dat het alle steun verdient. Een goed gevulde
Collegekerk luisterde in een ontspannen, familiale sfeer naar de verschillende optredens. niets dan
lachende gezichten en kwaliteitsmuziek was het cocktail van een geslaagd festival.
Het valt ook op hoeveel musici zo’n knapenkoor kweekt. We zagen in het gelegenheidsmannekoor
bekende professionele zangers, componisten en hele goede uitvoerende liefhebbers die duidelijk het ooit geleerde niet in de verste hoeken van hun geheugen hebben opgeborgen. Alleen als
al kweekvijver voor musici is een klassiek koor, waar nog écht gezongen wordt, van een hele grote
waarde. Het is wat anders dan de roepkoren van vandaag de dag waar men in een soms lachwekkende houterige choreografie onwennig heen en weer staat de draaien.

Knapen en mannen lieten horen wat zingen is, wat écht zingen is. Purcell, Schubert, Brahms, Van nuffel, nees maar ook de jonge huiscomponist joris Van den Hesten schonken via de knapen- en mannenstemmen het luisterpubliek veel genot. Koude rillingen liepen nu en dan over de rug. Zo hoort
het. Huidig dirigent Dieter Van Handenhoven is enthousiast en vol trots over zijn
knapen. Het mag want het resultaat is van een klasse die moeilijk verbeterbaar is
volgens het huidige repetitiesysteem. De jongens komen uit verschillende hoeken van Sint-niklaas en omgeving en lopen niet allemaal school in het Sint-jozefKlein-Seminarie. De school geeft nog alle faciliteiten maar een zuiver schoolkoor
is het niet meer waardoor er niet alle dagen kan gerepeteerd worden. Woensdag
en zaterdag worden de knapen op de repetities verwacht.
De verschillende koren groot of klein, de dirigenten, de vele werken allemaal op
zich recenseren is haast onbegonnen werk. Deze dag laat een onvergetelijke positieve indruk na en dat er de avond zelf heel lang werd nagepraat hoeft geen
betoog. Een initiatief als dit dat zo goed geslaagd is en waar jonge zingende
knapen de kern van uitmaken verdient een gemeende aanmoediging met een
Gouden Label.

Dieter, ook virtuoos klavecinist, organist en leraar aan onze stedelijke muziekacademie, weet niet alleen de zangers te begeesteren, maar ook nagenoeg zijn hele familie: van moeder, zus, tot echtgenote... ze ontplooien,
Dieter Van Handenhoven

in de kijker

Ludwig Van Mechelen (hoofdredacteur Klassiek Centraal,
de webstek van de muziekliefhebber: www.klassiek-centraal.be)
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de lesmarathon van 6hWb
29 maart, 5 a.m.
een schel gerinkel rijt de vredige stilte die in het Sint-jozef-kleinSeminarie heerst aan flarden. Alle aanwezigen in het schoolgebouw
worden op brutale wijze uit hun slaap gewekt. Het helse geluid kan maar
één ding betekenen: indringers, mogelijk zelfs met slechte bedoelingen...
Paniek en angst verspreiden zich onder de inwoners. een schimmige
gedaante stapt naar voren. een gezicht doemt op uit de duistere nacht...
Opluchting alom wanneer de gelaatstrekken van de sympathieke heer
Patrick Braem herkend worden. Gelukkig is de man de goedheid zelve.
Maar toch... dat verklaart nog niet waarom hij zich op dit onchristelijke
uur toegang probeert te verschaffen in de school. een verklaring volgt
snel: de lesmarathon van 6HWb. de lesmarathon die – helaas voor hem –
pas de volgende nacht zal plaatsvinden...

U hebt net de inleiding gelezen. U fronst nu
misschien de wenkbrauwen. Een lesmarathon?
Dat moet toch wel het slechtste idee zijn sinds
Abraham Lincoln declameerde dat hij eens zin
had in een avondje theater? Wat houdt dat immers in, zo’n lesmarathon? Dat klinkt als een volledige nacht opblijven om spiloefeningen op te
lossen aan de hand van de methode van Gaussjordan en de relatie tussen la cause en les temps
te bestuderen... Dat klinkt als zijnde genoeg om
een mens volledig te slopen...
Uw immer kritische reporters hadden dan ook
hun bedenkingen bij aanvang van dit evenement. Maar laten we vooral niet op de zaken
vooruit lopen.
Daarmee weten we dan ook weer hoe het
klinkt, maar laten we voor de goede orde ook
maar wat duiding verzorgen. na de verschillende solidariteitsacties op het College besloten
de leerlingen van 6HWb dat zij niet achter konden blijven. Dit resulteerde in een megalomaan
project: vierentwintig uur doorbrengen op het
College en in de tussentijd – wat doet men nu
eenmaal op school? – les volgen.
natuurlijk was dit geen gratuite grapjasserij: zoals reeds vermeld ging het hier om een solidariteitsactie, met name steun aan het vorig jaar
door een aardbeving getroffen Haïti.
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In memorIam robert De Geest

°11 april 1949 † 30 januari 2011
De Kristus-Koningkerk zat afgeladen vol op die
zaterdag begin februari 2011. Van heinde en ver
waren ze gekomen: familieleden, vrienden, buren, oud-collega’s, oud-leerlingen, ... Er werd intens getreurd om het té vroege afscheid.
Tijdens de uitvaartdienst was er een grote verbondenheid en – al klinkt het vreemd, – een gevoel van geborgenheid en van gedragen worden. Met z’n allen probeerden we Roberts gezin
te laten leunen tegen de vele goede herinneringen die we allemaal aan hem bewaren.
Een lieve man, een toegewijde papa en leraar,
een natuurliefhebber en een boekenliefhebber
pur sang. Theater, uiteraard, zeker weten. En muziek, dat ook, natuurlijk.
Roberts vrienden, Dirk Hennebel en Guido Verstraeten, brachten een gewaardeerde, literaire
eregroet aan hun vakgenoot ‘and friend’: beklijvende momenten.
Pieter (MWE ‘99) – ten volle in de voetsporen
van zijn vader als leraar met dezelfde vakken
in dezelfde jaren in dezelfde school – las de afscheidstekst die zijn broer Thomas (EWI ‘01) had
geschreven. De woorden zijn aanzetten vanuit
de warmte van het hart van een zoon die poogt
op een eerlijke en liefdevolle wijze zijn vader te
schetsen.
Een schets, meer ook niet, want wie Robert écht
was, laat zich niet in enkele woorden vatten.
Of zoals Dirk het formuleerde: “Robert ‘liked to
keep himself to himself’ om het met een typisch
Engels ‘idiom’ te zeggen dat hij zijn leerlingen
ongetwijfeld zal meegegeven hebben.” Dat
maakte het niet altijd even gemakkelijk om snel
door te dringen tot wat hij écht dacht.

Wat hij voor iedereen die hem gekend heeft betekende, is ongetwijfeld erg verschillend.
Voor mij was hij een leraar met veel empathie
die de richting humane wetenschappen erg
goed aanvoelde en er een heel groot hart voor
had. Een vakspecialist en detaillist dat ook. Dat
kwam uitstekend van pas bij zijn jarenlange inzet als redacteur (en corrector) van Kasteelgalm
en later als vaste waarde bij Ic Hou.
Robert was mijn compagnon de route in de
laatste sprint om een nieuw Ic Hou-nummer
drukklaar te maken. Vele jaren lang was het een
komen en gaan – dat we bijna buren waren,
maakte dat eenvoudig – met gedeelten van de
drukproeven eind januari en eind mei.
Op die vaste momenten was er ook tijd voor
een babbel. Over de teksten, over de collega’s,
over het boek waarin hij aan het lezen was, over
de politiek, over de toestand van de vijver in de
tuin, over de school, over de kinderen, ...
Het nieuws van zijn overlijden bereikte me tijdens het nalezen van de proeven van vorige Ic
Hou.
De Ic Hou-redactieploeg blijft – net zoals zoveel
anderen – verweesd achter. We missen je Robert, net zoals zoveel anderen.
Dankjewel voor vele, vele jaren, trouwe medewerking aan ons geliefde magazine. Op deze
wijze van je afscheid te moeten nemen – tikkende op mijn klavier – valt erg zwaar.
Een knipoog en een warm ‘dankjewel’.
DVR

de lichtjes in je ogen
Tijdens de begrafenisdienst las Pieter de
tekst die zijn broer Thomas had geschreven:
“Meer dan eens wordt gezegd dat op het
ogenblik dat mensen sterven, de film van hun
leven in een fractie van een seconde voor hun
ogen passeert...
Voor mensen die iemand verliezen die ze graag
zien, is dat niet anders. Hun film duurt alleen
geen vingerknip, maar jaren. Met veel pauzes,
met veel korte, intense scènes, met veel op het
eerste zicht onbenullige zaken, die voor hen
toch zoveel betekenen.
Papa, jij speelt de hoofdrol in een van onze favoriete films. De motieven doorheen je verhaal
zijn je gezin, maar ook al je hobby’s: je tuin,
boeken en dichtbundels, je toneel, je Spaanse
les en je radio die altijd speelde.
Wij zullen blijven terugdenken aan jou als we
voor je boekenkast staan, als we in de schouwburg zitten, als we de kippen zien scharrelen of
je hout zien liggen in de talrijke stapels.
Maar het meeste nog zullen de kleine dingen
ons bijblijven: de lichtjes in je ogen die je goed
humeur en welbehagen verraadden voor wie
je goed kende, de stevige tred waarmee je naar
achter in de tuin wandelde, om je daar dan
uren te amuseren, het witte petje dat de zon uit
je ogen hield zodat je buiten zou kunnen lezen.
Je wist zo veel. Er was geen vraag waar je niet
tenminste een zweem van een antwoord op
had. Of het nu ging over politiek, belastingen,
huizen kopen of de natuur.
Maar de laatste weken waren zo moeilijk...
De lichtjes in je ogen doofden, de controle en
de zelfstandigheid die je zo belangrijk vond,
verdwenen. Zoals je ons zelf had gezegd: ‘Het
gaat niet meer’. Je besliste zelf om de strijd te
staken, en te laten gebeuren wat komen zou,
hoe pijnlijk dat ook voor je was, voor ons was.
Maar we begrepen én respecteerden.
Met waardigheid droeg je je ziekte en met
waardigheid verliet je ons. En toch ben je hier
nog, ergens. In je boeken, in je tuin, in onze gesprekken... Hoe zouden we iemand als jij ooit
kunnen vergeten?
Vaarwel, lieve papa. We gaan je zo missen.”
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Alles voor het goede doel

echt zingen
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een stille, lieve man
en een toegewijd leraar
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Robert werkte vele jaren in de Bisschoppelijke Normaalschool, later SintFranciscus. Op 1 december 1994 ging hij aan de slag in het College. Op
31 augustus 2007 ging hij met pensioen. Hij was op een uitzondering na
klassenleraar van 6 Humane Wetenschappen en leraar Nederlands en
Engels in de 3de graad.
In naam van de Collegegemeenschap wensen we Christine en Roberts
kinderen Pieter en Thomas en de schoonkinderen veel sterkte.

Op het gedachtenisprentje van Robert staat een gedicht van Herman
De Coninck. Een literair pareltje, dat hij koesterde, dat diepzinnig is,
zeer, maar ook met een spat humor, een gedicht dat voortaan vooral
aan hem laat denken.
NOG EEN GELUK DAT
Zoals met de gek uit het grapje
die zich voortdurend met een hamer
op het hoofd sloeg, en naar de reden gevraagd, zei:
‘Omdat het zo prettig is als ik ermee ophou’ –
zo is het een beetje met mij. Ik ben ermee opgehouden
je te verliezen. Ik ben je kwijt.
Misschien is dat geluk: een geluk bij een ongeluk.
Misschien is geluk: nog een geluk dat.
Dat ik aan jou kan terugdenken, bv.,
in plaats van aan een ander.
Herman De Coninck

IC HOU jUnI 2011 85

84

68

Van sympathisanten werd verwacht dat zij zouden optreden als sponsor van de lesmarathon.
De inkomsten zouden integraal naar het project
Ti Solèy Leve gaan, de organisatie van mevrouw
jeannine De Beleyr (familie van, inderdaad) die
zich inzet voor het arme Haïti.
Met hulp van de heer jonathan Beyaert, reeds
twee jaar de vaste godsdienstleerkracht van
6HWb, werd het plan op poten gezet: de nodige autoriteiten (directie en prefectuur) werden
door enkele geëngageerde leerlingen aan de
mouw getrokken, het fiat werd gegeven en we
waren vertrokken. Een datum werd vastgelegd,
dinsdag 29 maart, en er werd een strikt lessenrooster opgesteld door Michael Ringoir, klasverantwoordelijke en secretaris-generaal van
de leerlingenraad. De vier lesuren van de daaropvolgende woensdag werden direct gegeven
na dinsdagse routine, zodat woensdag een vrije
dag kon worden – een verpozing die velen wel
konden gebruiken. na die verplichte vier lesuren
bleven we immers ‘les’ krijgen van een stel geselecteerde leerkrachten. Dit ging zo door tot in
de vroege uurtjes van woensdag 30 maart. Hetgeen nu volgt is een minutieus verslag van die
nacht van 29 op 30 maart.

8:25 a.m.
Die ochtend kwam menig 6HWb’er opdagen
met pak en zak om uitstekend comfort en amu-

sement te kunnen waarborgen diezelfde avond.
Omwille van gezondheidsredenen moesten we
helaas het gezelschap van Manon Koutstaal en
Laura Pyl ontberen. De gewone schooldag verliep uitzonderlijk goed – behalve dan voor diegenen die hun overhoring aardrijkskunde niet
hadden voorbereid – en dan begon de uithoudingstocht. Lokaal 180 werd voor deze befaamde
nacht gereserveerd zodat we de mogelijkheid
hadden een groot lokaal met beamer en pc te
bezetten. nog even de obligate woensdaglessen
volgen (van de heer Maarten Van Looy, mevrouw
Miet De Schepper, mevrouw Christine Dejonghe
en mevrouw Isabelle Van Lemmens. Dank aan
allen voor hun overwerk dinsdagavond) en dan
konden de speciale lessen ter leerinck ende vermaeck een aanvang vinden.

7:55 p.m.
Omwille van de uitstekende connecties van
onze klasgroep konden wij van een heerlijk
smakende lasagne genieten. De vader van Charlotte Thyssen is immers restauranthouder en cateraar en nam deze taak op zich, waarvoor dank.
Charlotte zelf kwam er in deze pauze ook achter
dat het College ’s avonds steevast goed wordt
afgesloten: tot aan de toiletten toe. Een snelle
reactie wist haar gelukkig te redden waardoor
ze de lesmarathon als vrij persoon kon meemaken en wij konden genieten van haar aangename gezelschap.

9 p.m.
na het avondeten werden de lessen hervat. Mevrouw Miet De Schepper en partner – beiden
leerkracht humane wetenschappen – kwamen
ons instrueren omtrent de beste manier om eerste hulp bij ongevallen te verlenen. na een bondige maar duidelijke uitleg kon iedereen aan de
slag gaan met de oefenpoppen om zijn of haar
hartmassagetechnieken te testen. Aangezien de
discoklassieker Stayin’ Alive over het beste ritme
beschikt om hartmassages op te geven, schalde
dat nummer al snel door de ruimte (helaas gezongen door ondergetekenden wegens gebrek
aan een deftige muziekinstallatie). De sfeer zat
er goed in.

V.l.n.r.: (onderaan) Tom De Paepe, (vooraan) Robbe Devriese, Jolien Van den Bossche, Leslie Van Britsom, Femke Van Wolvelaer, Matthew Staessens, Charlotte Thyssen,
(midden) Fien D’Hooghe, Lieselot Frencken, Valérie Camerier, Marthe Koek, Melissa Van Dam, Hannah Van Bastelaere,
(achteraan) Robin Staessens, Kyra Steenssens, Nicolas Gosselin, Michael Ringoir, Seppe Batens, Tim Van Roeyen. © Lieselot Frencken

9:50 p.m.
Mevrouw Christine Dejonghe en de heer Wim
Vandervreken hadden een les uitgewerkt over
relaties, waarbij verscheidene koppeltjes gevormd werden die een bepaalde situatie moesten uitbeelden. Dit ontaardde uiteraard al snel
in enkele uitstekende voorbeelden van hoe het
vooral níét moet. Het hoogtepunt was de scène
gespeeld door Mevrouw Dejonghe en de heer
Vandervreken zelf, geassisteerd door een toevallig aanwezig zijnde heer Beyaert. De details kunnen hier niet vermeld worden omwille van een
strikte geheimhoudingsplicht, maar we kunnen
wel verklappen dat het uiterst memorabel was.

11 p.m.
Hoewel natuurwetenschappen meestal niet
terug te vinden zijn in de top tien van favoriete
vakken bij humane wetenschappers, hebben wij
allemaal een zwak voor de heer Wim Maes. De
immer zen zijnde leraar had daarom besloten
over te gaan tot een ietwat praktischer toepassing van dit verfoeide vak. niemand leert graag
formules en ingewikkelde theorieën vanbuiten,
maar dingen in brand steken, dat is een ander
paar mouwen. niet dat alle proefjes van dit
nachtelijke practicum vuur vereisten, maar het
leek toch wel of diegene met vuur meer in de
smaak vielen. Wie wil er nu niet een brandend
papiertje lanceren? Als het op minder ontvlambare zaken aankwam, bleek vooral het vervaar-

digen van psychedelische inkt- en zeepvlekken
een populaire bezigheid.

11:50 p.m.
De heer Luc Pierssens is een beruchte naam
op het College, hoewel iedereen die de moeite
neemt hem beter te leren kennen, zal beamen
dat hij naast een geweldige leraar lichamelijke opvoeding ook een geweldige persoon
tout court is. Zijn nadruk ligt vaak op het leveren van kwaliteit voor de toekomst, maar zelfs
bij de heer Pierssens hoeft de boog niet altijd
gespannen staan. Speciaal voor deze gelegenheid had hij een nieuwe dans verzorgd. De
klassieke Pierssensdans is ondertussen al een
legende op het College en wij waren dan ook
zeer vereerd dat hij zich deze moeite getroost
had voor ons. Hij deed zijn reputatie als verjaardagsdeskundige ook alle eer aan door op
te merken dat zijn les gepland stond vlak voor
middernacht. Op dat tijdstip zou Leslie Van
Britsom haar achttiende verjaardag mogen vieren. En... hij had er aan gedacht, ook al was het
al bijna een jaar geleden dat hij nog les mocht
geven aan 6HWb! Leslie mocht haar verjaardag
in stijl starten met felicitaties van de heer Pierssens, het bijbehorende schouderklopje en zelfs
een beker: de heer Pierssens had toestemming
gevraagd aan de directie om Leslie de grootste
beker te schenken die ooit uitgereikt is geweest
op het College. nu heeft het College blijkbaar

geen traditie van grote bekers, maar dat maakte
niet echt uit: in feite doet de grootte er toch niet
écht toe.

1 a.m.
na een korte pauze was het de beurt aan de
heer Bram noens, voormalig leerkracht Duits
voor 6HWb en gerenommeerd toneelspeler. Hij
bleek er echter te zijn in de hoedanigheid van
leerkracht nederlands. Het lesuur werd besteed
aan verschillende taalspelletjes, van de klassieker “Zeg eens ‘euh...’” tot verbale vechtpartijen
waarin we ons konden bekwamen in de kunst
van het dysfemisme. Daarnaast werd het lesuur
nog opgefleurd met poëzie, op krachtige wijze
voorgedragen door de heer noens zelf.

1:50 a.m.
De heer Tom De Paepe werd bij het binnenkomen van de klas getrakteerd op zo’n enthousiaste verwelkoming dat zelfs The Beatles jaloers
zouden worden. Dit hoeft niet te verbazen: de
heer De Paepe heeft sinds hij ons geschiedenis
mag geven een speciaal plekje opgeëist in het
hart van de klas. We kennen hem als een man
met een uitgebreide kennis die naast zijn vakgebied ook kinderverzorging behelst. (De heer De
Paepe is vorig jaar vader geworden en we wensen deze gelegenheid dan ook nog maar eens
te baat te nemen om hem te feliciteren met de
geboorte van zijn dochtertje Paulien). Als voor<<<
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Goed verslag
Het tweede deel van het voorbije schooljaar startte in topsnelheid:
bezoek van het doorlichtingsteam. De Vlaamse overheid herformuleerde de doelstellingen en verfijnde (verbeterde) de methodes van
de doorlichting om beter te kunnen nagaan of scholen voldoen aan
de eisen die in het Vlaamse Parlement goedgekeurd zijn.
Deze (3de) ronde van de doorlichting (het eerste decreet dateert van
1991; het laatste van 2009) werd gekenmerkt door een verschuiving
van een integrale naar een gedifferentieerde aanpak, naar grote aandacht voor het beleidsvoerend vermogen van de school en de interne
kwaliteitsbewaking. Opvallend was ook: nauwelijks papierwerk vooraf,
na een uitgebreid voorgesprek toegespitst op ‘vakken en items in de
focus’, de erg professionele aanpak en het genuanceerde eindverslag.
Onze school kreeg een erg positief doorlichtingsverslag! We zijn
daar blij mee en tegelijk fier. Het is het resultaat van volgehouden, gedegen teamwerk. Het verslag is openbaar en te vinden op
www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen.
De school krijgt een pluim voor de veranderingsprocessen bij de leerplanrealisaties in verschillende vakken en het screenen van de vakoverstijgende eindtermen. Tevens goede punten voor de kwaliteitsvolle invulling van de brede harmonische vorming, de structuren ter
ondersteuning van de leerbegeleiding en de samenwerking tussen de
leraren. En ten aanzien van het algemeen beleid: de sterke onderwijsorganisatie, het open, participatief en transparant beleid en de aandacht voor de interne kwaliteitszorg.
De school kan verbeteren op een aantal punten. De doorlichting
vraagt om (meer) aandacht te schenken aan de vaardigheidsgerichte
leerplandoelstellingen, om de evaluatie beter af te stemmen op de
leerplandoelstellingen (aandacht voor het leerproces) en te trachten
de efficiëntie van het leerproces te versterken door meer leerlingenbetrokkenheid. Ten aanzien van het algemeen beleid: professionalisering van de leraren sterker aansturen en talenbeleid structureren en
opvolgen.
Bij de sterktes en zwaktes van de school staat bij puntje 3 ‘Wat moet
de school verbeteren?’: nihil. Met andere woorden voor geen enkel aspect of vak formuleerde het team van inspecteurs een ‘voorbehoud’.
Met dit verslag gaan we volgend schooljaar op jaar-en vakvergaderingen uiteraard aan de slag: continueren wat goed is en bijsturen waar
het kan. De eindconclusies van onze interne bevraging en analyse van
onze evaluatiepraktijk komen daarbij zeker ook aan bod.
Alleszins: dé focus op leerplannen, didactische aanpak en doordachte
en doelgerichte evaluatie. Dat zijn immers de kernactiviteiten.
Dit kan pas ten volle als het algemene schoolklimaat positief is. De
vele extra muros activiteiten ‘anders leren’ stimuleren en het welbevinden van wie school loopt of werkt in SJKS goed scoort.
Deze Ic Hou geeft de gelegenheid om aan te tonen wat er reilt en zeilt
op ons College. We hopen dat u, beste lezer, bij het lezen van die uiteenlopende artikels de warme hartenklop van een bruisende, eigentijdse school ervaart.
DVR
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Hervormingen in het onderwijs

Vakantielectuur?
Het tweede nummer van ons schoolblad Ic Hou is eigenlijk een vakantienummer. Het wordt eind juni verspreid
en veel lezers nemen het mee op hun vakantiebestemming of op een of ander gezellig plekje in hun tuin. Dat zijn
niet direct de plaatsen en de omstandigheden om zwaarwichtige artikels te lezen. Toch heb ik in mei instemmend
gereageerd op de vraag van onze hoofdredacteur om een tekst te schrijven over de hervorming van het secundair
onderwijs. Het uitzonderlijk aangename lenteweer van de voorbije maanden zal mij beslist helpen om de volgende bladzijden voldoende leesbaar te houden.

Een grote hervorming van
het secundair onderwijs?!
De vorige hervorming van het secundair onderwijs dateert al van 1989. Wie oud genoeg is, zal
zich nog levendig herinneren welke jarenlange
strijd tussen twee onderwijstypes eraan voorafging. Mijn voorganger, eresuperior Daniël De
Smet, heeft daarin een zeer grote rol gespeeld.
Nu is de context enigszins anders, maar toch
wordt er nog vaak naar die tijd gerefereerd. In
vele kringen tracht men een wederuitgave van
de tegenstellingen van toen met alle middelen
te vermijden. Daarom wordt de komende hervorming ook grondig voorbereid. Het was de
vorige minister, Frank Vandenbroucke, die ze
aankondigde en die meteen een commissie aan
het werk zette om een voorbereidend rapport

te schrijven. Op 20 april 2009 zag het voorstel
van de Commissie Monard (genoemd naar haar
voorzitter Georges Monard) het levenslicht onder de titel “Kwaliteit en kansen voor elke leerling. Een visie op de vernieuwing van het secundair onderwijs.” Het werd een document van
84 blz. met bijlagen, nog eens 83 blz.
In september 2010 publiceerde de huidige
Vlaamse minister van onderwijs, Jeugd, Gelijke
kansen en Brussel, de heer Pascal Smet, een
eerste oriënteringsnota over de hervorming van
het secundair onderwijs met als titel: “Mensen
doen schitteren”, 61 blz.

Waarom hervormen?
Mag ik antwoorden met de tekst van minister
Smet? “De hervormingsvoorstellen zijn erop
gericht de sterke punten van het secundair
onderwijs te behouden en te werken aan de
zwakkere punten. Belangrijke uitdagingen voor
ons secundair onderwijs zijn het optrekken
van de resultaten van de zwakst presterende
leerlingen, het niet langer reproduceren van
de sociale ongelijkheid, het terugdringen van
de ongekwalificeerde uitstroom en het opkrikken van het welbevinden van de leerlingen.”
(blz. 47)
Deze nobele doelstellingen kan ik een voor een
ten volle onderschrijven. Ik durf zelfs beweren
dat er op onze school met ons gemotiveerd
schoolteam al vele jaren actief gewerkt wordt
op deze terreinen. We besteden veel aandacht
aan het welbevinden van onze leerlingen en
via allerlei maatregelen zoals het leerlingvolgsysteem, de remediëring, goede studiekeuzebegeleiding trachten wij zwakke prestaties te voorkomen of bij te sturen. Op onze school heerst al
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vele jaren een klimaat van sociale gelijkheid. Alle
kinderen zijn bij ons even welkom, of je nu de
zoon of dochter van een kapper bent of van een
notaris. Op onze personeelslijst staan directie,
onderhoudspersoneel, opvoeders en leerkrachten gewoon in alfabetische volgorde.
Toch vraag ik mij oprecht af of deze hervorming
erin zal slagen die maatschappelijke uitdagingen enigszins te realiseren. Ik hoop het wel,
maar ik ben er niet zeker van. Je moet niet verwachten dat de school of de structuur van het
onderwijs die sociale ongelijkheid gaat rechttrekken, zolang onze samenleving – als enige
in Europa – arbeiders en bedienden anders behandelt.

Gedaan met aso...
De bestaande driegradenstructuur blijft behouden, maar de onderwijsvormen aso, bso, kso
en tso verdwijnen. Het aantal richtingen in de
tweede en de derde graad wordt gereduceerd.
Te veel leerlingen beginnen in het aso, ook tegen het advies van de school, want “ze kunnen
altijd nog zakken naar tso”. Zo formuleren ouders en leerlingen dat verkeerdelijk. Deze denkwijze wordt ‘het watervaleffect’ genoemd. Het
leidt bij die leerlingen tot het gevoelen mislukt
te zijn en technisch onderwijs wordt aangezien
als gemakkelijker en minderwaardig. Ik vind het
prima dat hiertegen iets ondernomen wordt.
Op onze school proberen we al vele jaren leerlingen en hun ouders te overtuigen van de
gelijkwaardigheid van tso en aso. Op de infoavonden voor leerlingen van het tweede en het
vierde jaar nodigen wij de tso-scholen met hun
infostand naar een infomarkt op onze school
uit. Zo trachten wij de drempel zo laag mogelijk
te houden. Toch gebiedt de wetenschappelijke
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dat niet minder dan 75 % van de leerlingen van
het tweede jaar een van deze drie basisopties
volgen. De overige 25 % zit gespreid over de
andere twaalf basisopties. De basisopties GrieksLatijn en Latijn richten zich volledig op aso in de
tweede en derde graad. Na Moderne Wetenschappen gaat een deel van de leerlingen naar
tso, maar een grote groep naar aso. Op onze
school doen wij er alles aan om de leerlingen
een goede keuze te laten maken in functie van
hun talenten en hun belangstelling zonder dat
zij de overstap als een mislukking aanvoelen.
Waarom zouden we dit systeem moeten veranderen? Wie wordt daar beter van?

De realiteit moet doorwegen

eerlijkheid ons te melden dat het onderzoek van
het team van prof. Jan Van Damme (K.U.Leuven)
aangetoond heeft dat leerlingen die van 4aso
naar 5tso overstappen, het lang niet slecht
doen, wel integendeel.
Op de eerste plaats geloven wij sterk in een positieve benadering van de eigen talenten van
ieder kind. Daarvan zijn we nog meer overtuigd
geraakt door onze medewerking aan de vernieuwingsbeweging vanuit de Koning Boudewijnstichting met de sprekende naam: ‘Accent
op talent’.
In zijn oriënteringsnota spreekt minister Smet
voor de eerste graad over belangstellingsgebieden, in de tweede graad over domeinen en
in de derde graad over studierichtingen, opgedeeld in ‘doorstroom’ en ‘arbeidsmarkt’. Ik vermoed dat hier vlug eenzelfde maatschappelijke
waardering zal spelen als bij aso vs. tso en bso.

Een breed algemeen vormende
eerste graad
“In de eerste graad gaat de aandacht vooral naar
de brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt een algemene stroom en een
schakelblok voorzien. Leerlingen die beschikken over een getuigschrift basisonderwijs, gaan
naar de algemene stroom waar ze in het eerste

jaar kennismaken met diverse aspecten van de
wereld en de samenleving via de zes belangstellingsgebieden. In het tweede jaar verkennen
ze twee belangstellingsgebieden grondiger.
Leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs
worden via het schakelblok zoveel mogelijk klaargestoomd voor de eerste graad of worden voorbereid op een arbeidsmarktgerichte kwalificatie”,
schrijft Pascal Smet in zijn oriënteringsnota.
Ook nu bestaat de eerste graad van het secundair onderwijs in theorie uit een gemeenschappelijk eerste leerjaar A met een keuzegedeelte
van vijf lesuren en een tweede leerjaar A met
keuze uit vijftien basisopties. Daarnaast is er het
eerste leerjaar B en het tweede beroepsvoorbereidend jaar.

Misschien is het nog te vroeg om nu al te reageren op het voorstel van de minister, want hij
meldt zelf dat hij de belendende percelen nog
niet in zijn voorstel opgenomen heeft: het personeelsbeleid, de financiering, subsidiëring en omkadering, de vrije keuze, het onderwijslandschap
(beschikbare gebouwen met nodige accommodatie), de scholengemeenschappen... Maar zijn
dat niet precies dé factoren die zullen bepalen
of dit model een kans op slagen heeft? Als de
eerste graad aan de bovenbouw van tweede
en derde graad verbonden blijft, zal er in de elf
zesjarige scholen van de Scholengemeenschap
Sint-Niklaas niet veel veranderen. Al die eerste
graden samen tellen niet minder dan 2900 leerlingen. Die kun je materieel niet op een campus
onderbrengen. Op twee of drie dan? Ja, maar
waar? In een nieuwbouwproject? Ter vervanging van een of andere zesjarige school? Wie wil
zijn school opofferen voor een ‘ideaal’ dat nog
zal moeten bewijzen dat het merkelijk beter is
voor de leerlingen?

Ben ik tegen elke hervorming?
De praktijk ziet er echter heel wat anders uit! De
jarenlange ervaring leert ons dat het in het belang van de leerlingen is dat zij op onze school
in vrij homogene klassen ingedeeld worden op
basis van het keuzegedeelte: in het eerste jaar
in ‘Latijnse’ en ‘Moderne’ en in het tweede jaar
volgens basisoptie: Grieks-Latijn, Latijn en Moderne wetenschappen. Dankzij deze opdeling
boeken leerlingen vooral voor de hoofdvakken
Frans, Nederlands en wiskunde vooruitgang
op hun eigen tempo en uiteindelijk bereiken
zij dezelfde doelstellingen. Goed om weten is

Ik ben mij er ter dege van bewust dat elke vorm
van kritische reflectie bij deze voorgestelde hervorming gemakkelijk uitgelegd zal worden als
een conservatieve reactie vanuit een aso-school
omdat ze vreest haar bevoorrechte positie in
het onderwijslandschap te verliezen. Toch formuleer ik mijn kritische vragen omdat ik vind
dat het aan de ‘hervormers’ is om uitvoerders
aan de basis (leerkrachten en directies) te overtuigen van de grote voordelen van de hervorming ten opzichte van de huidige toestand.
Zo’n algehele hervorming van het secundair on<<<
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derwijs zal enorme inspanningen vragen, op de
eerste plaats van leerkrachten en directies. Dan
moet die toch wel al die moeite waard zijn.

Zal die hervorming de zwakste
leerlingen helpen?
Was het er niet vooral om te doen de zwakst
presterende leerlingen te helpen en het aantal leerlingen zonder diploma te verminderen?
Waarom blijven het buitengewoon en het deeltijds onderwijs dan volledig buiten de hervorming? Zitten daar ook niet de grootste problemen rond het welbevinden van leerlingen? Het
aantal leerlingen in het eerste leerjaar B neemt
jaar na jaar toe. Ook het aantal GON-leerlingen
stijgt spectaculair sinds 2004. (GON staat voor
geïntegreerd onderwijs). Geen woord hierover
in de oriënteringsnota!

onderwijskundige tendensen. Via onze sterke
betrokkenheid bij PISA en Accent op talent
kwamen wij in contact met veel andere scholen in binnen- en buitenland. We namen deel
aan allerlei wetenschappelijke onderzoeken
omdat wij kritisch wilden reflecteren op onze
werking en onze uitgangspunten. Dat heeft ons
gesterkt in onze overtuiging om sommige aspecten van ons onderwijs te behouden en ook
om een aantal andere aspecten grondig aan te
passen aan de noden van onze tijd. Maar altijd
hebben wij ervoor gezorgd dat we door overreding leerkrachten, ouders en leerlingen konden
meenemen in dit verhaal. Enkel dan hebben
hervormingen kans op slagen en een blijvend
effect. Hierdoor zijn we er meer en meer van
overtuigd geraakt dat onderwijsstructuren wijzigen niets opbrengt, zolang er in de maatschappij zelf geen andere mentaliteit komt. Een groot
maatschappelijk draagvlak is de voornaamste
voorwaarde voor een succesvolle hervorming.
Daaraan kun je best bouwen door kleine acties
en door sensibilisering. Mag ik een voorbeeld
geven van buiten het onderwijs? Het algemeen
rookverbod in openbare plaatsen is maar een
succes geworden omdat er via een langdurige sensibilisering een breed maatschappelijk
draagvlak voor gecreëerd werd. Helaas, zijn we
nog niet zo ver voor de snelheidsbeperking van
auto’s en moto’s en voor alcoholbeperking voor
chauffeurs.

Wij hervormen ons onderwijs
voortdurend!

Zo’n kleine, maar betekenisvolle sensibiliseringsactie kennen wij in onze derde graad
Wetenschappen-wiskunde. Die leerlingen volgen in het kader van de vrije ruimte de vakken
automatisering en pneumatica in de Vrije Technische Scholen en lab chemie in Technisch Instituut Sint-Carolus. Zij ervaren aan de lijve dat
deze tso-vakken zeker zo moeilijk zijn als hun
eigen vakken en zij leren de beide tso-scholen
van binnenuit kennen zodat bij hen een aantal
vooroordelen van zelf verdwijnen.

Ik hoop dat u niet de indruk gekregen heeft dat
ik tegen hervormingen ben. Het tegendeel is
waar. Onze school is voortdurend in beweging.
Als ik terugblik op mijn loopbaan in het onderwijs merk ik sinds 1973 tal van veranderingen
in het onderwijs in het algemeen en op onze
school in het bijzonder. Sinds ik in 1999 directeur werd heeft onze school zich sterk opengesteld voor de nieuwe maatschappelijke en

Vooral de ‘stille’ hervormingen zijn van essentieel belang. Van de 124 leerkrachten die nu op
onze school in dienst zijn, zijn er tachtig gedurende de voorbije twaalf jaar door mij aangeworven. Al die jonge mensen hebben vanuit
hun opleiding een nieuwe onderwijsstijl binnengebracht én ook een nieuwe manier van
omgaan met jonge mensen. De leerplannen

Meer onderzoek is nodig!
Het onderzoeksteam van prof. Jan Van Damme
beschikt over een massa gegevens in haar databank die nog niet onderzocht zijn door gebrek
aan middelen. Dat onderzoek zou ons wel kunnen helpen om de juiste beslissingen te nemen.
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worden voortdurend aangepast aan de nieuwe
omstandigheden in de 21ste eeuw. Dankzij het
installeren van een computer met internet en
projectiemogelijkheden in bijna elk klaslokaal
wordt er massaal gebruik gemaakt van beeldmateriaal om de kennisoverdracht te ondersteunen. Door een geleidelijke, maar wel overdachte
introductie van het openleercentrum met een
permanente ondersteuning door een extra leerkracht heeft het groepswerk en het zelfstandig
leren een vaste plaats verworven in het leerproces van al onze leerlingen. Het elektronisch
leerplatform Smartschool wordt van het eerste
tot en met het zesde jaar stelselmatig gebruikt
door verscheidene vakleerkrachten. Daardoor
beschikken onze leerlingen over enorm veel documentatiemateriaal bij hun vakken. De presentaties die in de klas getoond werden, kunnen zij
er opnieuw bekijken. De notities zijn in een correcte versie te raadplegen. Extra oefenmateriaal
met oplossingensleutels is ter beschikking voor
zelfstudie en evaluatie. Op die manier krijgen
leerlingen de mogelijkheid om op eigen tempo
en volgens eigen belangstelling vorderingen te
maken voor die vakken. De leerkracht biedt hulp
en ondersteuning als een echte coach in het
leerproces.
Via het vak seminaries in verscheidene studierichtingen van de derde graad en via het introduceren van onderzoekscompetenties in de
hoofdvakken van alle studierichtingen van de
derde graad krijgen leerlingen de mogelijkheid
om op een andere manier te leren. Hoewel het
kennen belangrijk blijft, komt er nu ook veel nadruk te liggen op het kunnen toepassen van die
kennis. Leerlingen zijn vaardiger dan vroeger. Ze
doen meer met hun kennis.

Moet er dan niets meer
veranderen?
Hopelijk heb ik de indruk niet gewekt dat alles
al in orde is, dat er niets meer hervormd moet
worden. We staan voor grote maatschappelijke
uitdagingen. Wat we er ook van denken, onze
maatschappij zal meer en meer bestaan uit
mensen met verschillende culturen en verschillende achtergronden. Zeker de leerlingen die
het Nederlands minder goed beheersen en bij
wie er thuis niet zoveel belang gehecht wordt
aan een schoolse opleiding, zullen meer aandacht moeten krijgen. Scholen met veel van die
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leerlingen zullen van de overheid meer middelen moeten ontvangen om extra ondersteuning
te bieden aan deze jonge mensen, want onze
moderne maatschappij vereist nu eenmaal een
hoge scholing en een grote taalbeheersing is
daartoe de eerste vereiste.
Oud-minister Frank Vandenbroucke heeft er
terecht op gewezen van de achterstand al ontstaat in de kleuterschool en dat hij ondanks
alle inspanningen almaar groter wordt. Aan
het begin van het secundair onderwijs is de
achterstand al zo groot dat hij bijna niet meer
overbrugbaar is. Een hervorming van het secundair onderwijs komt dus veel te laat om die
sociale kloof te dichten! Het huidige beleid van
gelijkeonderwijskansen heeft niet de gewenste
resultaten opgeleverd. Het is dringend aan herziening toe. Onderwijs zal dit niet alleen kunnen oplossen. Vanuit de sociale sector zal er
ondersteuning moeten komen. Misschien zit er
wel iets in het idee van het ‘rugzakje’ voor iedere leerling. Naargelang van de leerlingenkenmerken (zoals thuistaal is niet het Nederlands)
zouden leerlingen een hogere coëfficiënt hebben om een klasgroep samen te stellen. Met andere woorden: hoe meer kinderen die veel zorg
nodig hebben, hoe meer lesuren om kleinere
klasjes in te richten. Het is immers in de klas dat
het zal moeten gebeuren! Daarnaast is slechts
een minimum aan coördinatie nodig. Met een
overvloed aan werkgroepen, vrijgestelden... zijn
de kinderen niet geholpen.

Als ik even terugblik op mijn bijna veertigjarige
loopbaan op onze school en er gemakkelijkheidshalve de tien jaar als leerling er nog bijneem, dan mag ik toch zonder overdrijven stellen dat de sfeer en de verstandhouding er sterk
op vooruit gegaan zijn. Wat de media ons ook
willen voorhouden, op onze school is de verhouding leerlingen vs. leerkrachten nog nooit
zo open en positief geweest als de laatste tien
jaar. Dat is de verdienste van beide groepen.
Ook de ouders zijn erg schoolbetrokken. Zij
ondersteunen het opvoedingsproject van onze
school uitdrukkelijk. Als er problemen zijn, worden ze in alle openheid en met een constructieve ingesteldheid aangepakt om te leiden tot
een oplossing die door alle partijen als goed
ervaren wordt.
Er wordt veel gevraagd van onze leerlingen én
van onze personeelsleden, maar de overgrote
meerderheid gaat met enthousiasme en in een
open sfeer van samenwerking en engagement
in op de vele uitdagingen van onze moderne
samenleving.
Het is goed dat alle betrokkenen weten dat zo
iets erg gewaardeerd wordt, dat we voldoende
gelegenheden creëren om samen te vieren en
te ontspannen en ook dat we hen de gelegenheid geven om rust en ontspanning te vinden in
hun eigen vertrouwde familiekring tijdens een
welverdiende vakantie.
WR

Wie gaat dat betalen?
Dergelijke voorstellen zullen extra middelen
vergen en onderwijs is al de grote slokop in de
Vlaamse begroting! Een herschikking van het
budget onderwijs kan al voor veel extra middelen voor de kleuterschool en de lagere school
zorgen en bovendien zal een goede, preventieve aanpak van de sociale problematiek veel
geld en ellende besparen in de remediëring van
allerlei kwalijke gevolgen van de verwaarlozing
van een deel van onze bevolking.

Toch nog een positief verhaal
om af te sluiten
Was de teneur van de vorige bladzijden dan
toch eerder in tegenspraak met onbezorgd genieten van wat vakantielectuur, dan wil ik toch
afsluiten met een aangename gedachte.

Improvisatie
theater te gast
op 100-dagen
Het 100-dagencomité had
de festiviteiten voorbereid.
Enthousiastelingen konden zich
in alle vroegte laten gaan in de
smijtzone op het Nicolaasplein.
Om 8.30 uur werd iedereen
echter in gewone kledij verwacht
voor een ontbijt.
Daarna konden de verkleedtenues worden bovengehaald en trakteerde De Nonsens Alliantie
de 200 zesdejaars op een uiterst creatieve act improvisatietheater. Grappig en bijwijlen virtuoos.
De feestvierders waardeerden het taalsterke trio.
Tijdens de middagpauze schoven de paters,
nonnen, hippies, Wally’s, soldaten, ... aan voor
een smakelijke barbecue. De directieleden, de
helpende handen van de secretariaatsploeg én
twee personeelsleden die eveneens hun laatste
100-dagen vierden (zie bij Pensioen in deze Ic
Hou!) werden als gast uitgenodigd.

Hilarische filmpjes
Prefect Benny Heyninck werd in de namiddagshow getrakteerd op een staande ovatie van de leerlingen. Wat moeten we zonder u, Benny! Wiskundeleraar
Riggy Van de Wiele zet op het einde van
het schooljaar ook de stap naar het pensioen. Hij gaf een staaltje salsa ten beste!
Een beetje na de klok van vier uur eindigde de show (vlot, origineel en met hilarische beeldfragmenten!) en het 100-dagen programma op school. Jeugdclub
Den Eglantier organiseerde vrijdagvond
nog 100-dagenfuiven op twee locaties.
DVR
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SJKS vanaf 1 september 2011 mede-organisator OKAN

OKAN-leerlingen zijn SJKS-leerlingen
OKAN staat voor OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers. In het secundair onderwijs krijgen kinderen die tussen
twaalf en achttien jaar oud zijn, gedurende een heel schooljaar Nederlands voor anderstaligen. Op die manier
worden zij voorbereid om nadien in te stappen in het regulier onderwijs. Daarbij worden ze begeleid door
een opvolgcoach. Vanaf volgend schooljaar is SJKS mede-organisator van OKAN in onze scholengemeenschap.
Met die stap nemen we een groter engagement op ten opzichte van het OKAN-onderwijs in onze regio.
In onze scholengemeenschap heeft Technisch Instituut Berkenboom de
voorbije tien jaar ingestaan voor de organisatie van de OKAN-klassen. Die
school trad op als contactschool van de scholengemeenschap voor het
departement onderwijs. Zij was ook de organiserende school voor de zeven OKAN-klassen, die verspreid werden over: Broeders Handel, H. Familie,
OLVP Handel, OLVP Humaniora, Technisch Instituut Sint-Carolus, Technisch
Instituut Berkenboom en SJKS. Op dit ogenblik gaat dat samen over 86
leerlingen.

Wat was nu het probleem?
Door het huidige asielbeleid en door de vele oorlogen overal ter wereld
stijgt het aantal vluchtelingen. TBI ziet het niet mogelijk de organisatie
voor nog meer OKAN-leerlingen alleen te dragen. De scholengemeenschap vindt het anderzijds haar plicht alle leerlingen die zich voor OKAN
aanmelden, te aanvaarden.
Voor een scholengemeenschap van ongeveer 10.000 leerlingen kan het
toch geen probleem zijn een honderdtal OKAN-leerlingen op te vangen
en te begeleiden. Daarom werd er gezocht naar een tweede school om de
OKAN-klassen mee te organiseren. Wij hebben ons kandidaat gesteld en
zijn aanvaard als medeorganisator. TBI blijft contactschool voor het departement onderwijs.

Waarom heeft SJKS zich kandidaat gesteld?
Wij vonden het niet verantwoord dat er inschrijvingsstop zou ingeroepen
worden en dat OKAN-leerlingen naar Antwerpen of Lokeren doorverwezen zouden worden. Onze school is binnen de scholengemeenschap de
school met minst GOK-leerlingen (GOK = gelijke onderwijskansen). We
kwamen dus op de eerste plaats om deze verantwoordelijkheid op ons te
nemen. Vanuit ons opvoedingsproject ervaren we dat ook onze plicht.
We zijn er ons ter dege van bewust dat dit extra engagement inspanningen zal vergen van heel wat personeelsleden. OKAN-leerlingen komen
niet allemaal van 1 september tot 30 juni naar school. Er is met andere
woorden heel wat verloop (o.a. door uitwijzingen). OKAN-leerlingen komen vaak uit traumatiserende situaties in hun thuisland en leven hier in
zeer armzalige omstandigheden. Hun ouders, als die er al zijn, zijn vaak
niet schoolgericht...
Toch blijven wij ervan overtuigd dat wij op zijn minst ons best moeten
doen om die ‘minsten onder de Mijnen’ alle kansen te geven. We zijn ervan
overtuigd dat een sterk team als het onze deze uitdaging aankan.

Een ‘gelijke’ aanpak
Wij willen bij onze aanpak van OKAN zoveel mogelijk uitgaan van eenzelfde strategie als bij andere nieuwe leerlingen. Of leerlingen nu nieuw zijn
in de eerste Latijnse, in de eerste Moderne, als instromers in Humane wetenschappen of Sportwetenschappen, of als OKAN-leerlingen, we moeten
ze allemaal hartelijk verwelkomen, hen alle informatie geven over de gang
van zaken op onze school, over de regels en de afspraken. Ze moeten allen
op eenzelfde manier geïntegreerd worden in het leven op onze school en
dat bestaat uit leren, studeren, middagactiviteiten, enz.
We mogen dan ook van iedereen eenzelfde houding en gedrag verwachten. Afspraken en regels gelden voor alle leerlingen.

Valkuilen
We moeten vooral opletten dat we niet in een van de valkuilen trappen.
We moeten vermijden dat we automatisch over OKAN spreken als een
groep in de zin van ‘zij’ en ‘wij’, of dat we veralgemenen door over de hele
groep te spreken als we in feite enkele individuen bedoelen. Dat gebeurt
ook al eens als er over een klas gesproken wordt. Vaak is dat geen moeilijke
klas, maar zitten er in die klas enkele moeilijke individuen.
Van de andere kant mogen we van alle leerlingen eenzelfde houding en
een eenzelfde gedrag verwachten en daar moeten we ook op staan. Toch
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moeten we bij iedereen
begrip hebben voor bijzondere omstandigheden
(zoals spanningen thuis
wegens echtscheiding, overlijden in de familie; stoornissen als ADHD, dyslexie, ...; beperkte taalkennis...). In die gevallen moeten we misschien via
andere wegen tot het gewenste gedrag komen. Een kordate, maar menselijke aanpak leidt vaak tot het beste resultaat.

Hoe zal het nu concreet gaan?
Onder de (gedeeltelijk) vastbenoemde leerkrachten van OKAN in TBI werd
een vacature uitgeschreven voor een halftijdse coördinator in SJKS. Dat
personeelslid zal voor de andere halftijdse opdracht lesgeven in de twee
OKAN-klassen van SJKS. Een van de belangrijkste taken van die coördinator zal zijn de OKAN-werking in onze school te integreren en ons als korps
maximaal te betrekken bij OKAN. Die coördinator is ondertussen gekend:
Majda Pieters werd nog voor de paasvakantie aangesteld, zodat de voorbereiding van volgend schooljaar al na de paasvakantie van start kon gaan.
Alle OKAN-leerlingen worden op één plaats ingeschreven: in TBI, maar
intern worden de inschrijvingen verdeeld over TBI en SJKS met een maximum van respectievelijk 60 en 40 leerlingen. TBI is en blijft contactschool
voor het departement onderwijs. TBI verdeelt haar OKAN-leerlingen over
klasgroepen in eigen school, Broeders Handel, OLVP Handel en Humaniora, TISCA. SJKS verdeelt haar OKAN-leerlingen over twee klasgroepen in
eigen school en een klasgroep in H. Familie.
Voor de leerkrachten starten we met de (gedeeltelijk) vastbenoemden van
TBI, in een later stadium aangevuld met tijdelijke leerkrachten. Beide scholen werken samen voor de aanwerving van nieuwe leerkrachten. Ook voor
alle andere aspecten van de werking wordt het huidige beleid van OKAN
voortgezet in een intense samenwerking tussen TBI en SJKS. Wij zorgen
ook voor een grote betrokkenheid van alle personeelsleden van SJKS bij
dit nieuwe aspect van onze werking.

Oproep tot open dialoog
Als directieteam vinden wij het belangrijk tijdig en open te dialogeren over
onze visie en plannen. Zoals in andere kwesties hebben wij oor naar opbouwende kritische opmerkingen en suggesties. Daarom werd dit onderwerp ook geagendeerd op de algemene personeelsvergadering op donderdag 24 maart en op inspraakvergaderingen. Op overlegvergaderingen
met de medewerkers van het secretariaat zal de veranderde situatie ook
uitgebreid aan bod komen. Op de pedagogische vergadering eind augustus zal onder andere door de coördinator van OKAN de concrete aanpak
en de ruimere context worden voorgesteld.
Op de infovergaderingen voor de ouders in de loop van de maand september brengt de directie het OKAN-verhaal eveneens aan bod.
In een constructieve sfeer kunnen wij van deze nieuwe situatie een troef
maken, een kans tot verrijking en tegelijk blijft er tijd en ruimte voor de andere aspecten van ons onderwijs met goed ingerichte vaklokalen en een groter OLC om aan de noden van vernieuwend onderwijs tegemoet te komen.
MB-DVR-WR

Dikketruienactie
(14 tot 18 februari):
succesvol!
Onder de begeesterende leiding van de
werkgroep Kruid (leerkrachten én leerlingen)
hebben heel wat personeelsleden en leerlingen
deelgenomen aan de originele activiteiten in
de Dikketruienweek.
Vrijdagmiddag 18 februari was het laatste actiemoment gepland: de
soepverkoop, de prijsuitreiking (de uniekste Valentijn-dikketruienfoto),
de bespaarde hoeveelheid CO2 én de boodschap om spaarzaam en
bewust met energie om te gaan.

Meer dan één actieweek;
naar attitudeverandering aub
“De cijfers: volgens de Dikketruienwebsite hebben wij op 2,5 dag
3.916,8 kg CO2 uitgespaard (bij een t°-vermindering van 4°C over
2,5 dag). Dit komt overeen met de CO2 hoeveelheid die 163 Vlaamse
bomen in één jaar opnemen. Dit komt ook overeen met 2.075.904 liter
zuivere CO2 (afhankelijk van de t°, maar dat is dan iets voor de chemici).
Mooie cijfers in elk geval”, aldus Kristof Van Hove
Vanaf donderdag 17 februari staat de verwarming opnieuw op het gewone dagprogramma.
Directeur Walter Roggeman: “Hopelijk onthouden we met zijn allen
dat we omwille van het klimaat zuinig moeten omgaan met energie.
Daarom graag zolang de verwarming opstaat aan het eind van elke
schooldag de gordijnen sluiten; gedurende elke korte speeltijd het
klaslokaal verluchten; altijd de lichten doven zo vlug het kan.”
Tijdens de paasvakantie werden in een groot gedeelte van het hoofdgebouw B de ramen met enkel glas vervangen door ramen met dubbel glas (van het zelfde type als de ramen die vorig jaar geplaatst werden). Volgend schooljaar volgt dan weer een volgende fase.
DVR
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Succesvolle openschooldag!
Dit jaar werd tijdens de openschooldagen het accent gelegd op de samenhang en de verwevenheid tussen onze
lagere school en humaniora. “Het College één school”, zo luidde het.
tijdse aanpak. De Collegekerk was de thuishaven
van de pastorale groep VIS.
In de Calfac was dé bar georganiseerd. Meester
Vik en meester Geert zorgden voor live-muziek;
de beide oudercomités sloegen de handen in
elkaar en verzorgden de bardienst.

Een werk van iedere dag
Met tevredenheid en fier op onze school sloten
we even na zessen de schoolpoorten. Dankbaar
ook voor de inzet van een erg uitgebreide ploeg
enthousiaste personeelsleden en leerlingen
(niet minder dan 300 leerlingen waren aan de
slag op de openschooldag!).

De kleuterschool heeft de wind in de zeilen.
Volgend schooljaar willen we drie nieuwe klaslokalen voor de kleuters inrichten zodat onze
jongste leerlingen in moderne en aangepaste
lokalen en in beperkte klasgroepen hun eerste
schoolpasjes kunnen zetten. In de lagere school
worden volgend school drie eerste leerjaren ingericht. Ook in het secundair besteden we erg
veel aandacht aan de klassamenstelling van de
eerstejaars (o.a. beperkte groepen) een goede
opvang en start van de eerstejaars..
Op de openschooldag van zondag 15 mei was
er heel wat te beleven. Een dansshow van de allerkleinsten en de groepen van de eerste graad
van onze recreatieve dansgroep Skairo zorgden
voor spektakel en sfeer in de feestzaal.

Kleuters zetten
beste beentje voor
In de kleuterrefter werden de jongsten getrakteerd op een grimebeurt. Uiteraard zorgden
de juffen en de meesters van de lagere school
dat hun klaslokalen er paasbest bijlagen en gaven ze tekst en uitleg in hun klaslokaal. Op de
speelplaats zorgde een draaimolen voor animo
en was er tevens de gelegenheid om een gratis
ritje op een pony te maken.

10 IC HOU juni 2011

In het E-gebouw, het gebouw kant Van Britsomstraat, werd uitgebreid informatie gegeven over
de werking van de eerste graad van de humaniora. Vooral de infoklas ‘klassieke studiën’ en de
‘infoklas eerste jaar’ konden op erg veel belangstelling rekenen. In de gymzaal was er de gelegenheid om in te schrijven.
Op de grote speelplaats vond de finale van een
voetbaltornooi plaats, werden er pannenkoeken gebakken en werden er fruitsatés aangeboden.
Op de eerste verdieping van het B-gebouw
stonden de reizen (eindreizen, Cévennesreis
voor derdejaars, ...) in de schijnwerper, demonstreerden leerlingen en leerkrachten wat er allemaal mogelijk is in de splinternieuwe labo’s,
waren er uitgebreide infostands over de werking van de tweede en de derde graad en de
richtingen Economie, Sportwetenschappen en
Humane wetenschappen. De bezoekers werden ook welkom geheten in de vaklokalen voor
wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis. In
het open leercentrum werden de internationale
(uitwisselings-) projecten toegelicht. Het internaat stelde zijn deuren ook open en liet de bezoekers getuige zijn van de moderne en eigen-

Voor al die leerlingen en hun ouders willen we
nu trachten de verwachtingen waar te maken
en te zorgen dat we iedere dag werk maken om
‘Kwaliteit voor de toekomst’ écht te realiseren.
DVR
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Ingenieurs in spe?
BEST is een studentenorganisatie voor en door ingenieursstudenten die actief is in 89 universiteiten verspreid
over 30 Europese landen. De lokale groep in Gent hoort bij de faculteit ingenieurswetenschappen van UGent.
Een delegatie van SJKS nam deel aan hun jaarlijkse wedstrijd.

De Soufflé
Het leek absoluut niet eenvoudig om de opdracht die we van Geldof
hadden gekregen, uit te voeren. We moesten namelijk een mengsel
van zout en houtstof scheiden met behulp van rietjes, ballonnen, petflessen enzovoort, zonder de toestand van de stoffen te veranderen.
Uiteindelijk zijn we (Rembert, Jonas, Frederik en ik) toch met een oplossing gekomen: de soufflé!

BEST organiseert een ingenieurscompetitie. In Gent wordt eerst een lokale
ronde georganiseerd. Deze ronde is in de eerste plaats bedoeld voor studenten burgerlijk ingenieur, maar sinds vorig jaar worden ook leerlingen
van het 6de jaar secundair uitgenodigd om eens kennis te maken met de
ingenieursvaardigheden.

Met acht op pad
“In onze school waren er 16 leerlingen bereid deel te nemen aan de competitie, maar om de andere scholen ook een kans te geven lieten de organisatoren uiteindelijk maar 8 leerlingen toe”, aldus Riggy Van de Wiele.

Het concept was eigenlijk redelijk eenvoudig: houtstof bleek lichter
te zijn dan zout, dus besloten we de twee te scheiden door te blazen
met rietjes. We namen een petfles en zetten die rechtop. In de zijkant
maakten we een opening en daarin staken we een pvc-buis die afhelde naar een bekertje. Via een opening aan de andere kant van de
petfles, staken we een kleiner buisje, met daarboven een trechter in de
grote pvc-buis. We brachten het mengsel in de pvc-buis via de trechter. Wanneer het mengsel in de buis terechtkwam, werd aan de andere
kant van de buis in de tegenovergestelde richting lucht ingeblazen via
twee rietjes. Het houtstof werd teruggeblazen en vloog langs het kleinere buisje heen in de petfles, terwijl het zout gewoon verder ging en
terecht kwam in het bekertje. Om ervoor te zorgen dat de lucht goed
kon circuleren, werd de dop van de petfles gedaan en werd over de
opening een stuk aluminiumfolie waarin gaatjes waren geprikt, gespannen.
De trechter linksboven en de beker rechtsonder moet je er nog bij
denken.

Dit jaar werd het onderwerp van de wedstrijd geleverd door de firma
Geldof, een bedrijf dat zich bezig houdt met staalconstructies. De leerlingen kregen een mengsel van zand en houtstof en moesten met schaarse
beschikbare middelen een scheidingstechniek bedenken. De scheiding
moest zo snel mogelijk gebeuren en zeker binnen de 2 minuten. Ze kregen 2 uur en 30 minuten de tijd om hun project uit te werken.

Derde prijs!
Wiskundeleraar Riggy Van de Wiele: “Onze beide groepen slaagden erin
tot de beste groepen te behoren en mochten een presentatie geven voor
een jury. Jonas De Cauwer, Frederik De Maré, Rembert Jonckheere en Matthias Van Goethem kaapten de derde prijs weg. Laurens De Smedt, Arjan
Missinne, Siem Rombaut en Jonas Verstraeten deelden de vierde plaats
met de groep uit het Sint-Lodewijkscollege van Lokeren.”
DVR
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Oud-leraar Eddy Allcock: “Banaliseer verkeersongelukken niet!”

... en plots is alles anders

Onder impuls van oud-leraar Eddy Allcock organiseerde onze school samen met Technisch Instituut Berkenboom
en Heilige Familie en de oudercomités een infovergadering in het auditorium van KaHo Sint-Lieven. De documentaire ‘... en plots is alles anders’ van Eddy werd samen bekeken; in een tweede luik getuigde mevr. Sabine Cocquyt
over de impact van een zwaar verkeersongeluk op het leven van de betrokkenen en hun familieleden.
Lennert Motmans

Geen verhaal om vrolijk van te worden, maar wel
een aanzet om samen met een aantal personeelsleden van onze school een leerlijn uit te tekenen voor
verkeers-en mobiliteitsopvoeding op onze school.
In een volgende Ic Hou meer over deze aanpak en
de concrete initiatieven.
Eddy Allcock bezorgde ons onderstaande tekst naar
aanleiding van de infovergadering. De sfeer van de
documentaire komt er goed in tot zijn recht: een
authentiek verhaal dat oproept om verkeersongelukken niet te banaliseren en om ieder van ons aan
te zetten tot zorgvuldig en verantwoord gedrag in
het verkeer.
Nee, we staan er niet bij stil, bij de verkeersongevallen in ons land. De officiële statistieken
liegen er nochtans niet om. In 2009 vielen 944
doden en 6.640 zwaar gewonden op onze wegen en waren 13.115 kinderen en jongeren (tot
24 jaar) betrokken bij een verkeersongeval.
En toch lijkt het ons weinig te deren. Alleen
dodelijke verkeersongevallen halen soms nog
eens de krant of het televisiejournaal, maar ongevallen met zwaar gekwetste slachtoffers zijn
meestal hooguit goed voor enkele lijntjes of
zelfs dat niet. En voorts draait de wereld maar
door. Alsof er niets aan de hand is. Maar o wee,
wat zouden we kwaad reageren moesten er
elk jaar bijvoorbeeld drie Airbussen A330 in ons
land neerstorten met telkens evenveel doden
als in ons verkeer tot gevolg!
Overigens staan we nog minder stil bij de implicaties van verkeersongevallen voor de zwaargewonde slachtoffers en hun familie, hoe in
een paar seconden hun leven totaal omkeert.
En nog minder bij de vraag hoe we zelf het verkeer veiliger kunnen helpen maken. Banalisering
troef, zo lijkt het. Behalve misschien wanneer
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we in onze familie of vriendenkring geconfronteerd worden met de brutale en vaak levenslange gevolgen van zware verkeersongevallen.
Of wanneer je, zoals ik, de kans krijgt om in het
kader van de sensibiliseringsvideo (1) die ik als
freelance journalist in opdracht van de Vlaamse
Overheid in 2008 heb mogen maken, authentieke en beklijvende getuigenissen en beelden
kan registreren van verkeersslachtoffers en hun
familie. Een uitspraak die in de interviews telkens weerkeerde en die het allemaal in enkele
woorden samenvat zal ik voor altijd blijven onthouden: “... en plots is alles anders!”

“Lennert is op 24 februari 2007 aangereden door
een zware wagen toen hij met de fiets de baan
overstak” vertelt Stijn, “en liep een dwarslaesie
en een hersenletsel op”.
Bij een dwarslaesie is het ruggenmerg beschadigd geraakt. Omdat het ruggenmerg als boodschapper werkt tussen de hersenen en de spieren en de communicatielijn door de dwarslaesie
verstoord is, kunnen de hersenen niet meer optimaal met de rest van het lichaam communiceren. Daardoor ontstaan er stoornissen in motoriek of gevoel, en wordt men voor altijd rolstoel
gebruiker.

Het verhaal van Lennert
Het is lente 2008 en samen met een cameraman
en een geluidsman maak ik kennis met Lennert,
een jongen van 14 die na een verkeersongeval
al bijna een vol jaar in het revalidatiecentrum
Pulderbos met kinesist Stijn hard werkt aan zijn
revalidatie.
Lennert zit in een rolstoel en praat traag en
moeilijk. Goed vastgeriemd tilt Stijn hem met
een speciaal toestel langzaam uit de rolstoel.

“Dan gaan we nog eens goed zitten op tafel,
Lennert. Is dat een goed idee?”
“Neeeeeen” klinkt het diep en langgerekt.
“Bij mij klinkt dat toch als een goed idee”, plaagt
Stijn;
“En bij mij als een super wonderbaarlijk slecht
idee van een slechte man” schatert Lennart hortend terwijl hij in zijn harnas boven zijn rolstoel
bengelt: “Ik heb wel hoogtevrees, hé!”.

blikvanger
Je voelt meteen dat Lennert en Stijn weten wat
ze aan mekaar hebben, dat ze er dag na dag voluit voor gaan, voor elk stapje vooruit, ook al zijn
die stapjes soms oneindig klein en hoe moeilijk
het ook is.

Dries De Smedt

“Nu ga je weer eens proberen alleen te zitten Lennert... voilà, dat is al van de eerste keer
goed... Mag ik je arm loslaten? Goed Lennert,
goed!... Zo zitten we goed.” – “Liggen is nog beter”, meesmuilt Lennert.
Lennert zit nu wel op de tafel, maar Stijn moet
hem blijven vast houden om te voorkomen dat
hij zou omvallen. Leren zitten, is de boodschap.
Maar evenwicht zoeken en vinden blijkt aartsmoeilijk.
“In het begin konden we nog niet oefenen met
zitten, omdat hij nog een korset had en zijn rug
moest beschermd blijven”, vertelt Stijn. Maar nu
winnen we met kleine beetjes. En zolang dat het
geval is, doen we verder. Hoe lang dat uiteindelijk
wordt, dat is moeilijk te zeggen. Bij sommigen is
dat een half jaar, bij anderen twee jaar...”
“Naast het oefenen naar zelfstandigheid, dus
het gewoon recht zitten, moeten we ook de ledematen van Lennert bewegen, zodat die spieren op lengte blijven of toch zo weinig mogelijk
verkorten. Door zijn hersenletsel is het evenwicht met zijn spieren verbroken en daarvoor
rekken wij zijn spieren, zijn gewrichten en zijn
ledematen. Zijn bovenste ledematen kan hij niet
goed meer sturen. Zijn linkerarm is helemaal afunctioneel, rechts kan hij wel een beetje zijn
plan trekken maar is de sturing minder fijn.”

keersongevallen, die we als maatschappij blijkbaar zonder moeite blijven banaliseren.

Op de frustratiedrempel
“Tijdens de revalidatie wordt er enorm veel wilskracht gevergd van de jongeren”, zegt Annemiek van Rhijn, de revalidatiearts. “Ze gaan naar
veel therapieën. En bij elke therapie wordt er telkens iets gevraagd wat ze nog net niet kunnen.
Dus je zit echt op hun frustratiedrempel. En elke
keer als ze het net wel kunnen wordt het tempo
nog opgedreven. Dus dat vergt zeer veel van de
jongeren.”

Stijn heeft Lennart nu languit op de tafel gelegd. Hij neemt de linker arm en probeert die te
strekken. “Ik tel tot 30 Lennert. 1, 2, 3, ...“. Lennert
bijt op de tanden en kreunt ingehouden, op zijn
gezicht lees je nu niets dan pijn. Ook de linkerhand van Lennart is als in een kramp gesloten.
Stijn probeert de hand te openen... “Nog een
keer Lennart. 1, 2, 3, ... 28, 29, 30”.

“De hersenen zijn eigenlijk een beetje de generator van het lichaam. Ze sturen veel organen en
structuren en daardoor hebben hersenletsels
vaak gevolgen op allerlei domeinen. Denken
we maar aan motorische gevolgen, bijvoorbeeld halfzijdige verlamming, communicatieve
storingen, spraak- en taalstoringen... cognitieve
stoornissen, alles wat met denken samenhangt
gaat moeilijker, het veroorzaakt aandachtsproblemen, bepaalde opdrachten uitvoeren wordt
moeilijk omwille van denkprocessen die er bij
horen... Ook gedragsproblemen kunnen het
gevolg zijn van hersenletsels, men reageert
bijvoorbeeld altijd heel apathisch of extreem
impulsief. Dat maakt de revalidatie van hersenletsels zo complex.”

Het is een situatie waar je machteloos staat bij
te kijken, maar die je diep, heel diep raakt en
ontroert en waarvan het beeld achteraf door
mijn hoofd blijft spoken, omdat dit zonder
franje toont wat de realiteit is van de zware ver-

Na de kinesessie gaan we naar de kamer van
Lennert. ‘DJ Lenny’ staat er op de deur. Hij heeft
bezoek van zijn ouders en zijn zus. Ook voor
hen kwam het ongeval als een tsunami in hun
leven.

“Dat is een totale overrompeling, ja”, zegt Lennerts mama. “We hopen dat hij uit de coma zal
geraken” was de keiharde mokerslag onmiddellijk na het ongeval. “In eerste instantie is ons ook
gezegd: u zal nooit meer contact hebben met
uw zoon... En dan staat het leven stil!”

De ouders van Lennert
“Wanneer we vroeger iets lazen over zware
verkeersongevallen in de krant, dan zegden we
dikwijls: dat we daar maar van gespaard zouden blijven, dat ons dat nooit overkomt. Maar
de draagwijdte van zo’n ongeval, de impact dat
dit gaat hebben op een gezin, daar sta je niet bij
stil.”
“Ons leven van voor het ongeval van Lennert,
bestaat niet meer”, valt Lennerts vader in. “Dat
is totaal veranderd. Helemaal! Eerst ben ik deeltijds gaan werken, nu opnieuw voltijds. Maar
ik kom om 5u terug thuis na het werk. Dat is
vlug wat eten. En dan komen we naar hier,
naar Pulderbos, om Lennert te bezoeken. Dat is
tot ’s avonds halfnegen. Eer we thuis zijn is het
halftien. Dan is de dag voorbij. Ik bedoel, buiten
werken en Lennert bezoeken is er door de week
niets anders. Er is geen tijd meer voor.
De toekomst is op dit moment nog heel onzeker. We zien het als ouders vandaag nog redelijk goed zitten, maar hoe dat gaat uitdraaien of
hoe dat gaat aflopen, er is niemand die ons dat
nu kan vertellen.”
“Eigenlijk mag je voor Lennert niet meer terug
kijken, hoe hij was voor het ongeval, hoe hij
<<<
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Jean-Pierre Goetghebuer

Dries De Smedt die als negenjarige in 1990
net voor de Krokusvakantie meereed voor een
weekendje met zijn grootouders weet er alles over. In het ongeval (2) waarbij hun wagen
werd aangereden door een dronken chauffeur
verloor hij zijn twee grootouders en werd hij zelf
in coma afgevoerd. Drie weken zweefde hij tussen leven en dood en dan volgde in Pulderbos
8 maanden revalidatie van een hersenletsel.

thuis was vertrokken,” zegt Lennerts moeder.
“Nu moet je vooral kijken wat hij heeft bijgeleerd sinds het ongeval, want anders ben je altijd doodongelukkig.”
Vandaag, ruim 4 jaar na het ongeval en na een
revalidatie van mei 2007 tot juni 2009, woont
Lennert opnieuw thuis. Zijn ouders hebben aan
hun woning een aparte en aangepaste ruimte
voor Lennert bijgebouwd, zodat hij zoals hij zelf
zo graag wil, als 18-jarige jongeman zo zelfstandig mogelijk kan leven.
“Zijn beperkingen zijn gebleven”, zegt zijn moeder, “hij zit in de rolstoel, met zijn linkerarm kan
hij niets en hij spreekt langzaam, maar dat weerhoudt hem niet om meer dan ooit een bezige
bij te zijn. Eerst heeft hij nog geprobeerd om
opnieuw naar de school te gaan met de hulp
van een persoonlijke assistent. Maar hoewel hij
zeer hard werkte, heeft hij finaal totaal gefrustreerd afgehaakt. De helft van de leerkrachten
had begrip voor zijn situatie, maar bij anderen
waren er die zegden bij werken of opdrachten
die hij na het weekend moest afgeven: ‘we kunnen je daar geen punten op geven, omdat we
niet weten of jij dat zelf gemaakt hebt’.”

Een plek vinden in de wereld...
Het verhaal klinkt mij bekend in de oren uit de
andere interviews die ik voor de video had: het
onbegrip van de buitenstaanders. De eerste dagen en weken vindt iedereen het verschrikkelijk
wat je is overkomen en komen ze je bezoeken
en zeggen ze dat ze je nooit in de steek zullen
laten, maar later verdwijn je gewoon uit beeld.
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“Waar ik voor het ongeval iedere woensdagnamiddag of tijdens het weekend vrienden rond
me had, zat ik na die periode meestal alleen
thuis. Ik werd niet meer uitgenodigd en zelf
kwamen ze ook niet bij mij, want ze hadden
ze steeds iets beters te doen. Was het niet een
sportactiviteit, dan was het bij elkaar gaan spelen. Zolang ik er maar niet bij betrokken was. Op
de duur heb je het gevoel dat je niet meer bestaat voor de rest van de klas, dat je alleen bent
op de wereld.”
“Dries heeft wel de school kunnen afwerken,
weliswaar in het beroepsonderwijs richting
kantoor”, zegt zijn moeder, “maar nu 21 jaar na
de feiten blijft hij nog altijd worstelen met de
enorme gevolgen van het gebeuren. Zijn plek
vinden in de maatschappij en dan vooral op het
vlak van werk, ook al is dat de meest eenvoudige job, dat blijft eigenlijk heel moeilijk voor
hem.”
“Ik het heb ontzettend veel moeite gedaan op
school, zowel lagere als secundaire, en ik heb
mijn diploma gehaald”, zegt Dries, “maar toch
word ik steeds de deur gewezen omdat ik een
beetje scheef loop of omdat ik iets niet zo goed
kan als een ander. Ik heb jaren zoveel moeite gedaan om zo goed als mogelijk te revalideren, en
wanneer ik dan op het punt ben, dat ik eindelijk
zonder revalidatie kan, dat voel ik dat dit totaal
niet gewaardeerd wordt door de maatschappij.
Ja, dat is een heel grote teleurstelling.”

Zwaargewond vervangen door...
rotstoel
Jean-Pierre Goetghebuer (65), priester, exdocent Frans en filosofie zit, na een verkeersongeval op zijn 28ste, al sinds 1974 met een
dwarslaesie in de rolstoel. Die zomer was hij
als aalmoezenier ’s nachts op weg van een
scoutskamp naar een talenkamp, maar hij was

vermoeid, viel in slaap achter zijn stuur, raakte
met zijn wagen van de weg en sloeg een paar
keer over kop.
“Waar ik het meest moeite mee heb is de fundamentele afhankelijkheid van de andere”, zegt hij.
“Ge beslist niet meer over uw eigen kunnen. Het
tweede punt is dat ge met verborgen pijn zit.
Pijn die ge soms niet durft tonen of die behoort
de wereld van het taboe. Ik ga u een voorbeeld
geven: de incontinentieproblemen, dus de problemen met de stoelgang en de blaas. Meestal
spreekt men daar niet over. In mijn boek ‘Handicap: onverklaarbare bondgenoot’ heb ik dat
vermeld als het probleem van de piskes en de
kakskes. Ik heb dat ook eens op TV gezegd, dat
handicap een kwestie is van piskes en kakskes.
En toen kreeg ik een verontwaardigde reactie
van een boze non. Ik was toen zelf zo boos dat
ik haar ’s anderendaags een brief schreef met de
vraag of zij soms wijwater urineerde?... Zij heeft
nooit terug geschreven!”
De diepe pijn die wij ervaren is dat wij niet begrepen worden in onze afhankelijkheid, in ons
diepste mens zijn. Iemand die zoals ik nu al
37 jaar altijd moet zitten, dat is niet leuk, dat is
nooit leuk, dat zal nooit leuk worden. Ze zeggen een rolstoel, maar ik noem dat dikwijls een
rotstoel. Het went niet en mensen denken dat
het wel went, en dat is de pijn. Er is een Gents
spreekwoord dat zegt, ge moet geen kieken zijn
om te weten wat een ei is. Welnu, geloof me, ge
moet écht een kieken zijn om te weten wat een
ei is.
Dat slachtoffers van verkeersongevallen, maar
ook hun partners of ouders, zich meer dan
eens afvragen hoe hun leven er zou uitzien
moest het ongeval niet hebben plaatsgevonden, zal wel niemand verbazen. Maar dat
iemand zoals Lennert ondanks zijn handicap
zoveel energie en inzet toont is niet vanzelfsprekend. En toch. Tijdens de Kerstdagen van
2010 toonde TV Limburg een filmpje(3) waarin
Lennert in een zitski met een begeleider voluit genoot in de indoorskipiste Snow Valley in
Peer. “Dat hij als de fervente snowboarder van
vroeger, nu terug op deze – zijn eigen manier
– sport kan beoefenen, was voor hem heel
belangrijk”, zegt zijn moeder. “Zijn grote voorbeeld en de wilskracht om door te zetten heeft

blikvanger
hij van Marc Herremans, de triatleet die sinds
2002 in een rolstoel zit.”
“Lennert wil vooral laten zien dat je als andersvalide nog heel veel van je leven kan maken”,
vertelt zijn mama nog. “Zijn grote droom is een
eigen grafisch ontwerpbureau te starten.. Daarom volgt hij nu een cursus in het volwassenen
onderwijs. Hij wil ook zoals elke jonge man, zoveel mogelijk naar buiten komen, met vrienden
mee uitgaan en er gewoon bij horen... En als ‘dj
Lenny’ (4) wil hij zelf en anderen laten genieten
van muziek. Werchter en Pukkelpop staan overigens al op zijn agenda, hij regelt en organiseert
dat zoveel mogelijk zelf”.
“Mijn leven is mijn eerste passie”, zegt Lennert
enthousiast in zijn kerstboodschap op TV Limburg. Daarom ook wil hij naar buiten komen en
getuigen over zijn ongeval en wat hij dag in dag
uit meemaakt om zo jongeren te motiveren en
te sensibiliseren voor verkeersveiligheid. Om
zo de banalisering van de verkeersongevallen
te helpen stoppen en te voorkomen dat deze
maatschappij nog langer handicapverwekkend is, zoals Jean-Pierre Goetghebuer het verwoordt. “Ieder weekend krijg je de maandag de
weekendongevallen. En ik denk dan altijd: ROLSTOEL! – ROLSTOEL!! – ROLSTOEL!!!... waarom
zeggen ze dat niet? Uw leven kan van de ene
seconde op de andere omkeren. En het is onomkeerbaar!”

Oud-leerlingen
informeerden zesdejaars
Tientallen jaren was de Rotary-loopbaanactie een begrip. Studenten
en docenten uit het hoger of universitair onderwijs gaven aan alle
zesdejaars van Sint-Niklaas op een zaterdagnamiddag uitleg over
hun studierichting: een erg groots opgezette organisatie voor een
erg uitgebreide groep leerlingen in scholenstad Sint-Niklaas.
Vanaf dit jaar werd de informatie-aanpak grondig gewijzigd.
Tot voor enkele jaren sloeg de Rotary-formule goed aan. Voor vele studenten gaf de uitleg en
het gesprek op de loopbaanactie een bepalende duw in hun studiekeuzeproces.
De laatste jaren verminderde echter de belangstelling voor de studie-infobeurs. Vorig jaar werd
een nieuwe formule uitgeprobeerd, maar die kon niet voor een ommekeer zorgen. De veranderde aanpak van info- en informatiedagen door het hoger en universitair onderwijs en de meer
doorgedreven studiekeuzebegeleiding in de scholen zelf zijn maar twee van de mogelijke redenen die het einde voor de loopbaanactie betekenden.

Een eigen SJKS-infobeurs
In onze school betekende het einde van de loopbaanactie een impuls om zelf een infobeurs
te organiseren. In samenwerking met de klassenleraars van het 6de jaar en het CLB werd een
schoolgebonden initiatief uitgewerkt. Deze infobeurs is een belangrijke stap in het uitgebreide
stappenplan van de studiekeuzebegeleiding.

•
•

•
•

DVD ‘... en plots is alles anders’, mobiliteit.
verkeersveiligheid@vlaanderen.be
Sabine Cocquyt, moeder van Dries, publiceerde 3 boeken na het verkeersongeval
met Dries ‘De Stille Epidemie, leven na een
verkeersongeval’ (Epo, 2000)
Over-hoop’ (Epo, 2006) Over jongeren met
een hersenletsel na een verkeersongeval.
Mij overkomt het niet’ (Epo, 2010):
Ontmoetingen met veroorzakers van een
verkeersongeval.
www.tvl.be/nl/2010-12-23/mijn-leven-ispassie-de-kerstwens-van-lennert-18
www.dj-lenny.be

Op zaterdag 19 maart werd voorafgaand aan de JOL-avond (de jong-oud-leerlingenavond) een
infobeurs georganiseerd met een dertigtal studenten die humaniora liepen in onze school. Studenten in hun 2de of 3de jaar – zij kennen het klappen van de zweep al – getuigden op een erg
authentieke wijze van de inhoud van hun studierichting en van de studie-aanpak.
Bijna 100 leerlingen van onze 200 zesdejaars gingen op het aanbod in! Een absoluut succes in
vergelijking met de interesse voor de loopbaanactie de voorbije jaren. In het eigen huis (de Calfac) door studenten die het huis ook gekend hebben, en met de persoonlijke coaching van de
klassenleraar er bovenop is een succesformule.
Vanaf halfvijf werd er aan de hand van cursussen, informatiebrochures, maar vooral gesprekken informatie uitgewisseld. De laatste tevreden zesdejaars keerden om zeven uur huiswaarts.
De directie bedankte de studenten na afloop en nodigde hen uit voor een smakelijk buffet. Een
gezellige afsluiter voor een infovergadering die volgend jaar – ongetwijfeld op dezelfde leest geschoeid – opnieuw wordt georganiseerd.
DVR
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Voor de eerste maal
in onze secundaire school

Bednet geeft
vertrouwen en steun
aan zieke leerling
Op het ogenblik dat wij geconfronteerd werden
met de vraag om samen te werken met Bednet voor
een leerling van ons vierde jaar die gedurende een
langere periode wegens ziekte afwezig zou zijn dacht
ik onmiddellijk aan de enthousiaste manier waarop
collega Jos Cruypelandt van de basisschool mij
– soms zelfs op de fiets op weg naar school –
vorig jaar verhalen vertelde over hun experiment.
Ik was toen meer dan eens ontroerd over de manier waarop leerkrachten
én leerlingen hun zieke klasgenoot bij de les betrokken en het schitterend
resultaat dat zij bereikt hadden.
Direct zag ik echter ook een aantal vragen waarop ik niet onmiddellijk een
antwoord had, want het verschil tussen een eerste leerjaar uit de basisschool en een vierde jaar secundair is toch wel ontzettend groot; vooral
het gegeven dat er veel meer collega’s bij betrokken werden én dat het
onmogelijk zou zijn om alle lessen in hetzelfde lokaal te laten plaatsvinden
baarden mij zorgen.
Maar – en dit is echt niet de eerste keer – achteraf gezien was er geen enkele reden om mij zorgen te maken en dit werd mij al duidelijk van zodra
we met de voltallige klassenraad vergaderden om een aantal afspraken te
maken. Maar: laat ik misschien toch maar even chronologisch tewerk gaan.

Veel informatie en goede afspraken
Wanneer een aanvraag voor Bednet wordt ingediend, dan neemt de verantwoordelijke voor dit project (mevrouw Eva Boedt) contact op met de
school om te vragen of de school bereid is hieraan mee te werken. Toen ik
telefonisch eigenlijk onmiddellijk toezegde was ‘Eva van Bednet’ verbaasd
dat ik dit zomaar deed zonder grondig overleg maar het was mijn overtuiging dat wij dit moesten doen voor onze leerling!
Op de klassenraad die daarop volgde en waarop niet alleen alle vakleerkrachten aanwezig waren maar ook een ICT-collega (hij zou zorgen voor
de technische realisatie) werd ons op een heel duidelijke manier getoond
hoe wij via computer met camera en microfoon een zieke leerling de kans
konden geven om – in de mate van het mogelijke – de lessen mee te volgen van thuis (of vanuit het ziekenhuis). De manier waarop Eva Boedt ons
informeerde én de verhalen die we kenden van onze collega’s van de basisschool hebben er zeker toe bijgedragen dat iedereen een extra inspanning wou doen maar de belangrijkste reden was zonder enige twijfel het
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persoonlijke engagement van elke vakleerkracht om alles te doen wat mogelijk was voor een ziek kind!
Er werd afgesproken voor welke lessen de leerling zou inloggen op de
computer om de lessen te volgen én voor welke lessen wij via onderwijs
aan huis zouden trachten te zorgen dat de achterstand niet te groot werd.
Deze afspraken verliepen bijzonder vlot, maar het werd dan toch wat
moeilijker toen we dit alles in de praktijk wilden brengen want de gezondheidstoestand van de leerling liet niet toe dat hij altijd aanwezig kon zijn
op de ogenblikken wat dit eigenlijk toch wel belangrijk is.
Ook de combinatie met de lessen die hij kreeg via de ziekenhuisschool
zorgde af en toe voor moeilijke keuzes die moesten gemaakt worden en
ook het tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) liep – vooral omwille van de
net genoemde redenen – niet altijd zoals wij dat ons dat hadden voorgesteld.

Verbondenheid met de groep
Toch mogen we zeker spreken van een geslaagd experiment: dit werd mij
duidelijk op de laatste klassenraad (vrijdag 27 mei) waarop we een evaluatie maakten, maar ook al naar toekomst keken voor een eventueel vervolg
van deze vorm van onderwijs.
Los van het vakinhoudelijke (wat ik absoluut niet wil minimaliseren) is het
voor mij duidelijk dat het ontzettend belangrijk is dat je dankzij Bednet
een zieke leerling kan laten aanvoelen dat hij niet vergeten is, dat hij nog
bij de groep hoort en zonder enige twijfel heeft dit ook gevolgen voor alle
andere leerling uit de betrokken klas: ook voor hen is dit een beklijvende
ervaring geweest en véél meer dan hun leeftijdsgenoten uit een andere
klas hebben zij nagedacht over die dingen die er écht toe doen.
MB

metaalbouw
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RUBRIEK
Eindreis Italië 2011

Alleen ‘carpaccio mét’ ontbrak
Lingua: taal; tong. Zo begon ooit een liefde voor een taal, een volk en een cultuur die na 15 jaar nog steeds groeit.
In haar vroegste stadium werd de liefde af en toe gefnuikt door een gerundium of gerundivum of wat voor -um
dan ook, maar het zou geen echte liefde zijn geweest, had ze dat niet overleefd.
De opmerkzame lezer heeft vast wel al bij zichzelf gedacht dat de eindreis toch over meer gaat
dan enkel het bezoek aan Rome en een kennismaking met de Romeinse cultuur. U heeft uiteraard gelijk en ik moet dus ook eerlijkheidshalve
bekennen dat de rest van Italië me tot mijn
eerste bezoek even bekend was als laat ons zeggen, Timboektoe.
Gelukkig is dat allemaal in orde gekomen en
ben ik ondertussen wel in staat om al iets zinnigs te vertellen over pakweg het Vaticaan. Ik
heb echter nog een lange weg af te leggen.
Toch werd er mij gevraagd om een verslag te
schrijven over de Italiëreis editie 2011. In dat
opzicht is het zinvol om de woorden van de
organisator Italiëreis nieuwe stijl, Marc Buytaert,
in het achterhoofd te houden bij het lezen van
onderstaande tekst.
Ik citeer: “Een reis naar Italië is zo overweldigend,
de indrukken zo talrijk, het geheel zo adembenemend, dat het onmogelijk schijnt dit alles vast
te leggen in aanwijzingen en beschrijvingen.”
Geloof me vrij als ik zeg dat het niet enkel onmogelijk schijnt, maar ook gewoon onmogelijk
is. Wat hieronder te lezen staat, is dus ook niet
meer dan een kort reisverslag doorspekt met
een aantal persoonlijke ontboezemingen.

Van Rome tot Assisi
Rome is 2764 jaar oud maar heeft nog steeds de
dynamiek van een 18-jarige, meer bepaald die
van Vlaamse, Duitse, Nederlandse, Zweedse...
leerlingen die elk jaar opnieuw de stad bezetten. Dit is geenszins vervelend, het is juist verrijkend voor zowel de stad als voor die jongeren.
Wat de stad en haar inwoners betreft mag u dat
vrij letterlijk nemen: in Rome zijn er mensen die
kunnen overleven door een godganse dag verkleed rond te lopen en met toeristen op de foto
te gaan. Wat die leerlingen betreft, doel ik op

de levenswijsheid die ze kunnen opdoen door
met andere nationaliteiten in contact te komen.
Zo hebben een aantal jongens van onze school
aan de lijve kunnen ondervinden dat Zweedse
vrouwen echt wel héél blond en rondborstig
zijn en Nederlandse meisjes best wel héél opdringerig kunnen zijn.
Naast heel wat levenswijsheid, krijgen onze leerlingen ook heel wat cultuur ingepompt. Het bezoek aan Rome kan min of meer worden ingedeeld in twee grote thema’s, verdeeld over een
5-tal prachtige wandelingen.
Enerzijds is er uiteraard het antieke Rome met
onder andere de verschillende fora, het Colosseum, Ostia, Circus Maximus... Anderzijds is er het
modernere Rome, gaande van de late middeleeuwen tot vandaag met Vaticaanstad, de engelenburcht, het ghetto, heel wat fantastische
pallazi... Voor de leerkrachten Latijn is er steevast
te weinig van het één en voor de leerkrachten
esthetica te weinig van het ander. Na een laatste

gloriemoment voor beide leraarskasten in de
Centrale Montemartini, waar Romeinse kunst en
industriële architectuur elkaar ontmoeten, gaat
het richting Assisi.
Voor de aankomst in Assisi staat er nog een kort
bezoek aan Orvieto op het programma. Aan de
voet van dit middeleeuws ogende stadje ligt
er een Etruskisch necropool die zeker het bezoeken waard is. Een interessant bezoek en een
plaspauze later vetrekken we dan eindelijk richting Assisi voor het spirituele stuk van de reis.
Assisi is traditioneel – na 50 jaar kan je toch al
van een traditie spreken – een rustpunt. De kamers zijn er prachtig, het eten en drinken heerlijk, de omgeving eerder rustig en de bedden
zacht. Deze hedonistische genoegens worden
gecompenseerd door een louterende voettocht
en een onderdompeling in het leven van SintFranciscus. Wanneer we Assisi verlaten, zit de
helft van de reis er al op en we moeten nog zoveel zien. Vandaar gaat het dan ook direct naar
Sienna en dezelfde dag nog verder naar Firenze.
<<<
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Grieks bad
smaakt
naar meer
Weg van Duccio
In Sienna heb ik me dit jaar laten bekoren door
het meesterlijke altaarstuk van Duccio di Buoninsegna. Zijn Maestà zit zo vol symboliek dat ik
makkelijk een hele dag zou kunnen zoek maken,
kijkend naar de kleuren- en vormenpracht. Ik
hoop dat ook een aantal leerlingen zich hebben
laten betoveren.
Gelukkig hadden we de volgende dag al een
nieuwe afspraak met Duccio, ditmaal in Firenze.
Opnieuw wil ik u een bekentenis doen. Tot een
tweetal jaar geleden had ik het niet zo voor
al die schilders, om het even uit welk tijdperk
ze kwamen. Gelukkig was er de Italiëreis om
me van het tegendeel te overtuigen. Vorig jaar
mocht ik voor de eerste keer het Uffizi gidsen en
dat was werkelijk een openbaring. Door over al
die werken en hun makers te mogen vertellen,
kwamen al deze schilderijen tot leven. Ik was
dan ook blij dat ik dit jaar opnieuw een delegatie leerlingen op sleeptouw mocht nemen
doorheen de wereld van Giotto, Duccio, Rafaël,
Michelangelo, Leonardo...
In de namiddag volgt nog een stadswandeling
in de prachtige binnenstad via mooie pleinen,
schitterende kerken en majestueuze pallazzi.

Betoverend Venetië
Naarmate onze buschauffeurs hun uitvalsbasis Grado naderen, begint ook mijn hartje iets
sneller te slaan. Niet zozeer omdat de reis er
dan bijna op zit, maar omdat Venetië dan op
het programma staat. Iedere begeleider van de
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reis heeft wel zijn lievelingsplek, voor mij is dat
Venetië. Geen auto’s, water, zilte zeelucht, idyllische plekjes, prachtige gebouwen, ronduit
geniale musea, heerlijk eten... Voor het eerst in
mijn leven heb ik in een gondel gezeten, weliswaar eentje die dient als overzetboot en dus
niet de luxeversie. Voor de eerste keer ben ik
ook niet verloren gelopen in Venetië, al is dat
niet mijn verdienste. Al vier keer heb ik Venetië
mogen bezoeken en elke keer raak ik betoverd
door deze stad.
Op heel deze Italiëreis was er eigenlijk maar één
groot probleem; Settimana de cultura, de culturele week. Alle staatsmusea zijn in die week
gratis toegankelijk voor iedereen, alleen is gratis
niet altijd even gratis in Italië en wordt de Italiaanse chaos nog chaotischer. Via deze weg wil
ik dan ook mijn complimenten overmaken aan
onze leerlingen die zich in deze omstandigheden zo voortreffelijk hebben gedragen.
PS: Eigenlijk heb ik met de voorbije editie nog
een ander probleem. Nergens maar dan ook nergens, in geen enkel restaurant stond er carpaccio
van vlees of vis op de kaart. Iedereen weet dat de
liefde van de man door de maag gaat.
Het is dus onnodig te vermelden dat mijn liefde voor Italië momenteel nood heeft aan een
injectie van carpaccio di manzo met olijfolie,
zwarte peper en rucolla, maar dat zal voor een
volgende editie zijn, hoop ik.
Vincent De Meyer

Dit jaar leken de leerlingen van
het zesde jaar zich bewust van de
precaire Griekse financiële situatie.
Ze kozen dan ook in grote getale
voor de Griekenlandreis om de
Griekse economie op die manier
een financiële injectie te geven.
Maar liefst 69 leerlingen kozen ervoor om
het land van de Olympia als bestemming
voor hun eindreis te bezoeken. Dit grote
aantal gegadigden had ook een aantal gevolgen. Praktisch is het nu eenmaal makkelijker om pakweg 15 leerlingen aan een
vliegticket te helpen, te slapen te leggen
in 1 hotel, te vervoeren tussen de verschillende steden, te gidsen... Een aangenamer
gevolg voor mij was dat er ook extra begeleiding gezocht moest worden. En zo
kwamen de ‘anciens’ (Yves Faems, Isabelle
Snoeck en Christine Dejonghe) bij enkele
jonge veulens terecht (Steven De Beleyr,
Tiny Torsy en ikzelf). Op deze manier kreeg
ook ik de kans om Griekenland voor de eerste keer te bezoeken. Als volslagen leek liet
ik me dan ook onderdompelen in het decor
van de Griekse mythen.

Met Fratelzon
Dit grote aantal deelnemers/enthousiastelingen vormde geen herculisch probleem,
maar het bleek toch een titanenwerk om
alles vlot te laten verlopen. De Griekenlandreis wordt praktisch voor het grootste deel
georganiseerd door de reisorganisatie ‘Fratelzon’. Deze organisatie probeerde ons zo
goed mogelijk te helpen in een land waar
het geen sinecure is om duidelijke afspraken te maken met de plaatselijke bevolking.
Toch bleek deze organisatie voor ons soms
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de goedbewaarde overblijfselen van de site en komen te weten wat het
orakel nu eigenlijk is. ‘Het orakel van Apollo had als adviserende en diplomatieke raad een groot internationaal prestige en in die zin kan je Delphi
zien als een soort UNO van de oudheid’.
Nog meer rust en spiritualiteit vinden we terug in Osios Loukas, een
Byzantijns klooster in een onwerkelijke omgeving. Vooral de mozaïeken
zijn adembenemend mooi en zelfs de grootste macho’s van onze bende
kijken vol bewondering naar deze kunstwerkjes.
Olympia maakt op mij een onvergetelijke indruk door het prachtige stadion dat bol staat van de traditie. Bovendien zorgt de natuur ook hier weer
voor een kleurenpallet waar menig schilder jaloers op zou zijn. De stralende zon zorgt er trouwens voor dat alles wat we te zien krijgen er nog
prachtiger uitziet. De zonnekloppers onder de leerlingen genieten dan
ook met volle teugen van elk zonnestraaltje.

een doos van Pandora. Af en toe kwamen we voor onverwachte verrassingen te staan wat bij de begeleiders soms toch voor wat wrevel zorgde
ten opzichte van de bewuste organisatie. We lieten ons humeur er echter
niet door verpesten en we zorgden er steeds voor dat de leerlingen een
onvergetelijke reis aangeboden kregen.

Athene, tegenstrijdige gevoelens en indrukken
Onze eerste indruk van Griekenland krijgen we in Athene. De hoofdstad
ademt enerzijds cultuur, geschiedenis en traditie uit, maar anderzijds is het
schrijnend om te zien hoe sommige delen van de stad verpauperd, vuil en
onveilig zijn.
Toch overheerst het gevoel van bewondering en zelfs verbijstering voor wat
daar duizenden jaren allemaal werd vervaardigd en gebouwd. Dankzij de
deskundige uitleg van de Griekse gidsen, maar ook van Yves Faems, Isabelle
Snoeck, Christine Dejonghe en Tiny Torsy wordt die ‘hoop stenen’ op de
Acropolis een tempel met een eigen verhaal en een enorme geschiedenis.

Wat iedereen zal bijblijven is het theater van Epidavros. Het is een zeer
goed bewaard theater en het geeft onze gids het ideale kader om te bewijzen hoe straf die theaters wel zijn qua akoestiek en architectuur. Terwijl
iedereen bovenaan het theater plaatsneemt, begint onze gids met allerlei attributen te bewijzen dat je echt bijna alles kan horen wat er zich
in het midden van het theater afspeelt. Zo kan je haar duidelijk horen
praten, fluisteren, knippen met de vingers, maar ook een muntstuk kan
je horen vallen, een lucifer dat wordt aangestoken en een blad dat gescheurd wordt is allemaal perfect hoorbaar.

Bekoord, verleid, ... verliefd op Griekenland
Dit was echt een fantastische reis en ze zal mij dan ook zeer lang bijblijven. Griekenland was voor mij een blinde vlek, maar heeft nu een speciaal
plaatsje in mijn hart veroverd. Ook dankzij de leuke groep begeleiders en
leerlingen is dit een onvergetelijke reis geworden. De leerlingen hebben
zich voorbeeldig gedragen. De kamers van sommige leerlingen leken
soms misschien wel Augiasstallen, maar bij het verlaten van het hotel werd
er steeds voor gezorgd dat alles fatsoenlijk werd achtergelaten. De Griekenlandreis is wat mij betreft, zeker en vast voor herhaling vatbaar.
Pieter Van Rumst

Verder wandelen of verdwalen we in de gezellige Plaka waar de Griekse
culinaire geuren ons tegemoet komen. Ook de verschillende gemoderniseerde musea geven ons extra bagage die we voor de rest van de reis
gaan kunnen gebruiken.

Rust en nog meer verbijsterende geschiedenis
Na de drukte van Athene is het een verademing om aan te komen in het
feeërieke Delphi. Onderweg tijdens de busrit stellen we al gauw vast dat
Griekenland veel meer te bieden heeft dan enkel Athene. De natuur is
ronduit prachtig, het bergachtige landschap doet iedereen watertanden
naar het vervolg van de reis.
Aangekomen in Delphi valt onmiddellijk op hoe groen en rustgevend dit
twee straten tellende stadje is. We wandelen door het museum en door
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De reis van de derdes

Een dozijn
Cévennesreizen

Twaalf jaar al! Dat is even lang
als de leeftijd van een flink uit de
kluiten gewassen eerstejaars van
ons college. Dat is de tijd dat een
Single Malt whisky gemiddeld
rijpt in het vat. Het aantal jaren
dat een hartchirurg over boeken
gebogen zit en tachtigurenweken
klopt alvorens hij aan je tikker
mag prutsen. De tijd ook dat het
duurt om een man zijn haardos
om te toveren van zwart naar
grijs. Een behoorlijke tijd dus.
Twaalf jaar geleden staken we met een aantal collega’s – vrienden – de koppen bij elkaar.
We hadden immers zin om op reis te gaan met
onze derdejaars. Met hulp, véél hulp van Albert
Van Huffel – toen directiesecretaris bij ons, nu
actief in de Scholengemeenschap – boksten we
een fijne reis in elkaar.
Ontspanning, inspanning, cultuur, zon, zee en
héél véél pret zijn slechts een paar ingrediënten

van deze bij de leerlingen (én begeleiders) zeer
gesmaakte reis. De eerste jaren stapten steeds
een zestig- à zeventigtal derdejaars met ons mee
de bus op richting Zuiden. Vier jaar geleden rees
het deelnemersaantal de pan uit en stonden zelfs
dubbel zoveel leerlingen te popelen van ongeduld om de Cévennes beter te leren kennen. Gelukkig waren er toen een aantal collega’s bereid
om mee hun schouders onder de organisatie
van deze reis te steken. Zij werkten een gelijkaardig programma uit en verblijven in Le Vigan, op
een boogscheut van Saint-André-de-Majencoules
waar het allemaal begon. Ook deze hechte groep
ziet er elk jaar opnieuw naar uit om vol enthousiasme de boekentas aan de haak te hangen en
in te ruilen voor rugzak, zonnecrème en het vooruitzicht op heel veel plezier.
Christine Dejonghe die er vanaf dag één bij was
in Le Vigan, geeft hieronder een impressie weer.
“Voor velen is Frankrijk vrij bekend terrein, vooral het
zuiden. Er zijn echter vele manieren om een streek te
verkennen... Les Cévennes... à notre façon!
Een greep uit het programma; volledig zijn is hierbij
niet direct onze ambitie.
Er zijn de grotten: een kenner vertelt ons hoe de
eerste speleologen zonder gesofisticeerd materiaal
moesten werken... om er zowaar de stalagmieten van op het lijf te krijgen! Hij legt ons natuurlijk
ook deskundig uit hoe een grot ontstaat. Later, in
het ‘Van Hove- tijdperk’ plukken we daar zeker de
vruchten van. En wat die gids allemaal in die kalkformaties ziet... man, man, man... wat een verbeelding... om ’s nachts van spoken te dromen.
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Er zijn de bergen, of tenminste toch eentje, de Mont
Aigoual. Elk jaar ligt die op ons te wachten, wat uitdagend spottend: ‘Hier raken jullie nooit boven!’ We
weten wel beter, ook al slaan twijfel en wanhoop
soms meedogenloos toe. Altijd is er wel iemand of
iets dat er ons bovenop helpt. En boven, inderdaad,
wat een oogverblindend uitzicht op de omgeving,
wat een ongeëvenaard festijn als de keukenploeg
ons gul komt verwennen met zoveel droog en nat...
’s Avonds worden we als echte kampioenen verwelkomd en staat er alweer heel wat lekkers voor ons
klaar. Een frisse duik in douche, zwembad of rivier
en de verhalen voor het thuisfront worden nu al pittig gekruid en met een heldensausje overgoten.
En de stad, want SJKS staat ook voor Sloten Jolijt,
Kultuur Soms! Het wordt Nîmes waar zelfs de Romeinen ooit thuis zijn geweest. We lopen er vrij
rond en geven onze ogen en maag uitvoerig de
kost. Ons startbudgetje van €10 uit de groepskassa
is mooi meegenomen.
En dan de zee... We nuanceren het cliché dat de
Belgische kust de mooiste van Europa is al zwemmend, zonnend en zwevend van de pret.
Nog meer water lonkt voor de kajak... Het bootje
van de begeleiders doen kantelen is – voorlopig
toch wel – het opperste genot. En halverwege,
achter een wilde bocht, op een schaduwrijke oever,
staat de catering klaar, met alweer iets anders op
het menu. Altijd even hartelijk en smakelijk!
De Cévennes – ik zou er wel een paar muzieknootjes kunnen onderzetten – staat voor grensverleggend plezier en onvergetelijke herinneringen
over de grenzen van de schoolpoort heen.
En de bomma, ze zag/ziet dat het goed is...”
RP
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Ardennentrektocht voor vrijwilligers 6de jaar

Into the wild

Wie gaat er heden ten dage nog te voet ergens heen?
In dit tijdperk van auto’s (véél auto’s), hybride fietsen
(met zelfs dat extra duwtje in de rug) en roltrappen?
Als we op leeftijd zijn misschien, in een dappere poging om lijf en leden
in vorm en in die toch iets te nauw gekochte broek te houden. Al wordt
er dan wellicht nog geopteerd voor dat veel te dure fitnessabonnement
waarmee we – onderwijl ruimtelijk geen millimeter vooruitkomend – de
longen uit ons lijf lopen of trappen. Dan misschien. Maar toch niet als we
jong en vitaal (of misschien een ietsepietsie lui) zijn? En toch...

Je vrijwillig doodmoe stappen
Stel dat we tegen beter weten in de benenwagen nog eens uit de garage
halen, dan is dat toch minstens met de belofte op een goeie trappist of een
torenhoge coupe brésilienne ergens halfweg op een zonnig terrasje? En dan
volstaan een uurtje of twee toch wel al ruimschoots? En in de veronderstelling
dat het een meerdaagse wordt – je weet nooit hoe krap die broek zit – doen
we dat vooral met het oog op die deugddoende douche, dat streekmenuutje
en die vederzachte matras in dat charmehotelletje om, na alle geleden ontberingen, onze op de proef gestelde ledematen te verwennen. En toch...
Stel nu echter dat een aantal avontuurlijk aangelegde leerkrachten het op
een dag in hun immer enthousiaste en ietwat naïeve hoofden haalden om
met de laatstejaarsleerlingen zo’n meerdaagse wandeling aan te vatten?
En neen, niet tijdens de schooluren, waardoor de extra te leveren inspanning dan toch nog gecounterd wordt door het missen van een handvol
lessen, maar patsboem midden in het zo door deze jongelui geadoreerd
weekend! Dan prevaleren scouts, fuif en computer, quoi? En toch...

En Wallonie!?
Laten we er voorts van uit gaan dat door diezelfde heren een prachtig, onontgonnen stukje Wallonië werd geselecteerd om te gaan exploreren, degusteren en savoureren. Ach... Wie de krant openslaat, de tv aanzapt, een
modaal gesprek op café of bij de bakker volgt, of op zijn minst toch ergens
ten dele van deze wereld is, weet waar het nu weer fout gaat: in dit communautair onzekere tijdperk doe je er immers niet goed aan je de steeds
zichtbaardere grens tussen de landsdelen over te wagen. Waarom niet de
Kust, het Heuvelland, of de Vlaamse Ardennen? En toch...

Zestig kilometer Aywaille-Spa
Lieve lezer, mijn excuses als u vindt dat ik de zaken ridiculiseer. Het is allerminst mijn bedoeling om uw levensstijl, laat staan uw vrijetijdsbesteding,
in het belachelijke te trekken! De geneugten van auto, trappist en charmehotelletje zijn mij niet vreemd, onze zuiderburen soms wel en ook ik ben
erg aan mijn weekeindes gehecht! Het voorgaande bestond er daarom
ook enkel in aan te tonen dat wat er een goeie maand geleden is voorgevallen op zijn zachtst gezegd opmerkelijk mag genoemd worden. Toen
hebben we ons namelijk, dertien fiere stappers in ons kielzog, op de trein
naar Aywaille gehesen voor een tweeënhalfdaagse tocht dwars door een
prachtig stukje Zuid-België: het traject Aywaille – Spa. Niet recht op recht,

natuurlijk, maar in
grote halve cirkel –
eerst naar het zuiden
langs de Amblève en
dan langs een stukje
veen terug omhoog.
Hoop en al een kilometer of zestig.

Niets ‘druk-druk’, stappen... zomaar!
Sta mij toe u in de rest van dit artikeltje te proberen evoceren waarom we
dit jaar na jaar doen en waarom dat altijd opnieuw een beetje een feest is.
We kunnen het natuurlijk gaan hebben over de rust en de stilte. En die is
er ook wel ten dele, al plegen dertien losgeslagen jonge honden die op
tijd en stond wel eens aan flarden te rijten (hoe later op de avond...). We
kunnen het ook hebben over de natuur, de ontegensprekelijke pracht van
meanderende waterlopen, steile hellingen, mysterieuze naaldwouden en
het vreemde, desolate veenlandschap. Of we kunnen het hebben over het
back-to-basicsgevoel, het absolute primitieve van de hele opzet. Want we
opteren er standaard voor om de reguliere campings bewust links te laten liggen en onze tenten op te zetten ergens midden in de bossen, ver
van Jean en alleman. Let wel, er blijft geen snipper vuilnis achter en buiten
dat klein stukje zwartgeblakerde aarde en een vijftal rechthoekige plekken
waar het gras zich langzaam terug opricht, zijn wij er nooit echt helemaal
geweest. We kunnen het ook hebben over de ontberingen die – hoe je
het ook draait of keert – een inherent onderdeel zijn van deze Ardennentrektocht. De rugzakken zijn zwaar, de kilometers zijn dat bij wijlen ook en
het reeds genoemde back-to-basicsgevoel is heel fijn tot de basisbehoeften beginnen opspelen. En toch zijn wij geen masochisten! Laten we er
een cliché bijroepen: u kent het allemaal wel, die te kleine schoenen die na
afloop van een dansfeest met een zucht van verlichting in een hoek mogen geschopt worden. Het feit dat je ze aandoet omdat het zo’n deugd
doet ze weer uit te spelen. Alleen... onze stapschoen is daarbij ook nog
eens een verdomd mooi exemplaar!
En er zijn genoeg redenen waarom ook u, beste lezer, die comfortabele
zetel en dito pantoffels als de wiedeweerga zou moeten inruilen voor een
paar stevige schoenen en een vers gesneden wandelstok. Vooreerst, het
normaliter immer wisselvallige Belgische weer mag dan wel plots een Toscaanse midzomer waardig zijn (laat dat op zich al voldoende reden zijn),
noch de Kalmthoutse Heide, noch de Hoge Venen hebben daar klaarblijkelijk veel deugd van. Haast u dus, nu de prachtige landschappen van ons
landje nog iets te bieden hebben. Maar wat natuurlijk de enige echte reden is om met gezwinde spoed de voordeur achter ons dicht te trekken is
dat zo’n tocht(je) volledig haaks staat op hoe we ons leven heden ten dage
plegen in te vullen: stress, gejaagdheid, tijdsgebrek. ‘Onthaasten’ mag dan
wel een modewoord zijn, op de vraag: “Hoe is ’t?” volgt zowat standaard
het antwoord: “Druk, druk, druk!” (het feit dat men tijd heeft om dat nog
drie keer te herhalen wijst er wellicht op dat het allemaal nog wel losloopt).
Maar geloof me vrij, beste lezer, of die hecticiteit nu een feit is, dan wel gewoon in ons hoofd zit, ik heb me zelden zo ontstresst gevoeld als na die tweeënhalve dag vorige maand met mijn hoofd in de frisse buitenlucht! U nu!
Pieter De Geest
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Weekend voor vrijwilligers

Vierdejaars verkennen Zonnebeke
Een viertal jaar geleden kwam een aantal vierdejaars op het onzalige idee om de niet te evenaren sfeer op
de traditionele klasbezinning in Westmalle een vervolg te geven in de vorm van een vrijwilligersweekend.
Nadat we met een bezetting variërend tussen
de 30 en de 100 vrijwilligers en een handvol
moedige leerkrachten eerder al De Hoge Rielen
en Mol onveilig maakten, sloegen we dit keer
onze tenten op in de verre Westhoek. Verslaggever Maxim Lippeveld (4Wb) bericht vanuit het
onooglijke Zonnebeke, in de schaduw van de
Ieperse lakenhalle, over zijn wedervaren tijdens
deze nu al legendarische driedaagse.
“Prachtig weertje, uitgelaten sfeer, gelach en
geschater, alle toetsen van maandag uit het
hoofd gezet, ... Want dit moest het worden, het
hoogtepunt van het vierde jaar: het vrijwilligersweekend. En die verwachting werd zonder problemen ingelost dankzij de uitmuntende organisatie en het onuitputtelijke enthousiasme van
de deelnemers.
De Touristil-pilletjes waren nog niet ingenomen of we waren al vertrokken naar het landelijke, zonovergoten Zonnebeke. Blijkbaar ligt de
Westhoek dan toch iets verder dan verwacht.
De frisse buitenlucht van het Zonnebeekse platteland deed velen duidelijk goed na zo’n lange
busrit. Al moeten we zeker vermelden dat de
sfeer op de bus er al aardig inzat: enkele leerlingen annex schlagerzangers gaven twee uur
lang het beste van zichzelf. Tot grote frustratie
van zij die hoopten om na een drukke schoolweek wat verloren gegane slaap in te halen.
Na een korte verwelkoming van onze gastheer,
een sympathieke boer uit de West-Vlaanders,
had de organisatie meteen wat avontuur op het
programma staan: een dropping. Geen nood:
chiro, scouts, ksa en aanverwanten waren meer
dan goed vertegenwoordigd. Aan de hand van
een originele routebeschrijving en een kaartje
moesten we de weg naar het kamphuis zien
te vinden. De wandeling mocht zeker en vast
moeilijker, maar ze was daarom niet minder
leuk. Al moeten we hier nuanceren: voor één
groepje liep het iets minder vlot. Eén van de or-
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ganisatoren had duidelijk het concept van links
en rechts niet helemaal onder de knie. Gevolg:
met enkele uurtjes achterstand sijpelden uiteindelijk ook de achterblijvers binnen.
Met soms nog erg kleine oogjes, schoof iedereen aan aan de ontbijttafel. Een stevig ontbijt
was geen overbodige luxe, want het dagprogramma was rijkelijk gevuld. ’s Ochtends wachtten ons enkele activiteiten, geplukt uit het rijke
repertoire van de scouts of chiro. Zo gooiden
we eieren heen en weer naar elkaar (zonder
ze te breken uiteraard, wat niet zo eenvoudig
bleek). Voor zij die leterlijk en figuurlijk al eens
een grote mond durfden op de zetten was er
het spel met de snoepjes. Uiteindelijk propte de
winnaar er 35 in zijn mond. Zonder ze door te
slikken weliswaar.
In de middag was er het spel ‘Een tegen honderd’: plezier gegarandeerd. We kregen honderd
opdrachten voorgeschoteld die één voor één
vervuld moesten worden. Een kleine greep uit
het aanbod: speel voor vijf minuten een ninja
(met overtuiging graag; uiteraard werd alles gefilmd), spreek tien minuten lang in de p-taal, versier mevrouw Maes in ware ‘Mag Ik u Kussen’-stijl,
... Als klap op de vuurpijl was er een echte dance-

battle, gewonnen door ondergetekende, met
een enthousiaste crew aan zijn zijde natuurlijk.
Tot slot was er de afscheidsfuif. Het spreekt voor
zich dat de combinatie vrienden, muziek en
een supersfeer hand in hand gaan wanneer het
enige wat je moet doen plezier maken is. Onder
de begeleiding van de dj- kunsten van meneer
Noens werd het een erg geslaagde avond/
nacht. Op het einde werd er nog een jarige in
de bloemetjes gezet op de tonen van ‘I gotta
Feeling’ van de Black Eyed Peas. De schitterende
gitaarbegeleiding gaf het allemaal nog dé finishing touch.
De volgende dag troffen we zo mogelijk nog
kleinere oogjes aan de ontbijttafel. Toch moesten we poetsen, opruimen en ons klaarmaken
voor het vertrek. Op de terugrit naar Sint-Niklaas weerklonk er al heel wat minder geschater en gezang. Iedereen was duidelijk moegestreden.
Hierbij willen wij –en ik denk dat ik wel voor
iedereen mag spreken – de organisatie en de
leerkrachten bedanken voor al de moeite die zij
hebben gestoken in de realisatie van dit weekend. Het werd er één om nooit te vergeten.

over de grenzen
RUBRIEK
Sportkamp 6SPW

Kamp-commentaar
Ook dit jaar trokken de laatstejaars van de Sportwetenschappen er voor enkele dagen op uit: een meerdaagse
tocht met pak en zak over Franse bergen. Steven Van Peteghem en Bert De Gendt begeleidden eens te meer
de jonge meute. Ze bezorgden ons de onderstaande ‘kamp-commentaar’.

Tijdens de heenrit zat de sfeer er al goed
in. Zotte tijd in het busje, muziek volle bak
zonder de beats van Freek. Ik heb afgezien
tijdens het klimmen, maar ’s avonds er des te
meer van genoten! Beste reis ooit!

•
Het was een onvergetelijke trektocht! De
sfeer en de groep waren top! De voldoening
na een zware dag klimmen was zalig.

•
Trekken in de bergen... wat een ongelofelijke
tijd! Dit was niet zo maar een uitstapje maar
een heuse trektocht met Steven en Bert.
Vooral de laatste twee dagen geraakten we
in het juiste ritme en waren steeds meer en
meer relax. De laatste avond in Chamonix
zorgde voor een waardige afsluiter.

•
Onvergetelijk avontuur! Voor mij was deze
tocht het hoogtepunt (letterlijk en figuurlijk)
van mijn schoolcarrière. Een hecht groepsgebeuren, lekker eten (in openlucht smaakt
alles nu eenmaal beter) en schitterend weer.
Prachtafsluiter!

•
De 2 topleerkrachten die meegaan zijn echt
zalig. Ze doen marginaal met ons mee. We
merken ook dat de darmflora van sommigen aangetast wordt door het ‘kamp-eten’.

•
Het groepsgevoel dat je krijgt bij deze tocht
is werkelijk fantastisch en om nooit meer te
vergeten. De tochten waren vaak lastig (zeker de derde dag), maar daardoor ook heel
intens! Een ongelofelijke ervaring...

•
Het kamp was over heel de lijn een topper.
Het is moeilijk één hoogtepunt te kiezen.
Na het wandelen moesten we ons eten zelf
klaar maken. Dit liep niet steeds van een leien dakje, want we moesten (door de regen)
soms fel improviseren. Onze kampplaatsen
waren steeds zeer mooi gelegen. Weg van
alle drukte midden in de natuur. Een fantastische ervaring.

•
We hebben zeer ‘bon’ gekookt. Bijna zo
goed als Piet Huysentruyt. Jammer dat het
kamp al voorbij is!

•

Slotcommentaar van
de begeleiding
Elk jaar opnieuw kijken we beiden enorm uit
naar het KAMP van de 6SPW.
Voor ons is het ook steeds een compleet nieuwe ervaring, want elke groep is verschillend op
gebied van samenhang, humor, avonturisme,
fysieke en mentale sterkte. Bovendien kiezen we
elk jaar een volledig nieuwe tocht (die we zelf
ook nog niet gedaan hebben). En we blijven na
al die jaren nog steeds stomverbaasd hoeveel
mooie plekjes er wel bestaan!
Maar het allermooiste van deze tocht blijft de
grote vriendschap tussen elkaar. Echt mega! Tot
slot: aan alle leerlingen van 6SPW: “Nen dikken
merci!”
Steven Van Peteghem
en Bert De Gendt
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RUBRIEKde grenzen
binnen
MTB-weekend voor vrijwilligers

Gevarieerde wedstrijd voor behendige bikers
Zaterdag 5 en zondag 6 februari vond de vijfde editie van het SJKS-mountainbikeweekend plaats. Ondanks de
nog prille geschiedenis was er bij deze lustrumviering geen enkele deelnemer van de partij die reeds alle edities
meemaakte.
Niettemin waren er heel wat bikers die al voor
de vierde keer present tekenden. Ook dat wordt
in de toekomst een prestatie die door de verhuis van de tweede naar de derde graad niet
gauw meer geëvenaard zal worden.
Ondanks de rustgevende omgeving, brengt
zo’n bikersweekend toch steevast een flinke
dosis testosteron op de been. Daarom besloten we om na de geslaagde test van vorig jaar
opnieuw een wedstrijdje te organiseren, om de
geldingsdrang tijdens de gewone ritten tot een
minimum te beperken. Vorig jaar echter ging de
precieze uitslag verloren door een nog niet helemaal op punt gestelde organisatie. Enkel in de
herinnering van de aanwezige bikers leeft nog
dat Jan-Frederik Finoulst en Arne Heirbaut de
eerste plaats in het eindklassement deelden.

Tegen de klok en tegen elkaar
Dit jaar werd extra zorg besteed aan het uitstippelen van een gevarieerd parcours, zonder dat
daarbij afbreuk gedaan werd aan de twee traditionele verbindingsritten. De proeven bestonden uit een korte tijdrit en een afvalling op de
eerste dag en een stevige cross country op de
tweede dag.
De eerste dag werd gedomineerd door Arjan
Missine en Matthias Van Goethem. In de eerste
etappe tegen de chrono eindigden zij met een
gelijke tijd van 3’01”. Op de derde plaats volgde
Jonas Verstraeten op 7”. Tijdens de afvalling,
helemaal aan het einde van de slopende dag,
werd duidelijk dat zo’n dagje biken niet in de
koude kleren kruipt. In de kopgroep diende
bijgevolg absoluut niet geforceerd te worden
tijdens de eerste wedstrijdhelft, daar de deur
achteraan duidelijk open stond. Aan het einde
van de rit moesten de troefkaarten echter toch
op tafel geworpen worden. Weer was het Arjan
Missine die – dit keer met een kleine straat voorsprong – aan het langste eind trok voor Mathias
van Goethem. De derde podiumstek werd in de
wacht gesleept door Matthijs Verstraeten (broer
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van), een aanstormend talent uit het vierde jaar
dat tijdens de tijdrit zijn kansen op de eindzege
echter al definitief gehypothekeerd zag door
een wegvergissing, ook al werd zijn achterstand
van meer dan vijf minuten door de wedstrijdjury teruggebracht naar één minuut.

Cross country
Op dag twee bleek iedereen een bijzonder goede nachtrust gehad te hebben, aangezien het
gros van het deelnemersveld al om half negen
van ongeduld stond te trappelen om te starten.
Na het vervangen van drie binnenbanden, die
het ’s nachts blijkbaar heel wat minder rustig
gedaan hadden, konden we dan ook vertrekken
voor de tweede rit, die bekroond werd met de
cross country. Gedurende de eerste ronden leek
favoriet Arjan Missine de wedstrijd rustig te controleren. Ongeveer halfweg echter, ging Lukas

Poppe, die aan het eind van de vorige dag nog
doodleuk afgestapt was tijdens de afvalling,
er als een speer van door. Ondanks verwoede
pogingen van Missine en van de broertjes Verstraeten, bleek er geen kruid gewassen tegen
zijn demarrage. De voorgenoemden konden de
schade nog min of meer beperken, maar de rest
van het veld werd door Poppe genadeloos op
meer dan een minuut gezet.
In de eindstand kregen we ten slotte de volgende top vijf:
1. Arjan Missine (6LWIb)
2. Jonas Verstraeten (6LWIb) op 45”
3. Mathias Van Goethem (6LWIb) op 58”
4. Lukas Poppe (5WSP) op 1’17”
5. Cedric De Beule (5WEWIb) op 1’18”
Maarten Van Looy

80 jaar In Dulci Jubilo

plankenkoorts

JAN VUYE EN DIETER VAN HANDENHOVEN, DIRIGENTEN AAN HET WOORD

Een klank apart

Dieter Van Handenhoven leidt sedert 1993 In Dulci Jubilo uit Sint-Niklaas, een van de weinige overgebleven
knapenkoren in Vlaanderen. Dat koor, dat jongens na hun stemmutatie ook nog eens de kans biedt in het
mannenkoor te blijven zingen, kan bogen op een rijke geschiedenis en kon eind april zijn tachtigste verjaardag
vieren. Aan die verjaardag werd een festival voor mannenkoren gekoppeld waar ook Arc Sonore aan meedeed.
Dit in 1990 door Dieter van Handenhoven opgerichte mannenkoor staat vandaag onder leiding van Jan Vuye en
bestaat voor ongeveer de helft uit ex-zangers van In Dulci Jubilo: “Knapenkoren zijn de basis voor mannenkoren
en voor mannenstemmen in het algemeen”, zeggen Dieter Van Handenhoven en Jan Vuye in... koor.
Beide dirigenten hebben een stevige muzikale opleiding genoten, maar in
de wereld van knapen- en mannenkoren hebben ze toch voor een groot
deel hun eigen weg moeten zoeken. “Ik ben in Engeland en Duitsland
heel wat knapenkoren gaan beluisteren en heb er onder meer ideeën
opgedaan over het organiseren van de rekrutering”, zegt Dieter Van Handenhoven. “Wij moeten zo’n tien stemmen per jaar vervangen en sinds het
onderwijs gemengd is geworden, is dat niet meer zo evident. Toch vinden
jongens de drempel blijkbaar lager om naar een knapenkoor te stappen
dan naar een kinderkoor. En om vol te houden is een knapenkoor voor
jongens al zeker meer motiverend. In een kinderkoor lijken ze al gauw het
idee te krijgen dat zingen meer iets voor meisjes is. Ik heb het bij het gemengd worden van de scholen vaak zien gebeuren dat schoolkoren uit
voormalige jongensscholen ook voor meisjes toegankelijk werden. En dan
haakten de jongens vaak af en bleef er een meisjeskoor over.”

Trachten te vissen uit grote vijver
“We wilden bij onze rekrutering de lat op het vlak van stemkwaliteit even
hoog leggen als voordien en dan werd het al gauw duidelijk dat we een grotere vijver nodig hadden om uit te vissen dan alleen maar de jongens van
Sint-Jozef-Klein Seminarie in Sint-Niklaas”, gaat Dieter Van Handenhoven verder. “Tijdens mijn buitenlandse koorbezoeken werd me snel duidelijk dat je
dan moet evolueren naar een stadskoor. Denk daarbij maar aan Knabenchor
Hannover, Regensburger Domspatzen of Tölzer Knabenchor, beroemde knapenkoren die ook de stad waar ze gevestigd zijn in hun naam vermelden. Zo
is ook In Dulci Jubilo van een collegekoor naar een stadskoor geëvolueerd.
We integreren ons in het sociale en culturele leven van Sint-Niklaas en rekruteren ondertussen in alle scholen van de stad. De stad steunt ons door mij
voor een aantal uren aan te stellen om het koor te leiden zodat ik er een deel
van mijn opdracht van kan maken. De stad is steeds meer gaan inzien dat ze
met het ondersteunen van dit knapenkoor een lange traditie in stand kan
houden en dat ze iets in handen hebben dat uniek aan het worden is.”

Repertoire niet evident
Rekrutering is niet de grootste zorg voor de mannenkoren, maar hun dirigenten hebben andere verzuchtingen. “Ik moet permanent op zoek gaan
naar een geschikt repertoire voor het koor”, zegt Jan Vuye. “Muziek voor

mannenkoren komt in de opleiding niet of nauwelijks aan bod. Ik ben nu
zelf betrokken bij de opleiding van koorleiders in het DKO, en ook al proberen we daar de verschillende koortypes aan bod te laten komen, mannenkoren komen echt niet zo frequent voor. Ik zoek voortdurend naar
interessante stukken, maar als mannenkoor bots je altijd op de geringe
bekendheid van het repertoire. Een gemengd koor kan af en toe eens het
Requiem van Mozart of beroemde werken van Bach of Händel op de affiche zetten. Voor een mannenkoor bestaat iets gelijkaardigs niet. Schubert
geniet misschien nog enige bekendheid, maar voor de rest, en mijn voorkeur gaat vooral naar 20ste en 21ste-eeuwse muziek, is het onbekend terrein, ook voor de doorsnee liefhebber van koormuziek. Arc Sonore bestaat
bovendien uit 15 zangers en dus moeten we ook werken die bedoeld zijn
voor grotere mannenkoren links laten liggen.”

Homogene klank
“We streven ondanks die kleine bezetting toch een volle klank na en dat
kan alleen als de meeste zangers toch een vooropleiding zang in de academie achter de rug hebben”, zegt Jan Vuye. “Na verloop van tijd trek je
dat soort zangers met enige zangervaring ook aan omdat ze merken dat
het bij het profiel van het koor hoort.” “Ongeveer de helft van Arc Sonore
heeft ooit in In Dulci Jubilo gezongen”, weet Dieter Van Handenhoven.
“Met 15 stemmen moet je heel homogeen kunnen klinken en door het
feit dat ze eigenlijk een gemeenschappelijke opleiding gehad hebben bij
In Dulci Jubilo zijn ze gewoon om hun klank op elkaar af te stemmen. Ik
denk dat mannen trouwens voor een mannenkoor kiezen omdat ze van
die typische sound houden. Het is een heel warme klank, vergelijk het met
Bachs zesde Brandenburgse Concerto, waar de violen ontbreken.” “Ik denk
dat onze zangers het daarom ook appreciëren dat we trouw blijven aan
die mannenkoorbezetting”, zegt Jan Vuye. “We krijgen erg vaak de vraag
om gemengde koren te versterken voor bepaalde projecten, maar doen
dat maar uiterst zelden. Onze zangers zijn verknocht aan die typische
mannenkoorbezetting en de specifieke sound die daarbij hoort.”

Ouderen motiveren jongeren
Dieter Van Handenhoven werkt ook met het mannenkoor van In Dulci
Jubilo, stemmen die vanuit het knapenkoor komen. Van de beginnende
<<<
IC HOU juni 2011 27

plankenkoorts
80 jaar In Dulci Jubilo
knapen komt uiteindelijk ongeveer 10 procent in het mannenkoor terecht,
waar ze blijven tot ze ongeveer 25 jaar zijn. “Die doorstroming is heel belangrijk”, zegt de dirigent. “Het feit dat de oudere vrienden al in het mannenkoor zingen is voor de knapen die in de eerste jaren van de middelbare
school zitten vaak een stimulans om te blijven zingen in het knapenkoor.
Voor de kwaliteit van het knapenkoor is dat belangrijk omdat deze zangers
precies over de beste en meest ontwikkelde stemmen beschikken.”
Vandaag hoor je geregeld verhalen dat lichamelijke symptomen van de
puberteit steeds vaker bij kinderen in de lagere school opduiken. Heeft
die evolutie ook een impact op de stemmutatie en bijgevolg ook op de
organisatie van een knapenkoor? “De grens om mee te zingen in het knapenkoor is nu het tweede middelbaar”, zegt Dieter Van Handenhoven, “en
dat lijkt me net iets vroeger dan 10 jaar geleden. We rekruteren daarom nu
in het derde leerjaar in plaats van in het vierde. Die beginnergroep krijgt
een half jaar vooropleiding en die jongens kunnen dan vanaf het vierde
leerjaar meezingen in het knapenkoor. Enkele jaren geleden konden we
het ons nog permitteren om voor concertreizen de leerlingen van het vijfde leerjaar thuis te laten. Die verjonging van één jaar van het knapenkoor
heeft natuurlijk gevolgen: de stemmen van jongere kinderen zijn minder
ontwikkeld, en ook de verstandelijke ontwikkeling is nog niet zo ver gevorderd. Je mag niet vergeten dat je toch met literatuur bezig bent die ook
door volwassenen gezongen wordt. Alleen al op het vlak van tekstinterpretatie vergt dat toch al heel wat inzicht.”

Er wordt... te weinig gezongen
Ontdek je voldoende talent als je vandaag gaat scouten in het derde leerjaar? “Ik hoor er heel veel met problematisch stemgebruik”, zegt Dieter
Van Handenhoven. “Ik moet vaak door de stem heen luisteren om potentiële goede zangertjes te herkennen. Het gebeurt nog uiterst zelden dat
je iemand hoort die meteen mee zou kunnen in het knapenkoor. Dat was
vroeger wel anders. De oorzaak is natuurlijk het te weinig goed zingen als
kind. Nu, tijdens de voorbereidingsperiode van een half jaar waar we een
uurtje per week zingen, los je wel een en ander op, maar de meeste kinderen zouden op die leeftijd al veel verder kunnen staan.”
“Omdat ik ook betrokken ben bij de lerarenopleiding in Gent merk ik dat
er bij veel aankomende en jonge leerkrachten voor het lager onderwijs
een opvatting bestaat dat zingen niet zo tof is”, zegt Jan Vuye. “De studenten die voor het kleuteronderwijs kiezen, staan doorgaans wat positiever
tegenover het zingen. Nochtans zingen kinderen uit de lagere school wel
graag. We proberen er vanuit de opleiding iets aan te doen. We willen
het muzische in het algemeen wat meer stimuleren. Maar we mogen de
schuld natuurlijk niet zomaar naar het onderwijs of de leerkrachten doorschuiven. De problematiek is veel ruimer en complexer. Er wordt ook veel
minder thuis of in de jeugdbeweging gezongen.”
“Daarom zou het goed zijn als het onderwijs dat kon opvangen door net
zoals voor lichamelijke opvoeding een muziekleerkracht aan te stellen”,
zegt Dieter Van Handenhoven. “Of men zou lesuren samenzang van het
DKO naar de lagere scholen af kunnen leiden. Dan wordt er weliswaar in
grotere groepen gezongen, maar wel op een goede manier onder leiding
van een professionele muziekleerkracht. Zo kunnen veel kinderen het plezier van het zingen ontdekken.”
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Musical én klassiek muziek
De knapen van In Dulci Jubilo zingen twee keer anderhalf uur per week.
Blijven ze voor het muzikale plezier komen of zijn de randactiviteiten noodzakelijk om hen te blijven motiveren? “Ik denk dat bij In Dulci Jubilo de reputatie van het koor een belangrijke rol speelt”, zegt Dieter Van Handenhoven. “Mijn voorganger Marcel Van Daele heeft het koor op een hoog niveau
gebracht en ik tracht dat te behouden. Dat prestige trekt veel jongens aan.
Velen beseffen ook wel dat het uniek is om een Messiah, Weihnachts Oratorium of Matthäus Passion te kunnen meezingen. Ik probeer het muziekaanbod ook zo verscheiden mogelijk te houden. We deden al eens een musical,
maar niet omdat de jongens hun neus zouden ophalen voor klassieke muziek. Het is ook belangrijk dat we met onze tijd meegaan en het geheel aantrekkelijk houden. De jongens komen vroeger naar de repetitie om op voorhand te voetballen, om samen dingen doen. Dat is ook belangrijk natuurlijk.”

Kwaliteit stijgt
Waar situeren jullie de Vlaamse knapen- en mannenkoren in de internationale context en wat kan er verbeterd worden? “Ik denk dat ons koorlandschap
in het algemeen aan een professionalisering bezig is en dat de kwaliteit van
de amateurkoren stijgt”, zegt Jan Vuye. “Op provinciale koortornooien worden echt wel mooie prestaties geleverd. De professionalisering van de dirigenten doet zijn werk. Maar ik denk dat er nog meer nood is aan een professionele omkadering. De aanstelling van Dieter door de stad Sint-Niklaas is
een mooi voorbeeld, maar het is een uitzonderlijke situatie die van de goodwill van het lokale bestuur afhangt. Als een organist geëngageerd wordt bestaan daar barema’s voor, en dat kader zou voor koordirigenten en andere
medewerkers van een koor ook moeten bestaan als we de kwaliteit nog willen verbeteren.” “En dan zie je dat er in Duitsland bijvoorbeeld nog nieuwe
knapenkoren ontstaan”, zegt Dieter Van Handenhoven. “Dat heeft alles te
maken met de steun die ze krijgen. Bij ons drijft er veel op vrijwillige inzet
en enthousiasme, en dat is heel mooi, maar soms moet er ook echt geïnvesteerd worden om het professioneler en nog beter te kunnen doen.”
Op 30 april vierde In Dulci Jubilo haar 80ste verjaardag met een Mannenkorenfestival en met een optreden van het knapenkoor. “Dit festival was
een statement”, zegt Dieter Van Handenhoven. “Knapenkoren zijn de toekomst van de mannenkoren én van de mannenstemmen in het algemeen!
Oud-zangers van ons koor komen terecht in verschillende lagen van koorleven, tot in het Vlaams Radio Koor toe. Naast ons knapenkoor hebben we
mannenkoren uitgenodigd als Arc Sonore, de Minnezangers, Voces Capituli en Men’s Voices: mannenkoren in verschillende formaten en met een
heel divers repertoire van licht tot ernstig. Tot slot nodigden we ook onze
oud-zangers uit en repeteerden we met hen een week op voorhand om
een groot mannenkoor te maken om het feest compleet te maken.”
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Vic Nees huldigt In dulci Jubilo en zijn dirigenten

Hartverwarmende woorden voor 80-jarige
Dertig jaar geleden, toen dit koor vijftig jaar bestond, werd Kamiel Cooremans heel terecht als gastspreker uitgenodigd. Kamiel werd in 1981 immers ook zelf vijftig jaar. Het koorbestuur had hem deze keer opnieuw kunnen
vragen: hij wordt vanzelfsprekend dit jaar ook 80 en hij verkeert in uitstekende gezondheid. Maar om de dertig
jaar moet je toch eens van spreker wisselen, dacht het bestuur, en daarom koos het voor een jongere, in dit geval
voor mij die dit jaar slechts 75 werd.
Indien ze nu dachten dat ik in de kennis van het
verleden vijf jaar zou tekortschieten, hadden ze
het mis. Ik heb de lijst van de dirigenten nagekeken en er zijn er in die hele periode slechts
drie die ik niet persoonlijk heb gekend. Zelfs de
stichter Gerard van Durme heb ik ontmoet. Hij
dirigeerde in de zestiger jaren met de Schola
van Sint-Baafs een werk van mij en ik heb hem
toen voor en na ontmoet.

Marcel Van Daele gaf IDJ
Europese dimensie
De dirigent met de langste staat van dienst, Marcel Van Daele, heb ik veel beter gekend. Ik was
er ook bij toen dit koor twee jaar geleden zijn
begrafenis opluisterde. Marcel had ooit nog van
mij les gekregen, hoewel hij zeven jaar ouder was
dan ik. In de zestiger jaren kon je in Vlaanderen
nog nergens officieel het vak ‘Koordirectie’ leren.
Ik was pas laureaat geworden van de meestercursus koordirectie in de Musikhochschule van
Hamburg en ik mocht drie jaar lang ‘slagtechniek’
onderrichten tijdens een cursus van het ANZ.
Marcel Van Daele zat er samen met een van zijn
voorgangers, Pros Goethals, die op zijn beurt inmiddels ook naar de Gentse Schola was verhuisd.
Met Marcel Van Daele heeft ‘In Dulci Jubilo’ een
Europese dimensie gekregen. Hun reputatie
steeg tot ver over onze grenzen. Het is niet toevallig dat de BRT op hen een beroep begon te
doen voor uitvoeringen met orkest, en dat dirigenten als Cooremans, Van Immerseel, Willy Gohl
of Louis Devos hen engageerden voor grote werken van Monteverdi of Bach. Marcel Van Daele dirigeerde op zijn beurt werken met orkest zoals de
Paukenmesse van Haydn. Het was een periode
van grote expansie voor het koor.

Drie jonge dirigenten
De drie daaropvolgende dirigenten waren jong.
Zij staan nu ergens op het hoogtepunt van hun

eigen muzikale carrière maar hun leiderschap bij
In Dulci Jubilo was van kortere duur: Godfried
Van de Vijvere bleef twee jaar, Jan Van Landeghem vier en Johan Van Bouwelen drie. Het koor
zette zijn werking voort op een even hoog niveau. De lijst van hun concerten, zowel nationaal
als internationaal, getuigt hiervan, maar geen
van hen had de gelegenheid een hele generatie
zangers te vormen, een langdurige traditie uit te
bouwen die zo legendarisch was als die van hun
voorganger.

Dieter Van Handenhoven:
marathon-carrière
Met Dieter Van Handenhoven komen we opnieuw aan een marathon-carrière. Is het koor In
Dulci Jubilo er zich van bewust dat Dieter nu al
bezig is aan zijn achttiende jaargang? Dat hij al
in 1978 meezong in het koor? Dat hij over twee
jaar de duur van het leiderschap van Marcel Van
Daele zal evenaren en dat hij stilaan bezig is zijn
eigen legende op te bouwen? Ik zie het Requiem van Fauré en het War Requiem van Britten
dit jaar nog op het programma staan. Welnu,
om dergelijke dodenmissen optimaal te kunnen
zingen, moeten een dirigent en zijn koor zelf
meer dan springlevend zijn.

Aangepast, doordacht repertoire
Dat was slechts een summier historisch overzicht.
Hieruit blijkt dat ‘In Dulci Jubilo’ niet capituleert
voor de ‘beat and sweet’ tendens die het jeugdkoorrepertoire overwoekert. Zij zingen ook wel
het lichtere werk, ‘fun’ mag erbij zijn, maar ze
gaan daarnaast de polyfonie en het grote repertoire niet uit de weg, alsof dat laatste schadelijk
zou zijn voor een eigentijdse cultuurbeleving.
De traditie van de jongenskoren die Palestrina en
Lassus zongen naast Rosseau en Britten, zal dank
zij hen niet verdwijnen. Zangers als Zeger Vandersteene en Guy De Mey komen uit deze tradi-

tie, en je kunt bezwaarlijk beweren dat zij cultureel niet aangepast zouden zijn. Als hier vandaag
zulke uitstekende mannenkoren zullen optreden,
is ook dat te danken aan 80 jaar jongenskoor. De
traditionele mannenkoorcultuur is met de liturgische vernieuwingen verdwenen, maar dankzij de
resterende jongenskoren beleven wij vandaag
een heropleving van het mannenkoorgenre,
maar dan wel op een niveau waarop het vroeger
in Vlaanderen nooit heeft bestaan.

Unieke sonoriteit van
jongenskoor koesteren
De huidige generatie jongens moet zich wel
bewust zijn van het feit dat zij deel uitmaken
van een heel lange traditie die stilaan zeldzaam
geworden is in dit land. Zelf kom ik uit een knapenkoor. Vijfenzestig jaar geleden zong ik in het
Mechelse St.-Rombouts koor onder leiding van
Van Nuffel. Johan Van Bouwelen dirigeert nu dat
koor, maar er zingen geen jongens meer mee,
alleen vrouwen en mannen. De verandering van
de onderwijsstructuur heeft diep ingegrepen in
de structuur van de kathedraalkoren. Het Antwerps kathedraalkoor omvat, naast het gevestigde jongenskoor, nu ook een meisjescantorij.
Het fenomeen ‘jongenskoor’, vroeger meestal
‘knapenkoor’, genoemd, dreigt te verdwijnen.
De volhouders zoals ‘In Dulci Jubilo’ kunnen niet
genoeg gewaardeerd en aangemoedigd worden. Zij vertegenwoordigen de eeuwenoude,
unieke sonoriteit van een ‘jongenskoor’. Om het
op dat niveau live te horen, zouden wij anders
naar Engeland of Duitsland moeten reizen. Er
zijn hier in Sint-Niklaas 60 actieve jonge zangers
en 25 aspiranten.
Zo te zien zal Dieter Van Handenhoven zijn 20jarig en zelfs zijn 25-jarig jubileum nog wel uitzingen. Ik hoop dat het waar mag zijn voor hem en
voor de volgende generaties jonge zangers.
Vic Nees
(componist, dirigent, organist)
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Schepen van cultuur en onderwijs
Lieve Van Daele bij viering 80 jaar IDJ

‘Singhet en weset vro!’
...
Het is met bijzonder veel genoegen dat ik u allen als schepen van cultuur en in naam van het stadsbestuur mag feliciteren met jullie 80ste verjaardag.
80 jaar, het spreekt snel uit, maar het is een indrukwekkende tijd, een gevuld mensenleven, waarvan de bron reikt tot het vooroorlogse 1931, een
tijd die in zoveel facetten fundamenteel anders is dan vandaag.
Een culturele vereniging, een koor, een knapenkoor dat 80 kaarsjes mag
uitblazen het gebeurt niet alle dagen, integendeel IDJ is een unicum, een
monument in onze stad en in Vlaanderen. In Vlaanderen zijn immers maar
twee knapenkoren meer en dan nog wel in onze provincie: het Aalsterse
Cantate Domino dat twee jaar geleden haar 50ste verjaardag vierde en IDJ,
het oudste nog bestaande knapenkoor IDJ, waarvan we fier zijn dat het
zijn uitvalsbasis steeds in deze stad heeft gehad..

Het is mijn sterkste overtuiging dat deze stad, maar ook de provincie en/
of de Vlaamse overheid deze knapenkoren structureel moet ondersteunen
om de terechte uitstraling ervan nog te versterken. En dat om een dubbele
reden:
De knapenkoren houden, over de generaties heen, een schitterende parel
van het culturele erfgoed levendig. Maar er is niet alleen de rijke traditie
die in stand gehouden wordt: er is tegelijkertijd een unieke vorm van kunsteducatie. Alle rapporten tonen het aan: wie een leven lang gevoelig is
voor het verrijkende van cultuur, die heeft dat van jongs af aan geleerd,
via het thuisfront of via het onderwijs. IDJ heeft generaties jongens, vanuit
het thuisfront het College, gevoelig gemaakt voor muziek, voor klassieke
muziek, een niet zo evidente opdracht. Maar wie het meemaakte zal het
beamen: de bagage die je meekrijgt die draag je, hoe dan ook, levenslang
mee.

Désire Cooreman is een componist die hierbij regelmatig opduikt. Ik weet
niet Dieter of jullie nog werk van hem op het repertoire hebben, het zou
me benieuwen... Deze uitvoeringen toen waren het werk van de afdeling
‘wijsbegeerte’- hier toen beter bekend als de ‘filosofen..
Deze’ filosofen, tussen de 18 en 20 jaar, vormden de ‘schola’ en zij verzorgden de voorzangen bij de talrijke liturgische vieringen.
Zij traden ook vaak op voor de medestudenten met tot vierstemmige
werken.
Af en toe mochten ook de ‘kleine zangers’ meedoen en daaruit is IDJ gegroeid.
Vanaf 1930 wordt hun inbreng groter en meer structureel en zo ontstond
’het zangkoor van het Klein Seminarie. Het werd in 1931 gesticht door E.H.
Gerard Van Durme . Via vele concerten werden vele grote partituren uit de
muziekgeschiedenis in Sint-Niklaas ten gehore gebracht. Op deze wijze
waren zij ook een stukje cultuurcentrum avant la lettre en zorgden zij voor
spreiding van grote koorwerken. Vele concertreizen in binnen- en buitenland hebben de groei, de evolutie en de faam van het knapenkoor tot grote uitstraling gebracht en aldus waren en zijn jullie volwaardige culturele
ambassadeurs van onze stad en haar bevolking.

Mannenkoor

Keure van dirigenten

Ik heb het tot hier toe eigenlijk enkel over het knapenkoor gehad, maar IDJ
heeft ook een mannenkoor. Een knaap die de onvermijdelijke stemmutatie
doorgemaakt heeft, hoeft het koor helemaal niet te verlaten. Integendeel!
Hij kan doorstromen naar de mannenstemmen. De grote zangers, bij In
Dulci Jubilo gevormde mannenstemmen, zijn een belangrijke aanvulling
van het stemmenregister van het koor. Ze zijn onmisbaar voor de uitbouw
van een rijk en gevarieerd repertorium. Ze zingen vooral samen met de
knapen, maar werken ook stap voor stap aan een eigen repertoire.

De keure van dirigenten die in deze 80 jaar de leiding hebben opgenomen
is ronduit eminent. Deze feestelijke zitting is een hulde aan elk van hen, die
geschiedenis hebben geschreven met dit knapenkoor, telkens met nieuwe
generaties van zingende jongeren.
Sinds 1993 staat Dieter Van Handenhoven op een gedreven manier aan
het roer. Dieter was zelf jarenlang lid van het koor onder leiding van Marcel
Van Daele: eerst als knaap, later in het mannenkoor en vervolgens als repetitor en assistent-koorleider.
Dieter opende de deur van het koor voor jongens uit alle scholen van onze
stad al blijft er een nauwe samenwerking tussen koor en het college, die
hen gastvrij ruimte blijft bieden.

Geen evidente opdracht

Cultuurcentrum avant la lettre
Ik dook voor deze feestelijk gelegenheid even in de archieven en las met
interesse dat het Klein Seminarie een lange muzikale traditie heeft.
Al van in de 19de eeuw werden de liturgische plechtigheden met grote
luisteer gevierd en op het einde van het schooljaar werden dikwijls
speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde cantates uitgevoerd.
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Dieter, ook virtuoos klavecinist, organist en leraar aan onze stedelijke muziekacademie, weet niet alleen de zangers te begeesteren, maar ook nagenoeg zijn hele familie: van moeder, zus, tot echtgenote... ze ontplooien,
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immer met de glimlach, een ongelooflijke
vrijwillige inzet voor een werking om ‘U’
tegen te zeggen. U zult in dit feestelijk jaar
geen last van verveling hebben, zoveel is
zeker.

Gevarieerd feestprogramma
2011 wordt voor IDJ een memorabel jaar: de
viering is gekruid met een hele reeks van
uitermate boeiende concerten die de veelzijdigheid van het huidig muzikaal denken
onderlijnen.
Van swingjazz tot Fauré, van samenwerking
met het Trio Goeyvaerts tot een apotheose
met het Vlaams Radiokoor.
Deze namiddag is er als startschot voor dit
feestjaar ‘Men on stage’: mannen op het
podium, een heus mannenkorenfestival.
Vanaf 15 uur zullen verschillende mannenkoren het beste van zichzelf geven, o.a. het
vocaal ensemble Arc Sonore, De dag wordt
afgesloten met een optreden van ons knapenkoor, ons mannenkoor en alle oud-zangers die hieraan willen deelnemen.
Kortom 2011 wordt een uniek jaar voor een
uniek koor.
In naam van het stadsbestuur, in naam van
onze bevolking: van harte proficiat: we zijn
fier op In Dulci Jubilo, letterlijk: in soete
vreugde:
Onze wens: singhet ende weset vro, ook de
komende 20 jaar. En afspraak hier in 2031
voor een eeuw In Dulci Jubilo!

Men’s voices

In Dulci Jubilo jubelt 80 jaar
Zaterdag 30 april, Collegekerk, Sint-Niklaas. De refter van het ‘college’
(Sint-Jozef-Klein-Seminarie) is omgetoverd tot een feestzaal. Wat enkele
kleurrijke tafellakens en versieringen kunnen doen. Klassiek Centraal
steunde het 80-jarig jubileum als perspartner en zo kregen een aantal
lezers van onze webstek een beter zitje aangeboden. Een zitje dat net als
de andere de moeite was om te bezetten...
Arc Sonore, De Minnezangers, Voces Capituli en Men’s Voices stonden samen met In Dulci Jubilo op
de affiche van wat een waar mannenkoren festival werd onder het motto ‘Mens Voices’. De dag werd
afgerond door een gelegenheidskoor, samengesteld uit de huidige en oud-zangers van het koor en
de laatste vier dirigenten leidden om de beurt het koor.

Kweekvijver van zangtalent
Los van de bijzonder goede kwaliteit van de verschillende uitvoeringen, kan ik niet anders dan dergelijk initiatief alle lof toezwaaien. Het feit dat je kinderen actief laat deelnemen door het zingen van
het grote repertoire klassieke muziek is zo belangrijk dat het alle steun verdient. Een goed gevulde
Collegekerk luisterde in een ontspannen, familiale sfeer naar de verschillende optredens. Niets dan
lachende gezichten en kwaliteitsmuziek was het cocktail van een geslaagd festival.
Het valt ook op hoeveel musici zo’n knapenkoor kweekt. We zagen in het gelegenheidsmannekoor
bekende professionele zangers, componisten en hele goede uitvoerende liefhebbers die duidelijk het ooit geleerde niet in de verste hoeken van hun geheugen hebben opgeborgen. Alleen als
al kweekvijver voor musici is een klassiek koor, waar nog écht gezongen wordt, van een hele grote
waarde. Het is wat anders dan de roepkoren van vandaag de dag waar men in een soms lachwekkende houterige choreografie onwennig heen en weer staat de draaien.

Echt zingen
Knapen en mannen lieten horen wat zingen is, wat écht zingen is. Purcell, Schubert, Brahms, Van Nuffel, Nees maar ook de jonge huiscomponist Joris Van den Hesten schonken via de knapen- en mannenstemmen het luisterpubliek veel genot. Koude rillingen liepen nu en dan over de rug. Zo hoort
het. Huidig dirigent Dieter Van Handenhoven is enthousiast en vol trots over zijn
knapen. Het mag want het resultaat is van een klasse die moeilijk verbeterbaar is
volgens het huidige repetitiesysteem. De jongens komen uit verschillende hoeken van Sint-Niklaas en omgeving en lopen niet allemaal school in het Sint-JozefKlein-Seminarie. De school geeft nog alle faciliteiten maar een zuiver schoolkoor
is het niet meer waardoor er niet alle dagen kan gerepeteerd worden. Woensdag
en zaterdag worden de knapen op de repetities verwacht.
De verschillende koren groot of klein, de dirigenten, de vele werken allemaal op
zich recenseren is haast onbegonnen werk. Deze dag laat een onvergetelijke positieve indruk na en dat er de avond zelf heel lang werd nagepraat hoeft geen
betoog. Een initiatief als dit dat zo goed geslaagd is en waar jonge zingende
knapen de kern van uitmaken verdient een gemeende aanmoediging met een
Gouden Label.

Dieter Van Handenhoven

Ludwig Van Mechelen (hoofdredacteur Klassiek Centraal,
de webstek van de muziekliefhebber: www.klassiek-centraal.be)
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Toneel voor vrijwilligers 3de graad

Hip maar zonder tweedvestje
Theater is exclusief voorbehouden aan hipperds en intellectuelen...
... althans zo denken we doorgaans over toneel. Niet?
We verlangen natuurlijk allemaal om als een intellectueel over te komen. Ik heb het dan niet over
die stoffige kamergeleerden die rondsloffen in
een tweedehands tweedvestjes, maar over die
hipperds die meisjes van hun sokken kunnen
blazen door spontaan hele flarden uit de wereldliteratuur te declameren en die aria’s van
Verdi neuriën terwijl ze onderweg zijn naar hun
poëzieclubje. En moeilijke woorden gebruiken en
lange zinnen schrijven – dat doen ze ook.
In werkelijkheid zijn we natuurlijk allemaal een
beetje ‘boerke’ in het diepste van onze ziel. We
zijn al lang tevreden met een prettig in de oren
klinkend riedeltje – en als het refrein uit ‘hoempapa’s’ en ‘tralala’s’ bestaat, kan ons geluk niet
op. Als we al geabonneerd zijn op literaire tijdschriften, dan belanden die steevast ongelezen
in de prullenmand. Wij willen geen haute cuisine, maar worsten tussen een boterham. Wij
willen niets liever dan in ons ondergoed kijken
naar Vitaya-televisie over kinderen die door
Shaq op dieet worden gezet of naar make-overprogramma’s waarin lelijke eendjes worden omgetoverd tot minder lelijke eendjes door hele
kruiwagens make-up op hun pokdalige gezichten te smeren...
... althans dat denkt de knokige oudere garde
over de jeugd. Niet?

Een gewaardeerde selectie
Geen van beide heeft het natuurlijk helemaal bij
het rechte eind als het over het toneel voor de
vrijwilligers van de derde graad gaat. Wij zijn hip
– dat spreekt voor zich – maar ik wil er persoonlijk voor garant staan dat we nooit tweedvestjes
zullen dragen. Erewoord.
Dit jaar selecteerden Peter Stabel en Dirk Hennebel weer een aantal schitterende voorstellingen. Passeerden in het schooljaar 2010-2011 de
revue: Oblomov, Aleksej, De Man zonder Eigen-
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schappen, Vasio-Levsky en Bezonken Rood (allemaal voor de derde graad), Kakkewieten (tweede graad) en De Blinde Koning (eerste graad).
Ondergetekende ging graag mee begeleiden
met een uitgelezen keur leerlingen. Eén van
de leerlingen die ook steevast aanwezig was, is
Siem Rombaut uit 6GWIb. De vraag waarom hij
zich niet lamlendig hield met Vitaya-televisie
drong zich uiteraard op...

Toneel heeft een bindende factor
Dag Siem, waarom ben je de voorbije
twee jaar telkens mee geweest?
“Naar toneel gaan heb ik altijd een zeer leuke
activiteit gevonden: we spraken dit jaar meestal af met wat vrienden om eerst samen iets te
gaan eten en dan naar het vertrekpunt te gaan.
De sfeer zat er altijd wel in. Geen braaf schooluitstapje, maar een uitstap met vrienden. Ook
de leerkrachten bleken toffe kerels te zijn, trouwens. Na de voorstelling werd het toneelstuk
soms nog nabesproken en geïnterpreteerd op
café tot we ons plots herinnerden dat we ‘s anderendaags nog uit ons bed moesten geraken.”
Ssst, leerkrachten en ouders lezen mee...
Leuke stukken gezien dit jaar?
“De toneelstukken waren meestal echt wel de
moeite waard. Het beste stuk dit jaar vond ik
Aleksej. De combinatie van het prachtige decor
met de monumentale witte zeilen en de muzikale
interventies van de cellospeler waren betoverend.
Ook het verhaal over Aleksej, zoon van tsaar Peter
de Grote, vond ik meeslepend. De actualiteit van
het vader-zoonconflict overleeft alle tijden.
Het minste stuk was volgens mij (en volgens de
meesten) De man zonder eigenschappen. Het
stuk was zeer lang en bestond bijna louter uit
poëzie. We verloren onze concentratie omdat
het zo ontoegankelijk was.”

Waarom is toneel zo belangrijk voor ons,
denk je?
“Mensen houden van een goed verhaal. Theater brengt verhalen in een sociale context. Alle
thema’s die voorkomen in een toneel zijn weerspiegelingen van wat leeft in een maatschappij.
Bij elke voorstelling kon ik wel iets vinden dat
ik kon herleiden tot mezelf en dat ik herkende.
Toneel heeft een bindende factor. Ik kan het toneel voor vrijwilligers aan iedereen aanraden die
zin heeft in een toffe uitstap waarbij hij/zij misschien nog iets tegenkomen dat hen raakt!”
Omdat Siem – als alles volgens plan verloopt
tenminste – eind dit schooljaar afstudeert, stelt
hij zijn plaats ter beschikking.
Leerlingen uit de derde graad die ons graag
willen vervoegen, zijn meer dan welkom. Waarschijnlijk staan volgende stukken al op het programma: Macbeth en Vorst/Forest. Andere titels
zullen gauw volgen – meer info begin september 2011!
Hopelijk tot dan,
Matthias Verougstraete
en de andere begeleiders
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Indigo

18 en 19 februari:
Woord en muziek door leerlingen van de eerste graad
onder de leiding van Jeffrey De Block
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Skairo Moves in de stadsschouwburg

Skairo wie?
Skairo hoe?
Skairo wat?

Op 28 mei was het weer zover, de nieuwste editie
van ‘Skairo Moves’ bereikte zijn hoogtepunt tijdens
een spetterend optreden dat voor de eerste keer
plaatsvond in de stadsschouwburg van Sint-Niklaas.
Onze 270 dansers en danseressen verheugden zich
om het beste van zichzelf te geven tijdens deze voorstelling, als bekroning van de inzet die zij gedurende
het ganse schooljaar tentoonspreiden.
‘Skairo Moves’ wordt een klassieker binnen het ‘SJKS-gebeuren’. Onze choreografen (2 jongens en een 40-tal meisjes van onze school) kiezen zelf
hun muziek, nemen de volledige choreografie op zich en begeleiden hun
groep een heel jaar lang. Voor sommigen met enige twijfel, omdat het
voor hen het eerste jaar is, voor anderen (onze laatstejaars, bijvoorbeeld) is
het reeds een routine. Maar alle choreografen hebben zich met de nodige
ambities en wilskracht ingezet om hun groep te motiveren en te begeleiden.

Bij Skairo is iedereen welkom
De laatste weken zijn, naar jaarlijkse gewoonte, redelijk hectisch en stresserend omdat die laatste puntjes nog op de ‘i’ gezet moeten worden. De
kledij, de belichting, ‘wie staat waar’ op het podium enz, ... het zijn stuk
voor stuk vragen waar opgroeiende jongeren niet vaak mee geconfronteerd worden. Het begeleiden van een groep dansende jonge meisjes en
jongens is dan ook een goede leerschool voor de toekomst.
En dan heb ik nog niks gezegd over onze dansers en danseressen zelf! Zij
hebben elke week, één middagspeeltijd opgeofferd om te oefenen. En wij
zien hen echt evolueren. Het mooie aan dit verhaal is dat iedereen welkom
is. Om bij Skairo te dansen hoeft men geen prima-ballerina te zijn. Alle
leerlingen krijgen de kans om mee te doen. Zij vormen één groep, waar
men elkaar motiveert en waar men leert plezier te hebben in het dansen.
Op 13 mei hebben 2 Skairo- groepen, met succes, onze infoavond voor het
eerste jaar opgeluisterd en op onze openschooldag hebben talrijke bezoekers kunnen genieten van het eerste optreden van onze dansende eerste
graad in de feestzaal.
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Wanneer u dit leest, hoop ik dat u ondertussen ook met veel plezier naar
het grote optreden in de stadsschouwburg gekeken heeft. En al zeg ik het
zelf, het was een fantastische ervaring! De sfeer, het enthousiasme, het publiek... teveel indrukken om op te noemen.
De begeleidende leerkrachten zijn alvast heel gelukkig dat die 270 dansende jongens en meisjes er alweer een fijn Skairo-jaar van gemaakt hebben! Proficiat aan iedereen voor jullie ongelooflijke inzet en enthousiasme
en... op naar volgend jaar!
Ilse Van Steelant
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6de jaars – choreograaf

Skairo-dagboek van
Conner Rousseau
Vrijdag 13 mei
Naar aanleiding van de info-avond mochten we onze dans al voor een
eerste keer aan een groot publiek tonen, De generale repetitie verliep
nog niet vlekkeloos, de spanning was dus te snijden!
Zaterdag 14 mei
De show van 13 mei was een succes! Hebben de smaak te pakken!
Ik wou dat het al 28 mei was.
Woensdag 18 mei
De spanning stijgt ten top, want voor de jongens is het Skairo-gebeuren
helemaal nieuw!
Vrijdag 20 mei
Onze ‘officiële’ laatste les, de laatste puntjes worden op de ‘i’ gezet,
vooral de plaatsen zijn nog niet goed gekend, Fingers crossed!
Dinsdag 24 mei
Geraak niet snel in slaap, het dansje speelt constant af in mijn gedachten. Hopelijk loopt alles morgen goed, want dan is het de eerste keer
dat de andere dansers/danseressen onze dans zien, Hope they’ll like it!
Woensdag 25 mei
Generale repetitie was knal erop. Vele goede commentaren, toch neemt
dit de zenuwen niet weg, zaterdag moet alles nog beter!

Dag Dagboek

Eerstejaars hebben
Skairo-smaak te pakken
Het eerste jaar op de middelbare school zit er bijna op en ook ons
eerste Skairo-optreden is achter de rug... spijtig! Het waren wel drukke
dagen, maar het was ook heel leuk. Vorige vrijdag (27/05) hadden we
onze generale repetitie in de stadsschouwburg. Ons dansje zat wel
al goed in elkaar, maar de finale moest nog ingeoefend worden. Dat
verliep niet zo vlot en de juffen gingen er nog eens een nachtje over
nadenken. Om 19.30 uur waren we klaar en konden we naar huis. Het
werd geen rustige nacht, want de stress had ons te pakken. De volgende dag was het zover, het grote optreden stond voor de deur. Ons
dansgroepje was er klaar voor, we hadden er verschrikkelijk veel zin
in. Diep in ons hartje hadden we toch wel wat zenuwen. We kregen
nog wat technische uitleg: “Goed in het midden staan, niet naast de
spots staan, enz...“, en om 14 uur, mochten we ons klaar maken. Onze
haren in een staart, de kledij werd gekeurd en de make-up werd boven
gehaald. Toen we in de coulissen stonden, trilden we op onze benen,
maar toen we eenmaal op het podium stonden, liep de stress eraf en
genoten we met volle teugen. En bij de finale stonden alle dansers en
danseressen op het podium, dat was een echt ‘kippenvel’-moment.
Volgend jaar zien ze ons zeker terug bij Skairo.
Anke De Witte & Leontien Bultinck(1Ab)

Vrijdag 27 mei
Generale repetitie, nu met kledij en alles erop en eraan. We hebben de
kleedkamers al wat gezellig ingericht om morgen een supersfeer te
hebben!
Zaterdag 28 mei
Al wakker van 7 uur, zus heeft me vroeg wakker gemaakt. Ze leeft met
me mee en samen overlopen we de hele show eens. Nog even een
broodje meepikken in de Panos (want met een lege maag kan je niet
dansen) Om 12 uur was iedereen in de kleedkamer, de sfeer was top!
Stress alom, maar humor en amusement verzachtten dat! 15 uur: De
1ste show! De intro was geslaagd, enkel het publiek was wat flauw. Oef,
onze dans was vlekkeloos, zo ook de finale. 20 uur: Time 2 shine. Dit
is meestal de beste show. Intro ging weer zeer goed en ditmaal met
een super enthousiast publiek! Aw! ik maak tijdens mijn eigen dans een
plaatsfout. Toch was het super! De finale was een kippenvelmoment!
Staande ovatie van het publiek, als je niet gewend ben op een podium
te staan doet dit toch wat met je. Tranen bij de choreografes, zij hebben een superprestatie neergezet! Terug in de kleedkamer wacht me
een verrassing: de jongens hebben champagne voor me! Nogmaals
bedankt aan the ‘boyz’ die een heel jaar mijn gezaag hebben moeten
trotseren!
Zondag 29 mei
Het gemis is énorm! Ik ben zeker de enige niet. Veel succes aan diegene die volgend jaar Skairo laten moven!
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Terneuzen

Foto’s: JDL

Uitwisseling
Zelden Rust Terneuzen en Sint-Jozef-Klein-Seminarie
2La en 2MWe
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internationaal project
3ECb op uitwisseling met Deventer

Leerrijk en leuk
Na onze kennismaking met enkele enthousiaste leerkrachten aan de Nederlandse school ‘Het Stormink’ in
Deventer op 5 oktober 2010, werden ook de eerste contacten gelegd tussen de Vlaamse en de Nederlandse leerlingen. De meeste leerlingen ‘voegden elkaar toe’ als vriend op Facebook en leerden elkaar wat beter kennen.
De échte ontmoeting vond uiteindelijk plaats op 31 januari 2011: de Nederlandse leerlingen waren te gast op onze school! Deze uitwisseling verliep
zoals gepland en was voor beide klassen een enorm leerrijke ervaring.

Op 26 april 2011 volgde het lang verwachte tegenbezoek! De leerlingen
van 3ECb vonden het onvergetelijk en delen dan ook graag hun ervaringen aan deze uitwisseling in de vorm van enkele dagboekfragmenten:

Deel 1: Leerlingen uit Deventer op bezoek!
Maandag 31 januari 2011
Vandaag is het de eerste dag van de uitwisseling. De Nederlanders kwamen iets later aan dan verwacht. Bij de aankomst stonden we als twee
troepen tegenover elkaar. Pas toen een Nederlandse leerkracht 5 euro
bood voor wie het eerst een hand ging geven aan een Nederlandse leerling, kwamen we in beweging. Dat vond ik wel grappig om te zien. De rest
van de middag hebben we elkaar wat beter leren kennen. ’s Avonds zijn
we nog naar de film van 20 uur geweest en dat was heel gezellig!
Lana Seys

Dinsdag 1 februari 2011
Mijn mama had zich zorgen gemaakt over hoe het ’s morgens in de badkamer zou verlopen. Het verliep al bij al nog redelijk goed, al zijn mijn mama
en ik wel vroeger opgestaan. Het was voor mij even raar als voor Amber
en Daphne, onze Nederlandse gasten. Ik ben het bijvoorbeeld ook niet gewoon om elke ochtend met de auto naar school te gaan.
Onze dag op school begon met een workshop wiskunde, daarna hadden
we een uurtje reguliere les bij meneer Van Rumst in het tweede jaar. Na de
pauze hadden we nog een workshop Engels en Nederlands. Omdat het
morgen Lichtmis is, kregen we vandaag pannenkoeken op school! De Nederlanders vonden dit leuk, maar vonden het heel raar dat we tijdens de
pauzes naar buiten moeten gaan.
In de namiddag hebben we nog verder gewerkt aan onze uitvinding ‘Ring
the Alarm’ voor ons reclamespotje. Thuis hebben we ons nog ontspannen
en hebben Amber en Daphne toch even naar huis gebeld. Dan was het
tijd om nog snel iets te eten en ons klaar te maken om naar de tapasavond
op school te gaan. Alle gastgezinnen waren er en het was heel gezellig!
Jessica Cammaert

Woensdag 2 februari 2011
Woensdag was de allerleukste dag! We deden een fotozoektocht door het
prachtige Gent, we stopten regelmatig bij enkele winkeltjes en zijn een
lekkere warme chocomelk gaan drinken met z’n allen. Na de zoektocht is
ongeveer de helft van de grote groep naar de Mc Donald’s geweest en de
andere helft is gaan shoppen. Rond 13 uur verzamelden we allemaal weer
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aan de Vrijdagsmarkt en wandelden we naar het station om daar terug de
trein naar Sint-Niklaas te nemen. Nadien zijn we met z’n allen naar de Siniscoop geweest en ’s avonds hebben we nog lang verder gewerkt aan onze
presentatie over reclame.
Lawrence De Rycke

Donderdag 3 februari 2011
Dag 4 was, net zoals alle andere dagen, een dag om nooit meer te vergeten! De eerste twee lesuren mochten we verder werken aan onze presentatie en na de speeltijd was het ‘showtime’: We moesten ons zelfgekozen
product voorstellen aan de hand van een powerpoint presentatie en een
reclamespotje! Er waren zéér mooie en originele werkjes bij die één voor
één door een jury werden beoordeeld.
’s Middags kregen we een warme maaltijd aangeboden en een uurtje nadien moesten we helaas afscheid nemen van onze Nederlandse vrienden.
Voor velen was de uitwisseling te kort, maar toch hebben we op die korte
tijd nieuwe vrienden en vriendinnen gemaakt. Ik kijk alvast uit naar het
tweede deel van de uitwisseling in april!
Jeff Van Hoylandt

internationaal project

Deel 2: 3ECb op uitwisseling in Deventer!
Dinsdag 26 april 2011
26 april, de dag waar ik al lang naar verlangde! Vroeg uit de veren om tijdig de bus op te stappen richting Deventer waar we onze Nederlandse
uitwisselingsstudenten terugzagen. Het was een hartverwarmend onthaal
in een ontzettend moderne buurt! De leerlingen deden niet zo ‘stroef’ als
in België bij het begin van dit avontuur. Iedereen groette iedereen en zo
konden we de week goed beginnen! We aten gezellig in de klas de broodjes op die de Nederlanders voor onze komst gemaakt hadden. Vervolgens
kregen we een workshop over reclame die veel interessanter was dan ik
had gedacht. Ten slotte kregen we nog de laatste richtlijnen en informatie
over het project en werd het tijd om naar het gastgezin te vertrekken. Een
zeer spannend moment! De ouders waren supervriendelijk, een meevaller
dus. Eens aangekomen in Schalkhaar, de deelgemeente van Deventer waar
ik verbleef, kreeg ik een rondleiding in het huis. We aten ons avondmaal,
dat zeer lekker was, en verveelden ons even. Tot we op het idee kwamen
Yvonne een bezoekje te brengen. Daar hebben we ons fantastisch goed
geamuseerd! Na een lange avond keerden we terug naar ons eigen huisje
en vielen in een diepe slaap.
Brent Staessens

Woensdag 27 april 2011
Samen met enkele andere leerlingen reden we langs vele, maar toch wel
mooie fietspaden, naar ‘de Brink’ (=marktplein). Aan de hand van een puzzeltocht konden we de stad verkennen. In de namiddag was iedereen vrij en de
Nederlanders hadden nog een leuke activiteit gepland: een avondje bowlen!
Olivier Van Gysel

Donderdag 28 april 2011
De voorlaatste dag was de drukste dag: We gingen met de bus naar de
‘Hoge Veluwe’, we maakten een lange fietstocht doorheen het natuurpark
en we bezochten het ‘Kröller Müller Museum’. Tijdens de tocht was het
mooi weer, maar toen we bij het museum aankwamen, zaten de weergoden ons niet mee. Gelukkig speelde een groot deel van de activiteit zich
binnen af. De opdrachten in het museum waren best leuk, want er waren
enkele grappige kunstwerken te bewonderen.

De dag werd afgesloten met een spetterend feestje bij Yvonne thuis, die
die dag haar verjaardag vierde. Ook ’s avonds zat het weer niet mee, maar
dat kon ons plezier niet stoppen! Er werd volop gedanst en we hadden
spijt dat we uiteindelijk toch weer naar huis moesten.
Jeff Van Hoylandt

Vrijdag 29 april 2011
De laatste dag van een fantastische week! Weer vond in Schalkhaar het
ochtendritueel plaats, maar nu nam ik afscheid van beide ouders. We
haastten ons naar school, tevergeefs, we waren 5 minuten te laat. Meneer
Pieters vond het gelukkig niet zo erg en liet ons snel verder werken aan
ons project dat ’s middags klaar moest zijn. We moesten een geïllustreerde
kaart maken over onze uitwisseling, die je in verschillende stappen kon
openvouwen totdat je weer de voorzijde van de kaart zag. Het leek iets
heel fijn om te maken, maar jammer genoeg wat het project iets te ingewikkeld. Er was altijd wel iets dat ons tegenwerkte. Ongelooflijk!
Het vertrek kwam alsmaar dichter en je merkte dat de Nederlanders en
de Belgen elkaar al begonnen te missen. Nadat we goed gewerkt hadden
aan ons project kregen we broodjes met een tas soep en een glaasje ‘jus
d’orange’! We haalden onze bagage op en liepen richting de uitgang. Ik
keek nog eens achter mij en kon nog een laatste glimp van deze moderne
school opvangen. Die zal voor lange tijd op mijn netvlies gebrand staan.
We namen de laatste groepsfoto en moesten afscheid nemen! Vanuit de
bus zwaaiden we voor de laatste keer naar de Nederlanders, die we nu
volop missen!
Onderweg naar België heb ik mevrouw Valckx en mevrouw Cornelis ook
nog ‘Patatje Joppie’ chips leren eten. Ze waren beiden grote fans en kochten in de tussenstop dan ook elk nog één of twee zakken! Door de vele
files arriveerden we uiteindelijk na 5 uur in Sint-Niklaas, in de gietende regen! Het mooie leventje was voorbij, terug naar de realiteit!
Brent Staessens
De begeleidende leerkrachten: Hannelore Cornelis, Ingrid Dekeyser,
Annelies Droessaert, Greet Valckx, Leen Verhelst en Hilde Van den Berghe
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internationaal project
5EMT-EWI brusselt

Uitwisseling
SJKS – Athénée communal Emile Bockstael
In onze school leeft al vele jaren het besef hoe zinvol internationale uitwisselingsprojecten kunnen zijn.
Zo zochten we in het verleden contact met scholen uit Litouwen, Polen en het oosten van Duitsland.
De laatste jaren ontwikkelden we echter de reflex om het niet meer zo ver te gaan zoeken.
Ook dichterbij zijn immers bijzonder interessante uitwisselingspartners te vinden. Zo startten
we de voorgaande jaren projecten op met een
school uit Emmerich, vlak over de Duitse grens
en met scholen uit het Nederlandse Terneuzen
en Deventer.
Samen met collega Peter Stabel zetten we dit
jaar onze schouders onder een uitwisseling met
het Bockstaelinstituut.

Ottignies én Brussel
Als we bij een dergelijk project de klemtoon
willen leggen op het bijschaven van onze kennis van het Frans, is het eigenlijk zelfs niet eens
nodig om het buitenland op te zoeken. Daarom
besloten we dit jaar om naast onze uitwisseling met de Waalse school uit Ottignies ook een
verbinding aan te gaan met het Brusselse Bockstaelinstituut. We opteerden voor een kort project met 5EMT/EWI waarbij de Brusselse school
eerst één dag bij ons op bezoek kwam, waarna
wij op onze beurt een dagje naar de stad van
het atomium trokken.

Kleine afstand,
toch een wereld van verschil
Ondanks de kleine geografische afstand tussen
de twee scholen, bleek toch meteen dat er op
cultureel gebied wél een flinke kloof gaapte tussen onze twee scholen. Onze eerste contacten
verliepen via mail. Hierbij moesten de leerlingen
aan elkaar een link met hun favoriete You Tubefilmpje doorsturen. Aan beide kanten werden
wenkbrauwen gefronst in verband met muzieksmaak, hobby’s en filmvoorkeuren.
Ook bij de eerste ontmoeting verliepen de
contacten wat onwennig. Een in de klas opgebouwde kennis van Nederlands of Frans bleek in
praktijk toch niet altijd zo gemakkelijk te realise-
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ren. Gelukkig hadden we enige schuchterheid
ingecalculeerd en stonden we klaar met een
groepsverdeling die contact tussen de uitwisselingspartners zo veel mogelijk moest bevorderen. Uiteindelijk werd het een behoorlijk fijne
dag voor iedereen, al leefde bij menigeen achteraf toch het besef dat er niet zo veel en zo vlot
gecommuniceerd was als we eigenlijk gehoopt
hadden.

Het was goed, maar...
alles kan beter
Bij ons tegenbezoek besteedden we het belangrijkste aandeel van onze dag aan een stevige wandeling langs heel wat beroemde Brusselse bezienswaardigheden. Onze leerlingen
toonden hierbij dat ze weinig problemen had-

den om te volgen wat onze gidsen over de stad
vertelden. Omdat we deze keer in één grote
groep de stad verkenden, was echter ook bij dit
bezoek de spontane communicatie een beetje
het pijnpunt van de dag.
Na afloop van het hele project leeft duidelijk het
besef dat we tijdens onze bezoeken heel wat
geleerd hebben, maar dat er misschien wel nog
iets meer in had kunnen zitten. Brussel is voor
ieder van ons tegelijkertijd zo dichtbij en toch
zo ver af. Daarom zijn wij alvast vragende partij
om het project te herhalen en bij te schaven, zodat we volgend jaar misschien wel het onderste
uit de kan kunnen halen.
Maarten Van Looy

Schackboek
Schoorvoetend op weg met de moderne technologie

Ontboezemingen van een
handyman met zwakke darmen
Techniek en ik: vlot heeft het nooit gelopen. Het kon eigenlijk ook niet vlot lopen. Ik behoorde namelijk tot die
categorie van snotters van wie de volwassenen nogal snel de indruk krijgen van: dat zal wel een ingenieur worden.
Ik kan u zeggen: zij dwaalden-dwalen.
Ze doorzien op dat moment nog niet dat het
hier om een ordinaire kinderlijke obsessie gaat
om aan knopjes te draaien en toetsen in te
drukken. Nog later – als tiener toen al – leek ik
nogmaals voor velen in de wieg gelegd om ingenieur te worden. En weer dwaalden ze. Toen
al ( maar de groei in kunde is later werkelijk exponentieel toegenomen ) was ik genetisch belast met de merkwaardige gave om allerlei toestellen met een geleerde blik, grote ijver en met
behulp van allerlei professioneel alaam uiteen
te vijzen edoch evenwel nooit terug te kunnen
assembleren tot een – zelfs min of meer – bruikbaar object. Met een door mij hersteld scheerapparaat waagde je je best niet aan snor of
baard. Het ding kon je immers hooguit nog als
takkenschaar gebruiken.

Donkere straat!
Al vrij kort na ons huwelijk had mijn madam
mijn legendarisch inzicht in techniek en fenomenale handigheid al juist ingeschat. Daarvoor
hoefde ik me in de ijskoude winter van 1984
maar te wagen aan de herstelling van een simpel blaasradiatortje. Een knop of twee en een
vijs of vier. Genoeg om de helft van de (weliswaar kleine) straat een paar uren zonder elektriciteit te zetten. Dat betekende dan ook meteen
mijn laatste groot wapenfeit. Sindsdien hoef ik
nog maar naar een minder goed functionerend
huishoudtoestel te kijken en mijn madam gaat
discreet mijn schroevendraaiers tijdelijk verbergen en rept zich binnen de kortste keren richting Krëfel of Vandenborre.
Dergelijke nederlagen in ’t zicht van moeder
de vrouw blijven natuurlijk moeilijk te slikken.
En hoe oud je ook bent, je hebt toch nog een
beetje fierheid en je blijft dus maar proberen.
Want is het niet voor de halve trouwboek, het

is dan voor de kinderen en de kleinkinderen.
Voor hen wil toch iedereen een vader of grootvader zijn op wie ze trots kunnen zijn: het soort
handyman die hun fiets in een oogwenk kan
herstellen – ook al gaat het maar om een doordeweekse lekke band (vragen ze mij allang niet
meer nadat ik hun banden eens keihard had
opgepompt, waarna ze het tot grote schrik van
de buurt met een oorverdovende knal begaven), de volleerde tuinman die voor moeder de
vrouw het gras kan trimmen als bewijs van zijn
onmetelijke liefde voor mama/memé (toch al
twee verlengsnoeren stukgereden op een betrekkelijk korte carrière) of als loodgieter aan de
slag kan gaan door snelsnel een verstoppingetje
uit de wereld te helpen (mijn laatste verstopping was snel opgelost: alleen kreeg ik die veer
verdorie niet meer uit de rioolbuis – enkele uren
plezier aan beleefd toch).

Plintje vastzetten, kinderspel
Dan moet toch stilaan het besef groeien dat
vakmanschap meesterschap is, zou je denken.
Maar kan je om een onnozel houten plintje
tegen de muur in de badkamer te zetten een
loodgieter bij de werk halen? Wél wanneer
vader Schack zijn boormachine bovenhaalt.
Plakken dat plintje? Neeneen, dat mag wel wat
steviger, nietwaar? Lijm is voor lozers. Met vijzen dus. Gaatje boren. Tedju, die muren hier in
dat kot zijn precies van gewapend beton. Dus
maar eens een extra duw op die boor. Oei, in de
waterleiding geboord. En een badkamer staat
snel onder water hé. Vooral als het water overal
loopt, behalve in bad of wastafel. De loodgieter
stond zo razendsnel in de Breedstraat dat ik er
mijn madam van verdenk dat ze hem al heeft
opgebeld wanneer ik nog maar mijn boormachine aan het zoeken was.

En dat is nog niet alles. Gazon verluchten? Doe
je toch met een riek. Halfuurtje later: hulpdiensten met toeters en bellen in de Breedstraat en
leerlingenbegeleider afgevoerd op de draagberrie. Het was een simpele kwestie van tempo
wat opdrijven geweest, dus riek in voet in plaats
van riek door graszoden.
Onhandig dus. Zelfs tot in de klas. Jaren geleden
ben ik er zelfs in geslaagd om bij het vertellen
van een enorm spannend historisch verhaal tegen het bord te lopen en me te excuseren. Tot
dat moment hadden de leerlingen volgens mij
niet zo goed opgelet, maar dat hadden ze wel
gehoord natuurlijk.

Schack & Decker
Zo onhandig? Belachelijk toch, nietwaar? Maar
ge moogt daar niet mee lachen. Misschien is
het wel een of andere stoornis waarmee helemaal niet mag gelachen worden. En heb ik gewoon meer tijd nodig om tot een aanvaardbaar
resultaat te komen. Een soort tijdsklas. Of gaat
het om een onverwerkt trauma uit mijn jeugd
en zou ik beter eens met mijn boormachine en
mijn schroevendraaiers eens naar het CLB trekken voor een klapken. Of stel ik me bij het klussen wat teveel bloot aan een massa bijkomende
indrukken wanneer ik mijn boormachine of
grasmaaier aanzet en is het een of andere vorm
van ADHD. Kan ik met een dosis Relatine een
paar maanden later aan de slag als zelfstandig
loodgieter of timmerman of kan ik een klusprogramma presenteren op VT4 bij Woestijnvis of
ontwikkel ik mijn eigen boormachinenlijn – de
Schack and Decker of zoiets.

Past goed op uw gerief
Gedaan met lachen. Tijd voor de queeste naar
de echte oorzaken van mijn legendarische klun<<<
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Schackboek
gelarij. Een ervan ligt gewoonweg in het feit
dat wij tot de laatste generatie behoren die van
jongs af aan geleerd is een overdreven respect
voor van alles en nog wat te betonen. Want gerief? Daar moet je zuinig op zijn, want dat kost
geld. Als je dat niet met respect behandelt, verknoei je dat en ben je een hoop geld en gemak
in je leven kwijt. Van een simpele spade (afkuisen na elk gebruik en in-oliën voor de winter)
tot een auto (dat mag geen rommelbak zijn,
want in deze tijden word je rapper op het Kasteel van Laken ontboden dan je denkt, en niet
het onderste uit de kan halen – je mag toch niet
meer dan 120 – en om de 5000 kilometer naar
de garagist).
Respect dus. Op zich is daar natuurlijk niets
mis mee. Jammer genoeg wordt dat respect
nog belegd met een flinke laag krenterigheid.
Waarom zou je nu al een nieuwe spade kopen? Zoveel keren gebruik je die toch niet? En
een nieuwe set gereedschap? Ga je daar beter
werk mee leveren en dus kosten van loodgieter en schrijnwerker mee uitsparen? Nee? Keep
on dreaming dus. Kijken mag, aankomen niet.
En die nieuwe mountainbike, heb je die echt
nodig? Ga je daar dan plots sneller mee rijden
dan Sven Nijs? (Ter attentie van de lezers van
De Standaard en de Financieel Economische
Tijd: Sven Nijs is een veldrijder en in de zomer
een mountainbiker, da’s dus geen bonuspakker of handtastelijke politicus). Bijgevolg rij je
maar nog enkele jaren verder op je oud stalen
ros dat jij alleen nog bergop kan berijden maar
waarmee je liefst geen steile afdaling meer mee
aansnijdt. Want alle nieuw materiaal kost geld,
hé. En eens de centen zijn uitgegeven, ben je ze
kwijt. Mijn madam bekijkt dat anders: uitgeven
noemt zij investeren. Dus vanaf 1 juli word ik
dankzij haar investeringen weer aandeelhouder
van verscheidene winkelketens.

Nieuwe trends? Ho, maar!
Respect. En ook krenterigheid. Plus daarbovenop nog een laag achterdocht tegen alle nieuwe
trends. Ook dat zit in mijn genen. Isolatie? Dat
houdt de kou één dag langer buiten, maar de
grote warmte ook één dag langer binnen, manneken. Uiteindelijk doe je je daar zeker geen
profijt mee. Nee, manneken, steek daar uw geld
maar niet in. Een auto? Het openbaar vervoer
brengt mij toch ook overal? Ge zit op uw gemak
en als ge wilt, hebt ge nog sociaal contact ook.
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Nee, ge moet ze daar allemaal eens zien zitten in hun egoïstische existentie op de E17. File
vanaf Haasdonk. Dan moet ge u veel gelukkiger
voelen dan op den trein hé. Ja, pa. Achterdocht
tegen alles wat nieuw is, anders of ‘innoverend’.
En dan hebben we het nog niet eens gehad
over zonnepanelen. Want dien brol op een
Schackdak? Vergeet het maar, verdomme vergeet het maar!
Al wat nieuw is, geld kost en wat knopjes heeft
moet dus gewantrouwd worden. Dus uiteraard
ook de nieuwe media.
De eerste in de familie die zich een televisietoestel aanschafte en dus ronduit zondigde tegen
alle regels van de clan was mijn grootvader.
Dat moet in ’67 geweest zijn. Ik weet het zeker
dat het in ’67 was: ik zat bij meester Van Mele in
het vijfde leerjaar en ik zat thuis met de mazelen toen mijn moeder met het nieuws binnenkwam. Dankzij de mazelen hadden mijn twee
broers meteen wat weken voorsprong op mij
qua kennismaking met het medium TV. Want
mijn solide gezondheidstoestand heeft er van
kindsbeen aan voor gezorgd dat de kleinste
kuch ontaardt in een net ontweken longontsteking en een onnozel puistje een zielig melanoompje lijkt te zijn. Bijgevolg werd mijn kennisname met het sterrendom nog enkele weken
op de proef gesteld.

Tv bij pepé
Ook bij de grootouders TV gaan kijken (juist 100
meter verder de Watermolendreef in, ideale
spurtafstand die uiteraard voor heel wat grensconflicten tussen de drie broers heeft gezorgd)
ging maar met mondjesmaat. Want de studie
en de gezondheid gingen voor! Geen sprake
van om halve nachten achter de buis te zitten!
In de lagere school werden we onverbiddelijk
om acht uur en in de humaniora om negen uur
huiswaarts gestuurd. Spannende film of niet.
Wereldbeker of niet. Alleen tijdens de weekends
(wat niet wil zeggen de vakanties) mocht het
wat later worden. Toch alleen maar op zaterdag (wij hadden immers op zaterdagvoormiddag nog les!). Een half uurtje langer. Niet meer.
En dat was niet om in een gemakkelijke zetel te
gaan hangen met in de ene hand wat chips en
in de andere hand een fles Cola hé. Het salon
met de niet eens zo gemakkelijke zetels stond
in een kamer apart, gereserveerd voor zon- en
feestdagen. Het tv-toestel stond in de eetkamer.

En grootvader was baas. Zat dus op de ereplaats: recht voor het scherm. Wij mochten aan
de tafel zitten, met dus eerder een schuine blik
op een beeld van vaak bedenkelijke kwaliteit.
Ook de programmakeuze lag geheel in handen
van pepé. En was dus niet altijd onze smaak.
Hij had namelijk de smaak voor tv te pakken
gekregen tijdens zijn jarenlange uitzendarbeid
in de Demka-fabrieken in Utrecht. Holland dus.
Bijgevolg moesten we ons vaak tevredenstellen met Tros-sport, het nieuws op Holland 1 en
het weerbericht op Holland 2. BRT werd enkel
goed bevonden voor wielerwedstrijden (met
dank aan Eddy Merckx en Fred De Bruyne) en
voetbalwedstrijden van onze nationale helden.
Soms – heel soms – werd eens voorzichtig naar
onze goesting gepolst.

De renners worden later
verwacht
Veel hadden we dus niet in de pap te brokken.
Maar rouwig waren we daar helemaal niet om.
Want één zaak hebben we toen wel geleerd:
in de beperking toont zich de meester. Voetbalwedstrijden op tv waren toen nog schaars:
avonden om echt naar uit te kijken. Nu moet je
een paar avonden in de week soms echt zoeken
naar een zender die geen Champions Leagueof
Euroleague-wedstrijden uitzendt. Idem dito
voor wielerwedstrijden. De Ronde van Turkije
(enorm belangrijke wedstrijd zo blijkt – ik had
er evenwel nog nooit van gehoord) wordt nog
steeds her- her- her- heruitgezonden op een
bepaalde sportzender. Vroeger was dat anders:
het aanvangsuur van uitzending van wielerwedstrijden werd regelmatig verdaagd. Begin voorzien om 14 uur? Om13u45 verscheen al een mededeling dat het begin van de uitzending was
verdaagd naar 15 uur. Om 14u45 werd dat 15u30
en dat systeem herhaalde zich nog een paar
keer zodat je nog hooguit de laatste tien laatste kilometers zag. Toen had je nog de tijd om
even met je grootouders te babbelen of je meegebrachte notities eens door te nemen. Terwijl
je je nu zit te vergapen vanaf 14 uur stipt aan
een ontsnapping van een drietal nobele doch
onbekende pedaalridders die hun voorsprong
van tien minuten geleidelijk aan zien afkalven
totdat ze door een briesend peloton gegrepen
worden op... tien kilometer van de aankomst.
Verschil met vroeger? Nu heb je Michel Wuyts
en José De Cauwer wat uren bijeen horen lul-
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len met allerlei zeer nuttige en onderhoudende
informatie omtrent het ideale wasproduct waarmee rennersbroekjes heden ten dage worden
gewassen of hoogst interessante technische
snufjes als de zoektocht naar het juiste aantal
tandjes in de achterderailleur.

Vogel voor de kat
Maar ondanks al deze verloren en overbodige
wetenschap loop ook ik telkens weer in de val
en laat ik me opdraaien door de ‘mannen van
de gazet’. Ronde van Vlaanderen. Wie zit er kort
na de middag al achter de buis? Juist. Parijs-Roubaix. Wie eet op zondagmiddag boterhammen
om niet met een zwaar lijf aan de start van de
reportage om 13 uur te komen? Juist. Voor wie
werd het gezellig bijna zomers paasmenu in de
tuin met familie regelmatig onderbroken voor
een snelle blik naar de juiste plaatsing van de
Fille in L.-B.-L.? Juist.
Niet goed bezig dus. Overconsumptie. Alle zin
met de realiteit soms verliezen. Niet meer gepast reageren in de rush naar de meet. Tot en
met soms lichamelijke bijwerkingen. Hartkloppingen krijgen die me naar adem doen happen.
Soms zelfs niet meer kunnen kijken wegens
ondraaglijke spanningen. Zoals met de titelrace
van Johan Museeuw in Lugano in 1996. Aankomst nauwelijks live gezien. Naderhand wel.
In opgenomen versie. Zelfs in de reportage van
Belga Sport. Heerlijke televisie. Iets om naar te
kijken als ge ’t kot voor u alleen hebt. En zelfs
dan nog hartkloppingen krijgen. Of zelfs ‘de
moed vol krijgen’. Terwijl alle zin voor realiteit
zou moeten zeggen: jongen toch, dat is hier
bedrog van de bovenste plank, het schuim staat
hem weer op de lippen. En toch... Waarschijnlijk
omdat ik te emotioneel ben. Te gedreven. Te
chauvinistisch. Maar mag dat dan niet? Wat is
nog een mens als hij ontdaan is van elke emotie? Waarin kunnen we ons dan nog druk maken? Waarvoor willen we dan echt nog gaan?
Ah ja, voor ons werk. Voor onze school. Dat mag
uiteraard wel. Dan ben je pas goed bezig. Maar
voor een andere passie?

Hoe ouder, hoe toleranter
Misschien is het een zich afzetten tegen de onderconsumptie uit de jeugdjaren die meteen
dan ook maar de oorzaak is van het slecht kunnen omgaan met grote spanning. Want zeg nu
zelf: telkens de tweede helft van een spannend

feuilleton of levensbelangrijke voetbalmatch
moeten missen: het moet op lange termijn toch
wat doen met een mens, niet?
Gevolg: ook voor wat het tv-kijken betreft was
en ben ik zeker niet de strenge onverbiddelijke
beheerder van de afstandsbediening. Ook in
deze geldt: hoe ouder, hoe toleranter. Van de
eigen kinderen werd verwacht dat ze eerst hun
huiswerk maakten vooraleer de buis aanging. En
dan nog niet te vroeg, te laat of voor onnozele
programma’s (jarenlang kon ik mijn toendertijdse tieners in de waan laten dat TMF en MTV
nu eenmaal niet te ontvangen waren op ons
toestel). Maar wat doe je als ze opgroeien en
vlug voor het vertrek naar school nog eens de
herhaling van de nieuwsuitzending willen meepikken? Moet je dan vasthouden aan je principes en oeverloze energieverslindende discussies uitlokken? Dus maar aanvaarden dat andere
tijden andere zeden brengen zeker? En dan zijn
er nog een paar die ploegenarbeid verrichten.
Kan je die dan verbieden nog even achterover
te leunen in de zetel en al zappend half in slaap
te dommelen om 7 uur ’s morgens?
En zo werden we langzaam maar zeker een
Amerikaans gezin: tv van ’s morgens tot ’s
avonds. Gingen daardoor onze familiebanden kapot? Was dat de reden waarom we vervreemdden van mekaar? Hadden we beter
boeken blijven lezen achter de stoof en gezelschapsspelletjes spelen? Of op café gaan zoals
mijn voorouders? Want vroeger – den tijd van

voor den tv – was ’t toch veel beter? Jaja, dat zal
dan wel hé!
In elk geval: voor wat de mogelijke tv-verslaving
van de kleinkinderen betreft hadden we alvast
alle regels opgeschort: we zouden wel zien
waar we met die kleine patotters aankwamen.
En eigenlijk is ons dat best meegevallen. Die zitten niet urenlang achter de buis. Ze hebben wel
hun voorkeuren: Bumba, Meteor en de machtige monstertrucks, Samson en Gert en ga zo
maar door. Maar van een echte verslaving is er
helemaal geen sprake. Ook hier geldt: laat dat
toe en na een periode van overconsumptie normaliseert dat gedrag zich weer en gaan ze liever
met pepé wat sjotten in den hof of met memé
naar de shopping. Iedereen content dan. En
wees nu eens eerlijk: zou jij niet liever naar een
verhaal van Samson kijken dan naar een verhaal
van pepé Schack luisteren?
Het heeft jaren geduurd om mensen te overtuigen dat tv toch niet de Satan is die in de jaren
’50 werd aangemeld. Daarom was het volgend
spook dat de jeugd ging bederven zo interessant: het Internet!

De eerste computer
Het begin van de computer was nochtans belachelijk. Zo werden we in het eerste jaar van het
secundair door onze leerkracht wiskunde meegenomen naar de klaslokaal voor fysica (Hoe
zou ik later dat lokaal haten, vervloeken, uit mijn
geheugen proberen bannen. Toon mij een half
<<<
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blaadje papier en ik krijg nog de panische angst
om onoplosbare vragen met vooral mijn belachelijke antwoorden). Want daar had iemand
een toestel gemaakt dat gewone getallen in binaire gevallen kon omzetten. Enorm indrukwekkend? Je voerde een getal in aan de rechterkant
van een meterslange tafel en na een halve minuut van geratel en geflikker doorheen een wirwar van draden kwam er aan de linkerkant een
streepjescode uit. En ‘dawast’. Amai, was dat alles? Enkele jaren later kregen wij van de Economische er nog een welgemikte psychologische
tik bovenop. Die van de Wb moesten voor de
lessen Wiskunde een ‘zak’rekenmachine aankopen. Voor die van de Economische was dat niet
nodig: die raakten toch nooit over de brug over
de tien, laat staan dat die een sinus of andere
ziekteverschijnsel zouden gaan berekenen.

De lay-out-maatschappij
Begin jaren ’80 doken dan de eerste pc’s op:
spelcomputers voor de jeugd. Je kon met Atari
of Commodore (en een cassettespeler, stel je
voor) een zielig spelletje Pacman of tennis spelen dat in de verste verte niet kan concurreren
met de flitsende games van de laatste generatie. Een ding stond als een paal boven water:
verslaafd raakte je er zeker niet aan. En de programma’s voor de papa’s die met de komst van
de 386, 486 en Pentium de intrede deden waren
ook niet direct van die aard om de dagelijkse
nachtelijke turnoefeningen met de mama’s voor
af te gelasten. Neen, van computerweduwen
was nog geen sprake: Word was een veredelde
tikmachine en Exell een knap rekentoestel. Voordeel was wel dat met de slag iedereen – van
lagereschoolknaap tot universitair – prachtige
documenten kon aanmaken. We werden opeens een maatschappij van lay-out. Typisch voor
onze tijd: de inhoud is niet het belangrijkste, als
het maar fraai oogt: wat parfum hier, een kleurtje daar en als dat allemaal nog niet voldoende
is wringen we ons nog wel in onze shapewear.
Nadeel werd wel dat je meer met je fouten
werd geconfronteerd: vroeger kon je jezelf nog
uit de wind zetten met de ‘slip of the pen’, nu
niet meer. Dankzij allerhande vernuftige correctieprogramma’s kan je zelfs geen beroep meer
doen op je dyslexie om je foutenmakerij te vergoelijken.
Maar het Internet, dat was andere kak. Eensklaps
lag de wereld aan je voordeur, wat zeg ik: de
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hele wereld zit – als je dat wil tenminste – mee
aan je keukentafel. Schack zijnde weet je dan al:
wantrouwen, die handel. Van dien boer geen
patatten. Uit respect: je computer gaat alras
crashen van al die gedownloade ondingen. Uit
krenterigheid: dat kost geld, dat Internet, hoeveel gratis Belgacom of Telenet ook beloven.
Dat zijn immers geen liefdadigheidsinstellingen
hé. Tenslotte moet je maar eens bellen naar zo’n
kosteloos klachtennummer. Kost je inderdaad
niks, maar je bent wel een halve verlofdag kwijt
vooraleer een of andere Oost-Europese trees
je zal ‘doerferbienden’ met een jonge springer
die je opmerkingen zeer ter harte lijkt te nemen maar er weken later nog niets aan kunnen
verhelpen heeft. Snelle Marcel van ADSL? Dure
Marcel zal je bedoelen.
En daar staat wel enorm veel zever op, op dat Internet hé. En leugens. Een boek lezen is nog altijd tien keer interessanter dan uren zitten surfen
met als enige wetenschap dat je weerom heel
wat tijd verloren hebt. Van dien boer ook geen
eieren.

Minsk
En toch is er ook voor een Schack een grens aan
respect, krenterigheid en wantrouwen. Zeker
wanneer de roedel in nood is. Er mag veel gebeuren, maar de clan moet bijeenblijven. En dat
was het geval in 2003. ‘Ons Judith’, oudste product uit eigen atelier, (nooit buitenshuis geweest,
nooit jeugdbeweging, geen sport, alleen een
overdosis Clapaja, was wel al een paar jaren blijven plakken aan nota bene een oud-leerling van
mij, ondertussen vader van twee van mijn kleinzonen. Ach, oud-leerlingen: ze kruipen niet allen
met je kinderen in bed, voor je ’t weet zit hun
bloed nog op je schoot ook en het ergste is dat
je ’t nog graag hebt, wat zeg ik, je beleeft met die
kinderen ‘the time of your life’) kreeg de kans om
in haar derde jaar (is dat nu eerste licentie, derde
bachelor of eerste master – wie behalve Pascal
Smet kan er nog aan uit?) vertaler-tolk een drietal maanden naar Minsk te gaan studeren. Minsk,
op een goeie derde plaats van minst aantrekkelijke plaatsen ter wereld. Net achter Kaboel en
Puyvelde. Wit-Rusland van Lukashenko (een man
die nog niet ten volle beseft dat vadertje Stalin
dood en begraven is; die de oppositie in de kiem
smoort. Die mensen die nog maar een begin van
een gedachte aan opstand hebben doet vergeten in zijn privé-kelders). Minsk! Niet zo ver van

Tsjernobyl. En wat daar gebeurd is, moet je maar
eens aan de Japanners gaan vragen. Hoge stralingsgraad. Zelfs mijn haar zou daar nog rechtop
van gaan staan. En mijn pletskop licht geven in
het donker. Belarus. En koud. De snottebellen
vervriezen er in je neusgaten. En als je er tegen
een boom plast in de winter moeten gemeentewerkers je komen loshakken.
En daar ging ons Judithje een heel trimester
haar Russisch vervolmaken?
Tussen die grommende wodkaslurpende ijsberen? Meisken toch, ge zijt toch wel zeker, hé.
Want ge kunt daar zelfs geen gsm gebruiken,
hoor. ‘t Is daar ten eerste nog niet mogelijk en
als ’t al mogelijk was, zou Lukashenko hoogstpersoonlijk meeluisteren. En ge moet daar oppassen, hé, want ze zien daar iemand uit ’t westen maar al te gemakkelijk als prooi. En een jong
meisje. Ge weet maar nooit. En altijd uw fraksken dichtdoen, hé.
We hadden ons dochter duidelijk onderschat.
Ze kon zij haar plan maar al te goed trekken en
wist toen ook maar al al te goed hoe de wereld
ineenzit (mijn oud-leerling wist dat al langer van
haar, de sloeber).
Maar ja, het afscheid was dus niet makkelijk voor
mijn madam. Want moeders en dochters, ge
kent dat, hé. Dat heeft een band die zelfs in de
vergeetputten van Lukashenko niet zou kapotgaan. Maar hoe gingen ze nu contact houden,
in deze diepmenselijke crisisperiode? GSM was
dus out of the question en een brief ging wel
erg lang onderweg zijn.
Het Net bracht de uitkomst. Gezien de hoge
downloadaanleg gekoppeld aan aan vernielzuchtgrenzende knoeipraktijken van de achtergebleven kinderschare in de Breedstraat, mocht
snelle Marcel nog niet langskomen. No way. Ik
dus iedere dag voor dag en dauw naar ’t College om bij het krieken van de wel erg korte
winterdagen elke ochtend een mail te sturen
naar de dochter. En in de loop van de dag kreeg
ik steevast antwoord. Afprinten. Voor de madam
die er elke dag weer naar uitkeek. En een parkeerkaart gaan kopen bij de directie. Kon mijn
madam ’t College binnen op zaterdagvoormiddag om eigenhandig eens een mail te gaan versturen. De stapels ontvangen mails (want een
jaar later trok de juffrouw naar Sint-Petersburg)
liggen nog steeds in de kast in de keuken en ik
denk dat moeder de vrouw ze zou meenemen
mochten we asiel gaan aanvragen.
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Schackdam tegen www breekt
Een paar jaar later brak de Schackdam tegen
het www. Een mens mag kritisch zijn en ronduit
wantrouwig, maar er zijn breekpunten. Zoniet
raak je met je stil protest in de vergeethoek.
Of sluiten ze je uiteindelijk toch op in de psychiatrie. Dus mocht snelle Marcel langskomen.
Draadloos. Kan ik surfen van in de kelder tot op
’t tweede. En wordt ervan geprofiteerd? Spreken we niet meer met mekaar? Sturen we alleen
nog mails? Zit mijn jeugd – blik op oneindig,
verstand op onder nul – nachtenlang te surfen of te gamen tegen onbekende Brazilianen
of Afghanen zonder baard? Bah neen, het Net
is gewoon bij het leven gaan horen zoals een
stofzuiger of een mixer. Je kunt inderdaad zonder. Maar het maakt het leven vaak veel gemakkelijker. Je kan immers zonder zoveel. Er is zelfs
iemand geweest die ons ging leren consu-minderen. Om daarna beter te kunnen hemelen. We
weten ondertussen al wat daarmee aan de hand
was. Of je kan ook alles missen en in de grotten
in Wallonië gaan wonen. Krijg je misschien nog
een premie van Elio ook. Betaald door Bart.

Anti-gsm
Mijn sterkste ani-mediabeleid heb ik gevoerd
tegen de gsm. De gsm. Ik mag er me nochtans
met trots een van de bedenkers van noemen. Ik
kreeg namelijk het idee in volle affaire-Dutroux
in 1996. Dan al dacht ik tijdens één van mijn
toentertijd nog talrijker lucide momenten dat
het toch verdraaid handig zou zijn om kinderen
een soortement telefoon te geven waarmee ze
24 op de 24 hun ouders konden bereiken. Niet
meer dan dat, want dan gingen er vodden van
komen (ik had dus – achteraf gezien – al de link
gelegd naar overconsumptie en cyberpesten:
goed van mij, hé!). Eén toets maar. Of misschien
twee voor nieuw samengestelde gezinnen. En
misschien nog een paar toetsen voor de oma’s
en de opa’s ook. Alras een nummer of zes dus.
En voor de politie. En voor Child Focus. Zit je dus
al snel aan... een gewone GSM. Wist ik veel dat
die GSM in feite al 50 jaar eerder was uitgevonden! WTF. WCA. IHONG! Ik vind vaak dingen uit
die er al zijn of bij nieuwe uitvindingen heb ik
het gevoel van: dat had ik ook wel gekund. De
meeste mensen zullen dat gevoel wel hebben.
HIGON (heb ik gelijk of niet?)
En zie: enige tijd na mijn verlicht idee begaf ik
me naar de multicultimarkt van Anderlecht. En

wat zag ik daar? Een Marokkaan met gsm. Dat is
hier geen racisme hé, daarvan kan en mag je mij
in deze niet verdenken. Dat getuigt hier van respect. Want dat is doodgewoon de realiteit: qua
nieuwe media hebben allochtonen en nieuwe
Belgen een voorsprong van enkele lichtjaren op
de autochtone Belgen. Er was wat volk dat raar
opkeek van zo’n ding (dat was nog een groot
model: zo’n soort baksteen met een zwabberantenne aan) maar ik dacht onmiddellijk: dat
wordt de max, dat gaat hier geen vijf jaar meer
duren of elke Belg heeft zo’n ding.
Maar WTF zou ik in hemelsnaam met een gsm
kunnen aanvangen?

CU morgen
De eerste gsm in huis was die van mijn madam.
Die kwam er zelfs op mijn initiatief (die gsm,
hé. Mijn madam ook – versta me niet verkeerd)
Haar moeder was op de sukkel, mijn vader regelmatig in de lappenmand, op rits van de
ene kliniek naar het andere hersteloord en tussendoor nog wat naar de shopping. Enfin, ge
kent dat wel: nooit in haar kot. Je kan dan zoals
in de oertijd blijven werken met briefjes op de
keukentafel, maar een telefoontje is dan toch
wat aangenamer, niet? Nadien een gsm voor
de dochter. Want: studeren in Antwerpen betekent met de trein. En ook toen al werd de aanzet gegeven tot ‘met de trein rijden is altijd een
beetje lijden’. We moesten niet op ons ongemak
blijven zitten wanneer de trein weer eens een
kwartier vertraging had. Want wat kan er niet
op vijftien ellenlange minuten allemaal met
een jong meisje gebeuren? Als ze haar fraksken maar goed dichtdoet. En met de dochter
volgden de andere kinderen. Uiteraard eerst de
zwarte producten: elke zichzelf respecterende
neger heeft ‘ginderachter’ minstens twee GSM’s,
toch. En later volgden ook de witte producten.
En de afspraken werden stipt nageleefd. Bij elke
onvoorziene uitgestelde thuiskomst werd er
een berichtje verwacht. Tot het zo slaapverstorend werd om elk half uur van de nacht gewekt
te worden met een SMS gaande van ‘laatste
trein gemist.slaap bij x.morgen met 1ste trein
thuis’ tot ’veel te plezant hier.kom nog niet.CU
morgen.’ dat we ook die regel maar afschaften.
Uiteindelijk: tegen het noodlot kan je je nog zo
goed wapenen: als ze de emmer over je hoofd
gieten, word je nat. Het was natuurlijk wel een
raar zicht als thuis – tijdens een van de zeldzame

gezamenlijke maaltijden – een belletje rinkelde
en plots iedereen naar de broekzak begon te
tasten.
Uiteindelijk was ik dus nog de enige GSM-loze.
Niet dat ik daar rouwig om was: het ontsloeg
mij van rechtstreeks contact met de troepen en
berichten werden mij al min of meer gefilterd
(sommige zelfs al echt gekleurd) doorgespeeld
door mijn administratieve directrice. Voor mij
was de vaste lijn nog heilig. Voor mij mocht het
leven nog een beetje verrassing inhouden. Voor
mij hoefde je niet constant bereikbaar te zijn.
Maar ja, ’t kan verkeren hé, en Paulus moest ook
eerst van zijn paard gebliksemd worden vooraleer zijn ogen opengingen, nietwaar? En was het
bij Paulus een elektrische ontlading, bij mij was
het een op het nippertje ontweken ander soort
ontlading.

Sterk in de korte sprint
Ge moet weten dat ik nogal zwakke darmen
heb. Mijn lijfarts heeft me daaromtrent echter
al gerustgesteld: bij de helft van de bevolking
is het soep en bij de andere helft zijn het kasseien. Ik behoor al jaren tot de soepmakers van
huisuit. Niks om wakker van te liggen, maar in
bepaalde omstandigheden, laten we zeggen,
toch wel een beetje vervelend. Het houdt een
mens wel scherp, want je weet dat je bijwijlen
sterk moet staan in de korte sprint. En wanneer
dan de hamstrings of de achillespees het wegens te weinig training laten afweten, zou je wel
eens met twee problemen tegelijkertijd kunnen zitten. Gelukkig word je meestal verwittigd
wanneer er een race zal plaatsvinden. Je wordt
als het ware uitgenodigd. Het is net zoals bij een
onweer: het begint met wat gerommel in de
verte. Maar je mag er evenwel niet tè gerust in
zijn, want dat onweer kan ook razendsnel naderen. En als dan uiteindelijk of compleet onverwacht het startschot valt, heb je best je snelste
loopschoenen aan. Er zijn echter ook donderslagen bij heldere hemel. Die zijn gevaarlijkst.
Een dergelijke donderslag veroorzaakten mijn
darmen een tiental jaren geleden toen ik een
avondwandeling maakte met mijn hond, merk
Husky, bekend als onovertroffen, nooitaflatende
sledehonden. We zaten allebei in zo’n uitmuntende vorm dat ik met graagte nog een lus aan
onze dagelijks vijf kilometer lange avondwandeling toevoegde. Breedstraat, Nieuwe Molenstraat. Spoorwegwegel naar Nieuwkerken. En
<<<
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aan de Uilestraat sneden we een bijkomende
lus aan die ons over de terreinen van FC SintNiklaas moest leiden. En net aan die terreinen
overviel me de donderslag bij heldere hemel.
Zomaar zonder verwittigen. Geen nood echter.
Geen paniek in de gelederen onder de gordel:
een paar honderd meter verder bevond zich immers de kantine van FC Sint-Niklaas. En iedereen
weet: waar een kantine is, is een toilet. Tot mijn
grote verbazing – zeg maar regelrechte ontsteltenis – was de kantine gesloten. Er waren ook
geen trainingen aan de gang. This walk seemed
to become my personal desert storm.

Sleephond
Daar stond ik dan, in the middle of nowhere
(hoe kan je Nieuwkerken op een doodgewone
weekdag na zeven uur ’s avonds anders beschrijven?) een dik uur stappen verwijderd van
mijn thuishaven, met een hond die plots ook
niet veel zin meer leek te hebben in een geforceerde mars en meer en meer een sleephond
werd. En zijn baas met een broek vol goesting,
zij het langs de verkeerde kant.
Zelden heeft een terugtocht langer geduurd.
Zelden heb ik me slechter gevoeld. Zelden heb
ik mijn hond meer verwenst. Zelden zijn er minder café’s op mijn pad geweest, en die die er
waren zijn zelden meer gesloten geweest. Aanbellen bij een inboorling was echter ook geen
optie want dan had ik gegarandeerd een klacht
wegens overlast aan mijn been gehad: geluidsen geurhinder.
En zo ondervind je dan dat karakter helpt: nie
pleujen, niet opgeven, op de tanden blijven bijten, de lichaamsopeningen zo lang mogelijk gesloten houden. Afleiding zoeken. Zinnen op iets
anders zetten. Verstand dan maar op nul proberen zetten. Jezelf ervan overtuigen dat pijn maar
een gevoel is. En dat veel mensen het nog veel
slechter hebben dan jij. Dat er veel mensen misschien zelfs veel geld zouden willen geven om
hier en nu in jouw plaats te zijn. Maar voelen dat
het niet helpt. En uiteindelijk rest nog één allesoverheersend gevoel: de liefde voor de pot.

Finalement: een moderne man
Met toch wel enige trots wil ik niet verder van
uw medeleven profiteren en kan ik u melden
dat ik een overwinning uit de brand wist te slepen. ’t Was nipt, maar scoren kan je even goed
in de laatste minuut. Ik kon gaan zetelen in de
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roes van de overwinnaar. “Yes, now I can” en
ik liet me eens goed gaan. Deze keer was het
avontuur goed afgelopen, maar mijn madam
die tot twee verdiepingen lager kon meegenieten van mijn intestinaal concert trok er een drastisch nieuw mediaal besluit uit met argumenten
waartegen niet veel in te brengen viel en met
als gevolg een reeks beschermende maatregelen ten behoeve van mijn persoon. Het begon
alvast met volgend axioma onmiddellijk na mijn
concert toen ik nedergedaald was ter helle –
nauwelijks verrezen uit de doden -: “Ge zijt ook
gene mens om alleen te laten, hé”. Dat was de
start. Met daaraan gekoppeld volgende maatregelen: bij het eerstvolgend bezoek aan de
Shopping (volgende dag dus al) ging mijn madam haar allerliefste een mobieltje kopen dat hij
dus steeds op zak diende te hebben bij extramurosactiviteiten zoals daar zijn: ten eerste de
wandelingen met zijn hond (En moet dat zo ver?
En zo veel? Ge gaat dat beest nog doodwandelen!) en ten tweede zijn fietstochten (En koopt u
ne keer nen deftige velo, dan rijdt ge zoveel niet
plat – tegen zoveel gebrek aan kennis durfde ik
op dat moment zelfs nog niets inbrengen).
Over het op zak hebben van het mobieltje bij
autoritten werd wijselijk gezwegen. Gezien de
staat van ons wagenpark op dat ogenblik was
verwittiging van het thuisfront wegens een ongeval ten gevolge van hoge snelheid compleet
ondenkbaar. Blikschade diende evenmin te worden gemeld, hooguit wat roest dat er was afgevallen. Nooit zo’n veilige ‘bolides’ als mijn twee
minibussen meer gehad.
Daarmee was de laatste dam tegen de GSM gebroken en werd ik op slag een moderne man.
Ging ik plots meer geld uitgeven aan SMS-jes?
Begon ik plots meer te bellen? Nee, maar ik
moet wel toegeven dat sindsdien een fietstocht
meer feest is dan voorheen: ik weet dat mijn
sportdirectrice mij razendsnel zal komen depanneren indien nodig.
Sindsdien kan ik zolang tv-kijken als ik wil, kan
ik via mijn laptop overal en wanneer ik maar wil
smartscholen, schoolonlinen en webmailen en
houdt mijn gsm me op de hoogte van de stand
in allerlei sportwedstrijden.

Wel handig al die spullen
Ben ik nu een beter mens geworden dankzij al
deze nieuwe spullen? Neen, maar ik ben er zeker
geen slechter mens door geworden. Misschien

ben ik er wel een ander mens door geworden?
Dat weet ik nog zo zeker niet. Ik zal eeuwig respect voor mijn spullen blijven hebben: zo kon
ik enkele jaren geleden nog niet zo snel afstand
doen van een gsm die door mijn madam vakkundig naar de k... was geholpen: in haar ijver
haar kampioen alle dagen met een kakelfrisse
uitrusting op fietspad te zien vertrekken was ze
erin geslaagd ook mijn gsm mee te wassen. Drama? Neen: even een kwartiertje drogen op de
stoof en het ergste leed was geleden: er waren
maar twee knoppen verzopen, dus een sms’je
sturen zonder ‘qrs’ en ‘stu’ was wel moeilijk,
maar het gaf aan mijn berichtjes de raadselachtige touch die zo fel in de liefde gewaardeerd
wordt. En de krenterigheid gekoppeld aan het
wantrouwen tegen vernieuwingen ben ik vast
ook nog niet kwijtgeraakt. Digitale tv? Heb ik
me toch enkele jaren tegen kunnen verzetten.
Een laptop kopen in plaats van verder te knoeien met een notebook uit de nineties? Tot voor
twee jaar kon ik geen afstand doen van mijn
klein machientje.
Maar kom, het leven is er een pak gemakkelijker
mee geworden, niet? We zagen wel eens over
ingewikkelde wachtwoorden en vastlopende
programma’s, maar een online rapportprogramma op de computer is toch een verbetering
tegenover de handgeschreven versies uit de
middeleeuwen, hé. En wanneer nu een leerling
een tuimelperte maakt op een of andere uitstap
hoef je niet meer te zoeken naar een café in de
buurt om de school van de feiten op de hoogte
te brengen of de hulpdiensten te verwittigen.
En als we eens wat spektakel in de les willen is
het maar even een beamertje aanzetten en er
loopt een filmpje in de klas. Had je vroeger eens
moeten proberen, zelfs nog in de tijd van de
‘Schooltelevisi’.
En nu nog rap wat ‘Googlen’ naar een oplossing
voor mijn lekke banden, de draad van mijn grasmaaier en mijn plintje in de badkamer.
Herman Schack

verbondenheid
Solidariteitsactie ten voordele van Ti Solèy Leve

Sfeer en diepgang

Wat doe je in het College als een zestal leerkrachten met sterke verhalen en veel schrijnende beelden terugkomen
van een inleefreis naar Haïti? Simpel, je zet voor dat land tussen de krokus- en paasvakantie een solidariteits
project op om de plaatselijke werking daar te ondersteunen. Hoewel, ... simpel?
Studio Wadist op de speelplaats

De beslissing om éénmalig Ti Solèy Leve te steunen, een project dat werd opgezet door Jeannine De Beleyr (jaja, tante van...) is niet over één
nacht ijs gegaan. Ook Broederlijk Delen vierde
immers haar 50-jarig bestaan en met BD hebben we na al die jaren toch een stevige vertrouwensband opgebouwd.
De concrete verhalen en het heel specifieke
project rond wegenbouw in het noorden van
Haïti gaven de doorslag om dit schooljaar toch
het project van Jeannine te steunen. Maar voor
wie eraan mocht twijfelen: BD wordt voor volgend jaar nu al in de steigers gezet.

Veel voorbereidingswerk
Onze beslissing impliceert wel pakken extra
voorbereiding. Broederlijk Delen voorziet ons
steeds van concrete activiteiten en werkmateriaal. Wij moeten het nu stellen zonder dat alles.
Vanaf januari komen dan ook heel wat mensen
op het College in een vergader- en voorbereidingsdrukte van jewelste.
Er wordt een stevig concept op poten gezet: na
de krokusvakantie zal de speelplaats meer dan
een week lang als het Haïtiaans dorpje waar
Jeannine werkt, dienst doen. En iedere dag belichten we vanuit Studio Wadist een specifieke

plaats in het dorp: de rivier, de weg, de ziekenzaal, het voetbalplein en de marktplaats. Er zal
op de speelplaats iedere dag rond deze plaatsen een wervelende activiteit plaatsvinden.

Actie en sfeer alom
Zo vindt op maandag 21 maart onder een stralende hemel (bedankt, heilige Clara! Ik hoop
dat de eitjes smaken) een carwash plaats op de
speelplaats, waarbij 18 leerkrachten hun auto
toevertrouwen aan de wassende handen van de
leerlingen. Meer dan 100 vrijwilligers steken hun
handen uit de mouwen om de toch wel zeer
modderige auto’s van de leerkrachten te reini<<<
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gen. Men vraagt zich af op welke wegen sommigen zich wel begeven. Zelfs mensen uit de
OKAN-klas komen met geestdrift spontaan hun
diensten aanbieden. Hoewel sommige auto’s er
vuiler uitkomen dan voorheen (sorry mevrouw
Van Lemmens, maar het lag aan uw auto en
het was gelukkig maar voor de spotprijs van 10
euro) hebben de wassers geen krassen gemaakt
of spiegels gebroken. Een opluchting... en 180
euro binnen voor het project.

ciat 6LWib, hopelijk hadden jullie geen opmerkingen op de bediening? Brood en spelen op
die dag, want na het solidair maal: een stevige
pot vrouwenvoetbal. De vrouwelijke leerkrachten hebben bewezen dat ze met hun voeten op
‘een bal kunnen trappen’ maar daarmee is ook
alles gezegd. Proficiat voor de overwinning aan
de dames-leerlingen. We zullen de nederlaag
van het leerkrachtenteam maar op het pakje
van de keeper steken...
Allemaal in één auto!

Sommige leerkrachten willen de volgende dag
ervaren hoe een Haïtiaanse autorit aanvoelt.
Ze moeten met zoveel mogelijk mensen plaats
nemen in een autowrak. De leerlingen kunnen
een gokje wagen hoeveel weldoorvoede leerkrachten in een aftandse Volkswagen kunnen.
Voor sommigen een claustrofobische ervaring,
voor anderen gewoon een momentje met wat
minder lucht.

Sober maal: een echte voltreffer
Het traditionele solidair maal breekt opnieuw
records met 537 deelnemers. Niet verwonderlijk
als je kans maakt op een uitzonderlijk arrangement waarin je de maaltijd kunt nuttigen in de
priesterrefter met bediening van de DirectieDrievuldigheid. Het viel hierbij op dat meneer
Roggeman opvallend goed staat met een
strikje. Waarom niet iedere dag dit strikje aan,
mreneer Roggeman? Waarschijnlijk wil onze
directeur niet geassocieerd worden met Elio Di
Rupo, maar beider haartooi is zo verschillend
dat je die twee echt niet kunt verwarren. ProfiStijn Verhaeghe in de LO-les:
VIP-arrangement-prestatie

Vrijdag 1 april. Dag van flauwe grappen. In een
wervelende en educatief totaal onverantwoorde kookshow voor 5 & 6 proberen drie godsdienstleerkrachten het hart van de mooiste
vrouw van het College voor zich te winnen. En
wie kan die mooiste vrouw anders zijn dan de
immer friszoete lelie mevrouw Dejonghe? Zij
heeft haar naam niet gestolen. De leerlingen
krijgen een recept om eend met whisky te bereiden, veiligheidstips voor in de keuken (‘wat
te doen als je een vinger afhakt?’) en erotisch
getinte flauwe grappen over ‘pousse-cafés’. Met
een speciaal boemlala-lied maakt meneer Beyaert zijn naam volledig waar, niet zonder schade
en vooral schande aan bepaalde lichaamsdelen
van zijn medekoks. En mevrouw Dejonghe, die
amuseerde zich zo kostelijk, dat ze geen keuze
kon maken tussen de drie doldwaze koks. De
auteur van dit artikel, getuige van dit alles,
meent echter dat mevrouw Dejonghe toch een
geheime voorkeur voor de heer Caulier toonde,
niet? Of is dit pure speculatie?

Straffe toeren
Iedere solidariteitsactie kent zo haar helden, die
uitzonderlijk engagement aan de dag leggen.
Wat te denken van Emilie Borms, die voor de solidariteitstocht op haar eentje 500 euro ophaalt?
De Haïtianen zijn jou zo dankbaar Emilie... en wij
stomverbaasd. Er zijn leerkrachten die me in het
oor fluisteren: ‘We voelen ons om de één of andere reden bijna beschaamd tegenover haar...’.
En wat te denken van 6 HWb, die bereid waren 24 uur les te volgend en in het holst van de
nacht mystieke raadsels van de godsdienstleerkrachten probeert op te lossen.

net voor de paasvakantie. Het wordt een rijke
viering, met veel beeld- en klankmateriaal
maar ook met rijke symbolische diepgang.
De woorden uit het Johannesevangelie ‘Ik
ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ zorgen voor een ingetogen sfeer, zeker als op de
achtergrond het gebroken Christusglasraam
van de kathedraal in Port-au-Prince verschijnt:
Christus, Hij die zelf werd gebroken en toch...
leefde. Tijdens de laatste viering gaan we live
naar Haïti en krijgen we contact met een jarige
Jeannine, die niet goed weet wat zeggen van
dankbaarheid. In ieder geval zal het opgehaalde geld goed van pas komen, want na de door
de media druk belichte aardbeving wordt Haïti
nu getroffen door extreme droogte, maar wie
is daarvan op de hoogte?
Na dit alles is er maar één conclusie mogelijk:
solidair mogen zijn is een feest, is sfeer maken,
is gezelligheid. Dat we daarbij méér dan 17.000
euro hebben opgehaald is mooi en spectaculair. Maar hoeveel rijker zijn wij zelf niet geworden na het afleggen van deze solidaire Weg, die
Waarheid en Leven is, voor ieder van ons?
We kunnen best afsluiten met enkele Creoolse
woorden van Jeannine zelf:
Mèsi anpil pou tout sa nou te fè a,
Se pou Bondye beni nou byen beni, si pou l bay nou
Kè kontan an kantite!
Dit uit het Creools vertaald:
Dank om veel! Moge God jullie allen zegenen,
moge Hij jullie een hart van tevredenheid schenken,
in overvloed!
Fré Caulier

Sterke vieringen
Traditioneel worden de acties afgesloten met
een spirituele viering, donderdag en vrijdag
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vakantie(zomer)vraagjes

Zomervraagjesleerlingen
Judith De Smet, 1Ab

Verslaafd aan vakantie
Voor mij is vakantie de leukste periode in heel
het jaar!
We gaan samen met familie op reis naar de
zon en met vrienden afspreken om plezier te
maken! Ook verjaar ik in deze periode, heel
leuk als het mooi weer is, maar ook handig dat het niet op een schooldag
valt: je kan langer opblijven, ...
Maar vakantie mag voor mij ook rustig blijven: lang uitslapen, op een ligstoel in de zon gaan liggen en zonnen, ... Als je het woord vakantie in mijn
buurt uitspreekt, zie ik de zon al voor me... Het strand... De zee... De warmte... De lachende gezichten...
Ik ben gewoon verslaafd aan vakantie! Als er iets is waar ik naar uitkijk, is
het de vakantie wel!

duinen rond zwevend in de wind. Cultuurtochten en pittoreske dorpjes verkennen, mogen ook zeker niet ontbreken in onze vakantie.
Heel het jaar lang hou ik me al bezig met het plannen van deze GV. Ik wil
dan ook veel afspreken met kameraden om de vriendschapsbanden te
versterken. Zo doe ik een zomerkamp met een paar leuke meisjes van op
school. Daarnaast bedenk ik al plannen om vroegere boezemvrienden op
te zoeken, van mijn vroegere school, mensen die ik heb leren kennen op
reis...
Want reizen doen we ook vaak in de vakantie. Dit jaar hebben we een
reisje gepland naar Sicilië. Dat is mijn lievelingsland: ik hou van de zon, het
warme klimaat, de vriendelijke en de onbezorgde mensen, de mooie cultuurelementen en het rustige leven. Bovendien bevalt de Italiaanse keuken
me heel erg, meer specifiek de heerlijke, in verschillende vormen, smaken
en kleuren voorkomende gelatto’s. Dit jaar gaat het een extra spannende
reis worden omdat de Etna langzaam weer ontwaakt.

Amber Bals, 1Ab

Lynn De Saegher, 2MWd

Schoolboeken aan de kant!

Superleuk!

Vakantie is voor mij vooral ontspannen en plezier maken. Er gaat niets boven twee maanden
zomervakantie met veel zon, natuurlijk! Ik leg
mijn schoolboeken aan de kant en het feest
kan beginnen!
Als het vakantie is, ga ik graag weg. Ik ben nu éénmaal het type dat niet
graag thuis zit. Deze vakantie ga ik samen met mijn gezin voor 14 dagen
op reis naar Zuid-Frankrijk. We huren daar een vakantiehuis met een mooi
zwembad gelegen in een gezellig dorp. We gaan daar leuke uitstappen
maken en de buurt verkennen. In de vakantie spreek ik ook graag af met
een groep vriend(inn)en om samen naar het Ster of de cinéma te gaan. Ik
kijk alvast uit naar deze vakantie!
Charlotte De Puydt, 1Ab

Vakantiemees
Voor mij is vakantie genieten van al het moois
uit het leven. Zonder zorgen een hele dag doen
wat ik graag doe met de mensen die me liefhebben. Wanneer ik thuis ben, lees ik graag enkele boeken of amuseer ik me met mijn zus en
huisdiertjes buiten in de tuin. (je zou dus kunnen stellen dat ik een vakantiemees ben: de vogelsoort tussen een reisduif en huismus). In de vakantie wil
ik graag veel sporten en me ontspannen, het gezellig maken met vrienden
of familie. De sporten die ik graag beoefen op vakantie zijn zeilen en surfen
aan zee. Ik hou ervan dat de wind in mijn haren speelt en de opspattende
golven tegen de romp van mijn boot slaan en zo mijn gezicht verfrissen.
Maar een tochtje met een motorboot zie ik wel zitten en ook zwemmen in
de golven van de zee met een bodyboard. Verder loop ik graag uren in de

Voor mij betekent vakantie leuke dingen doen
met familie en vrienden. CM-kamp en turnkamp is altijd superleuk! Vandaar dat ik het reizen toch verkies boven het thuis blijven. Maar
ook thuis is het altijd leuk! Samen met de buren maken wij van de vakantie ook altijd een feestje.
In deze ‘grote vakantie’ zal ik niet veel thuis zijn. We gaan met de familie
op weekend en met onze vriendengroep van op school gaan we op cmkamp naar Italië.
Samen met mijn mijn vriendinnen van de turngroep ( Jong & Blij ) gaan we
op stage in Kalmthout. Dat is ook altijd heel leuk!
Ik ga ook samen op reis met een goede vriendin! Dat zal ook wel leuk worden! Ik kijk al uit naar de vakantie!
Louis Deschuttere, 3Lc

Maar 10 dagen thuis!
Vakantie is voor mij... eindelijk geen school
meer en vooral het doorbreken van de dagelijkse sleur. School is nodig maar af en toe vakantie is toch mooi meegenomen. Ik ben zowel een reisduif als een huismus maar dan wel
een buitenhuismus. Ik ga graag op reis om eens een andere streek te leren
kennen en voor het mooie weer. Als ik thuis ben vind je mij meestal buiten
want ik ben een echte ravotter. Het liefst bouw ik kampen in de bossen
samen met een aantal vrienden.
<<<
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Ik droom ervan om samen met mijn vrienden ergens een weekendje te
kamperen. We zijn al volop plannen aan het maken. Hopelijk lukt het!
Deze vakantie ben ik hoop en al een 10-tal dagen thuis. Eerst ga ik met
de derdejaars naar de Cévennes. Dit wordt vast en zeker een supercoole
week. Mijn ouders komen me ginder oppikken en dan blijven we nog een
weekje in de streek samen met familie. Dan volgt nog een weekje Toulouse met ons vijf. Nadien een weekje thuis om daarna op chirokamp te vertrekken tot 11 augustus. We trekken naar Malmédy met de fiets. Een flinke
rit maar gelukkig zijn mijn spieren opgewarmd van de Cévennesreis. Na
een goedgevulde en waarschijnlijk slapeloze week zijn we al bijna half augustus. We eindigen de grote vakantie meestal met een weekje Provence.
Daar ontmoet ik elk jaar mijn goeie vrienden Antoine, Tommy en Elliot. Dan
nadert 1 september en ik kan het bijna niet geloven maar dan start ik al in
het vierde jaar.
Jasper De Pauw, 4Wc

Zin om eens af te komen?
Bij vakantie denk ik spontaan aan warme stranden, hoge palmbomen, koele drankjes en verre
landen. Vakantie is op en top ontspannen. Ik ga
jammer genoeg dit jaar niet buiten de landsgrenzen. Dit jaar ga ik met mijn broer en ouders
naar een klein dorpje in Duitstalig België. Niet de bestemming die ik voor
ogen had, maar er is altijd volgend jaar nog. Ik zou liever ergens naar OostEuropa gaan. Kroatië en Slovenië staan al een tijdje op mijn lijstje. Misschien
mag ik over twee jaar zonder ouders met een vriendin naar Kroatië gaan. We
zijn van plan om daar met een tentje rond te trekken en zo een stuk kustlijn
van Kroatië af te gaan. Enkel nog goede argumenten vinden om mijn ouders
te overtuigen natuurlijk, maar dat zijn zorgen voor later.

te kopen. Dan heb je de twee ineen, maar dat is natuurlijk iets duurder
en iets langer sparen. Jammer, want de affiche van Pukkelpop ziet er zo
verleidelijk uit. Volgend jaar beter zeker?
Jeff De Maeyer, 4Wb

Hoe meer hoe beter!
Als de vakantie daar is, zijn er ineens ook een
hele resem dagen die gevuld kunnen worden.
En natuurlijk is het ook wel eens leuk om een
paar dagen weg te luieren en even te vergeten welke dag van de week het is, maar zo’n
vakantie doet achteraf gezien nogal hol aan. Ik weet wel dat ik dagen aan
een stuk niets gedaan heb, maar daar zal ik nu niet bepaald iets van meedragen. Vandaar dat ik besloten heb om mijn vrije dagen in te vullen onder
het motto ‘hoe meer hoe beter’. En als je veel onderneemt in de zomer,
lijkt hij gegarandeerd langer te duren. Dat is wel geen substituut voor extra
vakantie, maar alle beetjes helpen.
Als het gaat over specifieke plannen – al denk ik niet dat iemand zich in
mijn bezigheden zal interesseren, maar wie ben ik? – dan is het elk jaar ongeveer hetzelfde schema. Geen enkele vakantie is compleet zonder zowel
een CM-kamp als een kamp met de chiro. Naar traditie voegen we daar
elk jaar ook nog een reis naar een land naar keuze (liefst een met schoon
weer) aan toe. Aangezien de boog niet altijd gespannen kan staan, kunnen
er daarna nog zo’n twee weken besteed worden aan rust en het ineenstorten van alles dat ik vorig schooljaar – al dan niet vrijwillig – geleerd heb. In
die twee weken kan ik dit jaar dan naar Pukkelpop gaan, want ja, thuiszitten is wel leuk, maar het gaat snel genoeg vervelen.
Shauni Guinée, 5SPW

Elk jaar ben ik eind juli ongeveer twee weken op reis. Dat is natuurlijk wel
leuk, maar toch ben ik opgelucht om terug thuis te komen. Niets kan mijn
thuisgevoel vervangen. Ik ben wel graag thuis eigenlijk. Gewoon zitten en
niets doen doet eens deugd. Om lekker lui te zijn.
Dit wil niet zeggen dat ik een hele vakantie gewoon thuis in de zetel zit,
integendeel. Ik speel tennis op competitief niveau en dat slokt toch veel
tijd op. Ik doe ook mee met enkele tennisstages. Elke dag ongeveer vier à
vijf uur training gedurende vijf dagen. Op zo een tennisstage zit de sfeer
er altijd goed in. De dochter van mijn trainer is een goede vriendin van
me en met nog een paar andere mensen zetten we eens een tent op
en slapen we buiten, naast de tennispleinen, wat de volgende dag wel
grappig situaties oplevert door het slaaptekort. Naast tennis spreek ik
ook af met vrienden. Gewoon afspreken, niet echt fuiven en feesten. Zo
een type mens ben ik niet. Van mij mag muziek gerust als achtergrondmuziek en mogen de mensen wat verder van elkaar staan, niet zo dicht
op elkaar geplakt. Ik vind gewoon afspreken tien keer gezelliger. Echt
concrete plannen heb ik niet. Ik bekijk dat gewoon van dag tot dag. “Zin
om morgen eens af te komen?” “Ja, super” “Oké, tot morgen!”. Zo gaat dat
meestal bij mij in de vakantie. Festivals zitten er niet in voor mij dit jaar,
hoewel ik graag wil gaan. Mijn gsm is aan vervanging toe en mijn iPod
zeker; die hangt half uit elkaar. Ik ben dus van plan om een smartphone
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Grote vakantie?
Niet groot genoeg!
Bij het woord vakantie denk ik automatisch
aan zon, zee en strand. Ik zou niks liever hebben dan elke vakantie een beetje te gaan zonnen op een prachtig strand in het buitenland.
Hoewel een beetje de wereld gaan verkennen, al kamperend, zou voor
mij ook de perfecte vakantie zijn. Met ons gezin een gezellig reisje gaan
maken, zit er niet altijd in. Daarvoor zijn we met te veel. Maar nu ik oud
genoeg ben om een buitenlands reisje te maken met vrienden, wil ik dat
zeker en vast wel eens doen. In de vakantie doe ik wel steeds éénof twee
kampen, in het binnenland weliswaar.
Vorig jaar ben ik voor de eerste keer in mijn leven eens buiten Europa geweest. Een tocht langs de Amazone in Brazilië en Peru! (een reis die ik te
danken heb aan Kanakna Productions, Missie Amazone op VTM) Nu ik een
stukje van de wereld heb gezien, ben ik benieuwd naar meer. Dus vroeger
was vakantie voor mij thuisblijven en gaan zonnen aan de Belgische kust,
maar de komende jaren wil ik daar verandering in brengen!
Zoals ik al reeds gezegd heb ga ik dus elk jaar op kamp. Elk jaar op het
einde van augustus ga ik mee op kamp met het Jeugd Rode Kruis, een
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jeugdbeweging met hier en daar wat EHBO. Dit jaar ga ik voor de eerste
keer mee als leiding, spannend! Er kruipt heel wat voorbereiding in, in zo’n
kamp. Maar voor die kindjes steek ik er graag tijd in. Meestal ga ik ook nog
op legerkamp, maar dat zit er dit jaar niet in.
Want deze keer heb ik vakantiewerk in de OKay voor de maand juli, voor
de eerste keer. Ik heb al een proefweek gedaan en ik zie het wel zitten.
Niet echt een droomjob, maar met de centjes die ik verdien kan ik wel wat
leuks gaan doen achteraf.
Aangezien ik dus ga werken en op kamp ga heb ik ongeveer zo’n drie weken voor andere dingen. Die tijd zal ik vooral besteden aan voetbal. Ik zou
graag elke week willen bezig zijn met voetbal, zodat ik blijf bijleren. Onze
ploeg, de dames van Moerbeke, beginnen daarom al vroeg met de trainingen. We kunnen ze gebruiken...
Anderzijds zal ik ook wel een paar keer gaan shoppen met vriendinnen.
Eens afspreken met de ‘cast’ van Missie Amazone. Een paar keer uitgaan zit
er ook zeker in.
De grote vakantie is maar net groot genoeg, ik hoop dat iedereen ervan
kan genieten!
Wout Backaert, 5LWIb

Zo wat alles wat ik anders
niet kan doen
Vakantie is doen waar ik zin in heb, vrij zijn van
een al te strakke planning en alle impulsiviteit
naar boven laten komen. Toch is mijn vakantie liefst zo goed mogelijk gevuld. Ik ben heel
graag bezig en zie er nooit tegenop om enkele dagen mijn eigen nest te
verlaten en de wereld in te trekken. Op reis gaan is altijd leuk, maar ik ben
toch ook steeds blij wanneer ik even terug thuis ben. Een dag is pas echt
geslaagd wanneer ik erna kan zeggen dat ik toch echt wel veel heb gedaan. De vakantie is voor mij meestal dan ook hét moment om dingen te
doen waar ik het in het schooljaar te druk voor heb en te merken dat ik
nog steeds een zee van tijd over heb, waarin ik me weer kan afvragen wat
ik nog zou kunnen doen.
In de vakantie doe ik zo wat alles wat ik anders niet kan doen. Dit jaar zou
het misschien zelfs kunnen dat ik begin juli mijn kamer nog eens onder
handen neem en hem een likje verf geef. Elk jaar ga ik met mijn ouders
op een actieve reis, waar toch voldoende rust in zit. Een enkele dag eens
naar het strand en er wat luieren, maar het merendeel van de tijd doen
we wel actievere dingen (mountainbiken, wandelen, raften, steden bezoeken...). Eind juli gaan we eerst een paar dagen naar Zuid-Tirol, om vervolgens met een reisorganisatie naar het Ötztal in Oostenrijk te gaan. Kampen
geven toch steeds een ander gevoel en zijn dan ook het uitlaatmoment bij
uitstek. Deze vakantie ga ik weer windsurfen met Bloso. Ervaring heeft me
geleerd dat rond die eerste periode in augustus wind niet zal ontbreken.
De week erop zal ik zelf als monitor 10-13-jarigen begeleiden op een avonturenkamp in Bloso-centrum ‘De Rhille’, waar ik zelf jarenlang heb paard
gereden. Tot slot trek ik met 12-jarigen naar Noord-Nederland om hen een
spetterend waterkamp te bezorgen. Tegen dan is het al eind augustus en
begin ik weer volop te volleyballen. Da’s jammer genoeg meestal ook het
moment waarop ik begin te beseffen dat het er weer bijna op zit.

Leslie Van Britsom, 6HWb

2 X Londen!
Vakantie voor mij? Voor mij staat vakantie gelijk
aan tijd. Door het jaar heen heb ik altijd het gevoel dat ik mezelf achterna aan het hollen ben.
Niet dat ik niet hou van die chaos (een mooi
voorbeeld daarvan is mijn cursus wiskunde).
De vakantie geeft dan een tijd die ik zelf kan invullen. Ik ben gek op reizen
en cultuur opsnuiven, in de vakantie probeer ik dan zoveel mogelijk erop
uit te trekken.
In juli trek ik er een weekje op uit met wat klasgenoten. Daarna ga ik drie
dagen met mijn vriendje de cultuur opsnuiven in Aalter (in een oud filmhotel, jawel!). Mijn ouders verdwijnen ook twee weken op reis waardoor
ik alleen thuis zit (wordt nog vervolgd...). Er worden plannen gemaakt om
dan met Pieter De Pauw net over de grens een paar dagen vertier te gaan
zoeken (onder het motto ‘Ver genoeg waar ze ons niet kennen.
In augustus ga ik aan de slag om wat centjes te verdienen. De combinatie
met de Lokerse feesten valt dan wel op te merken aan mijn dalende werkprestaties. 18 Augustus is het tijd voor Pukkelpop! (jawel, ik had mijn ticket
nog op tijd). Begin september ga ik een week met mijn vriendje naar Londen, en het toeval wil dat ik daarna ook met (mijn beste vriendin) Melissa
Van Dam naar Londen ga! Wie wil nu geen twee keer Oxford Street doen?
Daartussen zou ik Crammerock nog een bezoekje willen brengen. Mijn
laatste activiteit zullen de verkenningsdagen zijn van mijn richting, drie dagen op ‘kamp’ met mijn toekomstige ‘aula’-genoten. Spannend!
Melissa Van Dam, 6HWb

Ik-ga-op-reis-en-ik-neem-mee:
...
Laten we het erop houden dat ik een huismusachtige reisduif ben. De reden waarom ik zo
graag reis is omdat ik me overal snel thuis voel.
Maar op een bepaald moment ga ik mensen
beginnen missen. Het doet in de vakantie wel eens deugd een dagje thuis
te zijn, maar dat moet voor mij echt maar een dagje zijn . Anders begin ik
me te vervelen en word ik gefrustreerd. Ik heb er nood aan vrijheid te voelen en op weg te zijn. En hoewel ik de warmte van thuis soms heel aantrekkelijk vind en hier ook van kan genieten, ben ik liever op weg om dingen te
doen en ergens mee bezig te zijn.
Nu ik de gezegende leeftijd van 18 jaar heb bereikt, opent dit heel wat perspectieven. Eerst en vooral het feit dat ik op 1 september ’s ochtends om
08u25 aan het rondhuppelen ben in dromenland en niet in de gangen van
het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. (Niets beseffend dat er ooit een dag gaat komen wanneer ik dat rondhuppelen in de gangen op 1 september ga missen.) Ook ga ik kunnen rondrijden, best niet huppelen, met de auto. Zolang
ik niet tegen palen rijd en fietsers heel laat, kan dat ook leuk worden!
Wat reizen betreft merk ik in mijn vriendenkring op dat er een merkwaardige tendens is, namelijk dat kinderen niet meer mee op reis mogen van de
<<<
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ouders. Nu, mijn oudjes hebben mij vriendelijk meegevraagd op reis naar
Duitsland. En als ik een gratis reis aangeboden krijg ga ik die natuurlijk niet
afslaan. Ik heb ook besloten ervan te genieten zolang ik mee mag gaan,
voor mijn vader en moeder het besluit nemen mij te verbannen uit hun
reisleven. De oorzaak van het ik-ga-op-reis-en-neem-zeker-niet-mee-mijnkind- fenomeen blijft me echter een raadsel.
Deze zomer ga ik werken in een kledingszaak om mijn geld dat ik daar verdiend heb te besteden aan... het kopen van kleren in dé klerenwinkelstad
Londen. Jawel! Ik ga op citytrip naar Londen! Natuurlijk heb ik iemand die
me vergezelt en dat is niemand minder dan Leslie Van Britsom. Leslie Van
Britsom is mijn steun en toeverlaat sinds het tweede middelbaar, vanaf het
moment dat ze op 1 september 2006 een cursusblad vroeg aan mij zijn we

Zomervraagjes

Nu mijn middelbare schoolcarrière erop zit kan ik bij de start van de vakantie niets anders doen dan terugblikken op de afgelopen zes jaar. Herinneringen flitsen voorbij en melige gevoelens komen naar boven bij het
typen van deze tekst, maar ik zal ze toch moeten onderdrukken aangezien
dit een vooruitblik moet zijn op de vakantie en geen afscheidsbrief aan het
SJKS. Na mijn vele ergernissen over de slogan van de school wil ik toch afsluiten met deze zin: Sint-Jozef-Klein-Seminarie, ik ga je ongetwijfeld missen, maar – zeker weten – ik ga mijn uiterste best doen om kwaliteit voor
de toekomst te zijn!

personeel

Gilbert Cant

Eline Franckaert

Bouwen, reizen en luieren

Joker in de wereld

Tijdens de grote vakantie vind ik het heerlijk
om op te staan zonder verplichtingen, zonder
dat je weet wat je die dag gaat doen. We zien
wel...
Anderzijds is het een gelegenheid om grotere
(bouw)projecten te kunnen aanvatten.
Kamperen in meer zuidelijk gelegen streken is er ook elk jaar bij. Hoewel
hier in Vlaanderen zeker ook wat te beleven valt, is een Franse of Spaanse
omgeving toch zeer uitnodigend om lange wandelingen of fietstochten
te maken op minder vlak terrein of om te lezen of te genieten van zon en
water.
Ik heb elk jaar het gevoel dat de zomervakantie veel te kort is geweest.
De zomervakantie is de gelegenheid om ongestoord te kunnen doorwerken aan bouwprojecten. Vroeger heb ik jaarlijks een deel van mijn woning
verbouwd: het dak, andere vloeren gelegd, kinderkamers in orde gebracht,
een grote regenput gemetst, ...
In het bouwverlof van 2008 en van 2009 heeft mijn zoon Bart een strobalenwoning gebouwd. Het houten skelet is door een aannemer rechtgezet.
De rest hebben Bart en ikzelf grotendeels geklaard. (fundering, strobalen
plaatsen, bezetwerk, elektriciteit...).
Ik vermoed dat in 2012 het huis van mijn dochter Nele aan de beurt zal
komen.
Boeken lezen lukt niet in het schooljaar. Op reis kan ik mezelf gemakkelijker
‘verplichten’ enkele boeken ter hand te nemen.
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onafscheidelijk! En dan, donderdag 18 augustus is het zover, de start van
het fantastische en vooral uitverkochte Pukkelpop! Hierover moet ik niet
te veel zeggen, gewoon dat het hoogstwaarschijnlijk geweldig gaat zijn.

Vakantie is voor mij de ideale gelegenheid
om andere culturen te gaan ontdekken en
me even helemaal onder te dompelen in een
andere leefwereld. Daarom ben ik ook amper
thuis te vinden tijdens de (grote) vakantie.
Deze zomer begeleid ik een 24-daagse reis met Joker naar Thailand. Er
staat vanalles op het programma: trekking bij de bergvolkeren in Chiang
Mai, cultuur opsnuiven in Bangkok, ontspannen op een exotisch eiland en
nog veel meer! Daarna ga ik ook nog twee keer naar Frankrijk: de eerste
keer kamperen met mijn vriend en de tweede keer op familiebezoek. De
momenten waarop ik thuis ben, breng ik vooral door met vrienden.
Hatice Bas

Genieten van visite
Vakantie betekent voor mij eerst en vooral
rust, maar zeker en vast ook genieten met familie en vrienden... .
Een aantal zaken zullen deze ‘grote vakantie’
zeker en vast gebeuren. Het eerste wat ik ga doen is een grote kuis bij mij
thuis. Alles op orde brengen, schoolmateriaal een plaats geven en ervoor
zorgen dat ik ‘proper’, op orde met de vakantie kan starten. Wanneer deze
opkuis is gebeurd begint de vakantie voor mij! Rust en genieten met een
reisje naar Parijs, de Ardennen en Turkije horen bij deze vakantie. Genieten
van de zon, de zee, het strand en uiteraard wat cultuur opsnuiven... . Mmm,
zalig!
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Tijdens vakanties is het belangrijk voor mij om ook te genieten met familie
en vrienden. Geregeld op bezoek gaan bij hen en hen zelf ontvangen horen dus bij mijn vakantie.
De bedoeling van vakantie voor mij is dus, net zoals altijd, plezier maken
en genieten van het leven. Ik kijk er nu al naar uit!
Uiteraard zal ik tijdens deze twee maanden vakantie de school, mijn collega’s en de leerlingen missen 
Johan De Smet

De campinggids
Vakantie betekent de vrijheid van niets moet
en veel mag; ik mag opstaan om 8 uur en ik
mag ook blijven liggen. Genieten van tuin en
schapen, konijnen en geiten. Bezoekje bij kinderen en kleinkinderen en vooral de bezoekjes
van hen bij ons. Een saunaatje thuis, een drankje op ons terras, liefst in de
zon. Ik houd van de zon. Vakantie is niet aan school moeten denken, twee
maand zonder de spanning van de klas. Vooral is vakantie voor mij reizen.
Drie juli trekken we er al op uit richting Frankrijk. Zoals elk jaar inspecteer
ik voor de Nederlandse campinggids ACSI (www.acsi.nl) 24 campings
in de streek van het meer van Arcachon. De grootste duin van Europa in
Pyla staat dan ook op het programma en mooie plaatsjes als Andernos,
Cap Ferret of de grootse oceaan. Ik bezoek die campings en controleer ze
op zo’n 180 aspecten: al of niet zwembad, hygiëne, speelmogelijkheden,
noem maar op ( koop de gids, daar staat alles in). Daar doe ik acht à tien
dagen over. We slaan onze tent steeds op dezelfde camping op: Le Coq
Hardi in Cassy-Lanton, midden in de Landes.

Steven De Beleyr

Goed vol
Vakantie zou bij uitstek tijd moeten zijn om
tijd voor jezelf te nemen, rustig bij jezelf te
verwijlen, thuis te keren bij jezelf. Maar dikwijls
zijn er dan juist ook veel activiteiten en voortdurende aanwezigheid van anderen en afleidingen. Het is dan ook maar zeer de vraag als je tijd neemt voor jezelf, of je
jezelf dan ook thuis zult aantreffen.
Komende vakantie zit ook weer goed vol met uitstapjes, opruim- en tuinplannen, festiviteiten en repeteren voor een volgende tournee met theater
Tieret.
Eigenlijk is de grote vakantie een beetje zoals Nieuwjaar. Je hebt goede
voornemens en op het einde verschiet je dat het alweer voorbij is gevlogen.
Een fijne deugddoende vakantie voor iedereen! Je hebt het verdiend!
Benny Heyninck

Een lagere versnelling
Vakantie is tijd om te genieten en te leven in
een lagere versnelling, minder leven met strikte tijdsschema’s.
Neen, ik ben geen reisduif en vind dit spijtig
voor mijn vrouw die wel van reizen houdt!
Uitstappen (vooral met de fiets) maken, tweemaal een week aan zee, de
sfeer van de Gentse en Lokerse feesten opsnuiven hoewel dit met onze
vier kleinkinderen meer een babysit zal worden!
En als het weer het toelaat, veeeeel terrasjes doen.
Samenstelling: KM

Daarna gaan we verder naar Portugal, eindelijk nog eens een keer. Dan kan
ik mijn Portugees eens in de praktijk brengen. Een vast reisdoel hebben
we niet, we kamperen en zien wel waar het goed is om te toeven.
Maar hopelijk geraken we zover. Mijn vrouw is namelijk net terug van een
fietstocht naar Santiago en als we alle plaatsjes moeten aandoen die ze de
moeite vond geraken we niet verder dan Galicië!
We zullen een week of vijf, zes weg zijn.
Zo lang reizen brengt nogal wat organisatie mee wat betreft het thuisfront. Onze dieren moeten verzorgd worden. Een paar weken komt mijn
dochter tijdelijk in ons huis wonen, en de laatste twee weken vrienden
die in de stad wonen en die op die manier ook eens (gratis) van de natuur
kunnen genieten.
Als we nog geld en goesting hebben gaan we heel misschien de laatste
week eens naar Tsjechië. We hebben daar vrienden die een reisagentschap
hebben dat ‘Outline’ heet (www.outline-travel.com) en gespecialiseerd is
in Tsjechië. Tsjechië is zo dichtbij (920 km en geen péage) en nog relatief
onbekend maar het is echt de moeite: mooie natuur, goed en goedkoop
eten, mountainbikemogelijkheden en prachtige wandeltochten, heel interessant voor allerlei inkopen...

En jij?

Aan alle leerlingen en personeelsleden:
een deugddoende vakantie!

En dan eindelijk september en... uitrusten!
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Private en Openbare werken
Industriebouw, woningbouw
Scholen, Vernieuwbouw, ...
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pensioen
Prefect Benny Heyninck met pensioen

Steeds klaar en attent voor iedereen
Benny Heyninck, een van dé gezichten van onze school, gaat in juni 2011 met pensioen. Hij was bijna 35 jaar in
dienst, waarvan de laatste negen jaren als prefect. Ons gesprek wordt regelmatig onderbroken door een collega
of een leerling die een probleem heeft. Het mag duidelijk zijn, Benny zal gemist worden.
Hoe is het voor jou allemaal begonnen op
het College?
Mijn vader stierf toen hij 50 was, en mijn moeder stond er plotseling met drie kinderen alleen
voor. Ik studeerde toen rechten aan de universiteit, maar ben dan na mijn kandidaturen gestopt
om mijn moeder wat te helpen. Ik ben dan eerst
gaan werken in een transportbedrijf, maar stapte al snel over naar het onderwijs.
Eerst in het VTI in Lokeren en sinds 1977 in het
College van Sint-Niklaas. In het begin heb ik
nog op het internaat gewerkt. Negen jaar geleden vroeg directeur Walter Roggeman me om
prefect te worden. Ik volgde zo Pol Buyle op
die me gelukkig goed geholpen heeft tijdens
die eerste weken. Het is immers een veelzijdige
opdracht, als prefect heb je veel taken. Je werkt
ook met iedereen binnen de school samen:
directie, leerkrachten, leerlingen, secretariaatsmedewerkers en onderhoudspersoneel.

Uurroosters puzzelen
Als ik aan collega’s en studenten vraag wat
een prefect doet, dan krijg ik vaak ‘heel veel’
als antwoord. Een van de belangrijke taken
was het opstellen van de uurroosters.
Geen gemakkelijke klus lijkt me.
Dat is zo, al moet ik zeggen dat het door de
computer wel al makkelijker is dan vroeger.
Toen er nog geen speciale software was, werkte
ik hiervoor samen met onder andere Bernard
Hellin (oud-leerkracht Latijn) Jaak Denauw
(oud-provisor) en de huidige directeur Walter
Roggeman. Voor elk vak hadden we een klein,
gekleurd kaartje die we allemaal in een rooster
moesten passen. Na enkele jaren begonnen die
kaartjes natuurlijk te vergelen en waren de kleuren nog moeilijk van elkaar te onderscheiden.
Maar dan bouwden we met legoblokjes onze
roosters. Dat was een schitterende vondst: met
van die blauwe, rode, groen, gele, grote, kleine,
en halve blokjes waren we dan aan het puzzelen. Maar na een tijdje – en dan vooral op
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warme zomerdagen – begonnen al die blokjes
en kleuren voor onze ogen te dansen natuurlijk.
Maar nu hebben we daarvoor dus aangepaste
software, een hele verbetering!
[Er wordt geklopt – een leerling komt een afwezigheidsbriefje afgeven.]
De leerlingen weten jou steeds te vinden.
Op jouw deur wordt denk ik het meest van
alle deuren geklopt. Heb je nooit verlangd
naar een of andere geheime achterkamer
waar je je af en toe kon afzonderen?
Nee, omdat ik vind dat een prefect bereikbaar
moet zijn. In een ver verleden was dat misschien
niet de gewoonte dat je als prefect een vast
lokaal had, maar het is wel duidelijker. Op die
manier kunnen leerlingen en collega’s die me
nodig hebben me altijd vinden. En als ik niet op
mijn bureau ben, dan loop ik wel ergens rond
in de gangen of op de speelplaats. Ik heb op
verschillende kantoren gezeten in deze school,
maar hier voel ik me het meest thuis...

[Net op dat moment tikt een kleuter met zijn of
haar hand per ongeluk op het raam.]
... zoals je ziet en vooral hoort ligt mijn kantoor
vlak naast de speelplaats van de kleuters, maar
dat stoort me niet. Het is en blijft mijn favoriete
plekje op school.

De school is geen fabriek
Jij hebt als prefect heel veel contact met
leerlingen. Vind jij dat de zogenaamde
‘jeugd van tegenwoordig’ anders is dan
die van vroeger?
Dat is moeilijk te zeggen. Er is in die periode zoveel veranderd, niet alleen de leerlingen. Maar ik
vind het zeker niet slechter. De school heeft een
grote evolutie gekend de laatste jaren. Eerst was
er de strijd in verband met het VSO (Vernieuwd
Secundair Onderwijs), met hevig (succesvol) verzet van de toenmalige superior. En dan daarna
de overschakeling van niet-gemengd naar gemengd onderwijs. Dit was een grote stap voor
deze typische jongensschool, en achteraf ge-

pensioen
zien een absolute meerwaarde! Kijk maar naar
pakweg Skaïro, de dansgroep van onze school,
dat is toch fantastisch! De leerlingen kunnen
zich vandaag op school buiten de lessen bezighouden met zaken die ze graag doen. Er
zijn allerhande tornooien, er zijn de trektochten, eindreizen, ze organiseren Studio Waddist,
Indigo, enz. Precies omdat er zoveel te doen is
op school, leer je de leerlingen op een andere
manier kennen. Op een niet-schoolse manier eigenlijk. Onze school is geen fabriek, laat dat duidelijk zijn. Hoe klein of hoe groot, elke leerling
wordt persoonlijk benaderd. Het is die aanpak
die volgens mij ook loont: hierdoor krijg je respect van de leerlingen en luisteren ze beter als
je hen eens een opmerking geeft. Elke keer als
een leerling me een ‘goeiemorgen’ wenst, voel
ik dat respect.
[Er wordt geklopt. Er blijkt een leerkracht ‘vermist’!
Verwarrend toch die klassen die meestal samen,
maar toch soms apart les hebben. Maar geen
nood, de prefect lost het snel op.]
Trouwens, niet alleen de leerlingen zijn veranderd, maar ook de collega’s. Door het alsmaar
stijgende aantal leerlingen verjongde het korps
aanzienlijk. Elke eerste schooldag begon een
tiental nieuwe leerkrachten aan hun eerste lesopdracht, waaronder ook heel veel vrouwen.
Maar die verjonging is perfect verlopen, iedereen paste zich makkelijk aan. Die nieuwe collega’s gaven bovendien een nieuwe drive aan
onze buitenschoolse activiteiten.

Lief en leed
Als je zo dicht bij de leerlingen en collega’s
staat, deel je lief en leed met hen. Wat zijn
voor jou de moeilijkste momenten geweest
tijdens je loopbaan?

1 juni 2011: Dankjewel, Benny! Het ga je goed!

Toen mijn zoon in het zesde leerjaar zat, werd
zijn klasgenoot Anthony De Clerck (zoon van
Beaulieu-baas Jan De Clerck, SH) ontvoerd bij
hem thuis. Dit verhaal heeft uitgebreid in de
pers gestaan en iedereen kon erover lezen. Dat
was heel ingrijpend, als medewerkers van de
school en als ouder van een klasgenoot. Ook
de twee schoolbranden van midden jaren negentig waren heftig. Dat heeft toch enkele jaren
geduurd om dat te verwerken. Gelukkig werd alles mooi heropgebouwd. Jammer genoeg heb
ik tijdens mijn loopbaan ook afscheid moten
nemen van collega’s, ouders van leerlingen en
zelfs leerlingen die veel te vroeg zijn overleden.
Dat zijn pijnlijke momenten, ook dan heb ik als
prefect geprobeerd om een steun te zijn.
Iets wat op mij een enorme indruk maakte, was
de aanwezigheid van heel wat leerlingen van de
3de graad op de uitvaart van mijn ma in oktober 2009!
Maar er zijn gelukkig ook zeer veel hoogtepunten geweest, teveel om op te noemen eigenlijk.
Als ik er toch eentje moet noemen: ik denk met
veel plezier terug aan de viering van het 200jarig bestaan van onze school, met een musical
en de verwendag voor de collega’s. Die dag in
Gent was fantastisch.
[Er wordt opnieuw geklopt – een collega zet even
haar boekentas in bewaring.]

Genieten dicht bij huis
En nu ga je dus met pensioen. ‘Om te genieten
van het leven’, zoals het cliché luidt?
Ik was eigenlijk van plan om vorig jaar al te stoppen, maar ik heb het nog een jaartje uitgesteld
om samen met mijn vrouw (nvdr. die op een
andere school leerkracht is) met pensioen te
kunnen gaan. Dat leek ons leuker. Zo kunnen
we samen aan een nieuw hoofdstuk in ons leven beginnen, ditmaal buiten de schoolmuren.
En schrik voor het befaamde zwarte gat hebben
we niet, ook al zijn er nog geen speciale plannen gemaakt voor de toekomst. Misschien ga
ik wel wat vrijwilligerswerk in een ziekenhuis
doen. En de kleinkinderen wat extra verwennen. Iets met muziek? Wie weet... met onze collega en tevens goede vriend Kris Soetens heb ik
alvast een goede inspiratiebron. En ook fietsen
en shoppen zal er zeker bijhoren, ik hou immers
van mooie kledij. Alleen reis ik daarvoor niet
naar de modesteden als Milaan of Parijs, want ik

Marleen en Benny

reis niet graag. Of het nu met de auto, de bus,
de boot of het vliegtuig is, ik vind daar niets
aan. Je zal me dus geen wereldreis zien maken.
Ik vind het veel leuker om een dagje naar zee te
gaan en dan ’s avonds gezellig iets te eten. Zolang de gezondheid in orde blijft, kunnen we
doen wat we willen.

Met een goed gevoel stoppen
En ga je dan op een terrasje nog eens
denken aan het College?
Sowieso, ik heb nu al heimwee als ik er aan
denk. Ik heb hier heel graag gewerkt en ik hou
er heel veel mooie herinneringen aan over. Ik
ga de collega’s en leerlingen missen, dat weet ik
nu al. Ik ben blij dat ik met zo’n goed gevoel kan
stoppen. Ik wil daarom van deze gelegenheid
gebruik maken om mijn collega’s en directie te
bedanken voor de aangename samenwerking
tijdens al die jaren. En ook een speciale dank aan
mijn vrouw Marleen die er altijd voor me was.
Dat is genoteerd! Benny, ook van ons een
hartelijke dank voor je enorme inzet tijdens
je loopbaan. Ook je vrouw willen we bij
deze expliciet bedanken, omdat ook zij
altijd klaar stond om bij te springen tijdens
activiteiten op onze school. Veel plezier
samen!
SH
[N.B. Bij het afnemen van dit interview was nog niet
bekend wie de opvolger van Benny zal worden. Het
legendarische brievenbakje – waarin hij elke dag
de afwezigheidsbriefjes verzamelde – zal dus nog
even moeten wachten op een plechtige overdracht.
Wordt vast en zeker vervolgd.]

IC HOU juni 2011 57

pensioen
Wiskundeleraar Riggy Van de Wiele met pensioen

Een hart voor wiskunde;
duidelijkheid en structuur voor de leerlingen
Een echte wiskundige hebben ze van mij nooit kunnen maken. Niet dat ik er een hekel aan had, maar dol
enthousiast werd ik er niet van. Tot in het zesde jaar Riggy Van de Wiele ten tonele verscheen. De wiskunde, die
voor mij tot dan toe uit driftig neergeschreven stellingen en raadselachtige oefeningen bestond, kreeg vanaf dat
jaar een menselijke kant. Eindelijk werd ook eens stilgestaan bij het verhaal achter dat vak, dat plots heel wat
minder ongenaakbaar leek.
Gekenmerkt door een zekere rustige vastheid loodste hij ons doorheen
het zesde jaar. Ook de coördinatie van de honderddagenviering, de organisatie van de oud-leerlingendagen en de vakgroep wiskunde stuurde hij
op dezelfde onverstoorbare manier. Steeds onberispelijk gekleed: de sjaal
perfect symmetrisch, bovenste hemdsknoopje dicht en bij winterweer
met zijn onafscheidelijke bontmuts. En voor wie goed oplette: altijd een
vaderlijke glimlach om de lippen en een immer nieuwsgierige blik in de
ogen. Geen tafelspringer of prominente stem in de leraarskamer, maar
toch aanwezig.

De chiro
Hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om les te gaan geven?
Ik ben afkomstig uit Kemzeke en zoals dat toen wel meer ging, was de onderwijzer van de dorpsschool ook groepsleider van de plaatselijke chiro.
Iedereen werd verondersteld zich aan te sluiten. Toen ik in het laatste jaar
op het College zat, ben ik leider geworden en dat ben ik heel mijn studietijd gebleven. Zelfs toen ik al op het college lesgaf. Ik was daar nogal
enthousiast mee bezig en ben later ook doorgegroeid naar het gewest. In
de chiro heb ik veel mensen ontmoet die later mijn pad ook professioneel
kruisten. Voor een deel liggen daar de kiemen van het lesgeven. Je leert er
op een intuïtieve manier heel veel dingen die je als leerkracht nodig hebt,
maar tijdens je opleiding nooit leert: de leerlingen stil krijgen, oog hebben
voor wat er in een groep leeft. De speldidactiek uit de chiro kan je perfect
toepassen bij het lesgeven.
Is daar ook de ‘goesting’ ontstaan om voor de klas te staan?
Die is eigenlijk ontstaan in het laatste jaar op het College. Ik zat destijds
in de wetenschappelijke A en wij hadden wiskunde van de fameuze Willy
Goossens. De manier waarop hij lesgaf, daar keken we allemaal enorm naar
op. Dat wakkerde bij mij de belangstelling voor de pure wiskunde aan. Ik
had al snel door dat ik niet het type was dat ingenieur zou worden.
Willy Goossens moet toen op de een of andere manier een leraar in mij
gezien hebben en hij stimuleerde mij om in de richting van de zuivere
wiskunde verder te gaan. Toch was het onderwijs niet mijn eerste keuze. Ik
ging er op dat moment van uit dat mijn ware roeping in het wetenschappelijk onderzoek lag. In mijn licenties had ik voor de optie sterrenkunde
gekozen, dat toen nog bij wiskunde onderverdeeld was. Mijn promotor
was tegelijk ook directeur van de sterrenwacht in Brussel en bood me een
job als onderzoeker aan. Gedurende één jaar heb ik daar ook effectief van
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mogen proeven, maar het bleek niet meteen wat ik ervan verwachtte. Je
was er een pure functionaris die zich van ’s morgens tot ’s avonds op een
bureautje aan de wetenschap wijdde. Ik miste de sociale dimensie: als onderzoeker op de universiteit heb je nog contact met de studenten maar
op de sterrenwacht had je dat hoegenaamd niet. Het jaar daarop moest ik
mijn legerdienst vervullen en drong de keuze zich op: verdergaan als wetenschapper of meteen voor de klas gaan staan.

Kiezen voor onderwijs
En dan ben je uiteindelijk opnieuw in het College beland.
Ook dat heb ik te danken aan Willy Goossens. Die had me ooit toevertrouwd dat als ik een job in het onderwijs ambieerde, hij me via zijn uitgebreide contacten in de onderwijswereld altijd aan een baan wilde helpen.
Stiekem hoopte ik dat hij me in het College binnen zou loodsen, maar erg
evident was dat niet. Toevallig of niet: op het einde van die grote vakantie
werd Willy Goossens directeur van de Heilige Familie, waardoor zijn betrekking in het College vacant werd. Op dat moment studeerde er echter
ook een priester af als wiskundige – nota bene een jaargenoot en goede
kennis – en die werd meteen in het College benoemd. Een lelijke streep
door mijn rekening dus. Mits wat kunst- en vliegwerk kon ik wel halftijds
aan de slag in de Heilige Familie als leerkracht fysica en wiskunde.

pensioen
In het College was het toen nog de gewoonte om naast het gewone urenpakket ‘overuren’ te presteren. Men heeft toen geknipt in de overuren van
enkele leerkrachten wiskunde om mij aan een halve opdracht in het College te helpen. Dat was in 1975.
Het daaropvolgende jaar was er plotseling een explosie van uren in het
College: een collega wiskunde werd onderdirecteur in de VTS én men
voerde het systeem van de ‘klassenraad’ in. Elke leerkracht kreeg een of
twee uur klassenraad. Daardoor kreeg ik een voltijdse opdracht wiskunde
in het College aangeboden.
En ik weigerde die! Uit loyaliteit met Willy Goossens. Hij had me tenslotte
aan een job geholpen, ik kon hem toch niet zomaar in de steek laten. Op
dat ogenblik hebben we een compromis gesloten: ik zou één klasje wiskunde in de Heilige Familie behouden, naast drie klassen in het College.
Dat ben ik tot vijf jaar geleden, 31 jaar lang, blijven doen.
Lesgeven op twee totaal verschillende scholen lijkt toch niet zo
vanzelfsprekend.
Ik heb dat altijd als een voordeel gezien. Ik weet niet of ik het jonge collega’s nog zou aanraden, want de situatie is veel complexer geworden: de
vele vergaderingen, andere rapportprogramma’s, leerplatformen, ... Ook
toen betekende het meer werk, maar het waren beide erg aangename
scholen om les te geven, elk met een heel andere sfeer. Toen was het onderwijs ook nog niet gemengd: in het College gaf ik les aan een exclusief
jongenspubliek, terwijl er in de Heilige Familie enkel meisjes zaten. Ik hield
wel van die afwisseling. Ik vond het in de eerste plaats een verrijking.
Je hebt tussen 1975 en 2011 op het College lesgegeven. In die periode
moet de school toch ontzettend veranderd zijn?
Het College waar ik begon les te geven, verschilde nauwelijks van het College waar ik zelf gezeten had. Toen ik voor het eerst voor de leraarskamer
stond, had ik wel wat drempelvrees: alle collega’s waren zes jaar tevoren
nog mijn leraars.
De school was veel strenger dan vandaag, al wil ik daar niet negatief over
doen. Je moet dat in het perspectief van zijn tijd zien. Het College van
toen zou nu ondenkbaar zijn, maar het College van vandaag was dat toen
evenzeer.

Respectvoller
Zowel als leerling als daarna ging ik graag naar het College, maar bij de
organisatie van de oud-leerlingendagen, merk ik toch dat bepaalde personen, zoveel jaren later, nog steeds een zekere rancune tegenover de
school koesteren.
Zelf heb ik absoluut geen slechte herinneringen aan het College van toen.
Mijn ouders waren geen dokters of advocaten, maar gewone volksmensen
en ik heb nooit het gevoel gehad dat ik niet voor vol werd aanzien of achteruitgeschoven werd.
Het College was toen een monopolieschool: het was de enige jongensschool in de stad met een Latijnse afdeling. Zo’n school vraagt een heel
andere aanpak dan wanneer je in een concurrentiële positie zit, zoals vandaag het geval is.
De evolutie van de voorbije jaren vind ik wel een serieuze verbetering. Het
gemengd onderwijs in de eerste plaats, omdat het toch een natuurlijkere

Bij de laatste les

situatie is. Toen ik wiskunde ging studeren in Leuven trok in nogal ogen.
De studentenpopulatie bestond er voor het grootste deel uit meisjes!
Vooral de omgang tussen leerlingen en leerkrachten is veel verbeterd. Die
relatie is in beide richtingen veel respectvoller geworden. Destijds kon je
de discussie met leerlingen met gezagsargumenten zonder meer stilleggen: de leerkracht weet alles en jullie weten niets. Vandaag word je overstelpt met vragen, leerlingen willen echt weten hoe iets in elkaar steekt,
gaan de discussie aan. Wat het zeker niet altijd gemakkelijker maakt, al
wordt het lesgeven daardoor tegelijk ook boeiender.
Ook het vak wiskunde moet in die tijd een hele evolutie
doorgemaakt hebben.
In tegenstelling tot de school was het vak wiskunde bij mijn terugkeer na
zes jaar volledig veranderd. In mijn collegetijd werden we nog onderricht
in de klassieke wiskunde. De laatste drie weken van de retorica kregen we
nog snel een inleiding in de moderne wiskunde. Op de universiteit was
het al moderne wiskunde wat de klok sloeg. Bij mijn terugkeer was ook de
aanpak in het College volledig veranderd, wat me toch wat moeite heeft
gekost.
De eerste jaren veranderde het vak wiskunde voortdurend, zowel qua didactische aanpak als inhoudelijk. De eerste jaren is de moderne wiskunde
zeer extreem doorgevoerd. De slinger is toen wel heel ver doorgeslagen:
vooral in de lagere jaren was wiskunde veel te abstract. Die evolutie is
echter even snel weer teruggedraaid en men is uiteindelijk tot een veel
werkbaardere synthese gekomen. Ik heb die veranderingen altijd als een
uitdaging gezien. In die context heb ik me ook gespecialiseerd in het
programma GeoGebra waarover ik jarenlang bijscholingen aan collega’s
gegeven heb. Dat blijf ik nog een poosje doen, maar niet ten eeuwigen
dage. Om niet te beginnen zweven heb je daarbij het contact met de klas
broodnodig: je moet die dingen in de lespraktijk kunnen waarmaken.

Analytische meetkunde:
het pronkstuk
Je hebt een groot deel van je carrière aan de laatstejaars lesgegeven.
Dat is een verhaal op zich. Na mijn eerste jaar op het College klopte Marcel Van Daele, toenmalig leider van In Dulci Jubilo bij mij aan. Met het koor
<<<
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pensioen
zouden ze drie weken naar Schotland reizen en
ze zochten nog iemand om tijdens de lange reis
voor ontspanning te zorgen. Prefect Palmeer De
Kesel, in die tijd proost van de chiro, had mijn
naam doorgespeeld aan IDJ-bestuurslid François Smet, waarmee ik ondertussen bevriend
was geraakt – ik gaf wiskunde in zijn klas. Ik ben
op dat aanbod ingegaan en via die weg kwam
ik in contact met een figuur als priester-leraar
Marc Stockman. Op het einde van de vakantie,
na een geslaagde reis, riep provisor Jaak Denauw
alle wiskundigen bij elkaar om hun licht te laten
schijnen over de verdeling van de opdrachten
wiskunde. Ik koesterde stilletjes, met slechts één
jaar op de teller, de ambitie om in het volgende
jaar een deel van de wiskunde in de 5de (toen
nog 2de) Latijn-Wiskunde te mogen geven. In
de gang stonden Marc Stockman en François
Smet me al op te wachten. “Wat gaat ge vragen?”
Een beetje verbaasd maakte ik schuchter mijn
wens kenbaar. “Ten eerste: ge zijt te braaf. En ten
tweede: ge gaat dat nooit krijgen. Ge moet veel
meer op tafel durven slaan!” was hun antwoord.
Ik begreep niet meteen wat hun bedoeling was,
waarom ze me ertoe aanzetten om assertiever
te zijn. Achteraf bleek dat mijn wensen gevolgen
hadden voor hun opdrachtenverdeling. In die tijd
gaven priesters immers naast de vakken waarvoor ze gestudeerd hadden telkens ook godsdienst. Op die manier probeerden ze het dus op
een akkoordje te gooien.
Na een woelige vergadering kreeg ik niet de
5de maar de 6e Latijn-Wiskunde toebedeeld,
wat haast ondenkbaar was voor een nieuwbakken leerkracht. Die opdracht heb ik 35 jaar lang
behouden.
Vanuit dat zesde jaar heb je wiskundigen-inspe impulsen in die richting kunnen geven?
Dat heb ik althans toch geprobeerd. Ook daar
spiegelde ik mij aan Willy Goossens. Als lesgever
was hij onnavolgbaar. De manier waarop hij wiskunde gaf was, en dat klinkt nu wel erg vleiend
maar het wás zo, niet te evenaren.
De analytische meetkunde, het vak dat ik later
van hem overnam, was zijn pronkstuk. Dat was
een afgewerkt geheel. Hij gaf steeds duidelijk
aan waar we vandaan kwamen, waar we op dat
moment stonden en wat het einddoel was. Hij
bood ons een zeer heldere structuur en dat heb
ik ook steeds voor ogen gehouden. Leerlingen
hebben nood aan duidelijkheid en structuur,
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Riggy in de Wadi Rum

willen weten waar ze aan toe zijn en dat heb ik
ze proberen geven.
Met de jaren trachtte ik ook meer over de wiskunde te vertellen: anekdotes, achtergronden,
hoe men tot bepaalde ideeën en theorieën is
gekomen.

Atleet
Naast je tomeloze inzet voor het vak
wiskunde ben je in je vrije tijd beginnen
lopen.
Mijn ‘runnerscarrière’ is pas viertal jaar geleden
met Start to Run begonnen. Eigenlijk was het
mijn echtgenote die ermee kwam aanzetten. Ik
was daar eerst helemaal niet voor te vinden: wat
rondjes gaan lopen op De Ster vond ik vooral
tijdverlies. Door scha en schande heb ik moeten toegeven dat mijn vooroordelen onterecht
waren. De conditiewinst die je op een jaar tijd
opbouwt is fenomenaal. Mijn echtgenote is – o
ironie – ondertussen moeten stoppen en ik heb
de fakkel overgenomen. Zo loop ik twee à drie
keer per week een achttal kilometer.
En dan te bedenken dat ik jarenlang absoluut
niet sportief was. Integendeel: 25 jaar lang kwam
ik elke dag met de wagen naar school, ook al
woonde ik maar drie kilometer van het college.
Het ging zelfs zo ver dat toen de collegeparking
door de branden in 1994 tijdelijk niet gebruikt
kon worden, ik met de auto naar de tijdelijke parking op de Normaalschool reed om van daaruit
naar het college te wandelen. Terwijl die parking
op een goede kilometer van mijn deur lag!
Eerder door toeval ben ik een fanatieke fietser
geworden. Na een mooie zomer besliste ik om
eens met de fiets naar school te komen. Omdat
het weer mooi bleef, ben ik dat blijven doen en
dat is sindsdien zo gebleven, al regent het pijpenstelen.

On the road
De laatste jaren ben je een fanatiek reiziger
geworden...
Dat is ook iets van de laatste jaren. Vroeger waren
we helemaal geen avontuurlijke reiziger: meestal
ging het richting kust of trokken we erop uit met
Intersoc. Maar toen mijn dochter niet langer mee
wilde, zijn we in contact gekomen met Anders
Reizen. Deze organisatie richt zich op wandelvakanties naar minder voor de hand liggende bestemmingen. Ondertussen hebben we daar ook
heel wat mensen leren kennen.

Eén van de meest avontuurlijke reizen tot nog
toe was een woestijnreis naar Jordanië. Aanvankelijk had ik daar niet zo veel zin in: zo’n reis
vergt heel wat voorbereiding en vijf dagen Wadi
Rum zonder het minste comfort zag ik niet meteen zitten. Men heeft mij uiteindelijk toch weten over te halen. Gelukkig maar, want het werd
een fantastische reis.
Toen we vorig jaar beslisten om tijdens de paasvakantie naar Nepal te trekken, kreeg deze reis
een onverwacht staartje. De terugvlucht werd
uitzonderlijk omgeleid via Abu Dabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Via een korte tussenstop zouden we naar huis terugkeren. Dat
was echter buiten de IJslandse aswolk gerekend.
We zaten vier dagen lang vast in het decadente
Abu Dabi. Het contrast kon niet groter zijn. Van
het straatarme Nepal met zijn overweldigende
natuur naar een luxehotel midden in de woestijn waar je op je wenken bediend wordt.

Goedgevulde dagen
En nu met pensioen. Ik kan me niet
voorstellen dat dat een zogenaamd
‘rustpensioen’ zal worden. Heb je al
bepaalde plannen?
Ik laat het allemaal wat op me afkomen. Op reisgebied dromen we al jaren van Ethiopië, maar
door de extreme hitte kan je daar enkel in het
najaar naartoe. Sowieso moet mijn echtgenote
nog enkele jaren werken, dus die droom zal nog
even moeten wachten. Een andere droombestemming is Namibië.
Daarnaast liggen hier nog een honderdtal titels
te wachten om gelezen te worden. Ik heb door
de jaren heen een hele lijst van boeken die ik
ooit nog moet lezen aangelegd en ik hoop daar
nu eindelijk toe te komen. Tot nog toe was ik
geen fanatieke lezer, maar ik hoop er wel één te
worden. Zo neem ik me voor om de krant elke
dag eindelijk eens grondig te lezen, want bij
momenten kom ik daar nauwelijks toe.
Verder volg ik al een tijdje Spaanse les bij Inge
Callewaert. Je komt daardoor eens op een andere manier in contact met leerlingen. Bovendien
hebben die lessen al hun nut bewezen: toen ik
een tijd geleden op de Kaapverdische Eilanden

in de kijker
verbleef, ben ik er met mijn Schoolspaans
toch al in geslaagd om me uit de slag te
trekken. Daarom zou ik die lessen graag willen verder zetten, al weet ik nog niet waar
en hoe. Ik zie het ook als een manier om
intellectueel fit te blijven via o.a. geheugenwerk. Want met de jaren merk je dat je
geheugen – ook in de wiskunde – aan snelheid inboet.
Op wiskundig vlak heb ik me geëngageerd
om nog een aantal nascholingen rond Geogebra te blijven geven. Met het nijpende
tekort aan wiskundeleerkrachten – het aantal afgestudeerde masters in de wiskunde
is nog nooit zo laag geweest – zou het wel
eens goed kunnen dat ik binnen afzienbare
tijd toch weer voor de klas beland om te komen depanneren.
Ik vermoed dat ik een groot deel van mijn
tijd zal investeren in de basisschool van
de Heilige Familie, waar ik al een hele tijd
in het schoolbestuur zit. Ik ben daar toevallig beland nadat een toenmalige collega godsdienst op zoek was naar nieuw
bloed en vooral leken. Het schoolbestuur
werd immers hoofdzakelijk bevolkt door
pastoors, eerwaarde zusters en gepensioneerde leerkrachten. Jaren ben ik er de
jongste geweest. Je wordt gelokt met de
belofte ‘dat er maar drie vergaderingen per
jaar zouden zijn.’ Aanvankelijk was dat ook
zo, maar gaandeweg krijg je als lid van het
schoolbestuur veel meer verantwoordelijkheid en wordt er meer engagement van je
verwacht. Zeker omdat de congregatie van
de zusters steeds kleiner werd. Nu heb ik
eindelijk tijd om me daar nog meer te laten
zien, bijvoorbeeld op de eerste communie.

Voorzitter Leerlingenraad: Michaël Ringoir (6HWb)

12 jaar SJKS-leerling!
Op 1 september 1999 wandelde ik als 6-jarige voor het eerst door de schoolpoort
van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie! Het is best wel speciaal om als 18-jarige
terug te blikken op de twaalf jaren die ik heb doorgebracht op onze school.
Tijdens deze schoolperiode heb ik verschillende
interessante medeleerlingen en leerkrachten
leren kennen. Tal van leuke activiteiten borrelen
spontaan op bij het schrijven van deze tekst.
Denk maar aan de grote schooluitstappen naar
Canterbury (3de jaar), Parijs (5de jaar) en Italië
(6de jaar).

Politieke carrière?
In het eerste middelbaar heb ik mij direct kandidaat gesteld als klasvertegenwoordiger, dat was
eigenlijk al de prille start van mijn ‘politieke carrière’ op de school :-). Er was een duidelijk verschil merkbaar tussen het Klassenberaad (1ste
graad), het Leerlingenparlement (2de graad) en
de Leerlingenraad (3de graad). Elk jaar kregen
de leerlingen meer verantwoordelijkheid om
de vergaderingen in te vullen. Het hoogtepunt
van mijn schoolcarrière was toch echt wel mijn
voorzitterschap van de Leerlingenraad.
Samen met een gemotiveerde groep klasverantwoordelijken heeft de Leerlingenraad tal van
activiteiten georganiseerd, waaronder de heuse
chocomelkverkoop en de Valentijnspost! Tijdens
dit voorzitterschap leerde ik trouwens de duistere
geheimen van het geweldige schoolplatform
‘SmartSchool’ kennen, onvoorstelbaar wat dat
ding allemaal bijhoudt en kan verwerken!
Er kroop bijzonder veel tijd in het voorbereiden
van de vergaderingen en ik bracht tal van speel-

Wees gerust: ik ga mijn dagen niet in ledigheid doorbrengen. Het laatste wat ik zal
doen is me een hond aanschaffen en er
elke dag mee gaan rondwandelen om de
tijd te verdrijven. Als de gezondheid een
beetje meewil uiteraard.
BN
N.v.d.r.: Beste Riggy, dankjewel voor
de vele fijne jaren. We hopen af en toe
nog op je deskundigheid en wijze raad
te kunnen rekenen. Het ga je goed!

tijden door in een vergaderzaal, maar het was
zeker en vast de moeite waard!
De open communicatie tussen de leerlingen, de
leerlingenraad en de directie waren een bijzonder grote stimulans. Bij deze wil ik dan ook mevrouw De Schryver, mevrouw Rotty en meneer
Van Royen hartelijk bedanken voor hun vertrouwen en betrokkenheid bij de Leerlingenraad.
Niet enkel de organisatie van de Leerlingenraad,
maar ook die van het jaarboek en 100-dagen
waren een unieke ervaring.

“Democratie is geen kat
met negen levens”
We hebben ons statement echt wel kunnen
doordrukken: een Leerlingenraad hoeft niet
saai te zijn! Onder het motto “Democratie is
geen kat met negen levens” werd er bijzonder
veel zorg gedragen voor onze klasverantwoordelijken, dit gebeurde onder andere door het
voorzien van heuse dessert- en soepbuffets en
tal van andere ‘extra legale voordelen’ (zoals
voorrang bij de wachtrijen aan de eetzalen). Een
vergadering met deelnemers die zich gerespecteerd weten verloopt altijd iets vlotter.
Kortom, aan heel veel uren van mijn schoolleven behoud ik de beste herinneringen.
Michael Ringoir – 6HWb

Leerlingenraad 3de graad
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SJKS-tweelingen onder de loep

Eén is twee (en soms zelfs drie)
De deelnemers zwemmen zenuwachtig heen en weer. De spanning is te snijden. Staarten kwispelen vol ongeduld
op en neer. Nu kan het niet lang meer duren. Opperste concentratie! Nu, nu moet het gaan gebeuren!
Loos alarm. Weer posities innemen. Focussen en het doel voor ogen
houden! De spanning wordt haast onhoudbaar. Nervositeit alom. En dan
het startschot! GO! Duizenden, wat zeg ik, miljoenen deelnemers storten
zich als een onontwarbaar kluwen in de maalstroom. Duwen en trekken.
Vloeken en tieren. De weg is lang en oh zo gevaarlijk. Algauw zijn er de
eerste opgevers, maar dat valt nauwelijks op in de massa die er blijft voor
gaan. De prijs is groot, zeer groot. De prijs der prijzen. De inzet is enorm
en weegt als een loodzware last. Maar niet getalmd. Niet denken. Doorgaan! Steeds maar doorgaan! Duizenden zwemmen de verkeerde kant op
en hinderen het eenrichtingsverkeer. Sufferds! De deelnemers vallen nu bij
bosjes en keer op keer worden zij aangevallen door horden vijanden. Het
is een bloedbad! Den Grooten Oorlog in het klein! Dan een wegversperring: een onooglijk kleine doorgang waar duizenden en duizenden prijsbeesten doorheen moeten. Een nieuwe aanval. Weer vallen ze bij bosjes.
En dan, godgeklaagd, een tweesprong. Links of rechts? Rechts of links?
Niet nadenken! Doen! Een krachtige slag van de staart. Links! Doorgaan!
De horde is nu uitgedund tot slechts enkele honderden. Het doel is bijna
in zicht. Niet versagen! Niet opgeven! Links en rechts botsen deelnemers
tegen de wand en blijven hulpeloos achter. De prijs lonkt. Oh zoete glorie!
Kansberekening. Het zit erin. Ja, het zit er nu écht in dat die ene vooraan
het zal halen. Volhouden! Versnellen. Niet omkijken. Er gewoon voor gaan!
Nog een paar millimeter. Nog een paar luttele millimeter en de buit is binnen. De koploper begint al helemaal te gloeien van opwinding. Hij zal het
halen. Hij zal het halen! Een zegesprong. Maar dan gebeurt het ondenkbare. Het is niet eerlijk! Waar is de rechtvaardigheid? Zeg me, waar is de
rechtvaardigheid?! De tweede haalt hem met een vooraf ingestudeerde
zweepslag van zijn staart in en boort zich met een ware doodsverachting
in zijn doel. Mission accomplished!
Zo’n 400.000.000 zaadcellen ondernamen de hachelijke, ongeveer twintig
cm lange tocht naar de eicel. Er kan er echter maar één de snelste zijn. Van
zodra die ene zaadcel de wand van de enige eicel doorboort, breekt de
staart af en wordt de eicel hermetisch afgesloten voor andere indringers.
Vanaf dat ogenblik begint het volgende wonder van de natuur: de kern
van de zaadcel versmelt zich met de kern van de eicel en de cel gaat aan
het delen. Vanaf dan wordt er gebouwd aan een nieuw leven dat heel veel
pampers zal bevuilen, heel veel zal huilen, vele slapeloze nachten zal bezorgen, maar dat ook het grootste geluk is.

zeer goed op zijn of haar kompaan. Bij een twee- (of drie-, vier-, ...) eiige
meerling zijn er gewoon meerdere eicellen die bevrucht worden. In dat
geval is de meerling broer of zus die ‘toevallig’ samen in de buik zit en het
de mama daar behoorlijk lastig maakt.
De statistiek leert ons dat ongeveer 1 op de 250 zwangerschappen resulteert in een meerling. Op het College doen we het (ook) op dit vlak beter:
er zijn in onze humaniora 1277 leerlingen waarvan 34 (2X17) meerlingen.
Bij het personeel zijn er 2 tweelingen.
Reden genoeg dus om een aantal van hen aan de figuurlijke (ei)tand te voelen
en eens na te gaan hoe het voelt om deel van een tweeling te zijn. We laten
één duo uit elk jaar en één duo uit het personeelsteam de revue passeren.

Briek en Daan De Malsche

Zij zijn het jongste tweelingenduo uit onze humaniora. Briek zit in 1Ac en
Daan in 1Ai. Zij lijken niet méér op elkaar dan twee andere broers, want zij
zijn een twee-eiige tweeling. Daan is de jongste, want Briek is twee minuten ouder.

Een meerling!

Ondanks zijn jeugdige leeftijd, woog Daan bij de geboorte 200 gram meer
dan zijn broer. En er zijn nog verschillen, namelijk op het vlak van de hobby’s. Briek speelt altviool in een orkest, gaat naar de tekenschool, leeft zich
uit bij de scouts en doet aan competitiewemmen. Daan amuseert zich bij
dezelfde jeugdbeweging, maar hij slaat erop los in de lessen slagwerk op
de muziekschool en hij speelt volleybal.

Soms ontstaat er echter ook een meerling. Die kan eeneiig of twee-eiig zijn.
Bij een eeneiige meerling deelt de bevruchte eicel zich na een paar dagen
in twee (of meer). Deze meerling is steeds van hetzelfde geslacht en lijkt

In de eerste kleuterklas zaten zij samen bij dezelfde juf. Ze maakten het
daar echter zo bont dat algauw beslist werd hen in verschillende klassen
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onder te brengen. De mama vond dit ook beter omdat haar twee kornuiten zo eerder beschouwd werden als twee broertjes dan als ‘dé tweeling’.
Zij dragen ook nooit dezelfde garderobe, maar wisselen wel eens kleren
uit.
Hoe was de reactie van de ouders toen zij vernamen dat er
een tweeling op komst was?
Lichte paniek. Moeke had vake kunnen overtuigen voor een derde kindje
en nu kreeg hij er twee voor de prijs van één! De eerste nacht droomde
moeke over onze garage: die stond ineens vol met fietsen van klein tot
groot. Maar natuurlijk waren we welkom bij onze ouders. Met zessen aan
tafel; een gezellig groot gezin.
Hoe anders is het om tweelingbroer of -zus te zijn in plaats van
‘gewoon’ broer of zus?
Briek: We zitten in hetzelfde jaar dus we kunnen elkaar een beetje uitleg
geven over de leerstof. Dat vind ik wel een voordeel van een tweelingbroer. We maken veel ruzie, maar het komt altijd wel terug goed.
Daan: Het heeft voordelen maar ook nadelen. Als je met de fiets naar
school moet, moet je nooit alleen fietsen en je hebt iemand die op hetzelfde niveau van grappen leeft. Nadeel is dan weer dat je alles moet delen
met je tweelingbroer en als jij iets mag, wil je tweelingbroer dat ook...
Wat vinden jullie van jullie eerste jaar op het College?
Daan: Leerzaam en tof, maar moeilijk omdat er veel veranderd is ten opzichte van de basisschool.
Briek: Ik vond dit jaar op deze nieuwe school tof. Ik heb ook vrienden bij
gekregen en leuke dingen meegemaakt.

Joris en Pascal Heyrman

Toen hun ouders de dubbele blijde boodschap te horen kregen, maakten
zij zich vooral zorgen dat zij er eentje zouden verliezen. De opluchting was
dan ook groot toen heel de zwangerschap naar wens verliep.
Hoe anders is het om tweelingbroer te zijn in plaats van ‘gewoon’
broer?
Joris: Het is wel leuk omdat je mensen kunt laten denken dat je iemand
anders bent. Maar dat iemand ons niet uiteen kan houden zijn we inmiddels gewend.
Pascal: Meestal is het wel leuk. Dat mensen moeten raden wie je bent, is
soms een beetje vervelend.
Halen jullie fratsen uit met leraars?
Joris: Alleen in het lager, toen gingen we soms op elkaars plaatsen zitten.
Spijtig genoeg is het nooit gelukt. Nu kan het niet meer omdat onze ogen
niet even goed kunnen zien en dus kunnen we niet van bril verwisselen.
Slaagden jullie er ooit in jullie ouders te bedotten?
Pascal: Ja, toen we op vakantie waren, hadden we elkaars kleren eens aangetrokken. In het begin merkten onze ouders en zus niets, maar daarna
hadden ze ons wel door.
Jullie lijken wel goed op elkaar, maar zijn jullie ook hetzelfde
qua karakter?
Joris: Nee, ik ben sneller boos, maar Pascal is lui. Dus moet ik alle taakjes
overnemen van hem. Maar zo erg is dat niet. (n.v.d.r.: de leerkrachten van
2MWd doen nu best alsof zij dit niet gelezen hebben.)
Pascal: Ik ben rustiger dan Joris (zeggen mijn ouders) en Joris heeft ook
een ochtendhumeur.
Ook zegt Joris dat ik lui ben.

Tine en Stijn Deschuytere

Hop naar het tweede jaar. In 2Mwd knipper je als leraar op de eerste
schooldag wel een paar keer met je ogen. Joris en Pascal lijken immers
bangelijk goed op elkaar. Hun stem en lengte zijn wel een klein beetje verschillend, maar het is vooral de kleur van de bril die je moet bekijken om te
weten wie er voor je staat. Het zal dan ook wel geen verrassing zijn dat zij
een-eiig zijn. Het leeftijdsverschil is nochtans immens: Pascal zag zes minuten vroeger dan zijn broer het levenslicht.

In 3Lc botsen we Tine en Stijn tegen het lijf. Het zal de lezer wel niet verrassen dat zij twee-eiig zijn... Tine klopt haar broer met stip op het vlak van
geboortegewicht: zij woog precies een kilo meer dan haar ‘jongere’ broer.
Hun ouders waren zeer blij met het vooruitzicht op een tweeling; ‘dat zeggen ze toch ;-)’ volgens dochterlief.
<<<
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Voel je je ‘minder tweeling’ omdat je ‘wederhelft’ van het andere
geslacht is?
Tine: Goh, ‘minder tweeling’ zou ik het niet noemen. Soms vraag ik me wel
af hoe het zou zijn als we beiden een jongen of meisje waren en of we
dan beter zouden overeen komen. Ik weet het niet, maar ik vind het eerder
handig dat we jongen en meisje zijn: we kunnen elkaar veel bijleren over
muziek, school en natuurlijk over jongens en meisjes!

Wat is hét middel om jullie uit elkaar te houden?
Het middel om ons uit elkaar te houden, blijkt zeer moeilijk te zijn. Bijna
niemand van de leerkrachten kan ons uit elkaar houden en onze medeleerlingen hebben het er ook vaak moeilijk mee. Meestal gokken ze en zijn
ze verkeerd. Eigenlijk is het totaal niet moeilijk: Elise heeft boven haar lip
een schoonheidsvlekje staan. Zo kan je ons gemakkelijk uit elkaar houden.
Maar van op afstand is dat schoonheidsvlekje natuurlijk niet te zien...

Voel je als tweeling bepaalde zaken op dezelfde manier aan?
Stijn: Neen, ik denk het niet want Tine en ik zijn totaal verschillend. Als
tweeling heb je niet het gevoel dat je dingen op de zelfde manier aanvoelt. Wij hebben zeker geen empathie of zo iets.

Slaagden jullie er ooit in jullie ouders te bedotten?
Onze mama bedotten is zeer moeilijk en daarom zijn we er nog niet in
geslaagd. Ze hoort het zelfs aan onze stem. Ook toen we vroeger weenden, hoorde ze wie het was. Papa en nonkel slaan soms wél eens aan het
twijfelen...

Doet het je eigenlijk iets dat je de helft van een tweeling bent?
Stijn: Het doet me eigenlijk bijna niets... Het is wel tof om een zus te hebben die even oud is, maar of zij nu één jaar of 5 minuten ouder is, ze blijft
de oudste!
Tine: Ik sta er niet veel bij stil eigenlijk, maar ik hecht mij wel aan mijn broer.
Het feit dat we een tweeling zijn, maakt de band tussen ons gewoon sterker. Ik zou mijn leven niet meer zonder Stijn kunnen voorstellen; hij is mijn
tweelingbroer en hij is onmisbaar voor mij.

Tim en Elke Duvillers

Céline en Elise De Cuyper

Als je 5WeWib binnenstapt, kom je Tim en Elke tegen. Niet zo moeilijk uiteraard om hen uit elkaar te houden, maar toch voelen zij zich door en
door tweeling, ook al is dat voor hen de normaalste zaak van de wereld.
Tim houdt van tennis, karting en fotografie. Elke staat soms mee op de
court, maar houdt zich voor de rest vooral bezig met tekenen.

Céline en Elise maken het de leerlingen en leerkrachten van 4Wb extra
moeilijk. Je moet echt al een kenner zijn om beide jongedames uit elkaar
te houden! Toen hun mama het heugelijke nieuws vernam, schrok zij toch
zo hard dat ze aan de gynaecoloog vroeg of hij zeker wist dat het ‘maar’
2 kinderen waren en er geen drieling op komst was. Uiteindelijk was ze natuurlijk heel blij en heel erg fier op hen.
Zij spelen allebei al zes jaar piano. Ook hebben zij dezelfde kledingsmaak,
wat soms wel vervelend is want eigenlijk willen zij niet dezelfde kleren
aantrekken. Ook op het gebied van schoenen hebben zij dezelfde smaak.
Soms kiezen ze dan maar dezelfde schoenen, maar in een andere kleur. Uiteraard zorgen de jongedames er dan wel voor dat zij die schoenen niet
op dezelfde dag aandoen. Wat jongens betreft, hebben zij ook al dezelfde
smaak; als dat maar goed komt...
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Hoe anders is het om tweelingbroer of -zus te zijn in plaats van
‘gewoon’ broer of zus?
Tim: Ik kan het niet vergelijken omdat ik geen andere broer of zus heb. We
kennen elkaar wel door en door en dat misschien meer dan bij ‘gewone’
broer en zus. Je kan ook altijd op de andere vertrouwen. Het tweeling zijn
heeft z’n voor- en nadelen. Een voordeel is bijvoorbeeld dat je nooit alleen
bent, maar dit is dan eigenlijk ook weer een nadeel. Doordat je even oud
bent, kan je je gemakkelijker inleven in de andere zijn of haar positie. Je
kan dus steeds raad vragen aan elkaar.
Elke: We zijn wel al heel ons leven bij elkaar en kennen elkaar dus goed. We
zijn ook van dezelfde leeftijd, dus we zijn grotendeels met dezelfde dingen
bezig. Anderen hebben dat misschien minder, omdat er een leeftijdverschil is. Maar ik zou het eigenlijk niet weten. Ik ben niet anders gewoon...
Het zijn eigenlijk meer de mensen rond ons die er speciaal op reageren.
Sommigen gaan zelfs interviews afnemen voor in Ic Hou...

in de kijker
Matthew, Robin en Kenneth Staessens

Wat is de leukste/ergerlijkste eigenschap van Robin?
Matthew: De leukste eigenschap van Robin... Wel, hij kan goed natuurwetenschappen en dat is altijd handig als je aan het studeren bent!
De minder leuke eigenschap van Robin... Dat is een heel moeilijke, zeker
door het feit dat we broers zijn en ons elke dag wel aan iets anders storen
van elkaar... Maar als ik dan toch iets moet nemen, is het zeker en vast het
feit dat Robin een nogal gesloten persoon is. Doordat ik zelf helemaal niet
gesloten ben en bijna altijd een duidelijke mening heb, kan dit mij soms
wel eens ferm tegensteken.

In het zesde jaar belanden we bij Matthew en Robin. Al de tweelingen die
we aan het woord lieten, mogen dan wel zeggen dat zij niet speciaal zijn,
Matthew en Robin zijn dat eigenlijk toch een klein beetje wél... Er hoort
nog een derde in het rijtje, namelijk Kenneth. Een drieling dus!
Mama Staessens moest toch wel even slikken terwijl zij haar buik vasthield.
We laten haar beter zélf aan het woord:
“Toen ik dit hoorde dacht ik: Amai, ’t is niet waar, hé! Hoe moet dat allemaal? Hoe gaan we dat regelen? Maar de volgende dag reeds denk je: oké,
’t is zo dus we zien wel en ze zullen ook wel groot worden met veel vallen en opstaan. En dan natuurlijk begin je praktisch te denken: alle baby
spullen (3x dan nog wel!); plaatsgebrek in de auto, onvoldoende kamers, ...
Maar zoals je ziet, ook dat geraakte opgelost.”
Kenneth studeerde vorig jaar af in de 6WeWia1 – hij sloeg na het 5de leerjaar een jaartje over – en doet momenteel architectuur. Blijven er nu dus
twee over op school om nog een paar vraagjes te stellen. En dat doen we
dan natuurlijk ook!
Je bent deel van een drieling. Hoe ‘uniek’ voel je je hierdoor?
Matthew: Wel, het heeft soms een dubbele kant. Langs de ene kant is het
zeer speciaal – het komt niet zoveel voor – waardoor je wel ‘uniek’ bent
op zich. Anderzijds is het soms vervelend dat je bestempeld wordt als ‘den
dieje van die drieling’.
Je zit in dezelfde klas als je broer. Had je niet liever gehad dat ook
de andere broer bij jullie zat?
Matthew: Samen in de klas zitten, heeft zo allemaal zijn voordelen, dat kan
ik niet ontkennen. Kenneth had de mogelijkheid om een jaartje hoger te
geraken, dus ben ik best blij voor hem dat hij dit kon en het dan nog goed
doet ook. Op dit moment van mijn leven is het niet meer belangrijk om bij
mijn broer in de klas te zitten.
Robin: Nee, helemaal niet! Ik had zelfs eigenlijk liever in een andere klas
gezeten dan mijn broer. Maar ik zou het zeker niet erg vinden; een broer
meer of minder maakt niet uit, hé.

Wat is de leukste/ergerlijkste eigenschap van Matthew?
Robin: Ergerlijkste eigenschap: sterke eigen wil en koppig. Leukste eigenschap: Matthew is vrij ordelijk. Dit komt me meestal wel zeer goed te pas
wanneer ik zelf weer eens iets niet terugvind zodat ik dan iets van hem kan
gebruiken of bijvoorbeeld notities voor school kan kopiëren als ik de mijne
weer eens heb zoek gelegd.
Hoe blik je terug op je collegejaren?
Matthew: Mijn zes jaar in het College zijn best toffe jaren geweest; er hebben wel enkele moeilijkere jaren tussen gezeten. Nu ik in het zesde ben
geraakt, snap ik waarvoor al dat harde werk nodig was.
Robin: Jaren met ups en downs net zoals bij iedere andere leerling hier
op het college vermoed ik. De eerste jaren nog iets enthousiaster dan de
laatste... Door de jaren heen op het College heb ik waarschijnlijk wel een
mooie basis gelegd om volgend jaar te gaan verder studeren en daar ben
ik wel tevreden mee. Natuurlijk ga ik het zeker niet betreuren als ik in juni
de school verlaat met een diploma op zak om dan te gaan doen wat ik
echt wil doen!
En volgend jaar?
Volgend jaar niet dezelfde studies! We gaan elk onze richting uit, een compleet andere richting! Robin gaat kinderverpleegkunde doen, ikzelf ben
bezig met de testen voor een politieopleiding als inspecteur en heb sociaal werk als tweede keuze.

Elke en Nele Van Haegenbergh
Tot slot zijn er Nele en Elke Van Haegenbergh, net zoals de zusjes Roggeman collega én tweeling. Hun moeder was heel positief en enthousiast; het was altijd al haar grote droom geweest. De papa moest zich toch
eventjes gaan zetten en eens diep ademhalen...
Nele houdt zich op sportief vlak vooral bezig met tennis, volleybal en MTB.
Elke is al even sportief en deelt de passie voor het tennis maar jogt er ook
op los.
Heb je een innigere band met je zus omdat zij je tweelingzus is?
Elke: Ja dat is met ouder worden alleen nog maar bevestigd! We zijn er altijd voor elkaar. Dat klinkt als een cliché, maar het is echt wel waar.
Nele: Ik heb een zeer goede band met mijn zus, maar echt inniger dan met
mijn broer, vind ik niet.
<<<
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Springkampioene in 2MWg

Nell Wuytack
en Icarus
Van de Vondelhoeve
Icarus Van de Vondelhoeve, Ramses, Gipsy King,
Gero Van de Vondelhoeve... Namen die klinken als
een klok! Zijn het illustere heersers uit lang vervlogen tijden? R&B-artiesten waar 30-plusters nooit van
hoorden of zullen horen? Nieuw aanstormend schrijverstalent? Toch niet. Het zijn namen van de edelste
der edele diersoorten: paarden.
Op welke vlakken is je zus zeker wél anders dan jij?
Elke: Bijna alle vlakken, Nele is gewoon een andere. Wij gelijken nauwelijks op elkaar.
Nele: Ze heeft een heel ander karakter, minder open en wat onzekerder. Ze is ook minder impulsief en nonchalanter. Ook qua uiterlijk lijken
we echt niet op elkaar. We hebben een andere lichaamsbouw, andere
haarkleur, andere kleur ogen, enz.
Op welke vlakken is zij helemaal hetzelfde als jij?
Elke: Op sommige momenten kunnen we net dezelfde dingen zeggen, wat zeer lachwekkend is.
Nele: Ze is even sportief en sociaal als ik. We hebben ook, wat de beroepskeuze betreft, dezelfde interesse. We werken allebei graag met
kinderen en jongvolwassenen.
Hoe voelt het om na dezelfde buik ook dezelfde werkplaats
te delen?
Nele: Best wel leuk, want ik heb haar zelf aangeraden om hier te komen werken. Als ik dat vervelend had gevonden, had ik dat niet gedaan, hé. Natuurlijk zien we elkaar niet zo vaak aangezien mijn zus op
het internaat werkt en andere uren heeft.
Misschien ook nog dit: in het middelbaar kreeg mijn zus steevast de
eerste week van het schooljaar te horen: “Je gaat toch weer niet zoveel
babbelen als vorig jaar, hé!”. Maar eigenlijk was ik de grote babbelkous
en kreeg zij automatisch dezelfde reputatie mee. Sorry zus!
RP

Of in dit geval de iets kleinere variant, namelijk pony’s. Op de website van
ponyclub Sint-Isidorus Moerbeke-Waas, lezen we het volgende: “Na haar
provinciale titel heeft Nell tesamen met Icarus Van de Vondelhoeve hun
supervorm bevestigd tijdens de Nationale Indoor 05/03 te Oud-Heverlee.”
Algauw blijkt dat deze Nell niemand minder is dan Nell Wuytack, leerlinge
uit 2MWg. We gaven dan ook ons paard de sporen en vierden de teugels
net op tijd om haar een paar vraagjes voor te schotelen.
Sinds wanneer heb je de ruitermicrobe te pakken?
Ik heb de ruitermicrobe al te pakken sinds mijn kleutertijd. Omdat wij thuis
paarden fokken en ook mijn broer Axel al in de ruitersport actief was, had
ik al een pony alvorens ik kon lopen.

My kingdom for a horse
Wat betekent Icarus Van de Vondelhoeve voor jou?
Ik had een schat van een pony: Ramses. Toen ik Icarus mocht berijden, had ik
Ramses nog, hij was mijn nummer één! In de grote vakantie vorig jaar werd
Ramses ziek – buikvliesontsteking – en we konden hem niet redden. Vanaf
dat ogenblik ben ik me volledig beginnen focussen op Icarus. Deze pony is
niet van mij – ik moet hem voor iemand berijden -maar toch voelt het dat
hij wel van mij is. Hij was in het begin niet echt gemakkelijk om te berijden,
want vóór mij hadden nog andere kinderen met hem gereden en dat ging
niet goed, maar bij mij was er meteen een klik toen ik erop kroop.
Ik had nooit gedacht dat ik met hem nationaal kampioen zou worden,
want ik rij met hem nog maar een jaartje. Icarus betekent echt heel veel
voor mij: hij heeft me over het verdriet van Ramses heen geholpen.
Ondertussen moet ik ook een hengst berijden, Gero Van De Vondelhoeve,
uit dezelfde bloedlijn als Icarus.

Van jongs af aan en dag na dag
Ben je veel met paardrijden bezig?
Elke dag wordt er bij ons thuis met de paarden gewerkt. Dat beperkt zich
niet alleen tot rijden, maar ook de verzorging en het onderhouden van de
stallen doen we zelf. Soms is het wel wat moeilijk om het met school te
combineren, maar voor paardrijden probeer ik toch wel tijd vrij te maken.
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Wekelijks nemen we ook deel aan wedstrijden,
zowel met de paarden als met de pony’s, dus
als ik bij wil blijven met de lessen moet ik goed
plannen.
Staan er al heel wat trofeeën in je kast?
Ik was 6 toen ik met mijn eerste pony Jules geselecteerd werd voor het Nationaal Kampioenschap, maar daar stonden de hindernissen plots
veel hoger dan op de regionale wedstrijden en
op de eerste sprong lag ik er al af. Met Risque
Tout werd ik op 10-jarige leeftijd Provinciaal
Kampioen. Deze winter werd ik met Icarus zowel
Provinciaal als Nationaal Kampioen. Alvorens je
naar het Nationaal Kampioenschap mag, moet
je je tijdens een seizoen bewijzen, want alleen
de beste per provincie mogen deelnemen

De overstap naar ‘grote’ paarden
Wat hoop je nog te bereiken?
Momenteel rijdt Axel mijn broer met de paarden. Ik rij met een D-pony, dat is een beetje kleiner dan een gewoon paard. Binnenkort hoop

ik ook over te stappen naar de paarden en te
starten met Gipsy King. Ik hoop met hem veel
prijzen te kunnen rijden. Maar ik wil ook, net zoals mijn broer, jonge paarden rijden. Omdat wij
onze paarden zelf fokken, worden de paarden
door ons opgeleid.
Mijn droom is nog veel te kunnen rijden en er
van te kunnen genieten, maar toch goede resultaten te kunnen neerzetten. Beroepsmatig zou ik
uiteraard ook wel iets met paarden willen doen.

Zijn er mensen uit de ruitersport naar wie
je opkijkt?
Papa en Axel, omdat zij toch al wat hebben bereikt. Verder vind ik Philippe Lejeune wel een
topruiter!
Beste Nell, we zijn er zeker van dat je niet op
het verkeerde paard zal wedden en dat we
zeker nog van je zullen horen. Veel succes!
RP

Uit de krant

Nell Wuytack, Nationaal Indoorkampioen DL
Zaterdag 5 maart vormde de ruiterschool in Oud-Heverlee bij Leuven het decor van het indoor
springkampioenschap 2011. Een kampioenschap waar er in 3 reeksen gestreden werd om de
belangrijkste titel van het indoorseizoen. Enkel de beste ruiters uit de provincies (435 verenigingen) mochten deel uitmaken van dit selecte groepje. Na haar Provinciale titel heeft Nell Wuytack
samen met Icarus Van de Vondelhoeve hun supervorm bevestigd tijdens de Nationale indoor.
Op sublieme wijze bleef ze, in de klasse DL, een fractie van een seconde sneller in de tweede
fase. Een welverdiende titel wordt toegevoegd in haar palmares. Proficiat! Tevens behaalde Nell te
samen met haar Oost-Vlaamse Equipe, een zilveren medaille in de Interprovinciale wedstrijd.
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Alles voor het goede doel

De lesmarathon van 6HWb
29 maart, 5 a.m.
Een schel gerinkel rijt de vredige stilte die in het Sint-Jozef-KleinSeminarie heerst aan flarden. Alle aanwezigen in het schoolgebouw
worden op brutale wijze uit hun slaap gewekt. Het helse geluid kan maar
één ding betekenen: indringers, mogelijk zelfs met slechte bedoelingen...
Paniek en angst verspreiden zich onder de inwoners. Een schimmige
gedaante stapt naar voren. Een gezicht doemt op uit de duistere nacht...
Opluchting alom wanneer de gelaatstrekken van de sympathieke heer
Patrick Braem herkend worden. Gelukkig is de man de goedheid zelve.
Maar toch... dat verklaart nog niet waarom hij zich op dit onchristelijke
uur toegang probeert te verschaffen in de school. Een verklaring volgt
snel: de lesmarathon van 6HWb. De lesmarathon die – helaas voor hem –
pas de volgende nacht zal plaatsvinden...

U hebt net de inleiding gelezen. U fronst nu
misschien de wenkbrauwen. Een lesmarathon?
Dat moet toch wel het slechtste idee zijn sinds
Abraham Lincoln declameerde dat hij eens zin
had in een avondje theater? Wat houdt dat immers in, zo’n lesmarathon? Dat klinkt als een volledige nacht opblijven om spiloefeningen op te
lossen aan de hand van de methode van GaussJordan en de relatie tussen la cause en les temps
te bestuderen... Dat klinkt als zijnde genoeg om
een mens volledig te slopen...
Uw immer kritische reporters hadden dan ook
hun bedenkingen bij aanvang van dit evenement. Maar laten we vooral niet op de zaken
vooruit lopen.
Daarmee weten we dan ook weer hoe het
klinkt, maar laten we voor de goede orde ook
maar wat duiding verzorgen. Na de verschillende solidariteitsacties op het College besloten
de leerlingen van 6HWb dat zij niet achter konden blijven. Dit resulteerde in een megalomaan
project: vierentwintig uur doorbrengen op het
College en in de tussentijd – wat doet men nu
eenmaal op school? – les volgen.
Natuurlijk was dit geen gratuite grapjasserij: zoals reeds vermeld ging het hier om een solidariteitsactie, met name steun aan het vorig jaar
door een aardbeving getroffen Haïti.
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Van sympathisanten werd verwacht dat zij zouden optreden als sponsor van de lesmarathon.
De inkomsten zouden integraal naar het project
Ti Solèy Leve gaan, de organisatie van mevrouw
Jeannine De Beleyr (familie van, inderdaad) die
zich inzet voor het arme Haïti.
Met hulp van de heer Jonathan Beyaert, reeds
twee jaar de vaste godsdienstleerkracht van
6HWb, werd het plan op poten gezet: de nodige autoriteiten (directie en prefectuur) werden
door enkele geëngageerde leerlingen aan de
mouw getrokken, het fiat werd gegeven en we
waren vertrokken. Een datum werd vastgelegd,
dinsdag 29 maart, en er werd een strikt lessenrooster opgesteld door Michael Ringoir, klasverantwoordelijke en secretaris-generaal van
de leerlingenraad. De vier lesuren van de daaropvolgende woensdag werden direct gegeven
na dinsdagse routine, zodat woensdag een vrije
dag kon worden – een verpozing die velen wel
konden gebruiken. Na die verplichte vier lesuren
bleven we immers ‘les’ krijgen van een stel geselecteerde leerkrachten. Dit ging zo door tot in
de vroege uurtjes van woensdag 30 maart. Hetgeen nu volgt is een minutieus verslag van die
nacht van 29 op 30 maart.

8:25 a.m.
Die ochtend kwam menig 6HWb’er opdagen
met pak en zak om uitstekend comfort en amu-

sement te kunnen waarborgen diezelfde avond.
Omwille van gezondheidsredenen moesten we
helaas het gezelschap van Manon Koutstaal en
Laura Pyl ontberen. De gewone schooldag verliep uitzonderlijk goed – behalve dan voor diegenen die hun overhoring aardrijkskunde niet
hadden voorbereid – en dan begon de uithoudingstocht. Lokaal 180 werd voor deze befaamde
nacht gereserveerd zodat we de mogelijkheid
hadden een groot lokaal met beamer en pc te
bezetten. Nog even de obligate woensdaglessen
volgen (van de heer Maarten Van Looy, mevrouw
Miet De Schepper, mevrouw Christine Dejonghe
en mevrouw Isabelle Van Lemmens. Dank aan
allen voor hun overwerk dinsdagavond) en dan
konden de speciale lessen ter leerinck ende vermaeck een aanvang vinden.

7:55 p.m.
Omwille van de uitstekende connecties van
onze klasgroep konden wij van een heerlijk
smakende lasagne genieten. De vader van Charlotte Thyssen is immers restauranthouder en cateraar en nam deze taak op zich, waarvoor dank.
Charlotte zelf kwam er in deze pauze ook achter
dat het College ’s avonds steevast goed wordt
afgesloten: tot aan de toiletten toe. Een snelle
reactie wist haar gelukkig te redden waardoor
ze de lesmarathon als vrij persoon kon meemaken en wij konden genieten van haar aangename gezelschap.

9 p.m.
Na het avondeten werden de lessen hervat. Mevrouw Miet De Schepper en partner – beiden
leerkracht humane wetenschappen – kwamen
ons instrueren omtrent de beste manier om eerste hulp bij ongevallen te verlenen. Na een bondige maar duidelijke uitleg kon iedereen aan de
slag gaan met de oefenpoppen om zijn of haar
hartmassagetechnieken te testen. Aangezien de
discoklassieker Stayin’ Alive over het beste ritme
beschikt om hartmassages op te geven, schalde
dat nummer al snel door de ruimte (helaas gezongen door ondergetekenden wegens gebrek
aan een deftige muziekinstallatie). De sfeer zat
er goed in.
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V.l.n.r.: (onderaan) Tom De Paepe, (vooraan) Robbe Devriese, Jolien Van den Bossche, Leslie Van Britsom, Femke Van Wolvelaer, Matthew Staessens, Charlotte Thyssen,
(midden) Fien D’Hooghe, Lieselot Frencken, Valérie Camerier, Marthe Koek, Melissa Van Dam, Hannah Van Bastelaere,
(achteraan) Robin Staessens, Kyra Steenssens, Nicolas Gosselin, Michael Ringoir, Seppe Batens, Tim Van Roeyen. © Lieselot Frencken

9:50 p.m.
Mevrouw Christine Dejonghe en de heer Wim
Vandervreken hadden een les uitgewerkt over
relaties, waarbij verscheidene koppeltjes gevormd werden die een bepaalde situatie moesten uitbeelden. Dit ontaardde uiteraard al snel
in enkele uitstekende voorbeelden van hoe het
vooral níét moet. Het hoogtepunt was de scène
gespeeld door Mevrouw Dejonghe en de heer
Vandervreken zelf, geassisteerd door een toevallig aanwezig zijnde heer Beyaert. De details kunnen hier niet vermeld worden omwille van een
strikte geheimhoudingsplicht, maar we kunnen
wel verklappen dat het uiterst memorabel was.

11 p.m.
Hoewel natuurwetenschappen meestal niet
terug te vinden zijn in de top tien van favoriete
vakken bij humane wetenschappers, hebben wij
allemaal een zwak voor de heer Wim Maes. De
immer zen zijnde leraar had daarom besloten
over te gaan tot een ietwat praktischer toepassing van dit verfoeide vak. Niemand leert graag
formules en ingewikkelde theorieën vanbuiten,
maar dingen in brand steken, dat is een ander
paar mouwen. Niet dat alle proefjes van dit
nachtelijke practicum vuur vereisten, maar het
leek toch wel of diegene met vuur meer in de
smaak vielen. Wie wil er nu niet een brandend
papiertje lanceren? Als het op minder ontvlambare zaken aankwam, bleek vooral het vervaar-

digen van psychedelische inkt- en zeepvlekken
een populaire bezigheid.

11:50 p.m.
De heer Luc Pierssens is een beruchte naam
op het College, hoewel iedereen die de moeite
neemt hem beter te leren kennen, zal beamen
dat hij naast een geweldige leraar lichamelijke opvoeding ook een geweldige persoon
tout court is. Zijn nadruk ligt vaak op het leveren van kwaliteit voor de toekomst, maar zelfs
bij de heer Pierssens hoeft de boog niet altijd
gespannen staan. Speciaal voor deze gelegenheid had hij een nieuwe dans verzorgd. De
klassieke Pierssensdans is ondertussen al een
legende op het College en wij waren dan ook
zeer vereerd dat hij zich deze moeite getroost
had voor ons. Hij deed zijn reputatie als verjaardagsdeskundige ook alle eer aan door op
te merken dat zijn les gepland stond vlak voor
middernacht. Op dat tijdstip zou Leslie Van
Britsom haar achttiende verjaardag mogen vieren. En... hij had er aan gedacht, ook al was het
al bijna een jaar geleden dat hij nog les mocht
geven aan 6HWb! Leslie mocht haar verjaardag
in stijl starten met felicitaties van de heer Pierssens, het bijbehorende schouderklopje en zelfs
een beker: de heer Pierssens had toestemming
gevraagd aan de directie om Leslie de grootste
beker te schenken die ooit uitgereikt is geweest
op het College. Nu heeft het College blijkbaar

geen traditie van grote bekers, maar dat maakte
niet echt uit: in feite doet de grootte er toch niet
écht toe.

1 a.m.
Na een korte pauze was het de beurt aan de
heer Bram Noens, voormalig leerkracht Duits
voor 6HWb en gerenommeerd toneelspeler. Hij
bleek er echter te zijn in de hoedanigheid van
leerkracht Nederlands. Het lesuur werd besteed
aan verschillende taalspelletjes, van de klassieker “Zeg eens ‘euh...’” tot verbale vechtpartijen
waarin we ons konden bekwamen in de kunst
van het dysfemisme. Daarnaast werd het lesuur
nog opgefleurd met poëzie, op krachtige wijze
voorgedragen door de heer Noens zelf.

1:50 a.m.
De heer Tom De Paepe werd bij het binnenkomen van de klas getrakteerd op zo’n enthousiaste verwelkoming dat zelfs The Beatles jaloers
zouden worden. Dit hoeft niet te verbazen: de
heer De Paepe heeft sinds hij ons geschiedenis
mag geven een speciaal plekje opgeëist in het
hart van de klas. We kennen hem als een man
met een uitgebreide kennis die naast zijn vakgebied ook kinderverzorging behelst. (De heer De
Paepe is vorig jaar vader geworden en we wensen deze gelegenheid dan ook nog maar eens
te baat te nemen om hem te feliciteren met de
geboorte van zijn dochtertje Paulien). Als voor<<<
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bereiding voor de dag dat wij zelf voor de ouderlijke plichten komen te staan – mochten er
mensen zijn die een dergelijke toekomst ambiëren – had de heer De Paepe een quiz opgesteld
om ons de beginselen van het babyonderhoud
bij te brengen. Hij herinnerde zich namelijk nog
goed de controverse die was gerezen toen hij
tijdens een les het geheim van het recept voor
de perfecte fruitpap eens verklapt had. Daarom
kwam hij tot het besluit om in deze les nog extra uit te weiden over de perfecte fruitpap, die
de leerlingen overigens zelf mochten maken,
alsook over de goede temperatuur voor badwater (lichaamstemperatuur) en de juiste manier
om een zetpil in te brengen (met de puntige
kant eerst?). Gelukkig hoefde dit laatste niet gedemonstreerd te worden met behulp van leerlingen. Uiteindelijk eindigde de quiz in een gelijkstand.

namelijk een variëteit aan fallussymbolen: met
vleugels, met oren en met wat u zich er verder
allemaal maar wenst bij te verzinnen. U moet
echter niet wéér denken dat het hier om louter
‘vetzakkerij’ ging: deze keer betrof het briljante
surrealistische beelden, geworteld in de freudiaanse traditie van kunstenaars als Salvador Dalí.
De laatste activiteit sloot dan weer meer aan bij
het vakgebied van het olijke trio. Kaarsen werden ontstoken en de Bijbel werd bovengehaald.
Er vond een mystiek ritueel plaats waarbij de
toekomst voorspeld diende te worden aan de
hand van Bijbelcitaten. Dit leverde een behoorlijk creatieve exegese op, zó creatief zelfs dat er
getwijfeld kan worden aan de betrouwbaarheid
van de gedane voorspellingen. Anderen, zoals
Tim Van Roeyen, beleefden dan weer minstens
evenveel plezier aan het opstellen van de kaarsen.

3 a.m.

4:40 a.m.

Hierop volgden maar liefst twee lesuren, godsdienst. Het olijke trio dat deze les kwam geven
bestond uit de heer Vincent De Meyer, de heer
Frédéric Caulier en de heer Jonathan Beyaert –
die wij hier al eerder vernoemd hebben als een
van de sleutelfiguren bij het organiseren van de
lesmarathon en die daarvoor de nodige erkenning mag krijgen.
De les begon met een onschuldige poppenkast. Het scenario verzandde echter al snel in
een perverse versie van Roodkapje, compleet
met dronken Ierse leprachaun en een SaudiArabische vibrator (ondergetekenden moeten wederom toegeven niet helemaal vrij van
schuld te zijn). U moet echter niet denken dat
het hier om louter ‘vetzakkerij’ ging: het betrof
hier in feite een briljant scenario, geworteld in
de avontuurlijke traditie van schrijvers als William S. Burroughs. Na de poppenkast volgde een
ronde knutselen met klei: iedereen mocht met
zijn of haar artistieke talenten pronken, hetgeen
al snel leidde tot enkele mooie werkjes. Vooral
Jolien Van den Bossche toonde zich bekwaam
in het boetseerwerk. Femke Van Wolvelaer,
aan wie het schijnbaar meer bloed en zweet
en tranen kostte om iets te creëren, liet zich er
zeer bewonderend over uit en ook uw reporters
moesten toegeven dat zij een fraai roosje geboetseerd had, goed passend bij haar snoezige
verschijning en lieve karakter. De heer Caulier
wist ook iedereen te verbluffen met zijn kunst,

Een extra lange les mag best gevolgd worden
door een extra lange pauze. We kregen de kans
om ons te verzadigen met een uiterst delicieuze
chocolademousse die speciaal voor de gelegenheid was meegebracht door Hannah Van Bastelaere. Helaas moest er bij gebrek aan lepels geïmproviseerd worden met het bestek. Michael
Ringoir, Melissa Van Dam en Hannah Van Bastelaere zagen tijdens deze pauze hun kans schoon
om een step te bemachtigen, hetgeen er toe
leidde dat de lange gang en de binnentuin al
snel het toneel werden van verscheidene wilde
achtervolgingen.
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5:30 a.m.
Eindelijk brak het grote moment voor de heer
Patrick Braem aan! Na een vergeefse poging de
voorgaande nacht mocht hij nu wél binnen op
het College om les te geven aan 6HWb. Hij leed
dan wel aan een licht slaapgebrek als gevolg
van zijn eerdere capriolen, maar dat kon het enthousiasme niet temperen. Het werd een zeer
persoonlijke les: de heer Braem kwam spreken
over thema’s die hem aanspreken en illustreerde zijn lessen met foto’s en muziek. Aangezien
de leerlingen al genoeg over zichzelf hadden
moeten praten gedurende de verscheidene
bezinningsdagen, vond hij dat het nu de beurt
was aan een leerkracht. Hij was de vierde godsdienstleerkracht die we die nacht over de vloer
kregen, dus het religieuze bleek een belangrijke

rol te spelen. Zo kregen we bijvoorbeeld een
uiteenzetting over de positie van Maria Magdalena in de christelijke traditie. Hoewel het een
zeer boeiende les was, hadden sommigen er
moeite mee de ogen op te houden. Het begon
tenslotte al redelijk laat te worden. Melissa Van
Dam, bijvoorbeeld, leek af en toe te verzeilen
in een diepe slaap, maar haar medeleerlingen
deden hun uiterste best om haar dat te beletten. Uiteindelijk moest de les van de heer Braem
jammer genoeg onderbroken worden wegens
tijdsgebrek. Het laatste lesuur lonkte...

6:20 a.m.
We trokken weer naar de turnzaal, waar we enkele uren eerder nog het genoegen mochten
smaken dansles te krijgen van de heer Pierssens.
Onder begeleiding van mevrouw Ingrid Dekeyser werden we ingewijd in de geheimen van de
yoga – of een variante daarvan: het werd een
soort ritmische ontspanning op een oosterse
manier. De ene persoon ging er al wat meer in
op dan de andere en sommigen gingen er zelfs
volledig in op. Fien D’Hooghe kwam al snel
in een soort trance terecht en het leek er zelfs
eventjes op dat zij zou opstijgen. Gelukkig bleef
Fien met beide benen op de grond en werd de
lesmarathon tot een goed einde gebracht. Het
laatste uurtje bleek zeer verkwikkend voor diegenen die dreigden in slaap te vallen en uiteindelijk werd het beoogde doel bereikt.

7:20 a.m.
Door de directie was vooraf een ontbijt beloofd
en dat kregen we dan ook. Het was wel van
korte duur, want velen stonden te springen om
naar huis te gaan, en misschien ook wel met
rede. Een dergelijke lesmarathon eist natuurlijk
zijn tol. Na het ontbijt genuttigd te hebben in
de kleine refter, kon iedereen dan ook vertrekken.
De lesmarathon draaide uiteindelijk uit op een
onverdeeld succes voor iedereen. Het bleek een
tof initiatief waar zowel de mensen in Haïti als
wijzelf en de leerkrachten iets aan hadden. Achteraf werd door de meesten het bed wel gezien
als hun tijdelijke beste vriend.
Robbe Devriese en Seppe Batens
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Karlien Hofman uit 6WEWIa1 Belgisch kampioen

Zwemster met veel discipline en karakter
De training
Voor mij begon het zwemmen al op vrij jonge
leeftijd. Mijn ouders wilden dat ik leerde zwemmen en blijkbaar vond ik het als klein kindje al
leuk, want ik wou meer.
Mijn ouders hebben mij en mijn broer dan ingeschreven in de zwemclub, waar ik beter leerde
zwemmen. Om competitie te mogen doen,
moest je geselecteerd worden door de club. Ik
zat eerst helaas niet bij die selectie toen mijn
vriendjes dat wel waren. Ik wou daar echter zeer
graag bij en uiteindelijk mocht ik toch mee in de
groep. Dat zal nu ongeveer tien jaar geleden zijn.
Ik was eigenlijk niet zo’n goede zwemster, maar
wou wel goed worden. Het is pas de laatste jaren
dat ik eigenlijk iets bereikt heb in het Belgische
zwemmen. Dat betekent echter nog niets op internationaal vlak. Ik train vrij veel. In een gewone
schoolweek heb ik negen zwemtrainingen van
twee uur en twee krachttrainingen. In vakantieperiodes zijn er meestal enkele extra trainingen
voorzien. Dit kan wel nog een beetje verschillen
naargelang de trainingsopbouw.

De wedstrijd
Er zijn verschillende wedstrijden waar we echt
naartoe werken. Zo zijn er de open Vlaamse
kampioenschappen in januari, de open Belgische kampioenschappen in mei en de Belgische
kampioenschappen per categorie in juli. Na dat
laatste kampioenschap hebben we rust in augustus.
Wedstrijden doen we niet wekelijks. We hebben
de grote kampioenschappen en dan kijken we
welke kleinere wedstrijden nog in het schema
passen.

De tijd
In het zwemmen hebben ook vele ouders een
taak. Op een wedstrijd zijn er natuurlijk officials
nodig die de tijden opnemen. Hoeveel dit er
zijn hangt ervan af. Er moet minstens één tijdopnemer zijn per baan aan de kant van de aankomst, en één per twee banen aan de andere
kant. Die laatste moet erop toezien dat de keerpunten correct genomen worden. En dan zijn er
nog de aankomstrechters, starter, kamprechter,
zwemrechter. Als er een grotere wedstrijd is,

zijn er meer officials. Om een Belgisch record te
zwemmen, is het trouwens verplicht dat er drie
tijdopnemers zijn of dat de tijd elektronisch opgenomen wordt. Op een wedstrijd moeten van
elke club een bepaald aantal officials aanwezig
zijn, afhankelijk van het aantal zwemmers. Bij de
lange afstand is dit meestal één per zwemmer.
Als je het juiste aantal niet haalt, moet de club
een boete betalen.

De slag
Mijn eerste ‘specialiteit’ was de schoolslag, daar
heb ik dan ook mijn allereerste medaille op gehaald, een bronzen. Daarna ben ik geëvolueerd
naar de vlinderslag, daarin kwam ik al iets dichter bij de snelleren van mijn leeftijd. Na enkele
jaren goede progressie bleef ik echter stilstaan.
Dat was niet zo leuk. Na een tijdje zijn we overgestapt naar een andere club, waar ik opnieuw
kon ‘opleven’. Mijn nieuwe trainer probeerde
verschillende dingen en uiteindelijk vonden we
iets waar ik vrij goed in ben, de langeafstandsnummers. Hiermee heb ik al meer bereikt dan
iemand ooit van mij had verwacht. Mijn ultieme droom heb ik nog niet bereikt en dat zal
waarschijnlijk ook nooit komen, maar toch blijf
ik werken om ooit eens op een groot internationaal kampioenschap te staan, en liefst nog de

Olympische Spelen, daar droom ik al van het begin van mijn carrière van.

Het geld
Zwemmen op niveau is wel vrij duur. Zo zijn er
de badpakken, de zogenaamde haaienpakken,
badmutsen, brilletjes, en ander trainingsmateriaal. Daar komt ook het lidgeld nog bij, de kosten
voor de krachttraining en de zomerstage. We
moeten ook regelmatig bloedtesten en af en
toe lactaattesten laten afnemen. Daarbovenop
komen ook nog eens de kosten voor de verplaatsing. Spijtig genoeg heb ik hier geen persoonlijke sponsor voor. Het is trouwens voor de
clubs ook zeer moeilijk om sponsors te vinden
omdat zwemmen geen commerciële sport is.
Het is trouwens ook zeer zelden dat er gezwommen wordt voor prijzengeld.

De school
De combinatie met school kan soms wel moeilijk
zijn omdat ik als ik thuis kom direct moet vertrekken naar het zwembad en pas vrij laat thuis ben,
ook moet ik vroeg opstaan als ik ochtendtraining
heb en dan wil ik uiteraard wel op tijd in mijn
bed. Soms gebeurt het al eens dat ik tot na elf
uur moet werken, maar dat is een uitzondering.
Als ik echt veel werk heb, neem ik iets mee om
<<<
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in de kijker
in de auto te leren, dan is die rit toch ook nuttig
geweest. Een training overslaan doe ik niet, behalve tijdens de examens, maar dan echt alleen
als ik absoluut niet rond ga komen. Tijdens de
examenperiodes zijn er geen ochtendtrainingen
en doen we ook geen krachttrainingen.

Het eten
Veel tijd om andere dingen te doen dan zwemmen en naar school gaan heb ik niet. Ik ben nog
nooit naar een fuif geweest, en eigenlijk vind ik
dat helemaal geen gemis. Dat is gewoon een
keuze die ik gemaakt heb. Ik let ook goed op
mijn voeding, af en toe mag het wel al eens wat
vettiger zijn, maar ik ben er wel zeer strikt in dat
ik goed oplet wanneer ik iets ongezonder eet.
Een maand voor een groot kampioenschap zorg
ik er wel voor dat mijn voeding echt gezond is.

De studie
Met het zwemmen kan ik jammer genoeg mijn
boterham niet verdienen. Daarom is het ook
belangrijk dat ik een studiekeuze maakte zonder die te laten bepalen door het zwemmen. Ik
besef wel dat het zwaar gaat worden, maar toch
ga ik proberen de studie voor industrieel ingenieur te combineren met het zwemmen. Dit
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gaat echter niet in mijn eigen club, dus ik heb
contact gezocht met de universitaire ploeg van
Gent, waar ik zou mogen trainen. Ook het topsportstatuut is zo goed als in orde. Dat statuut
geeft mij verschillende mogelijkheden. Zo zal
er voor mijn lessen rekening gehouden worden
met de trainingsuren, dit zal niet altijd gaan,
maar dan kan de trainster van de universitaire
ploeg eventueel de trainingsuren nog wat aanpassen zodat die voor iedereen passen.

De zus
Ook mijn zus is een fervent zwemster. Marit is
een jaar jonger dan ik en doet evenveel trainin-

gen, weliswaar voor een andere discipline. Marit
heeft eigenlijk van jongs af aan al meer bereikt
dan ik. Ze is al verschillende keren Belgisch en
Vlaams jeugdkampioene geweest op de 100
en 200 meter vlinderslag. Dit jaar werd ze voor
de eerste keer Belgisch kampioen op de open
kampioenschappen. Voor mij daarentegen was
het mijn allereerste Belgische titel. Vroeger was
ik soms wel wat jaloers dat zij medailles haalde
op grote kampioenschappen en ik niet. Zeker
omdat we toen nog dezelfde discipline hadden.
Nu is dat gelukkig over. We hebben een verschillende specialiteit en supporteren zeer hard
voor mekaar.
KM

Uit de krant

Zusjes Hofman beiden Belgisch kampioen!
Pieter, Karlien, Marit, Kjenta, Nils en Natalie; met zes man sterk trokken ze naar het Wezenbad om
zich te laten gelden op deze open Belgische kampioenschappen. Het werd voor enkele Temse
Scheldezwemmers een weekend dat ze niet snel zullen vergeten. Ten huize Hofman heerst er
ongetwijfeld een jubelstemming want zowel Marit als Karlien Hofman werden immers Belgisch
kampioen. Karlien overtrof zichzelf op vrijdagnamiddag door een schitterende 17.19.99 op de
lange afstand 1500 meter te zwemmen. Zus Marit werd vrijdag in de finales de derde snelste Belgische op de 100 meter vlinderslag maar pas op zaterdag werd haar inzet helemaal beloond! Ze
bleef in de finale 200 meter vlinderslag haar concurrentie nipt voor en kroonde zo zichzelf tot
Belgisch kampioen!...

oud-leerlingen
Oud-leerling Gunther De Vogelaer (LWi’95)

Prof in... Münster
Een interview met oud-leerling Gunther De Vogelaer, dr. Nederlandse taalkunde? De oud-leerling en echtgenoot
van lerares klassieke talen Karen Wymeersch is namelijk aan de slag aan de universiteit van... Münster.
Johan De Smet schreef Gunther een mailtje met daarin een batterij vragen en... voilà, enkele dagen later tuimelt
er een kant-en-klaar interview in de mailbox. Handig, maar vooral boeiend. Leest u maar.
Von: Johan De Smet
Gesendet: Dienstag, 31. Mai 2011 10:23
An: gunther.devogelaer@uni-muenster.de
Betreff: Ic hou, dringend
Gunther, eindelijk mijn mailtje. Het is druk. Zou je een beetje willen
vertellen van hoe je aan die job geraakt bent?
Na mijn doctoraat in 2005 heb ik nog op een paar onderzoeksprojecten
gewerkt, maar de academische wereld is zo gestructureerd dat eigenlijk alleen professoren een vaste baan krijgen, en er dus een constante strijd is
om aan boord te blijven. Voor elke prof die met pensioen gaat, staat er bijgevolg een klein legertje potentiële opvolgers klaar. Bovendien zijn er ook
niet zo veel professorenbanen voor een vak als Nederlandse Taalkunde.
Wie dus echt in het vak wil blijven, kijkt best iets verder dan Gent, Antwerpen, Leuven of Brussel... Toen ik het vacaturebericht voor een hoogleraarschap in Münster zag passeren, heb ik dus gesolliciteerd, ook al omdat
Münster een uitstekende reputatie heeft in de Neerlandistiek, en bovendien ook inzet op terreinen van de taalkunde waarin ikzelf actief ben.
Ik gaf mezelf weinig kans om de baan te krijgen. Met 33 ben ik, zeker naar
Duitse normen, erg jong voor een baan als hoogleraar, mijn Duits was bijzonder slecht, de concurrentie bepaald stevig, en ik had ook nauwelijks
contact met de mensen die hier werken. Maar ik ben als eerste uit de selectieprocedure gekomen, en heb na onderhandelingen met de universiteit besloten om de baan aan te nemen.

Haus der Niederlande
Wat doe je, waar werk je?
De Universiteit van Münster is met zo’n 37.000 studenten één van de
grootste in Duitsland, en de opleiding Nederlands hier heeft, zoals gezegd,
een uitstekende reputatie. Dat komt vooral doordat er in de regio al eeuwenlang bijzonder veel grensoverschreidende contacten zijn, die tot vandaag voortduren: in het weekend stroomt de stad bijvoorbeeld vol met
winkelende Nederlanders, doordat het voor hen de dichtsbijgelegen grote
(en mooie!) stad is. Op de kerstmarkt hoor je zelfs meer Nederlands dan
Duits.
Verder is er een Nederlandse legerkazerne, en in de regio wonen veel rijke
Nederlanders die komen profiteren van een gunstiger belastingregime
en lagere woningprijzen. De regio was ook de allereerste ‘Euregio’ (tegen-

woordig zitten bijvoorbeeld ook Nederlands en Belgisch Limburg in zo’n
euregio), waardoor grensoverschrijdende samenwerking op economisch,
sociaal en cultureel niveau wordt aangemoedigd.
Daardoor is er een vrij grote belangstelling voor het Nederlands, en een
groot tekort op de arbeidsmarkt aan mensen met kennis van het Nederlands. Daar profiteert de opleiding mee van. Zo is er voldoende vraag om
twee opleidingen Neerlandistiek te organiseren, één in de Nederlandse
Filologie (taal- en letterkunde dus, waarbij ik de taalkunde verzorg), en
daarnaast de zgn. Niederlande-Studien, een opleiding die zich richt op de
gemeenschappelijke geschiedenis van Nederland en Duitsland, op diplomatieke en economische betrekkingen, en op de sociologische studie van
beide landen. Die twee opleidingen zijn allebei zeer levensvatbaar. Met
Nederlandse Filologie hebben we bijvoorbeeld jaarlijks zo’n 50 nieuwe
studenten. Dat is natuurlijk minder dan vergelijkbare opleidingen in Vlaanderen en Nederland, maar een heel normaal aantal voor een gespecialiseerde universitaire opleiding. We behoren daarmee tot de grootste extramurale opleidingen Nederlandse Filologie.
Ook de eigenlijke werkplek is echt bijzonder. De beide opleidingen
Neerlandistiek zijn gehuisvest in het ‘Haus der Niederlande’, in het zgn.
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‘Krameramtshaus’. Dat is niet alleen één van de weinige historische gebouwen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd, het is ook het
gebouw waar de Nederlandse delegatie logeerde toen in de 16de eeuw
de Vrede van Münster onderhandeld is, en waar ook de ‘kladversie’ van het
verdrag ondertekend is.
Met die Vrede van Münster hebben de toenmalige Europese grootmachten officieel erkend dat er ruimte was voor een onafhankelijke staat tussen
Frankrijk en Duitsland in, die zich van Spanje mocht afsplitsen, de ‘Republiek der zeven verenigde Nederlanden’. Sommige Vlamingen betreuren
nu nog dat de gebieden die nu België vormen, toen niet mee tot die nieuwe staat mochten behoren en bij Spanje zijn gebleven... In elk geval werk
ik daardoor nu wel op de plek waar eigenlijk de politieke voorwaarden zijn
geschapen waardoor het Nederlands kon uitgroeien tot een echte nationale taal.

Tekort aan leraren Nederlands
Hoe lang je daar hoop te werken, wie in Duitsland Nederlands volgt
en waarom, wat exact je doceert (inhoud cursus), eventueel andere
interessante weetjes?
Onze studenten hebben een nogal verscheiden profiel. Een deel wil gewoon Nederlands leren, andere zijn meer geïnteresseerd in de Nederlandse cultuur of in het land Nederland. De grote meerderheid wil echter
leerkracht Nederlands worden in een middelbare school.
Er wordt immers aan veel middelbare scholen Nederlands gegeven; op dit
moment is er hier trouwens een groot tekort aan leraren Nederlands. Binnen de opleiding zijn er verschillende componenten, nl. taalbeheersing,
letterkunde, taalkunde en voor de aankomende leraren ook didactiek. Ik
verzorg de vakken taalkunde en daarnaast ook, met mijn literatuurcollega
(een Vlaamse overigens), de instituutsleiding.
Concreet tracht ik de studenten inzicht te geven in hoe het Nederlands als
taal tot stand is gekomen, welke vormen van Nederlands er zijn, hoe de
grammatica van het Nederlands er uitziet en waarom, ...

DIMIDO-professor
Kan je ook vertellen hoe jullie dat organiseren altijd op en af rijden,
woon je daar op kot, mis je je familie, je dialect, ...
In het buitenland gaan werken brengt natuurlijk vrij ingrijpende veranderingen voor het hele gezin met zich mee. We hebben ervoor gekozen om
in België te blijven wonen, en ik spendeer een aantal nachten per week
in Münster, waar ik dan een kamertje huur. Op zich is dat een manier van
werken die ook onder Duitsers wijdverspreid is. Het is in Duitsland de facto
verboden om professoren te benoemen op de plaats waar ze gestudeerd
en gedoctoreerd hebben; ook de Duitsers komen dus vaak aan universiteiten terecht ver van hun woonplaats. Wie niet wil verhuizen, kan een aangepast lessenrooster vragen. Vroeger werden professoren die hun lessen
op dinsdag, woensdag en donderdag concentreerden ietwat geringschattend DiMiDo-professoren genoemd, maar vandaag kan je van thuis uit efficiënt ‘telewerken’, misschien zelfs beter dan van op de universiteit, terwijl
je toch bereikbaar blijft. Bovendien is het Waasland een betere uitvalsbasis
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om contacten met collega’s in Vlaanderen en Nederland te onderhouden
dan Münster.
Het leven wordt natuurlijk niet makkelijker als je plots 300 km van huis
werkt, weg van thuis en je gezin. Maar het is tot dusver allemaal organiseerbaar gebleken, en doordat ik in Münster veel tijd heb om me op het
werk te concentreren, is er in de weekends eigenlijk nu meer tijd voor het
gezin en voor hobby’s dan vroeger.
Heb je nog ambitie opnieuw in Vlaanderen te werken, eventueel aan
een universiteit?
Het is niet zo dat ik regelmatig de vacaturepagina’s van de Vlaamse universiteiten napluis om zo snel mogelijk terug te keren. Er zijn dichter bij huis
eigenlijk bitter weinig banen die qua inhoud de vergelijking met mijn huidige job kunnen doorstaan. Maar als er zich op termijn kansen voordoen
om ergens een nóg interessantere baan te krijgen (een gróót instituut leiden bijvoorbeeld), of om een vergelijkbare baan te krijgen dichter bij huis,
zal ik die natuurlijk zeker nemen. Dat ik nog buiten de universitaire wereld
terechtkom, acht ik vrij onwaarschijnlijk, maar je weet natuurlijk nooit.

Dialect en grammatica
Zijn er daar in Duitsland meer of net minder financiële mogelijk
heden voor onderwijs en onderzoek? Onderzoek je eigenlijk iets?
Ik onderzoek zeker! Onderzoek is voor de meeste academici tegenwoordig de belangrijkste bezigheid, en ik ben daarop zeker geen uitzondering,
ook al is het onderwijs wellicht voor de samenleving zichtbaarder. Mijn onderzoeksthema’s zitten allemaal in de sfeer van de taalvariatie, maar daarbinnen zijn ze vrij divers: ik hou me al jaren bezig met het bestuderen van
grammaticale verschijnselen in dialecten, om op die manier iets te weten
te komen over taalveranderingsprocessen, die op hun beurt dan weer een
inblik geven in de werking van taal in het menselijke brein.
Waarom vinden Vlamingen het bijvoorbeeld nuttig om een onderscheid
te maken tussen mannelijke woorden als ‘stoel’ en vrouwelijke als ‘tafel’, en
waarom doen Nederlanders dat niet meer? Recent zijn daar ook meer sociaal gemotiveerde vragen bijgekomen: klopt de indruk dat steeds meer
mensen geneigd zijn om niet alleen minder dialect maar ook minder
‘mooi’ Standaardnederlands te willen spreken? En hoe kan je dit verklaren?
En mijn recentste onderzoeksonderwerp: hoe gaan kinderen om met de
verschillen in het taalgebruik van de mensen in hun omgeving? Imiteren
ze hun omgeving of construeren ze hun eigen grammatica? En richten ze
zich op hun ouders of eerder op hun leeftijdsgenoten? De vragen zijn algemeen geformuleerd (het zijn dan ook fundamenteel-wetenschappelijke
vragen) en ze lijken misschien eenvoudig, maar voor vele heeft de taalkunde zeker nog geen bevredigend antwoord gevonden.
Het idee is dat je als hoogleraar ook begeleider en gangmaker wordt van
onderzoek van anderen, en niet langer vooral uitvoerder. Dat houdt onder
meer in dat je op allerlei manieren onderzoeksgeld moet trachten los te
krijgen, via bijzonder competitieve procedures. In welke mate mij dat zal
lukken, is twee maanden na mijn benoeming nog een groot vraagteken,
maar ik ben echt gemotiveerd om er iets van te maken. In Duitsland wor-
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den proportioneel bekeken minder projecten gefinancierd, maar de bedragen zijn groter. Verder zijn veel van de onderzoeksvragen die ik mij stel,
niet alleen relevant voor het Nederlands maar eigenlijk taalonafhankelijk.
Vanuit Münster moet het mogelijk zijn om mijn onderzoeksterrein uit te
breiden tot het Duits. Hierdoor kunnen sommige van mijn eerdere resultaten verfijnd worden, of net ruimer toepasbaar blijken dan gedacht.

De blik verruimt
Hoe zit het universitair onderwijs in elkaar? Wordt er ook gepraat
om Engels als onderwijstaal te hanteren, wat vind jij daar trouwens
van?
Het is moeilijk om een algemeen beeld te geven van het Duitse universitaire onderwijs, omdat de deelstaten op dat punt bevoegd zijn; er zijn dus
ook binnen Duitsland aanzienlijke verschillen, en ik ken eigenlijk alleen de
situatie in Nordrhein-Westfalen.

ten, in mijn geval ook erg intensieve met Nederland, maar in het buitenland gaan werken verruimt, net als studeren in het buitenland trouwens,
de blik toch nog iets meer.
Het is soms grappig, maar ook soms triest om te zien welke evoluties als
wenselijk worden ervaren en welke niet, en al zeker hoe emotioneel sommige mensen worden bij het bestrijden van structuren en praktijken die in
andere landen tot ieders tevredenheid perfect gangbaar zijn.
In Duitsland studeren de studenten traditioneel zeer lang. Afstuderen op
je dertigste was tot voor kort vrij normaal. Dat wil men nu veranderen. Veel
professoren en studenten denken dat die studieduurverkorting ten koste
gaat van de kwaliteit van het onderwijs: studenten kunnen alleen nog studeren wat in het verplichte pakket zit en geen bijkomende vakken meer, er
is geen tijd om levenservaring op te doen buiten de universiteit, de werkdruk is gestegen, enz.

De meest opvallende verschillen met het universitaire onderwijs in Vlaanderen zijn wat mij betreft de in onze ogen wilde combinatiemogelijkheden en de afwezigheid van een opleiding tot regent. Studenten kunnen
hier om het even welke combinatie van twee vakken volgen in de Bachelor. Behalve veel studenten Nederlandse Filologie/Duitse Filologie en Nederlandse Filologie/Engelse Filologie hebben wij bijvoorbeeld redelijk veel
mensen met Nederlandse Filologie/Sport en Nederlandse Filologie/Godsdienstwetenschappen, en natuurlijk ook Nederlandse Filologie/Niederlande-Studien.

In België heeft men de omgekeerde ontwikkeling doorgemaakt, en studeren steeds minder studenten af in de vooropgestelde periode van vier of
vijf jaar. Daar zijn veel mensen er dan weer van overtuigd dat te lang studeren nefast is voor de kwaliteit: studenten zouden door examens te spreiden over verschillende jaren te gemakkelijk aan een diploma raken, minder
verbanden kunnen leggen tussen stof die ze in verschillende vakken zien,
en zich tijdens hun studie veel te veel bezighouden met studentenbaantjes waarmee ze geen nuttige competenties verwerven, enz.

De Masteropleidingen zijn dan weer iets gespecialiseerder dan in Vlaanderen. Wat de regenten betreft, die gaan in Duitsland gewoon naar de universiteit, en die zitten dus meestal in één groep samen met wat je in België
de licentiaten zou noemen, tenzij voor enkele pedagogische vakken.
Op mij heeft de kennismaking met het systeem in andere landen een relativerend effect. Als academicus heb je sowieso veel internationale contac-

Discussies over dit soort thema’s zouden een stuk minder vermoeiend
worden als mensen zich wat beter zouden informeren over wat in andere
landen gangbaar is. Dergelijke kleine contrasten in hoe de zaken georganiseerd zijn en hoe men over allerlei kwesties denkt, kom je als ‘expat’ eigenlijk voortdurend tegen, in alle facetten van het leven binnen en buiten de
universiteit.
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Oud-leraar Marcel Van Brussel

Benidorm Bastard:
met uitgestreken
gezicht komedie
spelen

Het zal je maar overkomen... Je zit gezellig met een
paar vrienden op een bank in een drukke winkelstraat. Naast jou zit een sympathiek ogende bejaarde. Op dat ogenblik stappen twee jongeren mét
hoog testosterongehalte voorbij. Ze zijn nauwelijks
gepasseerd of de oudere heer roept: ‘Hey, loosers!’
waarop hij bliksemsnel verdwijnt.
De twee jongelingen richten zich – onbewust van hun vergissing – tot jou
en geven je een verbale bolwassing van jewelste! En... cut!
Tot daar een opname van het succesvolle verborgen cameraprogramma
‘Benidorm Bastards’ van het productiehuis Shelter. De Vlaamse jeugd liep
het voorbije jaar storm voor deze oude knarren op 2BE en ook de rest van
de wereld lust er wel pap van: niet minder dan 28 landen kochten deze
format.
Ondertussen kaapte dit programma de Gouden Roos, de Gouden Intermedia Globe Award voor Komedie, Grand Award voor Entertainment en nog
tal van prijzen weg. Eén van de zeven populaire bejaarden is Marcel Van
Brussel, 82 jaar en wonend in Sint-Niklaas op een appartement met mooi
uitzicht.

Het toneelspelen zit je in het bloed?
Dat zal wel zijn! Ik speel van mijn 18de, dat is dus 64 jaar. Ik ben geboren in
Brussel, maar opgegroeid in Elversele. Daar sloot ik mij aan bij een plaatselijk toneelgroepje. Later was ik actief in Lokeren en toen ik naar Sint-Niklaas
verhuisde en op het College begon les te geven, sloot ik mij aan bij de
Koninklijke Toneelkring Sint-Genesius. Daar speel ik nu nog rollen en regisseer ik ook soms. Ik ben gespecialiseerd in blijspelspelen, maar ik ga ook
zeer regelmatig de uitdaging aan om ook ernstigere rollen te spelen. Mijn
voorlopig laatste hoofdrol was in ‘De thuiskomst’ van Harold Pinter.

Met een bastard op de foto
Het relaas van een zeer aangename babbel...

Leraar en acteur
Voor de jongere snaken onder ons lezerspubliek, hoe ben jij met
het College verbonden?
En of ik met het College verbonden ben! Op 1 februari 1952 koos ik na mijn
legerdienst voor een job bij de Broeders in Lokeren. Een evidente keuze
aangezien dat ook mijn woonplaats was. Ik gaf er zowat alles behalve
melk: Nederlands, geschiedenis, godsdienst, turnen, ... De school werd
echter in ’56 opgedoekt en toen kwam ik terecht op het College in 6Lc
(nu eerste jaar). Ik ben er eigenlijk altijd titularis geweest van ‘mijn kleine
mannen’. Een klas die trouwens steevast uit 40 leerlingen bestond, dus ze
moeten nu niet klagen... Ik was ‘regent Germaanse talen’, maar gaf naast
Nederlands, Engels en Duits ook Frans en geschiedenis.
Wat voor een leraar was je?
Ik kom heel veel oud-leerlingen tegen en vaak zeggen ze dan: ‘Ge waart
ne strengen, maar ne goeien!’
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Hoe ben je eigenlijk een Benidorm Bastard geworden?
In 2009 regisseerde ik een stuk in Wan-Trien, een Elverseels toneelgezelschap. De voorzitter meldde me dat er op het internet een vraag was naar
ouderen om sketches met verborgen camera op te nemen. Hij heeft mij
ingeschreven en na de casting in Antwerpen zei men mij: “Wij moeten u
hebben!”
126746 facebookers vinden Benidorm Bastards leuk.
Ondertussen zijn het er gegarandeerd nog een heel pak meer.
Hoe verklaar je dit succes?
De format is totaal nieuw! Oude knarren die jongeren te grazen nemen! Dat
sloeg natuurlijk aan bij de jeugd! Ik kom regelmatig jongeren tegen op straat
die mij aanspreken. ‘Zijde gij genen Bastard?’ ‘Mogen wij uwe foto nemen?’
Benidorm Bastards is ondertussen aan 28 landen verkocht.
Je bent beroemd! Stijgt het succes je wel eens naar het hoofd?
Neen hoor. We zijn er ook voor gewaarschuwd om onze privé niet te verliezen. Eerst konden we niet geloven dat het zo’n vaart zou lopen – het
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Na afloop van een opname, krijgen ‘de slachtoffers’ een verklaring waarin ze al dan niet toestemming geven om de opnamen uit te zenden. Dit
wordt slechts zeer weinig geweigerd. Ik heb weet van één weigering van
een koppeltje op een bank. Misschien was dat wel een verborgen relatie?
Komt er nog een nieuwe reeks?
Het is niet met zoveel woorden gezegd, maar ik denk dat ze in schoonheid
zullen eindigen. Het wordt ook steeds moeilijker om opnames te laten lukken omdat we slachtoffer zijn van ons succes. De mensen hebben het zeer
snel door dat het de Benidorm Bastards zijn!
was écht een sprong in het duister – maar het is inderdaad een enorm succes geworden.

Met véél lef
Hoe gaat een draaidag in z’n werk? Wordt er gerepeteerd?
Per week werd er gemiddeld twee dagen gewerkt. De eerste dag werd er
een paar uur gerepeteerd in het productiehuis Shelter in Antwerpen. Daarna is er de draaidag op de locatie zelf met de verborgen camera. Hiervoor
moet je gewoon lef hebben. Geen stress! Ik ken weinig stress, want ik ben
door alle wol geverfd. Met uitgestreken gezicht komedie durven spelen...
Het is maar twee keer gelukt dat de eerste opname direct ‘ne goeien’ was.
Er kan immers zoveel verkeerd lopen: een groep die voorbij komt en roept:
“Kijk, de Benidorm Bastards!”, een voorbijrijdende tram, ... Het vraagt veel
tijd om de opname te hernemen, want vaak moet er een andere locatie
gezocht worden, de cameraposities wijzigen, ... Eén sketch hebben we 33
keer moeten opnemen en uiteindelijk is deze zelfs niet uitgezonden! Soms
gaat het ook echt niet! Zo was er een sketch waar twee mannen in wielerkledij op het Astridplein in Antwerpen uit een winkel komen. Een derde
heeft een bordje met “Sorry, wielerwedstrijd” en moet de voorbijgangers
tegenhouden. Wel, dat wou maar niet lukken!

Thuis-fan
Wat is – naast BB natuurlijk – het beste tv-programma van
het ogenblik?
Ha... (zucht). Ik kijk graag naar Vlaamse fictie zoals ‘Van vlees en bloed’ en
Engelse reeksen. Er is ook één soap die ik absoluut niet wil missen: ‘Thuis’.
Daarin wordt echt zeer goed geacteerd!
Word je er rijk van?
We krijgen er natuurlijk een vergoeding voor en die is niet klein, maar rijk
word je er niet van. We hebben ook een verklaring moeten tekenen dat we
afstand doen van alle rechten, ongeacht het succes.
Is dit een opstap naar een verdere tv-carrière?
Neen, zeker geen tv-carrière. Daarvoor ben ik al een beetje te oud. Ik heb
wel meegespeeld in enkele afleveringen van ‘Familie’ en in ‘Wat als’. Voorlopig zit er echter niets in de pijplijn...
We wensen Marcel in elk geval nog heel veel succes met alles wat hij
doet en als je hem tegenkomt op straat – al dan niet op de scooter –
kan je toch maar beter uitkijken. De verborgen camera ziet immers
alles...
RP

Wat is in jouw ogen de grappigste sketch?
Die waar ik in een drukke straat in Antwerpen met mijn scooter bovenop
een bloembak sta. Ik ben een sukkelaar die niet goed weet hoe hij daar
geraakt is. De mensen begonnen mij zelfs geld en boterhammen te geven!

Na de opname een verklaring aan de omstaanders
Zijn er taboes en krijg je wel eens boze reacties?
Weinig. Ik heb één keer gevraagd om iets niet te moeten doen. Ik moest
de Boerentoren naar boven lopen met een rugzak die zogezegd een parachute was. Ik heb dat niet willen doen, maar gewoon omdat die rugzak
écht té zwaar was!
Mensen vragen wel eens of ik geen slagen gekregen heb. Eén keer was het
kantje boordje... We zaten voor opnamen op een terras en ik moest zeggen dat Obama maar één lettertje verschilt van Osama. Op dat ogenblik
stopt een zwarte Hummer en zware jongens kidnappen mij. De reacties
van de mensen was enorm en toen moesten de mensen van Shelter snel
de gemoederen bedaren en uitleggen dat het maar een sketch met verborgen camera was!
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puzzel

Puzzelpagina
Reken maar!
Hoe moet je acht achten optellen om 1000 te krijgen?
Hoe kan je 110 verdelen in twee delen, waarvan het ene 150 % is van het tweede?

Ja en nee
Op welke vraag kan je nooit ‘ja’ antwoorden?
Op welke vraag kan je nooit ‘nee’ antwoorden?

Dierenplezier
Welk dier bestaat voor driekwart uit wol?
Welke dieren houden niet van rennen?
Welke dieren lopen door Italië op hoge poten?
Welke dier heeft het dubbel zo leuk?
Wat krijg je als je een papegaai kruist met een tijger?
Aan welke kant heeft een kat meest haar?

Kleur
Wat is blauw en niet zwaar?
Wat is rood en kan ontploffen?
Wat is wit en kapot?
Wat is zwart met een rood puntje?
Wat is wit en staat in de hoek?
Samenstelling: KM
Oplossingen op www.sjks.be / Ic Hou nr.92
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Pensioenbeleid? Geriatrie?
Relatieprobleem?

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

olympiades
Olyfran 2011

Met veel passie: Franse
degens worden gekruist
“Vlamingen moeten stoppen de zweep te weven waarmee ze geslagen worden, geen Frans dus meer op school,
maar enkel nog Engels.”;
“De Walen zijn een rugzak gevuld met stenen die wij, Vlamingen, moeten voortslepen.”; “Waarom nog Frans op
school, niemand spreekt het nog, we moeten dringend Chinees leren.”; “Frans is veel te moeilijk, met al die accenten en uitzonderingen.”
Dit en nog vele andere uitspraken zijn de laatste jaren ‘bon ton’ geworden. Frans is uit onze leefwereld verdwenen, niemand weet nog waar de
afkorting RTBF naar verwijst en Bill Gates heeft de kleine Napoleon Sarkozy
definitief verslagen en het Frans voor eens en voor altijd naar een binnenkoertje van een of ander vervallen paleis verwezen.
Et pourtant! In dit defaitistisch postmodern doemsfeertje zijn er toch nog
leerlingen die willen deelnemen aan een of andere Franse wedstrijd, Olyfran genaamd.
Deze wedstrijd bestaat al 24 jaar en er zijn elk jaar (2de en 3de graad samen) ongeveer 5000 deelnemers, verspreid over heel Vlaanderen.
Ook dit jaar waren de uitslagen van de deelnemers uit SJKS meer dan behoorlijk. De gemiddelde score voor aso derde graad lag met 72,31 % bijna
20 % boven het Vlaams gemiddelde en we hadden opnieuw een laureaat
(iemand bij de 17 besten van de derde graad, nl. Yannick Smet uit 6 GL).
Er waren ook schitterende prestaties van Nicolas Moureau (5LMT), Eline
Wittevrongel (5GWIb), Lien Deschuytere (6LWIb), Karen Van Leuven(6LWIa)
en Lisa Van Emelen (4GL).
Een aantal van die leerlingen hebben zelf een tekstje geschreven waarin
ze uitleggen waarom ze in deze ‘onfranse’ tijden toch meegedaan hebben
met deze wedstrijd.
Peter Stabel – Evert Van Wambeke

Romaanse talen zijn mooier
Frans is altijd al één van mijn favoriete vakken geweest. Ik vind het leuk
om andere mensen te begrijpen, ermee te kunnen communiceren, te
leren kennen, ook al spreken ze een andere taal. Daarom is het belangrijk zo veel mogelijk talen zo goed mogelijk te beheersen. Omdat alleen meneer Faems 30 talen kan leren, heb je natuurlijk een voorkeur
voor bepaalde talen. Zo vind ik romaanse talen mooier omdat ze zo
zuiders en vloeiend klinken; iemand anders kan het dan eerder hebben voor Scandinavische talen, voor ieder is er wat wils.
Karen Van Leuven – 6LWIa
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Me meten met andere franstaligen
Frans ligt bij mij iets anders. Ik ben namelijk tweetalig opgevoed. Al
sinds mijn geboorte spreekt mijn papa Frans met me. In al die jaren
heeft hij veel moeite gedaan om mij (en mijn broer en zus) min of
meer deftig Frans te leren. Een taal leer je immers niet op één dag...
Ook nu nog verbetert hij ons voortdurend. Het is dankzij hem dat ik
nu een tamelijk goed niveau bereikt heb! Ook kom ik als franstalige
meer in contact met de taal. Thuis kijken we regelmatig naar televisie
en films in het Frans, we hebben contact met franstalige vrienden en
familie etc.
Bovendien gaan we vaak met vakantie naar Frankrijk. Daar kunnen we
onze kennis van het Frans dan bovenhalen.
Voor Olyfran hoefde ik dus niet lang te twijfelen. Ik wou me wel eens
meten met andere franstaligen in Vlaanderen en het niveau van de
vragen onder de loep nemen. Blijkbaar is dit vooral vorig jaar goed
gelukt. Dit jaar viel ik net naast de prijzen. Maar niet getreurd: ook volgend jaar kan ik, weliswaar voor de laatste keer, deelnemen!
Nicolas Moureau – 5LMT

olympiades
Grenzen van je taal, grenzen
van je wereld!

Van hoofse minnelyriek tot
Bourgondisch eten...

Wees wereldburger en
leer de taal van je buren!

In een wereld waar mensen aldoor rond
de oren worden geslagen met Engelse
slogans, afkortingen en zelfs Engelse werkwoorden die onze Nederlandse taal zijn
binnengeslopen, wordt het Frans bijna de
vergeetput ingeduwd. U zal zich vast wel
Vic Van Aelst herinneren, de kersverse NVApoliticus die op het lumineuze idee kwam
om Frans als tweede taal in het Vlaamse onderwijs te schrappen. Vermoedelijk was dit
louter een communautaire manoever ten
opzichte van de Franstaligen, maar toch...
Ook onze minister van Onderwijs, Pascal
Smet, die zich geroepen voelde om iets
aan het vak Frans te veranderen, heeft een
tijdje met het idee gespeeld om Engels nog
meer in de kijker te zetten. Dat Frans niet de
wereldtaal van de toekomst is, staat vast,
maar is het dan nodig om de kennis ervan
als overbodig te beschouwen? Is het absoluut noodzakelijk om die luttele drie lesuren
nog meer in te knotten? Waarmee gaat
men de vrijgekomen lestijden dan opvullen? Nòg extra uren Engels? Wetenschappen?
Nee, naar mijn bescheiden mening mag er
aan Frans op school niet geraakt worden.
Frans zal geen potten meer breken op wereldvlak en Engels (en Chinees uiteraard)
zal algauw de laatste restjes van de Franse
hegemonie oppeuzelen, voor zover dat
nog niet gebeurd is. Toch zal op het Europese continent een ‘Frans bastion’ blijven
bestaan: Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland
en Wallonië. Zolang men in de ons omringende landen en regio’s Frans spreekt, lijkt
het me wel nuttig om die taal te beheersen,
zeker als je moedertaal geen wereldtaal is.
Talenkennis verruimt en verrijkt je wereld:
voor wie een vreemde taal spreekt, wordt
communicatie met een paar miljoen mensen een stuk makkelijker. (Ga maar eens
naar Italië, waar bijna niemand Engels verstaat en je je logischerwijze op een andere
manier moet behelpen) Enkel al uit praktische overwegingen kan Frans dus nuttig
zijn. ”De grenzen van mijn taal vormen de
grenzen van mijn wereld.” Ludwig Wittgenstein
Lisa Van Emelen – 4GL

“La langue française est une femme. Et cette
femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie,
touchante, voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu’on l’aime de toute son âme,
et qu’on n’est jamais tenté de lui être infidèle.”
(Anatole France)

Ik krijg nu al 8 jaar Frans op school en deze
taal wordt alsmaar boeiender en boeiender.
Naarmate ik vorderde in mijn schoolcarrière
kreeg ik de taal beter onder de knie en kon
ik me makkelijker uitdrukken.
Op economisch vlak is het Frans zeer belangrijk, omdat Frankrijk de tweede grootste ‘klank’ van Vlaanderen is. Ook in het
beroepsleven is meertaligheid een zeer belangrijke troef.
Maar Frans is ook één van de landstalen van
België en het is handig om deze taal ook
machtig te zijn, zodat je kan te weten komen wat er speelt aan de andere kant van
de taalgrens. Ikzelf kijk hiervoor een paar
keer per week naar het Journal Télévisé van
de RTBF en zo merk je dan dat sommige
onderwerpen helemaal anders gebracht
worden. Een voorbeeld van deze zomer
dat me steeds is bijgebleven was de heisa
rond de nieuwe Europese nummerplaten,
waarbij er een rel was tussen Vlamingen en
Franstaligen. Studies toonden aan dat een
zwart-gele nummerplaat het best zichtbaar
was, maar dit was volgens de Franstaligen
té Vlaams. Ook de zwart-witte variant werd
afgewezen. De dag dat de beslissing viel
om de rood-witte combinatie te behouden,
werd er veel aandacht besteed aan deze
heisa in het VRT-journaal. In het RTBF-journaal werd er met geen woord gerept. Men
meldde er alleen dat de rood-witte combinatie behouden bleef met een afbeelding
van een nummerplaat in beeld.
De Franse taal machtig zijn is dus echt een
pluspunt en ik vind het dan ook vrij ridicuul
om Frans als tweede taal door het Engels te
veranderen in ons onderwijssysteem, zoals Vic Van Aelst opperde. Uiteraard was de
taalsituatie in Vlaanderen voor de taalwetten niet optimaal en zorgt de situatie in de
faciliteitengemeenten voor heel wat commotie, maar dit is mijns inziens geen reden
om het Frans te verketteren.
Tweetaligheid, en meertaligheid bij uitbreiding, is een troef die door iedereen geapprecieerd wordt. Het adagium van Olyfran
Wees wereldburger, leer de taal van je buren is dan ook iets om ter harte te nemen.
Yannick Smet – 6GL

Een dergelijk citaat laat niemand onberoerd. Is het de herinnering aan een vakantie in het zuiden, waar we allemaal al wel
eens kennis hebben gemaakt met de Franse levenskunst? Of eerder het Franse cabaret, de opera, proza en poëzie? Of doet dit
ons denken aan een voorbije of nog hevige
romance?
Zou dit citaat in vertaling nog even overtuigend zijn? Ongetwijfeld kunnen de individuele woorden perfect worden vertaald,
maar levert dit ons nog hetzelfde geheel?
Mijn eerste Franse zinnetjes leerde ik bij
het meezingen met Carmen van “L’amour
est un oiseau rebelle, que nul ne peut apprivoiser”. De woorden hadden voor mij
nog niet veel betekenis, het waren vooral
de elegantie en de klankrijkdom die indruk
maakten. Toen de betekenis mij later duidelijk werd, was ik niet zo verbaasd dat het lied
de onstuimigheid van de liefde bezingt. Het
was alsof de taal en het onderwerp op één
of andere manier voor elkaar voorbestemd
waren.
Liefde is universeel, zult u zeggen. Maar wie
kan ontkennen dat wij als Vlamingen de
Franse taal en cultuur toch wel heel goed
aanvoelen? Het huwelijk was niet altijd even
perfect, getuige daarvan de huidige Belgische politieke impasse. Maar tegelijkertijd
zijn eveneens de culturele verwantschappen onbetwistbaar, van de hoofse minnelyriek tot onze Bourgondische eetcultuur.
Jane Austen lees je liefst in het Engels, Herman De Coninck in het Nederlands, Goethe
in het Duits, Homeros in het Grieks en Victor Hugo in het Frans. Taal is als een muziekstuk: één noot verandert het geheel; dezelfde spanning en harmonie worden niet
meer bereikt.
Wie anderstalige literatuur alleen in vertaling leest, mist veel. Met de woorden van
Esmeralda in de moderne musical versie van
Notre-Dame de Paris: “Les oiseaux qu’on met
en cage, peuvent-ils encore voler?”
Eline Wittevrongel – 5GWIb
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olympiades
Chemie-olympiade

Een unieke (chemische)
ervaring
“Wie van jullie wil er deelnemen aan de Chemieolympiade?”, vroeg meneer Maes aan de 6LWib. Wij
waagden onze kans, ondanks onze beperkte chemische voorkennis. Gedreven als we zijn, wilden we ons
goed voorbereiden.
Na een voorbereidingsles van mevrouw Rotty durfden we de eerste ronde
aan. Met nog een aantal SJKS leerlingen vlogen we erin! Al snel bleek dat
de eerste ronde relatief makkelijk was. We waren dan ook absoluut niet
verbaasd toen we enkele weken later te horen kregen dat we door waren
naar de 2de ronde, samen met Robbe en Andres.

Doe-Chemie-Dagen
De verrassing was compleet toen we na de eerste ronde vernamen dat we
mochten deelnemen aan de Doe-Chemie-Dagen. Voor de mensen die dit
wetenschappelijk evenement niet kennen: een namiddag vol dolle chemie
pret in een universitair laboratorium. Op onze weg naar Gent hadden we
het genoegen in het gezelschap van Mr. Verougstraete te vertoeven. Het
perfecte moment om nog eens bij te praten over de voorbije jaren.
Ter plaatste kregen we 2 opdrachten: het onderzoeken van temperatuur
op een luminucente reactie en het vervaardigen van zeep. Vooral het zeep
maken was leuk (hoe kan het ook anders, chemie is gewoon leuk). Ondanks onze experimentjes met de roervlo en het feit dat onze zeep bijna
helemaal verdampt was, behaalde we een resultaat, het College waardig.
Achteraf kregen we nog een hapje en een drankje. Met een goed gevoel
en de zeep op zak trokken we huiswaarts.

De tweede ronde
Op dus naar de tweede ronde. Nu begon het serieuze werk! Gelukkig was
mevrouw Rotty bereid om ons nog verder te begeleiden. Ze raadde ons
een echte klassieker uit de chemische literatuur aan: ‘Basisbegrippen van
de Fundamentele Chemie ‘. Een wetenschappelijk meesterwerk waar we...
helaas niet toe gekomen zijn.
Na uren oefenen en slapeloze nachten brak eindelijk de grote dag aan. Auditorium 5, Ledegank Instituut, Gent was de plaats waar het pleit beslecht
zou worden. Nog snel een paar chemische formules oprakelen met ander
deelnemers: het was een gezellige bende! Geïnstalleerd in de aula begonnen we eraan. Al snel realiseerden we ons dat het niveau van deze ronde
een tikje hoger lag dan de vorige ronde. Gelukkig zaten we aan de zijkant
en konden we ons snel uit de voeten maken. Achteraf bleek dat we nog
sneller hadden moeten afgeven, dan hadden onze resultaten hoger gelegen. Al bij al zijn we toch tevreden met onze deelname. De aula, de sfeer,
de mensen... een unieke ervaring niettegenstaande onze... lage score.
Tot slot zouden we nog graag mevrouw Rotty willen bedanken voor haar
inzet en voor de leerrijke en leuke voorbereidingslessen.
Arjan Missinne en Joris De Groof – 6LWIb
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Emilia De Geest, 30-03-2011, dochtertje van Marijke Van Vlierberghe
(lerares) en Thomas De Geest

EMILIA Hallo iedereen!
Mijn naam is Emilia De Geest. Met zo’n naam kan ik me dé vraag op
’t College al voorstellen! En inderdaad: mijn dierbare opa heeft er jarenlang les gegeven, mijn nonkel Pieter geeft er nu les en mijn papa
Thomas is oud-leerling. Maar ik heb nog een verrassing in petto: mijn
mama – en dat merk je natuurlijk niet aan de naam – is Marijke Van
Vlierberghe, ook leerkracht op dezelfde school.
Ik hou enorm van verrassingen! Zo vreesden mijn ouders eerst dat ik
eind januari geboren zou worden, maar dat bleek gelukkig niet waar
te zijn! Uiteindelijk besliste ik om op 30 maart 2011 ter wereld te komen. Dat is nog zo’n 5 weken eerder dan wat dokters en zo voor mij
uitgerekend hadden. Maar zoals gezegd: ik hou wel van verrassingen!
Eerst moest ik nog eventjes in de couveuse liggen, want ik was prematuur. Dat vonden mijn ouders niet zo’n leuk woord om te horen,
en eerlijk gezegd: ik vond mezelf eigenlijk ook best oke om met mijn
46cm en 1,9kg geboren te worden...
Toch was het nodig, hoor, om na mijn geboorte nog even in de kliniek
te blijven. Leuk was het daar echter niet: er schijnt fel kunstlicht boven
je hoofd en dagelijks kwamen er mannen met witte schorten bloed
prikken tot mijn handjes blauw zagen! Wat was ik blij toen ik naar huis
kon gaan en mama en papa me hele dagen konden knuffelen. Eindelijk kon ik die verloren tijd inhalen en mijn huidhonger op hen afvuren.
Een mooi woord, hé, huidhonger. Dat is het verlangen om gedragen
en geknuffeld te worden.
Ondertussen ben ik een echte baby die alle leuke dingen met zich
meebrengt zoals het hoort. Want zeg nu zelf: elk kindje heeft toch
wel minstens één verrassing waar ouders achter moeten komen: een
koemelkallergietje, wat reflux, een zuig- of slikprobleempje, gewicht
blijven verliezen, te weinig of te veel pampers vullen of een pamper
vullen in een wel heel bizarre kleur, wat spruw of een ander borstvoedingsprobleempje naar keuze, een te geel huidje, luieruitslag of
een waaier aan andere soorten acne en eczeem, een gekke lichaamstemperatuur zonder duidelijke oorzaak, te veel wenen zonder acuut
probleem of te weinig bij ernstige ziekte, een verhoogd risicootje op
wiegendood, maar absoluut een buikslapertje willen zijn, ... Enfin, mogelijkheden te over! En zoals jullie ondertussen weten ben ik dol op
een goeie verrassing af en toe...
Dag grote wereld, hier ben ik dan! En het wordt vast geen saaie boel
met mij erbij, da’s beloofd!
Kusjes, Emilia

Ibe Ons wondertje
Toen Ibe werd geboren waren we super trots. Hij was immers het mooiste kereltje dat er die dag geboren was. Maar we waren ook verdrietig en
bang omdat het allemaal niet zo goed zou aflopen. Dat hadden de dokters ons voorspeld. Maar ook dokters kunnen zich vergissen. Ibe is een geweldig vrolijk kereltje dat lacht van ‘s morgens tot ‘s avonds. Hij verovert
met gemak ieders hart en volgens zijn tanti wordt hij later charmeur eerste klas. Samen met papa rollebollen, spelen en voetbal kijken behoren
tot zijn dagtaken. Knuffelen en vertroelen zijn dan weer mama’s belangrijkste hobby’s deze dagen. Elke morgen als Ibe wakker wordt en lachend
zijn armpjes uitsteekt denk ik fier: dit is nu onze zoon en iedereen mag het
weten!

Enora Van den Eede,
22-04-2011, dochtertje
van Kirsten Merckx
(lerares) en Wouter
Van den Eede,
zusje van Bo

lief en leed

Enora La mia principessa

Ibe Van Osta, 25-11-2011,
zoontje van Elke Van Haegenbergh
(opvoedster internaat) en Tim Van Osta

Al 3 jaar lang heb ik het geluk mijn dagen te mogen delen met
een kleine prins. Sinds 22 april is er een prachtige prinses bijgekomen! Al lang verwacht, maar toch een beetje te vroeg op afspraak.
Na een korte, maar krachtige aankondiging die dag konden we
haar eindelijk bewonderen. Reeds een prachtige dikke haardos,
een fijn gezichtje, 10 lange vingertjes en uiteraard een stel lange
benen. Broer was niet zo blij met dit prinsesje, hij had gehoopt te
kunnen duelleren met een andere prins. Nu is hij echter blij om
‘zijn zus’ te mogen beschermen!
En wij...? Wij zijn heel blij met onze koningswens en zijn enorm
benieuwd wat onze prins en prinses de komende jaren voor ons
in petto hebben!

Daan 9 maanden...
9 lange maanden...
9 maanden die langer leken dan alle maanden die ik ooit gehad heb...
Maar aan die 9 maanden kwam uiteindelijk een einde, om correct te zijn
na 8,5 maand (gelukkig maar, want een geduldig persoon kan je mij niet
noemen )
Op 25 februari 2011 kwam na een enorm korte bevalling (en met enorm
kort, bedoel ik echt wel énorm kort!) onze zoon ter wereld.
Zoals dat voor elke ouder is, vond ik ook dat onze zoon perfect was en nog
steeds is.
5 vingertjes aan elk hand, 5 teentjes aan elke voet, een gezond kleurtje,
een schattig snoetje, ...
Zoals elke ouder was ik ook onmiddellijk betoverd door ons kindje.
Maar wat ik vooral voelde is heel veel liefde en geluk.
Ik voelde me compleet.
En nu, enkele maanden later voel ik me nog steeds zo!
Daan is een echt prachtkereltje. Een vrolijk venteke, een doorslaper, een
waterrat, een lachebekje, ...
Ja, natuurlijk weent Daan als hij honger heeft en heeft hij af en toe last van
reflux of van krampjes maar één glimlach van hem doet dat allemaal snel
vergeten.

Daan Naudts, 25-02-2011,
zoontje van Kelly Roefs (opvoedster internaat) en Daan Naudts

Zoals je merkt ben ik dus heel blij met de komst van onze Daan.
En om het met de woorden van Bart Peeters te zeggen:
“Plots valt alles in z’n plooi en lijkt het leven mooi en zelf bijzonder...”
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In memoriam Robert De Geest

Een stille, lieve man
en een toegewijd leraar
°11 april 1949 † 30 januari 2011
De Kristus-Koningkerk zat afgeladen vol op die
zaterdag begin februari 2011. Van heinde en ver
waren ze gekomen: familieleden, vrienden, buren, oud-collega’s, oud-leerlingen, ... Er werd intens getreurd om het té vroege afscheid.
Tijdens de uitvaartdienst was er een grote verbondenheid en – al klinkt het vreemd, – een gevoel van geborgenheid en van gedragen worden. Met z’n allen probeerden we Roberts gezin
te laten leunen tegen de vele goede herinneringen die we allemaal aan hem bewaren.
Een lieve man, een toegewijde papa en leraar,
een natuurliefhebber en een boekenliefhebber
pur sang. Theater, uiteraard, zeker weten. En muziek, dat ook, natuurlijk.
Roberts vrienden, Dirk Hennebel en Guido Verstraeten, brachten een gewaardeerde, literaire
eregroet aan hun vakgenoot ‘and friend’: beklijvende momenten.
Pieter (MWE ‘99) – ten volle in de voetsporen
van zijn vader als leraar met dezelfde vakken
in dezelfde jaren in dezelfde school – las de afscheidstekst die zijn broer Thomas (EWI ‘01) had
geschreven. De woorden zijn aanzetten vanuit
de warmte van het hart van een zoon die poogt
op een eerlijke en liefdevolle wijze zijn vader te
schetsen.
Een schets, meer ook niet, want wie Robert écht
was, laat zich niet in enkele woorden vatten.
Of zoals Dirk het formuleerde: “Robert ‘liked to
keep himself to himself’ om het met een typisch
Engels ‘idiom’ te zeggen dat hij zijn leerlingen
ongetwijfeld zal meegegeven hebben.” Dat
maakte het niet altijd even gemakkelijk om snel
door te dringen tot wat hij écht dacht.

Wat hij voor iedereen die hem gekend heeft betekende, is ongetwijfeld erg verschillend.
Voor mij was hij een leraar met veel empathie
die de richting humane wetenschappen erg
goed aanvoelde en er een heel groot hart voor
had. Een vakspecialist en detaillist dat ook. Dat
kwam uitstekend van pas bij zijn jarenlange inzet als redacteur (en corrector) van Kasteelgalm
en later als vaste waarde bij Ic Hou.
Robert was mijn compagnon de route in de
laatste sprint om een nieuw Ic Hou-nummer
drukklaar te maken. Vele jaren lang was het een
komen en gaan – dat we bijna buren waren,
maakte dat eenvoudig – met gedeelten van de
drukproeven eind januari en eind mei.
Op die vaste momenten was er ook tijd voor
een babbel. Over de teksten, over de collega’s,
over het boek waarin hij aan het lezen was, over
de politiek, over de toestand van de vijver in de
tuin, over de school, over de kinderen, ...
Het nieuws van zijn overlijden bereikte me tijdens het nalezen van de proeven van vorige Ic
Hou.
De Ic Hou-redactieploeg blijft – net zoals zoveel
anderen – verweesd achter. We missen je Robert, net zoals zoveel anderen.
Dankjewel voor vele, vele jaren, trouwe medewerking aan ons geliefde magazine. Op deze
wijze van je afscheid te moeten nemen – tikkende op mijn klavier – valt erg zwaar.
Een knipoog en een warm ‘dankjewel’.
DVR

De lichtjes in je ogen
Tijdens de begrafenisdienst las Pieter de
tekst die zijn broer Thomas had geschreven:
“Meer dan eens wordt gezegd dat op het
ogenblik dat mensen sterven, de film van hun
leven in een fractie van een seconde voor hun
ogen passeert...
Voor mensen die iemand verliezen die ze graag
zien, is dat niet anders. Hun film duurt alleen
geen vingerknip, maar jaren. Met veel pauzes,
met veel korte, intense scènes, met veel op het
eerste zicht onbenullige zaken, die voor hen
toch zoveel betekenen.
Papa, jij speelt de hoofdrol in een van onze favoriete films. De motieven doorheen je verhaal
zijn je gezin, maar ook al je hobby’s: je tuin,
boeken en dichtbundels, je toneel, je Spaanse
les en je radio die altijd speelde.
Wij zullen blijven terugdenken aan jou als we
voor je boekenkast staan, als we in de schouwburg zitten, als we de kippen zien scharrelen of
je hout zien liggen in de talrijke stapels.
Maar het meeste nog zullen de kleine dingen
ons bijblijven: de lichtjes in je ogen die je goed
humeur en welbehagen verraadden voor wie
je goed kende, de stevige tred waarmee je naar
achter in de tuin wandelde, om je daar dan
uren te amuseren, het witte petje dat de zon uit
je ogen hield zodat je buiten zou kunnen lezen.
Je wist zo veel. Er was geen vraag waar je niet
tenminste een zweem van een antwoord op
had. Of het nu ging over politiek, belastingen,
huizen kopen of de natuur.
Maar de laatste weken waren zo moeilijk...
De lichtjes in je ogen doofden, de controle en
de zelfstandigheid die je zo belangrijk vond,
verdwenen. Zoals je ons zelf had gezegd: ‘Het
gaat niet meer’. Je besliste zelf om de strijd te
staken, en te laten gebeuren wat komen zou,
hoe pijnlijk dat ook voor je was, voor ons was.
Maar we begrepen én respecteerden.
Met waardigheid droeg je je ziekte en met
waardigheid verliet je ons. En toch ben je hier
nog, ergens. In je boeken, in je tuin, in onze gesprekken... Hoe zouden we iemand als jij ooit
kunnen vergeten?
Vaarwel, lieve papa. We gaan je zo missen.”
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Robert werkte vele jaren in de Bisschoppelijke Normaalschool, later SintFranciscus. Op 1 december 1994 ging hij aan de slag in het College. Op
31 augustus 2007 ging hij met pensioen. Hij was op een uitzondering na
klassenleraar van 6 Humane Wetenschappen en leraar Nederlands en
Engels in de 3de graad.
In naam van de Collegegemeenschap wensen we Christine en Roberts
kinderen Pieter en Thomas en de schoonkinderen veel sterkte.

Op het gedachtenisprentje van Robert staat een gedicht van Herman
De Coninck. Een literair pareltje, dat hij koesterde, dat diepzinnig is,
zeer, maar ook met een spat humor, een gedicht dat voortaan vooral
aan hem laat denken.
NOG EEN GELUK DAT
Zoals met de gek uit het grapje
die zich voortdurend met een hamer
op het hoofd sloeg, en naar de reden gevraagd, zei:
‘Omdat het zo prettig is als ik ermee ophou’ –
zo is het een beetje met mij. Ik ben ermee opgehouden
je te verliezen. Ik ben je kwijt.
Misschien is dat geluk: een geluk bij een ongeluk.
Misschien is geluk: nog een geluk dat.
Dat ik aan jou kan terugdenken, bv.,
in plaats van aan een ander.
Herman De Coninck
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Huwelijken
Joke en Vincent

Familienieuws
Zijn geboren
22.01.2011 Quinten, zoontje van
Frederik De Boeck (LWI-’02) en Cindy Berckmoes
(WEWI-’02)
29.01.2011 Floris, zoontje van Pieter
Wauman (bestuur oud-leerlingenbond) (GL’95)
en Isabel Kuppens
09.02.2011 Devlin, kleindochtertje van
Herman Stuer (leraar)
25.02.2011 Daan, zoontje van Kelly Roefs
(internaatsmedewerker) en Jürgen Naudts
30.03.2011 Emilia, dochtertje van Thomas
De Geest (ECWI-’01) en Marijke Van Vlierberghe
(lerares)
01.04.2011 Lili, kleindochtertje van
Danny Van Royen (adjunct-directeur) en
petekindje van Stijn Van Royen (leraar)
22.04.2011 Enora, dochtertje van
Wouter Van den Eede en Kirsten Merckx (lerares)
09.05.2011 Milla, dochtertje van Filip Louwet
(LWI-’96) en Eveline Lydou

Jeffrey en Evelien

Zijn gehuwd
05.03.2011 Evelien Corveleyn en Jeffrey
De Block (leraar)
07.05.2011 Ann Ruymbeeck en Mathieu
Verschraege (ex-collega)(WEWI-’00)
21.05.2011 Joke De Beleyr (lerares) en
Vincent De Meyer (leraar)
04.06.2011 Katrijn Maes (lerares) en Robby
De Rudder (leraar)
Katrijn en Robby
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Zijn overleden
18.01.2011 mevrouw Yvonne De Laet (°1925),
grootmoeder van Jens Raeckelboom (4ECa)
18.01.2011 de heer Paul Auwaerts (°1937),
grootvader van Nicholas (MWE’08) en Elisa
Auwaerts (3Lb)
19.01.2011 de heer Maurice De Bruyne (°1936),
grootvader van Shanna D’Hondt (1Ai)
20.01.2011 de heer Albert Geerinckx (°1912)
(RET’30)
20.01.2011 mevrouw Nicole Tanghe (°1936),
grootmoeder van Kevin (WEWIa-’06),
Kristof (4SPWE) en Elien Bulkmans (3La)
25.01.2011 de heer Omer Joris (°1925),
grootvader van Jent Joris (5SPWE)
30.01.2011 de heer Robert De Geest (oudleraar), vader van Pieter (leraar) en Thomas
De Geest (ECWI-’01) en Marijke Van Vlierberghe
(lerares)
31.01.2011, de heer Laurens Huybreghs
(°1929), schoonvader van Peter Stabel (leraar)
en grootvader van Leentje Stabel (leraresinterimaris)
02.02.2011 mevrouw Simonne Carmeliet
(°1930), grootmoeder van Ellen Bats (opvoeder)
03.02.2011 de heer Stefaan De Kegel (°1930),
grootvader van Xander De Kegel (1Ai)
10.02.2011 de heer Leopold Van de Ven (°1937),
grootvader van Merlijn (WEWIa2-’09) en
Klaas Van de Ven (5WEWIa1)
10.02.2011 de heer Maurice Wauters (°1911),
overgrootvader van Seppe Beeckmans (2MWf)
15.02.2011 mevrouw Mien Colpaert (°1959),
tante van Axel Van Royen (6WEWIa1), Charlotte
(LWIa-’06) en Florence (ECMT-’10) Colpaert,
en van Jasper van der Linden (ECMT’10)
16.02.2011 mevrouw Maria Verberckmoes
(°1915), overgrootmoeder van Axel (WSP-’10)
en Nell Wuytack (2MWg)
19.02.2011 mevrouw Gerarda Oelbrandt
(°1938), moeder van Martine Maes (lerares)
22.02.2011 de heer Omer Snoeck (°1931), vader
van Isabelle Snoeck (lerares) en grootvader van
Thibault (LWE’08) en Guillaume Heyninck (5LMT)
en van Laurence Snoeck (3Lc)
22.02.2011 de heer Frans Van Nieuwenhuyze
(°1939), grootvader van Katrien Smet (opvoeder
internaat)
11.03.2011 de heer Lucien D’Hooghe,
grootvader van Valérie (6HW) en Delphine
Camerier (2MWc)

12.03.2011 de heer Alfons Van Stappen (°1925),
grootvader van Stijn (LMT-‘07), Silvie (6LMT)
en Stef Van Haute (2MWa)
13.03.2011 mevrouw Elisabeth van Steenberge
(°1923), grootmoeder van Marie-Christine
(HWa-’09) en Caroline Wilking (2GLb)
14.03.2011 mevrouw Lieve Vervoort (°1936),
grootmoeder van Ward Mannaerts (1Ad)
16.03.2011 mevrouw Veerle Van Kersavond
(°1963), tante van Pauline De Beleyr (6SPWE)
23.03.2011 de heer Urbain Van der Linden
(°1931), grootvader van Thomas Geeroms
(ECMT-’10)
26.03.2011 mevrouw Julia Relaes (°1930),
grootmoeder van Nicolas (LWE-’07) en
Cedric Anné (2GLa)
28.03.2011 de heer Boudewijn Dehandschutter
(°1945), schoonvader van Frederik Dupon
(LWE’89), grootvader van Thomas Dupon (3ECb)
Matthias Dupon (lagere school 6A), Ruben
Dupon (lagere school 2B) en Nicolas Dupon
(kleuterklas K2)
01.04.2011 mevrouw Monique Van Overmeire
(°1932), grootmoeder van Marie Vercambre
(2GLa)
04.04.2011 mevrouw Rosa Van Vlierberghe
(°1918), moeder van Kathleen Mels (lerares) en
grootmoeder van Evert Boeckxstaens (LMT-’01)
21.04.2011 de heer Eddy Lambrix (°1942),
grootvader van Laura (2La) en Sarah (1Ag)
Van Iersel
22.04.2011 mevrouw Monique Cools (°1937),
grootmoeder van Maarten De Daele (2MWd)
en Robin Dhaene (3Wa)
26.04.2011 mevrouw Yvonne De Prycker
(°1920), overgrootmoeder van Thomas Muylaert
(2MWa)
28.04.2011 mevrouw Madeleine Vermeulen
(°1919), overgrootmoeder van Elena Egghe (1Aa)
03.05.2011 de heer Frans Suy (°1931),
schoonvader van Danny Baart (leraar) en
grootvader van Hendrik Baart (’07-WEWI)
05.05.2011 mevrouw Margareta Dias (°1922),
grootmoeder van Christoph Mels (EC-’89)
06.05.2011 de heer Louis Smet
(°1947), stiefvader van Patrick De Block
(onderhoudsman)
07.05.2011 mevrouw Lieve Foubert (°1940),
grootmoeder van Hannelore (MTWE-’08-’09)
en Astrid Osselaer (6HWa)

11.05.2011 mevrouw Maria Boucqué (°1919),
overgrootmoeder van Jutta Van De Vijver
(3SPWEb)
13.05.2011 mevrouw Lea Mattelé (°1921),
grootmoeder van Karin Baes (lerares)
18.05.2011 mevrouw Magda De Bruyn (°1945),
grootmoeder van Florence (3La) en Manou Luca
(1Ag)
21.05.2011 de heer Jan Rossenu (°1928),
stiefvader van Steven Van Peteghem (leraar),
grootvader van Klaas D’Hollander (3HW) en
Janne Van Peteghem (2MWe)
31.05.2011 de heer François Van Brussel (°1941),
grootvader van Nino Jakic (3Wb)
05.06.2011 de heer François Blommaerts
(°1945), vader van Robbe Blommaerts (4SPWE)
en schoonvader van Tom Denotté (LWI’89)
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New 308cc

Sta open voor elk seizoen

New 3008

Nieuwe technologie – Nieuw weggedrag

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

info@tsoetewaeslant.be
w w w. t s o e t e w a e s l a n t . b e

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

Comforttechnieken
Energiebesparende Technieken
airconditioning – ventilatie – klimatisatie –
verwarming – comfortkoeling – luchtbehandeling
sanitair
warmtepompen, zonneboilers, fotovoltaïsche
zonnepanelen

Studie – plaatsing – onderhoud – herstelling
door eigen diensten

A.T.S. De Vogel n.v.
Europark-Noord 40 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 760 03 70 Fax: 03 766 09 81
www.atsdevogel.com
info@atsdevogel.be

EEN GRATIS
RUGZAK ZAL JE
NIET LANCEREN
IN HET LEVEN.

ONS ADVIES HELPT JE ECHT VOORUIT.

Maak een afspraak met een KBC-adviseur
en kom eens praten. www.kbc.be/jongeren

WIJ GAAN MET JE MEE
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Kwaliteit
voor de
toekomst
www.sjks.be – info@sjks.be
zorg voor iedere leerling
alle richtingen aso

Ingelijst

Al vele jaren wordt in de meimaand een daguitstap naar Parijs georganiseerd. Leerlingen uit het
5de jaar kunnen op vrijwillige basis inschrijven voor een bezoek aan de Lichtstad. Personeelsleden
en oud-personeelsleden kunnen ook mee.
De leerlingen maken kennis met de Franse metropool in beperkte groepjes en onder leiding van een
leerkracht. De leerlingen hebben inspraak in de te-volgen-route en bereiden mee de daguitstap voor.
Bijna steeds wordt aan de Parijsreis een fotowedstrijd voor leerlingen gekoppeld. Dit schooljaar was
dat niet anders. Zes leerlingen bezorgden 25 foto’s. De jury selecteerde volgende foto’s van Jeroen Hermans (5GWib)

Een originele opname op de Place Vendôme. ‘Contrast’ is hier het sleutelwoord: zwartwit tegenover kleur (tricolor!); de dure luxewagens tegenover
het bescheiden, maar o, zo Franse deux-chevautje; de horizontale lijnen van de wagens en de straat tegenover de verticale van de versierde (klassieke)
lantaarnpalen en de (moderne) parkeerpaaltjes. Het formaat charmeert ook; de compositie met het kleurige wagentje rechts eveneens.

Een foto van
medeleerlingen
op uitstap in Parijs.
De fotograaf gaf zijn leeftijdsgenoten
de instructie om deze positie in te nemen.
Ze geven allemaal plichtgetrouw gevolg aan zijn
regieaanwijzigen. De opgestoken hand achteraan is
wellicht toeval, maar net goed. Het decor zorgt voor de rest:
de Cour d’Honneur van het 17de eeuwe Palais Royal (vandaag
thuishaven van de Raad Van State en enkele Franse ministeries) en
enkele van de 280 wit en zwart gestreepte zuilen, onderdeel van het
kunstwerk dat Daniël Buren hier in 1986 installeerde.
Les amis à Paris: 17-jarigen, mei 2011
(met rugzakjes, geen handen in de zakken, garçons et filles!)

