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“Met photoshop is alles mogelijk! Onlangs zat ik naast een fotograaf en 
hij liet me zijn bewerkte foto’s zien en dan de originele. Ik stond versteld 
van wat ik zag. Dikkere borsten? Dat is gewoon op een knopje duwen.  
Een andere haarkleur? Dat is even wat inkleuren. Een ander lichaam? Welk 
lichaam zou je willen? Dat van een Abercrombie & Fitch-model of liever 
toch iets anders?”

Stéphanie Sion in een bijdrage van Matthias Verougstraete 
over modellenwerk en fotoshoots – pag. 78

COlOFON

Hoofdredactie Danny Van Royen

redactie Joke De Lille, Sofie Hennebel, Kathleen Mels, Bram Noens, Jonathan Beyaert, 

Maarten Van Looy, Matthias Verougstraete, Renaat Philips en Walter Roggeman.

VormgeViNg  Magelaan, Gent

Productie  Magelaan, Gent

Ic Hou werd gedrukt op chloorvrij papier op 1650 exemplaren.

coNtactadreS ic Hou p/a Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas

tel. 03 780 71 50 – fax 03 780 71 69 – info@sjks.be – www.sjks.be

ic Hou nr. 94 juni 2012

“Alles neutraal voorstellen betekent immers dat elke overtuiging gelijkwaar-
dig is en dat werkt relativisme in de hand. Dat heb ik geleerd uit gesprek-
ken met een goede vriend, leerkracht zedenleer: we vertrekken allebei niet 
vanuit de neutraliteit maar vanuit ons engagement. Voor mij is dat de figuur 
Jezus Christus, voor hem het humanisme. ”

Jonathan Beyaert in een bijdrage over godsdienstonderwijs en diversiteit – 
pag. 44

“De viering lokte veel reacties uit. De grote diepe stilte tijdens de vieringen 
was opvallend. leerkrachten hoorden in de trein enkele leerlingen hun  
bewondering formuleren. Een collega zei: ‘Je zou er gelovig van worden!’ ”

Fré Caulier in een bijdrage over Broederlijk Delen editie 2012 – pag. 69

“Tom werd niet alleen door Piet Huysentruyt en ‘Kookeiland’ geselec-
teerd uit een resem kandidaten om samen een aantal afleveringen van de 
perfecte keuken in te blikken, hij won begin april ook een kookwedstrijd 
die uitgeschreven werd door ‘Maggi’. Tom won de hoofdprijs voor het 
bedenken van drie nieuwe recepten met bestaande smaakversterkers van 
‘Maggi’ en sleepte meteen ook nog de nevenprijs voor het beste kook-
filmpje in de wacht!”

Maarten Van Looy over Tom Ameloot, getalenteerde amateurkok – pag. 84
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In al die drukte is het u wellicht ontgaan. Het kan u ook moeilijk kwalijk 

genomen worden want veel meer dan een piepklein artikeltje in de mar-

ge van het wereldnieuws is het niet geworden: een wetsvoorstel om het 

levensbeschouwelijk onderwijs, lees de godsdienstlessen, te hervormen 

is door het Vlaams parlement weggestemd. De indieners van het voor-

stel stelden voor om één van de twee uren van de levensbeschouwelijke 

vakken in de 3e graad, in alle onderwijsnetten, te vervangen door een 

vak ‘vergelijkende godsdiensten’. Misschien had u er meer over gehoord 

mocht het wel goedgekeurd zijn, maar soit...

Algemeen vak: levensbeschouwing?!
Ondertussen lanceerden enkele prominente vertegenwoordigers van het 

actief pluralisme, onder leiding van Prof. Dr. Patrick Loobuyck, het voorstel 

voor het invoeren van een onafhankelijk, verplicht en algemeen vormend 

vak levensbeschouwing, ethiek en burgerschap en filosofie (LEF) in alle ja-

ren en netten van het Vlaamse leerplichtonderwijs.

Lovenswaardig dat parlementairen en filosofen bekommerd zijn om het 

levensbeschouwelijk welzijn van onze jongeren. En laat ons realistisch zijn, 

ze hebben zelfs een punt dat het overwicht van het katholiek onderwijs in 

Vlaanderen in schril contrast staat met de realiteit waar religie op allerlei 

vlakken in de marge opereert. Daartegenover staat een al even opmerke-

lijk resultaat van een studie uitgevoerd door de KULeuven die aantoont dat 

voor een meerderheid van de ouders de godsdienstles best wel wat ka-

tholieker mag. 

Tegenover de hierboven geschetste achtergrond voel ik me uitgedaagd 

om de positie van mijn vak, godsdienst, uit te klaren. Ten eerste gaat het 

in tegen een eenzijdig visie die ons ‘mens- zijn’ verengt tot een rationele, 

wetenschappelijke en economische realiteit. Als ik de commentaren op de 

nakende onderwijshervormingen lees wringt ook hier het schoentje. Ieder 

mens, wie we ook zijn, wat we ook doen, we doen het vanuit een inspira-

tie. Elke mens leeft vanuit een bron. In de godsdienstles willen we het over 

die bron hebben, voor ons Jezus-Christus. Maar we zijn niet blind voor an-

dere overtuigingen. In dialoog met anderen leer je ook jezelf beter kennen. 

Je vertrekt nooit vanuit het niets
Kan die dialoog beter tot stand komen vanuit een algemeen vak verge-

lijkende godsdiensten? Daar geloof ik niet in. En dat is mijn tweede argu-

ment: levensbeschouwelijke neutraliteit bestaat niet. Niemand vertrekt 

vanuit het niets. Het is heel moeilijk om alles neutraal voor te stellen om 

dan iemand te laten kiezen. Alles neutraal voorstellen betekent immers dat 

elke overtuiging gelijkwaardig is en dat werkt relativisme in de hand. Dat 

heb ik geleerd uit gesprekken met een goede vriend, leerkracht zedenleer: 

VERONIQUE MALFRERE, 
INSPECTEUR-ADVISEUR GODSDIENST

’GSM’-leraren boeien jongeren: 
tussen leerstof en leefstof
Wat is jouw taak binnen het godsdienstonderwijs?

Binnen het godsdienstonderwijs bestaat de taak van inspecteur-adviseur erin 

leerkrachten te begeleiden. Dit gebeurt onder meer door het stimuleren en 

ontwikkelen van initiatieven die de vakbekwaamheid van de godsdienstleraar 

bevorderen. Daarnaast oefent de inspecteur-adviseur de controle uit op de 

wettelijke en reglementaire voorschriften met betrekking tot het vak gods-

dienst. De controle op van de leermiddelen maakt ook deel uit van het taken-

pakket. Het beoordelen van de pedagogische bekwaamheid van de gods-

dienstleraar hoort eveneens tot zijn opdracht. 

De godsdienstleraar doet er toe
Hoe ervaar je de betrokkenheid van leerlingen bij het vak?

De betrokkenheid van de leerlingen bij het vak r.-k. godsdienst verschilt van 

leerling tot leerling en van klasgroep tot klasgroep. Ik ervaar dat de betrokken-

heid van de leerlingen in verhouding staat met hun eigen interesse, openheid 

en zoektocht naar zin en betekenis. Daarnaast zie ik dat de godsdienstleraar 

een belangrijke rol speelt in de betrokkenheid van de jongeren binnen het 

vak godsdienst. Leraren die vanuit de GSM-functie (als getuige, specialist en 

moderator) jongeren in het alledaagse leven het levensbeschouwelijke aspect 

laten zien maken het vak boeiend en dynamisch. Uiteraard blijft het vak gods-

dienst een vak op school met de nodige verwachtingen en verplichtingen. Het 

vak godsdienst beweegt zich vaak tussen ‘leerstof’ en ‘leefstof’. 

3/4 van de ouders: gelegenheidskatholiek
Voor ouders mag volgens recent onderzoek van de KUL de school best 

wat katholieker zijn. Is dat volgens jou opmerkelijk?

De resultaten van het onderzoek zijn inderdaad opmerkelijk. Ouders verwach-

ten van de katholieke school een duidelijke identiteit. Driekwart van de onder-

vraagde ouders kiest voor een nieuwe vormgeving van de christelijke waarden 

in dialoog met de hedendaagse cultuur. Ouders willen hun kinderen waarden 

meegeven en verlangen van de school een duidelijk oriënterend opvoedend 

kader. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de ouders zichzelf gelegen-

heidskatholiek noemt. 

Jongeren begeleiden
Wat zijn de grote uitdagingen voor het vak in de pluralistische context 

van vandaag?

De grootste uitdaging zal erin bestaan om in het spanningsveld van de grote 

levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving enerzijds en de christelijke 

identiteit anderzijds interpreterend in de werkelijkheid te staan. Jongeren heb-

ben keuze uit meerdere opties en vanuit het vak godsdienst worden jongeren 

begeleid in de uitbouw van hun levensbeschouwelijke identiteit. 

Binnen het vak is er ruimte voor kennismaking, dialoog, communicatie en per-

spectiefwissel. Godsdienstonderricht staat in dienst van menswording en van 

samenlevingsopbouw. 

JB

Godsdienst en diversiteit

LEERLINGEN AAN HET WOORD  
OVER DE GODSDIENSTLES

”Het dwingt je om na te denken”

< De godsdienstles is een les waarin alles ‘open’  

besproken wordt en waar je ook zelf bepaalde  

onderwerpen kan aankaarten.

< Ik vind het niet noodzakelijkom bij elk aspect van  

het leven God te betrekken.

< Noodzakelijk.

< Als je niet gelovig bent, zijn de lessen over Jezus en 

zo soms nogal langdradig. Maar het kan ook boeiend 

zijn als het over ‘God’ gaat.

< Godsdienst is een lesuur waarbij je nadenkt over  

hoe mensen op verschillende manieren omgaan  

met belangrijke levensvragen. Je denkt ook na hoe  

jij in dat alles past.

< We hebben het dit jaar veel gehad over de relatie 

tussen wetenschap en religie. Net omdat er in onze 

klas aardig wat ‘wetenschappers’ zitten, hebben we 

een aantal toffe, soms ook hevige, discussies gehad.

< Het is nuttig om het in groep over godsdienst te  

hebben.

< Het veroorzaakt twijfels. Ben ik een goede gelovige? 

Sta ik alleen, of is er toch ‘iets’?

< Een nuttige aanvulling op de pure ‘kennisvakken’, 

omdat het de kans biedt om na te denken over  

het leven.

JONATHAN BEYAERT, VAKCOÖRDINATOR GODSDIENST

Levensbeschouwelijke neutraliteit bestaat niet!
De komende maanden worden uitdagende en spannende tijden voor het secundair onderwijs. Evolutie of  
revolutie zal binnenkort blijken, wanneer de Vlaamse overheid haar plannen kenbaar maakt. Intussen bestoken 
kranten en tijdschriften ons met opiniestukken en laten allerlei instanties ballonnetjes op om hun visie op  
de toekomst kenbaar te maken. De godsdienstlessen kwamen/komen daarbij ook in het vizier.

we vertrekken allebei niet vanuit de neutraliteit maar vanuit ons 

engagement. Voor mij is dat de figuur Jezus Christus, voor hem 

het humanisme. 

Vertrekkende vanuit mijn bron:  
Jezus Christus
Beschouwen we elkaar als vijanden? Absoluut niet, en net daarin 

hebben we nog veel te leren: vanuit ons eigen engagement de 

dialoog aangaan met andere bronnen. Niet voor niets hebben 

onlangs alle erkende godsdiensten in Vlaanderen de ‘interlevens-

beschouwelijke competenties’ neergeschreven in een gemeen-

schappelijk document. De bedoeling hiervan is dat leerlingen 

vertrekkend vanuit hun eigen levensbeschouwing, de andere le-

ren kennen, beter begrijpen, en met hen samenwerken. Of onze 

volksvertegenwoordigers en voorstanders van het actief pluralis-

me hiermee kunnen leven, zal de toekomst uitwijzen. Ik probeer 

alvast met respect en in een open dialoog met andersdenken-

den, godsdienst te geven, vertrekkende vanuit mijn bron Jezus 

Christus.

JB 
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IC HOU JUNI 2012 5352 IC HOU JUNI 2012

In Nederland

De ontmoeting 
De uitwisseling begon in Nederland, dat was 

voor de Belgen wennen. Ik weet nog dat we 

naar de stad moesten fietsen en dat we snel 

moesten zijn, we mochten de Belgen nog niet 

zien. In het Burgerweeshuis vond de ontmoe-

ting plaats. Wij waren wat aan de vroege kant, 

en de Belgen waren een beetje laat. Zo hebben 

we een tijdje in een gezonde spanning gezeten. 

Toen was het zo ver, de Belgen kwamen. Je kon 

zien dat zij het even spannend vonden als wij. 

We moesten wat dierbaars, iets ‘wat iets voor 

jou betekende’ meenemen. En dat varieerde 

nogal, van hockeysticks naar foto’s, van een kus-

sen naar Scouting blouses. En zo vertelde ieder-

een wat persoonlijks.

Het bezoek
Toen we in het Burgerweeshuis café waren, 

gingen we vooral met mensen uit onze eigen 

klas om. Later gingen we kijken welke perso-

nen bij wie hoorde en probeerden we elkaar 

een beetje te leren kennen. Daarna gingen 

we de speurtocht doen in Deventer. We deel-

den ons op in twee groepen. Toen we met de 

speurtocht op driekwart van de vragen waren, 

ging de groep waar wij bij zaten in een café 

warme chocolademelk drinken. Dat deden 

we omdat het buiten superkoud was. Na deze 

dag ging je samen met je Belg naar huis. De 

volgende dag waren we aan de slag met het 

product en het logo. We hadden die dag ook 

nog cursussen. We vonden het heel leuk om 

te doen. We gingen die avond naar de stad 

om bij de pizzeria Bella Roma te gaan eten. De 

derde dag gingen we naar het Kröller-Müller 

Museum. We moesten er opdrachten afwer-

ken, we moesten ook de Beeldentuin bekijken. 

We moesten daarom schrijven of een tekening 

maken en daardoor vroren je handen er van 

af. Die avond gingen we bowlen. Dat was su-

per. De vierde dag gingen we lopend naar de 

sportzalen in de Scheg, ons sportcentrum en 

hadden we een sportmiddag. We hebben ge-

voetbald, gehockeyd en gebasketbald.

Het afscheid
Het afscheid in Nederland viel zwaar, want we 

waren net een beetje aan elkaar gehecht en we 

moesten al afscheid nemen.

We hebben donderdag gegymd en toen nog 

gezamenlijk geluncht met een broodje hotdog. 

En toen was het zover, we moesten afscheid ne-

men. Maar de bus had vertraging en daardoor 

gingen de Belgen veel later weg. Iedereen was 

stikkapot van zo’n indrukwekkende week.

In België

De ontmoeting
Dat is iets wat ik echt nooit zal vergeten; de Ne-

derlanders met lange broeken en hier en daar 

Gedragen door de inspiratie en de werkkracht van de leerkrachten werd 

ook dit jaar de uitwisseling een succes. Twee dagen in Nederland en twee 

dagen bij ons en telkens een stevig gevuld programma. Meer moet dat 

niet zijn. We vroegen enkele Nederlandse leerlingen om hun ervaringen 

aan het papier toe te vertrouwen.

Een soort klooster met aangebouwde stukken
Dinsdagochtend hebben we eerst samen de voorbereidingen in de aula af-

gewerkt vooraleer de Belgische leerlingen er waren. Toen ze omstreeks 9.15 

aankwamen hebben we eerst speeddating gedaan en daarna hadden we 

onze eerste lessen met de Belgische leerlingen. De meeste lessen gingen 

vooral over kruistochten. Bijvoorbeeld bij geschiedenis over het ontstaan 

ervan. Dit vond ik wel leuk, want daar ging de uitwisseling uiteindelijk ook 

over (nvdr. geënt op het jeugdboek van Thea Beckman Kruistocht in Spijker-

broek). Die avond bleef mijn uitwisselingspartner bij ons thuis slapen.

Woensdag zijn we naar Middelburg geweest, een stad die in de Middel-

eeuwen is ontstaan. Daar hebben we een vaartocht gemaakt en daarna 

een speurtocht zodat we de stad beter leerden kennen.

Donderdag stonden we om 8.30 uur op school om naar Sint-Niklaas te 

vertrekken. Toen we aankwamen was iedereen verbaasd hoe die school er 

uitzag. Het is een hele oude school. Het was een soort klooster met ook 

nieuw aangebouwde stukken. We kregen daar verschillende lessen, onder 

andere Nederlands. Daar hebben we een klein toneelstukje voorbereid in 

kleine groepjes. Die avond bleef ik bij mijn uitwisselingspartner slapen.

Vrijdag hebben we het toneelstuk opgevoerd. Alle groepjes hadden een 

hoofdstuk van het boek Kruistocht in Spijkerbroek voorbereid. Samen één 

toneelstuk, het boek.

Daarna was er nog een eindreceptie. Ik vond het een hele leuke uitwisseling!

Julia De Mul

Andere regels
Ik heb meegedaan met het internationale project en had als partner Dries 

Smagghe uit Temse. Ik vond het leuk om te ervaren hoe het toegaat in een 

Belgisch gezin. De moeder van Dries haalde al om 6 uur chocoladebroodje 

bij de bakker!

De school van Dries heeft andere regels dan onze school, bijvoorbeeld dat 

je nergens in de school je gsm mag gebruiken. Ik vond dat niet leuk, maar 

zag wel dat de kinderen meer met elkaar praten dan wij doen.

We zijn met de bus naar Middelburg geweest. Daar hebben we een speur-

tocht en een rondvaart gedaan. Ik vond de speurtocht in Middelburg erg 

leuk. Ik heb de stad hierdoor beter leren kennen.

Ook hebben we workshops gedaan. De workshops van onze school waren 

een soort lessen, de workshop in België waren meer in spelvorm.

Als er ooit nog zo’n uitwisseling komt zou ik het leuk vinden om nog een 

keer mee te doen. Het was heel gezellig en ik vond het fijn om nieuwe 

mensen te leren kennen.

Daphne Hemelaar

Leuke projectweek, maar wel kaal,  
die Belgische school
Ik vond het een leuke projectweek. Ik was wel zenuwachtig toen de bus met 

Belgische leerlingen aan kwam rijden, maar toen ik mijn uitwisselingspartner 

eenmaal een klein beetje kende was ik minder nerveus. Het was wel zo dat 

toen de Belgische leerlingen aankwamen en ze gingen tegenover ons zitten 

dat we na 3 minuten gelijk met de andere Belgische leerlingen gingen pra-

ten, terwijl het mij leuker leek dat je eerst je eigen Belgische leerling kende 

en dan met een spel de andere leerlingen leerde kennen.

Toen we naar Middelburg gingen vond ik het spel wel leuk (ondanks het 

slechte weer), maar de rondvaart niet, ook niet voor de Belgische leerlin-

gen want ik denk niet dat de Belgische leerlingen het leuk vinden om iets 

over Middelburg te horen, als ze naar Terneuzen komen met het uitwis-

selingsproject. Misschien was het beter geweest om naar het schoolmu-

seum te gaan in Terneuzen in twee groepen.

In Belgie vond ik het ook oké, alleen het was daar kaal, bij ons op school is 

er meer gezelligheid. En ik vond het het ook streng.

Meike Roeijnsen 

Terneuzen

VERSLAG VAN ANOUK EN MIEKE

Deventer: door Nederlandse bril
wat vesten aan, de Belgen alleen maar met korte 

broeken en in T-shirts. Iedereen zocht elkaar weer 

op en al snel stonden de uitwisselingspartners 

bij elkaar en vertelden elkaar verhalen over hoe 

de busreis was verlopen en wat ze hadden mee-

gemaakt de laatste tijd. Toen liepen we naar de 

school en gingen we gezamenlijk lunchen.

Het bezoek België
We hebben heel veel gedaan in België en we 

hebben er erg van genoten. Op dinsdag kwa-

men we rond 12 uur aan. Eerst wat eten, daarna 

een rondleiding en werken aan ons product. 

Die avond moesten we thuis blijven bij de fa-

milie, we zaten allemaal bij een erg gezellige 

familie. Woensdag hadden we een erg lange 

wandeltocht, die erg zwaar was maar omdat 

we met veel waren was het ook erg gezellig. 

In de middag gingen we met een aardig grote 

groep naar het winkelcentrum van Sint-Niklaas 

en naar de bioscoop om ‘The hunger games’ 

te kijken. Het was erg leuk om dat met z’n allen 

te doen. We volgden allemaal een gewone les 

in SJKS op donderdag, het was best anders, de 

school is heel groot, oud en er zat zelfs een kerk 

in de school. De klassen waren een stuk kleiner 

dan bij ons. Het was erg interessant om te zien 

hoe anders het schoolleven in België is. De af-

scheidsavond was ook erg leuk, we konden de 

ouders van de andere Belgische leerlingen ont-

moeten. Vrijdag was alweer de laatste dag van 

de uitwisseling en dan moesten we ons eind-

product presenteren. Het was erg interessant 

om zelf een reclamespotje te maken, dat had-

den we nog nooit gedaan. 

Het afscheid 
Nadat we de presentaties hadden gehouden, 

was het tijd om afscheid te nemen. Het afscheid 

in België viel zwaar, want bij het vorige afscheid 

wisten we dat we elkaar nog terug zouden zien 

en nu is dat niet zeker. Je houdt nog steeds con-

tact met je Belg maar of je daar nog komt weet 

je niet, wel is zeker dat dit afscheid voor een lan-

gere tijd is. En ook nu was iedereen weer kapot.

Vele Nederlandse groetjes,

Anouk en Mieke

Deventer

UITWISSELINGSPROJECT 2DE JAAR MET ZELDENRUST IN TERNEUZEN

Nieuwe mensen leren kennen is leuk 
Het is stilaan een echte traditie geworden: de jaarlijkse uitwisseling van 1 of 2 klassen van ons 2de jaar met  
leerlingen uit het Nederlandse Terneuzen. 

LIEF EN LEEDLIEF EN LEED
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WELKOM KLEINE, GROTE VOGEL
Arend De Waele, zoontje van 
secretariaatsmedewerker Adriaan 
De Waele, 6 mei 2012
Als ik met Google de betekenis van zijn naam opzoek 

vind ik woorden als ‘kracht, verlichting, vrijheid, leider-

schap.’ Als totem in de scouts lees ik kenmerken als 

‘expressief, fier, geduldig, gevoelig, hardnekkig, impo-

nerend, kalm, koninklijk, leergierig, moedig, ontwik-

keld, sluw, snel, trots, volhardend, waardig en zeker.’ Dat 

klinkt allemaal veelbelovend, maar wij als trotse ouders 

zijn we vooral blij dat hij flink eet en goed slaapt. We 

genieten van elke moment! Welkom kleine vogel!

HET KAN SNEL GAAN
Andreas De Paepe, zoontje  
van oud-leraar Tom De Paepe,  
15 januari 2012
Donderdag 12 januari, half vijf ’s morgens. Ik 

word wakker gemaakt want mijn echtgenote 

denkt dat Andreas op komst is. Half vijf, dat is 

voor papa echt nog te vroeg. En de dokter had 

de medisch noodzakelijke keizersnede pas ge-

pland de volgende woensdag. Ik murmel iets 

van ‘afwachten’ en krijg om half zeven gelijk: 

loos alarm.

Zondag 15 januari, 9 uur ’s morgens. Zalig gesla-

pen en met de familie een eitje aan het verorbe-

ren aan de ontbijttafel, tot plots enkele weeën 

mee aanschuiven. Niets ergs, dat kennen we 

van donderdag, dat waait wel over. En hier be-

gint de wijze levensles: het kan snel gaan in het 

leven, zo snel dat je om 11 uur in allerijl grote zus 

Paulien bij de buren moet droppen, al rijdend 

(schoon)ouders moet verwittigen, ondertussen 

uiterst behoedzaam verkeersdrempels neemt 

om het niet allemaal nog erger te maken en om 

de drie minuten je hand tot moes mag laten 

knijpen wegens alweer een wee, terwijl je drin-

gend naar derde moet schakelen. 

Twee uur later konden we – na een natuurlijke 

bevalling – Andreas in onze armen houden, 

waar hij in even strak tempo onze harten ver-

overde. En de reactie van zus Paulien? Die kwam 

binnen, zag mama borstvoeding geven en trok 

haar conclusie. Vijf minuten later vond ik haar, 

T-shirt omhoog, haar knuffelbeer de borst ge-

vend. Toen wisten we: die zal goed voor haar 

broer zorgen.

MIELEKE IS  
EEN LACHEND ZONNETJE
Miel Van den Brande, zoontje van 
lerares Nele Van Haegenbergh,  
5 februari 2012
Mieleke, kleine broer van Tuur en Stien geboren op 

5 februari 2012 (bijna tijdens een volleybalmatch:) 

Daar stond ik dan, vertrekkensklaar om nog eens 

mijn volleybal ploeg te gaan aanmoedigen maar 

Miel besliste daar anders over! Ik ben niet gaan 

supporteren, er werd voor mij gesupporterd! Vlie-

gensvlug was Miel daar en vliegensvlug is hij nog 

steeds! Vlug eten, vlug slapen, vlug wenen, vlug 

groeien maar vooral vlug lachen! Want als hij geen 

ongemakjes heeft, lacht hij naar iedereen! Hij is 

een echt zonnetje in huis! (Volgens Tuur en Stien, 

dat zonnetje van de teletubbies.) Grote broer en 

zus zijn dan ook dol enthousiast over hun broertje: 

“Kijk mama daar is ons Mieleke op TV!”, “Kijk mama 

Mieleke lacht naar mij” “Mama, Mieleke is mijn dik-

ste vriend” “Ik ben verliefd op Mieleke” en ga zo 

maar door. Pas op, het is hier ook heel druk in huis 

en het vraagt wel wat planning! Want echt mee-

werken doen die kleine spoken nog niet! Ik kom 

soms letterlijk handen te kort maar als Mieleke 

lacht vergeet je snel al het hectische en kun je al-

leen nog maar wegsmelten en genieten! Mieleke 

zorgt voor nog meer zon in ons leven. Wij zijn su-

per blij dat hij onze broer/zoon is!!

IDEALE SPEELKAMERAAD  
VOOR GROTE BROER
Stan Deserrano, zoontje  
van lerares Lien Verniers,  
13 maart 2012
Op 13 maart is Stan geboren. Met zijn 3,120 kg 

en zijn 48 cm heeft hij de ideale maten! Hij werd 

met open armen onvangen, niet in het minst 

door grote broer Lucas, die hem voortdurend 

wil knuffelen en vastpakken. Aangezien een 

broertje leuker is dan een pop of knuffel, be-

leeft hij gouden tijden: (net iets te hard) in zijn 

handjes knijpen, zijn wangetje strelen (en soms 

gevaarlijk dicht bij de oogjes komen), een tutje 

geven (of Stan daar nu zin in heeft of niet)... 

Maar dit alles met zeer veel liefde en toewijding! 

Ook mama en papa zijn zeer tevreden en trots: 

Stan is een flinke eter, een goede slaper en een 

vrolijk kereltje. Kortom, alles wat een baby moet 

zijn. Tot slot drijven ook de grootouders op een 

roze wolkje, want zij hebben er weer een klein-

kind bij om heerlijk te verwennen! 

HIER BEN IK DAN, HALLO!
Roos, dochtertje van lerares  
Sofie Moorthamer en Jan Van 
Steelant (LWe –’01), 23 mei 2012 
Hallo! Mijn naam is Roos Van Steelant. Wat een 

eer dat ik nu al in Ic Hou mag verschijnen. Ik ben 

namelijk nog heel klein! Op 23 mei liet ik mijn 

allereerste kreet. Toen woog ik 3,190 kg en was 

ik 48,5 cm groot. Dat was even een verrassing, 

want iedereen dacht dat ik een grote en zware 

baby ging zijn! Mama en papa moeten onder-

tussen wel al wat gewend zijn aan mijn stem-

volume, want ik laat regelmatig van mij horen! 

Zo krijg ik veel knuffels en mag ik dicht bij mijn 

ouders zijn.

Oh ja, mijn mama, dat is Sofie Moorthamer. Zij 

geeft les bij jullie op school. Nu even niet, want 

nu heeft ze haar handen vol met pampers, eten 

geven en mij vertroetelen. Mijn papa, Jan Van 

Steelant, die heeft lang geleden ook aan de 

schoolbanken van het College gezeten. Ook al 

zitten zijn woordjes Latijn ondertussen ver in 

zijn geheugen, in papa zijn, vind ik hem de bes-

te! Wat een geduld heeft hij met mij als ik weer 

last heb van krampjes in mijn buik! Zelfs mijn 

geurige pampers kan hij de baas! 

Oei, ik moet nu gaan, mama zegt dat het etens-

tijd is. Genieten jullie maar gauw van een wel-

verdiende vakantie. Bij mij duurt het gelukkig 

nog enkele jaartjes voor ik naar school moet. 

Groetjes, 

Roos

PS: Groetjes van mijn mama en papa.

Precious!
Zara Badas, dochtertje  
van lerares Hatice Bas,  
28 april 2012 

The day she came

Time stood still

The day she came

I felt my heart fill

Love so pure 

I’ve never before felt

Love so warm

It made my heart melt

That little face

So sweet and small

The whole cute package

I love it all

Ahhh... My baby... My girl... So precious!

STEEDS VRIJAF  
OP JE VERJAARDAG
Thijs Van Meir, zoontje van leraar 
Thomas Van Meir, 1 mei 2012
Bij ons thuis, veilig, intiem en heel mooi ben je 

op de wereld gekomen. De zon was nog maar 

net wakker en daar was je, klein wonder. Een 

kwartiertje later kwam je grote zus Floor al eens 

kijken. Heel nieuwsgierig was ze. Had ze nu een 

broertje of een zusje? Snel even kijken... een 

jongen! Je hebt ons alle drie heel gelukkig ge-

maakt, lieve Thijs. Je doet het al heel goed hoor 

jongen, drinken, korte slaapjes doen, pamper-

tjes vullen en af en toe ook eens brullen. Geluk-

kig ben je gauw getroost! En weet je wat ieder-

een zo fantastisch vindt? Je bent geboren op 

1 mei, dus je hebt altijd vrijaf op je verjaardag!

Familienieuws
Zijn geboren 
02.02.2012 LOTTE, dochtertje van  

Sander Schack (MWI-’02) en Ina Rombouts en 

kleindochtertje van Herman Schack (leraar)

11.02.2012 LOTTA, dochtertje van Bart Cant 

(WEWI-’00) en Evelien Trog en kleindochtertje 

van Gilbert Cant (leraar)

11.02.2012 FERRE, zoontje van Floris Verbeeck 

en Nele Cant (WEWI-’01) en kleinzoontje van 

Gilbert Cant (leraar)

21.02.2012 NOOR, dochtertje van  

Dave Verdurmen (permanentie/opvoeder) en  

Saskia De Groot

02.03.2012 JORA Elin, kleindochtertje van 

Johan De Smet (leraar)

13.03.2012 STAN, zoontje van Niek Deserranno 

en Lien Verniers (lerares) en kleinzoontje van  

Rik Verniers (leraar)

26.03.2012 LIEZE Maria, dochtertje van  

Ronald Lopez en Hadewijch Baert (lerares)

28.04.2012 ZARA, dochtertje van Mehmet 

Badas en Hatice Bas (lerares)

30.04.2012 JARNE en Tibo, kleinzoontjes van 

Luc Bocklandt (werkman)

01.05.2012 THIJS, zoontje van Thomas  

Van Meir (leraar) en Katrien Van Lent

06.05.2012 AREND, zoontje van Adriaan  

De Waele en Sarah Van Osselaer, neefje van 

Pieter-Jan De Waele en kleinzoontje van  

Dirk De Waele (huismeester)

23.05.2012 ROOS, dochtertje van Jan  

Van Steelant en Sofie Moorthamer (lerares)

23.05.2012 KEANO, zoontje van Kevin 

Geenens (ICT-medewerker) en Angélique Marist

RUBRIEKRUBRIEK
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CALEIDOSCOOPCALEIDOSCOOP

voor de ontlening van ‘Bayernwald’, namen de niet-fietsers het bezoek 

aan ‘Essex farm’ over, daar deze locatie al flink wat jaren met aandacht be-

zocht wordt door de fietsers. Op deze plek schreef de Canadese arts John 

Mc Rae in mei 1915 zijn legendarische gedicht ‘In Flanders Fields’ na een 

hevig bombardement waarbij zijn goede vriend Alexis Helmer om het le-

ven kwam. Een tweede troef van de site is het graf van Joe Strudwick, die 

met zijn leeftijd van 15 jaar tot één van de jongste gesneuvelden van De 

Groote Oorlog behoort. Niet dat dat iets is om trots op te zijn, maar het 

zorgt er wel voor dat onze leerlingen die ondertussen zelf allemaal al 16 

of 17 geworden zijn, toch even extra stil worden en de absurde wreedheid 

van de oorlog beter gaan begrijpen.

De tweede vernieuwing, het bezoek aan het Iers vredespark met zijn op-

vallende, Keltische toren, kozen we vooral om de aanwezigheid van de 

Britse kolonialen in de oorlog te benadrukken. Ierland ligt natuurlijk nog 

altijd in Europa, maar ook uit de Afrikaanse en Aziatische kolonies werden 

massaal manschappen aangevoerd. Zo gebeurde bijvoorbeeld heel wat 

graafwerk bij de mijnenslagen door kolonialen. Ook de talrijke dug-outs 

waarin de geallieerden tijdens de tweede helft van de oorlog beschutting 

zochten, kwamen vooral door Chinese know-how tot stand.

Work in progress
Bij de evaluatie van de trip moesten we uiteindelijk concluderen dat toch 

niet alle vernieuwingen even sterk aanspraken. De klassieke bezoeken aan 

het Britse ‘Tyne Cot cimetery’ en het Duitse ‘Studentenfriedhof’ te Lan-

gemark wekten net als in het verleden nog altijd het meeste interesse. De 

vernieuwde fietstocht was zeker een succes, maar blijft weersgevoelig. Het 

bezoek aan Essex farm viel bij de leerlingen en collega’s wel behoorlijk in de 

smaak, hoewel het als tweede Britse kerkhof naast Tyne Cot Cimetery niet 

echt een must is voor het programma. Het Iers vredespark tot slot viel echt 

wel wat tegen, omdat er naast de mooie toren niet bijster veel te zien is en 

omdat het verhaal dat we er vertelden over de mijnenslag bij Wijtschate ei-

genlijk evengoed kan toegevoegd worden aan dat van ‘Bayernwald’. 

Daar ‘In Flanders Fields’ deze zomer heropent en daar het ‘Memorial Muse-

um Passchendale’ er prat op gaat om tegen volgend voorjaar een geheel 

nieuwe sectie over militaire bouwwerken te openen, blijft onze uitstap dus 

alleszins een work in progress.

Alles bij elkaar genomen zijn we eigenlijk best wel tevreden dat we op-

nieuw op een bevredigende manier de nooit-meer-oorloggedachte heb-

ben kunnen overbrengen aan een publiek van geïnteresseerde jonge 

mensen. Aan de andere kant blijft er toch altijd ruimte voor verbetering. 

Misschien maar best zo, bij een gebrek aan afwisseling loert de macht der 

gewoonte immers al om de hoek en het zou jammer zijn als er ooit een 

moment zou komen waarop ‘De Groote Oorlog’ als ‘gewoon’ zal worden 

ervaren.

MVL

OUD-LEERLING FREDERIK GOOSSENS TE GAST

Jazz leeft!
Iedereen die erbij was zal het geweten hebben. 
Niemand kan het nu nog ontkennen. Jazz leeft! 
Alles is Jazz of kan Jazz worden. 

Om maar enkele woorden uit het gedicht van 

Jules Deelder te citeren: “Jazz doet. Jazz laat. 

Uniek. Muziek. Grijpt bij de keel. Jazz knet-

tert. Knalt. Bezielt. Verrijkt. Zweept op. Bemint. 

Verleidt. Op weg. Altijd. Jazz was. Jazz is. Jazz 

blijft.”

Met evenveel enthousiasme en poëtische 

beeldspraak begeesterde oud-leerling Frede-

rik Goossens onze vijfdejaars, met zijn lezing over Jazz . Een lezing die 

aansloot bij de lessen esthetica. Hij bracht geen saaie, dode materie, 

maar met veel interactie en muzikale schwung gaf hij, als docent Jazz- 

en Popgeschiedenis aan het Conservatorium van Gent, een mooi en 

levendig overzicht.

De groten op een rijtje
Gaande van de pre-jazz met de blues, tot de vroege jazz van New Or-

leans, over de swing en de bebop, naar cool jazz tot free jazz en jazz-

rock, maakten we kennis met Toots Thielemans, Django Reinhardt, 

Chet Baker, Buddy Bolden, Louis Armstrong, The Original Dixieland 

Jazz Band, Glenn Miller, Duke Ellington, Dizzy Gilespie, Charlie Parker, 

Ornette Coleman, Miles Davis, Jef Neve, John Zorn... om er maar en-

kele paar te noemen.

En wie was er niet verrast de link te ervaren tussen jazz als muziekstijl 

en de beeldenden kunsten en literatuur? Pablo Picasso, Marcel Du-

champ, Paul Van Ostayen, Piet Mondriaan, Karel Appel, Hugo Claus... 

hun kunst is jazz ten voeten uit! Het plaatje klopte volledig.

Ik sluit graag af met een reactie van een leerling nadien: “Wauw! Het 

was kei-goed! Mijn mama zal er wellicht niet zo blij mee zijn, want nu 

wil ik volgend schooljaar, naast mijn nu al gevulde agenda, ook nog 

eens jazz volgen!”.

Een groter compliment kan onze gastdocent, denk ik, niet krijgen. 

Dankjewel Frederik Goossens, voor je aanstekelijke verhaal!

Ilse Van Caekenberghe

HET KAMP VAN 6SPW: DÉVOLUY 

“De bergen doen iets 
met een mens”

Dévoluy? Dévolwie? Bij de keuze van een tocht in 
alpengebied eind mei, moet een mens zeer omzich-
tig te werk gaan! (Carl Anthamatten, Zermatt, 1869). 
Hoger gelegen paden zijn namelijk nog volledig on-
dergesneeuwd, wat de oriëntatie en het engagement 
zeer uitdagend kan maken. 

De klassieke Alpen- en Pyreneeënroutes zijn op dat ogenblik nog geen op-

tie. En zo kwamen we dan uit op een minder gekend verdoken pareltje: 

Dévoluy. Een prachtig desolaat kalksteenmassief 30 km ten noorden van 

het Zuid-Franse Gap. 

Na al die jaren te klimmen en te stappen was het opmerkelijk dat ik er zelf 

nog nooit was geweest. Bij de voorbereiding van deze tocht kwam ik dan 

ook niet veel te weten, wat het uiteraard nog meer uitdagend maakte. 

En het moet gezegd: het was avontuur! Soms hard, maar met een zwer-

vende mens in de bergen gebeurt er toch iets speciaals... Vooral véél 

vriendschap – keineig bedankt gasten. 

Bert De Gendt

REACTIES VAN LEERLINGEN 6SPW

”De zwaarste ervaring!”
< Schmikkelen in ‘den devoluy’. Cruesli met melkpoeder, bokes  

met al dan niet goeie salami, een soepke of twee en een pastaake: 

het eten bon!

< Zware momenten werden altijd beloond met een prachtig  

uitzicht. Wat een voldoening. Stappen in het midden van  

een onweer: te gek.

< Het kamp was gewoon superbon!

<  Het is zo anders, iets dat je nooit doet tijdens het jaar.  

Een groep vrienden onder elkaar, fantastisch!

< Het kamp was verre van een uitstapje; de ene keer bol je naar 

beneden in je tent, de andere keer moet je zwaar weer verduren, 

een uur later zweet je je een ongeluk, maar wat een ervaring.

< Dit is de zwaarste ervaring die ik ooit heb meegemaakt. Maar al 

het afzien is snel vergeten als je met je vrienden je tent opzet, 

samen kookt en uiteraard ‘weerwolven’ speelt. Supertocht,  

prachtgroep en onvergetelijke uitzichten. Sporties for life!

< Superzalig kamp, veel afgezien, maar zo zijn we nog een closere 

klas geworden

< Geweldige ervaring. Stappen in een sneeuwveld, 1000 meter 

stijgen met een zware rugzak was niet van de poes. En na 4 dagen 

pas een eerste café (mentale redding!).

< Na een lange tocht van 9 uur kwamen we aan een hut... met 

muizen. Sommigen hadden meer problemen met onze kleine 

knaagvrienden dan met hun loodzware rugzak. Veel lol gehad!

IN DE KIJKER: LEERKRACHTENIN DE KIJKER: LEERKRACHTEN
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Hoogstwaarschijnlijk staat er op dat moment 

ook wel ergens een file in België (ondanks de 

hoge, héle hoge brandstofprijs). We komen aan 

op school, her en der, maar liefst der, worden 

leerlingen afgezet met, inderdaad, de wagen 

en komen er anderen aan, nét 16 geworden, 

met een brommer(tje). In de klas aangekomen 

heeft de helft van de klas een trui aan die enkel 

verkocht wordt in winkels waar mannen met 

ontbloot bovenlijf je binnen moeten lokken. 

’s Middags eten wij onze boterhammen op in de 

‘boterhammenrefter’, maar dat moet eigenlijk 

‘smosjesrefter’ zijn. 

Deze inleiding om aan te tonen, dat – bij velen 

– het consumptiepatroon de voorbije jaren niet 

veranderd is. Dus, euh... wélke EC?

De cijfers
Laten we er, als rasechte economisten, eens cij-

fers bijhalen.

Nu we het toch even over de auto hebben, in 

februari zijn er 17% minder personenwagens 

ingeschreven dan dezelfde maand vorig jaar, je 

zal maar autoverkoper zijn. Toch goed voor het 

milieu? Zeker wel! Maar de verkoop van perso-

nenwagens is een belangrijke economische in-

dicator – omdat we er toch zo aan gehecht zijn. 

En liever een nieuwe, zuinige wagen op de weg 

dan een oude. 

De werkloosheidsgraad ligt in België op 7%, 

daarmee doen we het beter dan het Europees 

gemiddelde dat op 10% ligt, je zal maar pas af-

gestudeerd zijn en op zoek naar een job.

“Meer dan 1 op de 10 Vlamingen onder armoederi-

sicodrempel” (De Standaard 20/04/2012), het zijn 

er 30.000 meer dan in 2009. Je zal maar die 1 op 

10 zijn.

En dan kunnen we het ook nog hebben over de 

groeicijfers, inflatie- en rentepeil, maar daarvoor 

nodigen we je uit in de les economie...

Gevolg: er moeten oplossingen komen, heel 

wat oplossingen. Zo worden er enkele fiscale 

voordelen afgeschaft, zoals de aftrek van zonne-

panelen (je zou maar net de knoop doorgehakt 

hebben om zonnepanelen op je dak te instal-

leren). De pensioenleeftijd wordt opgetrokken 

(je zou maar net binnen twee jaar op pensioen 

mogen/moeten). En ja, elke medaille heeft twee 

kanten. En elke beslissing heeft voor- en tegen-

standers. Als we daar cijfers bijhalen, kost een 

dag ‘algemene staking’ ons 200 miljoen euro, 

omgerekend 18 euro per Belg, 42 euro per wer-

kende Belg. Of, om er nog een schepje bovenop 

te doen, als de Antwerpse haven stil ligt, 1 mil-

joen euro per uur aan toegevoegde waarde. 

Maar... het treft élke Belg!

Sleutelwoord is... vertrouwen!
Ja maar, hoe kunnen we het dan wél goed-

maken? Door vertrouwen, ver-trou-wen in de 

economie!! Maar dat ziet er niet zo rooskleurig 

uit, want minder dan de helft van de Belgische 

jongeren gelooft in een beter 2012 wat betreft 

de economie. Hoe kunnen we dit omkeren? 

Door het woord EC niet meer uit te spreken of 

te schrijven... Huh? Ja, economie is psychologie. 

En meer nog, er is hoop, want de meest recente 

cijfers voor 2012 tonen beterschap!

En, daarbovenop, ons eigen gedrag, als ‘kleine 

garnaal’ aanpassen. We moeten, ja moéten, eco-

nomisch anders gaan denken, want niemand 

heeft een ‘ezeltje’ staan om al onze luxe te beta-

len. We zullen – en daar is iedereen het wel over 

eens – langer moeten werken. Niettegenstaan-

de berichten van Bekaert e.a. 

En dat er luxe is, hoeft verder geen betoog, je 

moet maar eens op de E40 rijden op een zon-

nige zondag...

Op een duurzame manier  
aub
Is meer consumeren nodig om de economie er 

terug bovenop te krijgen? Ja, maar op een duur-

zame manier: laat het ons consuminderen noe-

men. Consumeren, investeren, maar duurzaam. 

Wie heeft er niet graag over 5, 10, 20 jaar het-

zelfde dak boven zijn/haar hoofd? We moeten, 

zoals steeds, lessen trekken uit het verleden. 

Niet langer denken: ‘ik wil vandaag dit’, maar wel 

‘wij willen morgen dat’. 

Zo zal ons economisch systeem kunnen stand-

houden, niet enkel voor onze kinderen, maar 

ook voor onze kleinkinderen.

Al wordt het waarheidsgehalte van dit huzarenstukje door historici in twij-

fel getrokken. De onfortuinlijke Pheidippides zou ook niet al te lang van 

zijn zegetocht kunnen genieten hebben, want kort na aankomst viel de 

man dood neer ten gevolge van de hitte in combinatie met de extreme 

inspanning. Waarheidsgetrouw of niet, feit is in elk geval dat sinds de eer-

ste Olympische Spelen de marathon een vaste waarde werd in dit vierjaar-

lijks sportevenement. Sindsdien toonden talloze mannen én vrouwen hun 

sportieve kunnen tijdens 42 km en 195 m uithouding. Zo ook collega Inge 

Meul. Op 22 april kwam zij in Antwerpen samen met een 1800-tal deelne-

mers aan de start en legde de marathon in een puike 3u50’ af. Ik doe zelfs 

niet de moeite om mijn loopschoenen aan te trekken, maar vuur wél met 

veel plezier enkele snelle vragen af op onze zeer sportieve collega.

Extreme uitdagingen
Wat heeft er je toe aangezet om een marathon te lopen?

Ik hou wel van extreme uitdagingen; ze spreken mij enorm aan! Ik heb in 

het verleden reeds enkele 4.000-ers beklommen, waaronder vier jaar ge-

leden de Mont Blanc samen met mijn vriend. De komende jaren staan ook 

de Kilimanjaro en de Aconcagua nog op het programma. 

Een marathon lopen doe je natuurlijk niet zomaar op één, twee, drie. 

Hoe heb je je erop voorbereid? 

Ik heb me 6 maanden voorbereid, waarbij ik een trainingsschema volgde 

dat mijn vriend opgesteld had. Dit schema heb ik strikt gevolgd. Ik trainde 

5 keer per week en deze trainingen werden geleidelijk aan opgebouwd 

qua intensiteit en duur. Ik trainde op maandag, woensdag, donderdag, 

zaterdag en zondag. Tijdens de wintermaanden liep ik vooral op de loop-

band in de fitnessclub waar ik lid ben. Wanneer het wat beter weer werd, 

liep ik buiten. Dat sluit natuurlijk meer aan bij de realiteit. Lange duurtrai-

ningen en intervaltrainingen wisselden elkaar af. De langste duurtraining 

in al die maanden was 2u40’. Toen legde ik ongeveer 28 km af. Vooraf heb 

ik ook mijn hart laten screenen bij een cardioloog en een inspanningstest 

afgelegd bij Energylab om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn.

Een gelukzalig gevoel
We zagen je ook vele weken vooraf extra aandacht besteden  

aan je voeding. Paste dit in je voorbereiding?

Zeker! Door gezond en bewuster te gaan eten, had ik veel meer energie en 

recupereerde ik beter van de zware trainingen.

Een paar weken geleden zagen we – breed uitgesmeerd in de media – 

politicus Bart de Wever zowat sterven tijdens de Antwerp 10 miles. 

Jij legde natuurlijk een veelvoud van die afstand af.  

Was het dan ook veel zwaarder?

Vooral de trainingen waren zwaar! De marathon zelf was, dankzij de goe-

de voorbereiding, echt wel genieten!

Wat ging door je heen toen je de finish bereikte?

Een gelukzalig en trots gevoel! 

Je sprak achteraf niet van peesontstekingen en we zagen je ook 

niet op krukken lopen. Je hebt dus niet al teveel last gehad?

Een drietal dagen na de marathon had ik pijnlijke spieren en gewrichten, 

maar daarna was ik wel volledig hersteld. 

Niet dat ik ambities heb, maar kan iedereen die min of meer gezond 

is een marathon aan?

Mits een goed onderbouwd trainings- en voedingsschema is dit moge-

lijk, maar de trainingen zijn mentaal toch niet te onderschatten. 

Toekomstplannen
Staan er nog sportieve prestaties in je dromenlijstje?

De komende jaren in willekeurige volgorde: de Mont-Ventoux met de 

fiets beklimmen, een kwart- of halve triatlon, de marathon van Eindhoven 

en zoals gezegd de Kilimanjaro en de Aconcagua beklimmen. 

Dat noemen ze nog eens ‘The sky’s the limit’! Veel succes ermee  

en proficiat met je knappe sportieve prestatie!

RP

LERARES ECONOMIE EVY D’HEER OVER DE CRISIS

Duurzame economie voor morgen
De economische crisis... euh... wélke economische crisis? (afgekort door EC) Laten we even een doordeweekse 
dag nemen. We rijden ’s morgens met de fiets naar school, maar komen bij benadering zo’n 100 chauffeurs tegen 
die ongeveer dezelfde afstand moeten afleggen, maar toch nog steeds hun ouwe(?) trouwe(?) carrosseriedak 
boven hun hoofd moeten hebben. Dit om uiteenlopende redenen, de ene al wat meer gegrond dan de andere. 

LERARES LO INGE MEUL 
HOUDT VAN EXTREME UITDAGINGEN

Ain’t no mountain 
high enough

We schrijven 490 v. Chr. De Griekse soldaat Pheidippides 
snelt van Marathon naar Athene om het nieuws van  
de overwinning op de Perzen te melden. De eerste  
marathon was een feit. 
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Hete herfst? 

Minister van Onderwijs Smet zou voor enkele weken zijn conceptnota 

voorstellen over de hervorming van het onderwijs. We wachten nog 

steeds (18 juni).

Het VVKSO zat ondertussen niet stil. De Guimardstraat presenteerde 

aan directieleden en leden van schoolbesturen een eigen visie over 

het ‘in-kleuren’ van het secundair onderwijs.

In een uitgebreide bijdrage op de volgende bladzijden wordt die VVKSO-

visie over de hervorming van het secundair onderwijs toegelicht. 

De visie van de Guimardstraat: een onderbouwd en samenhangend 

verhaal dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle leerlingen én 

tracht een kader te scheppen voor een rationeel aanbod, een goede 

oriëntering en een op talenten gerichte onderwijsstructuur. Geënt 

op het opvoedingsproject en geschraagd door de lokale autonomie 

(en realiteit) wil het VVKSO onderwijs aanbieden waarbij de algemene 

vorming van de jongeren wordt vooropgesteld. 

Is dit een conservatieve reflex? Helemaal niet. Het is een zoektocht om 

waar het kan verbeteringen aan te brengen , vertrekkend vanuit de ta-

lenten én beperkingen van alle leerlingen. ‘Borgen wat goed is, verbe-

teren waar mogelijk’, luidt het devies. 

De minister schuifelde ondertussen heen en weer en verklaarde dat zijn 

visie eigenlijk niet zoveel verschilde van die van het VVKSO. Dit is desin-

formatie! De minister vertrekt vanuit een ander mensbeeld (‘gelijkwaar-

dig’ is bij hem ‘gelijk’) en de doelstellingen van de vorming zijn anders.  

De concrete plannen dwingen dan ook tot grote waakzaamheid. De 

proefversie van de conceptnota van minister Smet is immers klaar. In 

die ‘draft’ staan zaken die lijnrecht tegenover de visie van het VVKSO 

staan en dus onaanvaardbaar zijn. Enkele voorbeelden: verdiepen in 

de eerste graad mag niet, verplichte heterogene klassamenstelling in 

de eerste graad, differentiatie gebeurt op het niveau van de individu-

ele leerling en niet op het niveau van de studierichting, elke school 

moet een domeinschool zijn in de volle breedte (van abstract tot ui-

terst concreet), ...

Beste lezers, ouders, (oud-) leerlingen, (oud-) personeelsleden, sym-

pathisanten van het College, we vrezen dat we een hete herfst tege-

moet gaan indien de minister zijn hervorming zo gestalte wil geven. 

We zullen de toekomst van de aan ons toevertrouwde leerlingen, de 

motivatie van onze leerkrachten en onze schoolcultuur niet zomaar te 

grabbel gooien.

Deze Ic Hou bewijst dat onze school wortelt in een stevige traditie en 

de drive heeft die jongeren en steeds nieuwe generaties leerkrachten 

eigen zijn. Bevlogenheid, nieuwsgierigheid en streven naar kwaliteit, 

op studievlak, maar meer nog op algemeen menselijk vlak. Onze 

school is voortdurend in ‘hervorming’!

We fronsen dan ook de wenkbrauwen voor revolutionaire hervor-

mingsplannen die het eigen weefsel bruusk dreigen te verstikken en 

die geen draagvlak hebben. Vooraleer je verandert, moet je overtuigd 

zijn dat het nieuwe écht beter is en moet je de mensen op het terrein 

kunnen overtuigen van je visie.

Een minister die rekening houdt met diegenen die het op de werk-

vloer moeten waarmaken, getuigt van een doordachte aanpak. Een 

minister die de visie van een overgrote meerderheid van het onder-

wijsveld integreert in zijn plannen is wijs.

Een minister die dat niet doet... DVR

EDITOrIAAl
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Telkens als iemand aan minister Pascal Smet om zijn 

reactie hierop vraagt, verklaart hij dat er weinig ver-

schillen zijn met zijn plannen, maar niets is minder 

waar. De uitgangspunten en vooral de visie op de 

mens en dus op onderwijs verschillen fundamenteel! 

Ons schoolbestuur en ons directieteam schaart zich 

uitdrukkelijk achter de visie van onze koepel op de rol 

van algemene vorming in onze 21ste eeuw. De heer 

Carl Snoecx, stafmedewerker van het VVKSO, heeft 

in het maandblad FORUM die visie uitgeschreven. 

Met zijn toestemming nemen we zijn artikel hierna 

grotendeels over, want wij vinden het uiterst belang-

rijk dat de lezers van Ic Hou op de eerste plaats goed 

geïnformeerd zijn voor zij deelnemen aan het debat 

over de hervorming van het secundair onderwijs. 

Dat ouders, personeelsleden en – waarom niet – ook 

leerlingen betrokken worden bij de voorbereiding 

van deze ingrijpende hervorming lijkt ons absoluut 

noodzakelijk. Een hervorming die niet op de steun 

van ouders en leerkrachten kan rekenen, is bij voor-

baat gedoemd te mislukken! 

‘algemene’ vorming  
in het secundair onderwijs 

Een tekort aan vorming? 
Onlangs luidden professoren uit verschillende 

faculteiten van de Leuvense universiteit de 

alarmbel1. Zij constateerden dat vele leerlingen 

in het secundair onderwijs niet algemeen ge-

noeg gevormd werden om te kunnen slagen 

in het hoger onderwijs. Daarom maakten zij 

plannen om in de bacheloropleidingen verbre-

dende vakken te voorzien. Ze waren er zich van 

bewust dat zij op deze manier in de plaats van 

de secundaire scholen treden. 

Uit diverse sectoren van het arbeidsveld komen 

analoge signalen. Leerlingen die afstuderen zijn 

vaak ‘technisch’ prima gevormd maar missen al-

die bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling 

van elk individu en laat hem toe om autonoom 

en interactief in de samenleving te functio-

neren. Zij omvat de overdracht van kennis en 

waarden tussen generaties en overstijgt kri-

tisch de momentane belangen van de samen-

leving.’

We ‘zoomen’ in op twee elementen van deze 

definitie.

Een eerste is het intergenerationele aspect van 

vorming. Vorming ontstaat wanneer een gene-

ratie ervoor kiest om aan een volgende gene-

ratie kennis en waarden door te geven. De term 

‘waarden’ duidt erop dat deze overdracht geen 

neutraal proces is. Vorming heeft te maken met 

het doorgeven van wat wij in een maatschappij 

gemene basisvaardigheden en attitudes om op 

langere termijn te functioneren in wisselende 

werkvelden.

De (her)waardering van algemene vorming in 

het toekomstig secundair onderwijs is dan ook 

voor zeer diverse groepen van leerlingen be-

langrijk. Zowel het hoger onderwijs als het ar-

beidsveld vragen er om.

(...)

Een definitie 
In een recente visietekst definieerde de Vlaamse 

Onderwijsraad2 algemene vorming op deze  

manier: 

‘Algemene vorming is de ontwikkeling van 

kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen 

HerVormiNgSPlaNNeN SecuNdair oNderwijS

de visie van het VVKSo
Op 8 mei heeft het Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs, onze koepelorganisatie, een Visiedag georga-
niseerd. Onder de titel ‘Toekomst SO inKlEUrEN’ heeft zij aan de bijna duizend directeurs en leden van school-
besturen uitgelegd volgens welke principes zij wil meewerken aan een hervorming van het secundair onderwijs. 
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waardevol vinden en wat wij onze kinderen niet 

willen onthouden.

Een tweede element dat in de definitie vervat 

zit is de complexe verhouding tussen alge-

mene vorming en de samenleving. Aan de éne 

kant heeft vorming als doel om jongeren klaar 

te maken om autonoom en actief te functione-

ren in de samenleving. Daartegenover staat dat 

niet uitsluitend het belang van de samenleving 

de inhoud van die vorming kan bepalen. Alge-

mene vorming moet leerlingen ook wapenen 

om het hier en nu in vraag te stellen. Leerlingen 

kunnen slechts begrijpen wat in onze samenle-

ving op politiek, cultureel en economisch vlak 

aan de orde is door diezelfde samenleving te 

bekijken vanuit een breder kader.

De eenzijdigheid van  
een functionalistisch ‘discours’ 
Dit laatste element van de definitie staat ver 

af van de manier waarop velen in onze maat-

schappij over vorming denken. 

Vorming wordt veelal belangrijk geacht in func-

tie van maatschappelijk profijt. Het doel van vor-

ming is dan het genereren van kapitaal voor ar-

beidsproces en economie. De school wordt op 

deze manier ‘vermaatschappelijkt’: haar agenda 

wordt ondergeschikt gemaakt aan politieke en 

economische belangen.

Met dit functionalistisch discours correspon-

deert ook een visie op leerlingen. De leerling 

wordt beschouwd als een individu dat klaarge-

stoomd wordt om optimaal te functioneren, te 

presteren en te concurreren. Vorming staat op 

deze manier in functie van de vervolmaking van 

een individuele leerling. De school en het on-

derwijs moeten er voor zorgen dat een leerling 

kansen krijgt. Het is dan aan hem om deze kan-

sen te grijpen of niet te grijpen. 

Zij die op deze manier over vorming spreken 

hebben maar weinig oog voor de ‘gehele’ per-

soon van de leerling in zijn kwetsbaarheid en 

beperktheid. Hoewel de voorstanders van het 

zojuist beschreven discours ongetwijfeld zullen 

beweren dat zij de leerlingen centraal stellen, 

reduceren ze hen tot 'human resources' die naar 

believen kunnen worden ingezet in het onder-

wijsgebeuren. Onderliggende gedachte is dat 

scholen ervoor moeten zorgen dat elke leer-

ling in de juiste lade terecht komt door correct 

te oriënteren, te differentiëren en te remediëren. 

De leerling wordt zo beschouwd als het ruwe 

materiaal dat door het onderwijs naar believen 

gekneed kan worden. Doel van het onderwijs is 

dan ook de socialisatie van elke leerling en niet 

langer de vorming van de leerling als persoon. 

Moyaert en Pollefeyt verwoorden dit als volgt: 

”Het onderwijs als socialiserend gebeuren vindt 

zijn ideaal in het maken van de leerlingen tot 

perfecte 'Bob de Bouwers'. Ze stellen geen 

moeilijke vragen, maar handelen, doen, bou-

wen. De nadruk ligt op presteren... De pedago-

giek van Bob de Bouwer stelt de noodzaak van 

een algemene en brede vorming in vraag en 

vraagt een basisvorming die voor alle leerlingen 

dezelfde is, ongeacht hun particulariteit, hun ta-

lenten, hun dromen en hun idealen3.” 

De innoverende kracht van  
de eigen traditie
Tegenover deze ‘functionalistische’ benadering 

van vorming, willen wij een visie op vorming 

ontwikkelen die algemeen en breed is. Dit doen 

we in dialoog met de eigen identiteit en traditie 

en in dialoog met de samenleving rondom ons.

Om dit te doen maken we gebruik van een 

kader dat ontwikkeld werd binnen de EUNEC 

– conferentie over algemene vorming4. Het 

denken van Johannes Comenius inspireerde de 

Europese onderwijsraden om algemene vor-

ming kritisch te bekijken. Comenius beweerde 

immers dat vorming alleen maar algemeen 

kan zijn als drie vragen een positief antwoord 

krijgen: Is vorming er voor allen (omnes)? Is vor-

ming gericht op alles (omnia)? Is vorming ge-

richt op het geheel (omnino)? 

Deze vragen confronteren we met de eigen ‘ ka-

tholieke’ vormingstraditie. Dat we deze traditie 

als uitgangspunt nemen houdt allerminst een 

ongenuanceerde terugkeer naar vroeger in. Zo’n 

terugkeer is niet meer mogelijk en niet meer 

wenselijk. Het gaat dus niet om een cultuurkri-

tisch geweeklaag of om een roep naar terugkeer 

van vroegere katholieke kaders. Het gaat wel om 

een verfrissend zoeken naar inspirerende ideeën 

uit het verleden die nog relevant kunnen zijn bin-

nen de volkomen geseculariseerde samenleving 

van vandaag. Deze ‘vergeten’ ideeën kunnen 

weer actueel en nieuw ogen. Door de traditie als 

het ware opnieuw uit te vinden en te ‘recontex-

tualiseren’ wordt het oude mogelijk een bron van 

een nieuw fundament. De vragen van Comenius 

zijn hierbij het ijkpunt.

Is algemene vorming er voor  
alle leerlingen? 
Een katholieke school kan niet anders dan deze 

vraag met een volmondig ‘ja’ te beantwoorden. In 

de opdrachtverklaring van de katholieke school in 

Vlaanderen staat dat onderwijs gericht is op de be-

geleiding van alle kinderen en jongeren. 

Dit affirmatieve antwoord heeft concrete gevol-

gen voor de manier waarop algemene vorming 

in het secundair onderwijs wordt ingericht. Bin-

nen de secundaire scholen studeren leerlingen 

met verschillende mogelijkheden en talenten. 

Het is essentieel dat al deze leerlingen gelijk res-

pect en gelijke waardering krijgen. Maar deze ge-

lijke waardering leidt niet tot een ongenuanceer-

de gelijkheid in doelen en methode van vorming.

Integendeel: algemene vorming moet zo wor-

den aangeboden dat elke leerling voldoende 

aan bod komt. Dit wil zeggen dat we moeten 

rekening houden met talenten, mogelijkheden 

maar ook met beperkingen van leerlingen. Voor 

leerlingen die eerder doeners zijn is algemene 

vorming even belangrijk als voor leerlingen 

die leren vanuit het ‘abstracte’. Daarom juist zal 

deze vorming voor de twee groepen op ver-

schillende manieren worden aangeboden.

De katholieke school stelt zich actief open voor 

al wie in onze maatschappij, op welke manier 

ook, kansarm is. 

Het evangelie roept ons zeer expliciet op om 

aandacht te hebben voor diegenen die Jezus 

‘De minsten van de mijnen’ noemt. Zonder hen 

te willen stigmatiseren, brengt dit ons bij die 

leerlingen die nu de eindstreep van het secun-

dair onderwijs niet halen en het vaak moeilijk 

hebben om zich staande te houden in onze 

veeleisende samenleving. 

Voor de toekomst willen we trachten al die leer-

lingen ‘duurzaam’ geletterd te maken. Het vol-

staat niet dat ze op korte termijn ‘zelfredzaam’ 

binnen de maatschappij worden. We leggen 

<<<
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de lat hoger dan louter functionele geletterd-

heid. Wij willen elke leerling in staat stellen om 

levenslang te leren en hierbij zelf motor te zijn 

van de eigen ontwikkeling. 

Is algemene vorming gericht 
op alles? 
Op de vraag waarover algemene vorming moet 

gaan zou het laconieke antwoord kunnen zijn: 

‘over alles’. Vanzelfsprekend moet dit antwoord 

onmiddellijk worden gerelativeerd door het in 

zijn juiste context te plaatsen. Het Renaissance 

ideaal van de universeel gevormde mens is al 

lang onbereikbaar binnen onze gefragmen-

teerde wereld. Het zou van weinig realisme ge-

tuigen dit letterlijk te ambiëren. Vorming binnen 

secundair onderwijs kent vanzelfsprekend limie-

ten. Secundair onderwijs beslaat ook maar één 

periode in het levenslange leren.

Toch is de breedheid van de vorming van funda-

menteel belang binnen onze missie. Leerinhou-

den, vaardigheden en attitudes moeten gericht 

zijn op een brede en diepgaande verkenning van 

alle aspecten van de werkelijkheid. Als we zeg-

gen dat vorming over alles moet gaan, bedoelen 

we dus niet dat elke leerling alles moeten ken-

nen maar wel dat elke leerling zo breed mogelijk 

gevormd moet worden. Het stimuleren van een 

veelzijdige belangstelling binnen een breed scala 

aan vormingscomponenten is ook van groot 

maatschappelijk belang. Het behoedt leerlingen 

als burgers van de toekomstige wereld om al te 

eenzijdig te denken en te handelen. Deze ge-

dachte vinden wij ook terug in de opdrachtver-

klaring van het katholiek onderwijs. De mensvisie 

die hier doorklinkt staat haaks op elk ééndimensi-

onaal mens- en wereldbeeld. 

Dit brede vormingsconcept moet ons alert ma-

ken voor een ‘gerichte’ invulling van vorming 

vanuit een eenzijdige visie. In ons onderwijs 

werden er onder het mom van ‘brede’ vorming 

wel eens ‘smalle’ keuzes gemaakt. De ‘vergeten 

componenten’ van algemene vorming moe-

ten in het toekomstig secundair onderwijs ge-

herwaardeerd worden. Zo werd de ‘muzische’ 

component van vorming binnen het secundair 

onderwijs vaak stiefmoederlijk behandeld. De 

laatste jaren wordt ook terecht het belang van 

techniek binnen algemene vorming sterker be-

nadrukt. Maar evenzeer zal algemene vorming 

veel meer dan vroeger een interculturele com-

ponent moeten bezitten. 

Is algemene vorming gericht 
op een geheel? 
Het geheel van de vorming is meer dan de som 

van haar delen. Wil algemene vorming écht al-

gemeen zijn dan vertrekt zij van een totaalvisie. 

Algemene vorming houdt dan ook een visie op 

de mens in, een visie op cultuur en maatschap-

pij en een visie die gedragen wordt door zin en 

levensbeschouwing. 

mens 

Vorming is meer dan een streven naar zelfre-

alisatie van individuele leerlingen. Binnen de 

katholieke pedagogische visie ligt een sterke 

nadruk op het relationele. Vorming is een proces 

waarin een leerling zichzelf wordt dank zij ande-

re leerlingen en in de maatschappij. De leerling 

wordt hier gevormd als mens door als mede-

mens gevormd te worden.

In de opdrachtverklaring lezen we dat de school 

de nadruk legt op een pedagogische benade-

ring van het kind en de jonge mens. Algemene 

vorming mikt dus op de vorming van een ‘hele’ 

mens. Voor de opdrachtverklaring van het ka-

tholiek onderwijs is dan ook de ontplooiing van 

hoofd, hart en handen van de leerling van groot 

belang. Maar vorming mag nog ambitieuzer zijn 

dan dat. Vorming kan zich ook richten naar de 

‘ziel’ van de leerling. Vorming kan letterlijk be-

zielen. Vanuit de breedte van hun vorming vin-

den leerlingen vaak de inspiratie om zin aan hun 

leren en leven te geven. Vorming ondersteunt 

hen om later belangrijke maatschappelijke ver-

antwoordelijkheden op te nemen.

cultuur en maatschappij 

Dat vorming gericht is op een geheel betekent 

ook dat vorming een maatschappelijke en cul-

turele dimensie bezit. 

Hannah Arendt schreef: ‘Education is the point 

at which we decide whether we love the world 

enough to assume responsibility for it.’5 Vor-

ming heeft in essentie te maken met een over-

dracht van cultuur naar de volgende generaties 

die door liefde geïnspireerd is. Een volwassen 

omgaan met cultuur en traditie leidt ertoe dat 

beide voortdurend worden getransformeerd. 

Zo kan vorming er bijvoorbeeld mee voor zor-

gen dat een cultuur verandert onder invloed 

van andere culturen. 

Vanuit joods- christelijk perspectief is deze duur-

zame culturele overdracht nooit waardevrij of 

zinledig. Indien dat wel zo zou zijn, dreigen uit-

holling en vervlakking. Vorming vertrekt altijd 

al vanuit een ‘liefdevolle’ keuze voor de wereld 

en voor waarden. De betekenis van vorming 

wordt dan ook bepaald door het uiteindelijke 

doel ervan. Vormen en gevormd worden is ‘au 

fond’ meewerken aan het tot stand komen van 

een betere en duurzame wereld, aan een we-

reld waarin iedereen tot zijn recht kan komen. 

Vorming heeft dan ook een sterk ethische di-

mensie.

Zingeving en religie 

Algemene vorming mikt niet op perfect gesoci-

aliseerde leerlingen, maar wel op leerlingen die 

in staat zijn om constructief en innoverend hun 

eigen leefwereld te bevragen. Dat kunnen ze 

alleen maar doen vanuit een diepe zin voor hu-

maniteit en vanuit een verbondenheid met de 

oude en nieuwe ‘religieuze’ verhalen die voor 

hen alternatieve werelden openen en die hun 

leven oriëntatie en zin kunnen verlenen. 

Op die manier is vorming binnen de katholieke 

school ook altijd verbonden met het religieuze 

en het transcendente. Vorming die gericht is op 

‘het geheel’ draagt immers een overstijgend en 

‘utopisch’ element in zich. Ze houdt een keuze 

in om zich te richten op het ‘nog niet’. Die keuze 

stoelt op de hoop op een toekomst die beter zal 

zijn dan nu. Deze hoop vindt oorsprong en be-

stemming in een Bijbels geloof. ‘ Ik zie een nieu-

we Hemel en een nieuwe Aarde’ lezen we in het 

laatste boek van de Bijbel. Het uiteindelijke doel 

van vorming is de vervulling van dit visioen.

Een grote samenhang 
Om het samenspel tussen de verschillende  

niveaus van vorming binnen het onderwijs te  

illustreren kiezen we voor enkele grafische voor-

stellingen met drie concentrische cirkels.

In de kern bevindt zich het pedagogisch pro-

ject. De eigen pedagogische missie van het ka-

tholiek onderwijs is het hart van en de vorming. 

Ook is het de toetssteen voor de realisatie ervan.
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In de tweede cirkel bevinden zich essentiële 

kennis, vaardigheden en attitudes van algeme-

ne vorming. Om deze te bepalen gebruiken we 

het Europese kader van ‘sleutelcompetenties’. 

Hierna werken vooral deze cirkel verder uit. De 

algemene vorming zoals ze gestalte krijgt in de 

eerste graad sluit hier nauw bij aan. 

In de buitenste cirkel schetsen wij hoe die vor-

ming gestalte krijgt binnen wetenschapsge-

bieden en maatschappelijke sectoren, die wij 

vooral terugvinden in studiedomeinen en stu-

dierichtingen in de tweede en derde graad van 

het secundair onderwijs.

De inhoud van vorming 
Een kader om de inhoud van de algemene vor-

ming in het onderwijs te vatten zijn de Euro-

pese sleutelcompetenties. Europa definieerde 

een aantal competenties die in eerste instantie 

bedoeld zijn als maatschappelijke basiscompe-

tenties voor levenslang leren. De Europese Unie 

putte inspiratie uit het DeSeCo-project van de 

OESO bij de ontwikkeling ervan. Het Europese 

Parlement en de Raad aanvaardden in 2006 een 

aanbeveling over een raamwerk van Europese 

sleutelcompetenties, een reeks competenties 

die nodig zijn voor zelfontplooiing, actief bur-

gerschap, sociale cohesie en inzetbaarheid. Het 

Europese kader beschrijft nieuwe basisvaardig-

heden voor een leven lang leren. ‘Nieuw’ slaat 

op hedendaagse verwachtingen van de maat-

schappij.

Belangrijk is dat het raamwerk focust op een 

volwassen Europese burger en dat het proces 

via levenslang en levensbreed leren zowel for-

meel als informeel verloopt. Voor het leerplicht-

onderwijs zou men kunnen spreken van een 

soort tussenstap: een Europees kerncurriculum 

voor het secundair onderwijs dat door de lidsta-

ten kan aangepast en aangevuld worden.

Het Europese raamwerk omvat volgende sleu-

telcompetenties:

< communicatie in de moedertaal6;

< communicatie in vreemde talen;

< wiskundige competentie en basiscompeten-

ties op het gebied van wetenschappen en 

technologie;

< digitale competentie;

< leercompetentie;

< sociale en burgerschapcompetenties;

< ontwikkeling van initiatief en ondernemers-

zin;

< cultureel bewustzijn en culturele expressie.

< (...)

Belangrijker nog is dat algemene vorming in 

onze visie zich nooit gevat kan worden in een 

‘neutraal’ kader. Als het katholiek onderwijs de 

sleutelcompetenties als kader voor algemene 

vorming aanvaardt, kan dat slechts op voor-

waarde dat die competenties niet indruisen te-

gen de eigen pedagogische missie en – positief 

geformuleerd – dienstbaar kunnen zijn bij de 

uitbouw ervan. Daarom toetsen wij de sleutel-

competenties aan het pedagogische project 

dat fungeert als regulatief principe voor alle vor-

ming.

Sleutelcompetenties en  
het eigen project 
We leggen daarom de sleutelcompetenties 

naast de drie principes die wij, in het spoor van 

Comenius, als criteria voor algemene vorming 

definieerden. Drie vragen dringen zich op:

Zijn de sleutelcompetenties gericht op alle 

leerlingen? 

De Europese commissie is van oordeel dat alle 

jongeren op het einde van het leerplichton-

derwijs voldoende geletterd moeten zijn om 

maatschappelijk en economisch te functioneren 

en om levenslang te leren. Vanuit de eigen visie 

vinden wij dat het secundair onderwijs ambiti-

euzer moet zijn dan dit. Het secundair onderwijs 

moet mikken op een niveau dat verder reikt dan 

zelfredzaamheid en dat in principe op het einde 

van de derde graad voor alle leerlingen bereik-

baar moet zijn. Hierbij maken we twee belang-

rijke nuances:

Een aantal sleutelcompetenties (bv. competen-

ties in verband met vreemde talen, wiskunde en 

dergelijke) zijn de facto voor sommige leerlin-

gen moeilijk bereikbaar. Op zich hoeft dat geen 

probleem te zijn. Een doel dat niet in het secun-

dair gerealiseerd wordt, kan nog altijd een le-

ven lang behaald worden. Vraag is echter of die 

leerlingen die moeite hebben om deze compe-

tenties in het secundair onderwijs te behalen 

voldoende toegerust zijn om ze in hun verdere 

leven te realiseren. Om dat te bereiken moet de 

school een bijzonder engagement tonen ten 

aanzien van de meest kwetsbare leerlingen. Te 

vaak blijven zij nu in de kou staan. Vooral bin-

nen algemene vorming (talige, wiskundige, di-

gitale geletterdheid) zijn er grote tekorten. Op 

het wegwerken van deze tekorten moeten wij 

volop inzetten.

Dat sleutelcompetenties er voor allen zijn betekent 

ook dat elke leerling met eigen talenten en moge-

lijkheden voldoende kansen en uitdagingen moet 

krijgen. Louter refereren aan een basisniveau biedt 

dan ook onvoldoende houvast om de minimale 

vorming voor de verschillende groepen leerlingen 

concreet te omschrijven. Alle leerlingen vormen 

betekent voor ons dan ook bijkomende niveaus 

vastleggen voor sommige groepen van leerlingen. 

Leerlingen moeten voldoende geprikkeld worden 

om voor taal, wetenschap, wiskunde, maar ook 

voor muziek of techniek veel meer dan het ‘ maat-

schappelijk minimum’ te kunnen behalen. Leerlin-

gen moeten kunnen excelleren en dit niet alleen 

op intellectueel niveau.

Zijn de sleutelcompetenties gericht op alles? 

De Europese Unie heeft sleutelcompetenties 

ontwikkeld om de lidstaten te helpen hun 

schoolcurricula aan de behoeften van de sa-

menleving aan te passen. Europa streefde geen 

volledigheid na. Sleutelcompetenties hebben 

immers als doel te fungeren als een referentie-

instrument voor de lidstaten.

Als van landen en regio’s verwacht wordt dat ze 

het kader vervolledigen, is dat a fortiori het ge-

val voor een ‘gekleurd’ net zoals het onze. Wij 

willen expliciet vorming vanuit onze eigen pe-

dagogische opdracht gestalte geven. 

<<<
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Voor elke sleutelcompetentie afzonderlijk zijn 

we daarom nagegaan na of ze beantwoordde 

aan de visie op vorming vanuit de eigen peda-

gogische missie. Hieruit bleek dat we het glo-

bale Europese kader verder moesten vertalen of 

vervolledigen. Soms waren we van oordeel dat 

we binnen een sleutelcompetentie eigen accen-

ten moesten leggen. 

Een kritische lezing van de sleutelcompetenties 

als geheel noopte ons tot de conclusie dat be-

paalde elementen van algemene vorming wei-

nig geaccentueerd werden of zelfs ontbraken. 

Enkele voorbeelden: de muzische component 

van vorming is in de Europese visie weinig pro-

minent aanwezig, historische vorming wordt 

alleen maar opgenomen in functie van andere 

competenties en lichamelijke vorming en op-

voeding ontbreken haast volledig.

Zijn de sleutelcompetenties gericht op een 

geheel? 

De Europese gemeenschap benadrukt het be-

lang van het verwerven van sleutelcompeten-

ties omdat ze cruciaal zijn voor drie aspecten:

Zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling: cul-

tureel kapitaal. De sleutelcompetenties moeten 

individuen in staat stellen om hun persoonlijke 

doelen in het leven, gedreven door persoonlijke 

interesses, ambities en passies, na te streven.

Actief burgerschap en inclusie: sociaal kapitaal. 

De sleutelcompetenties moeten elke burger de 

mogelijkheid bieden om als een actieve burger 

te participeren in de samenleving.

Inzetbaarheid: economisch kapitaal. De sleutel-

competenties bieden iedereen de mogelijkheid 

voor het verwerven van een passende job op 

de arbeidsmarkt.

De ‘Europese’ visie vertrekt dus in hoofdzaak 

vanuit een ‘functionele’ kijk op vorming. Vanuit 

het eigen pedagogisch project stellen wij uit-

drukkelijk dat culturele, sociale of economische 

ontplooiing en inzetbaarheid belangrijk zijn, 

maar niet het enige doel van vorming mogen 

zijn. Het doel van vorming is binnen de peda-

gogische missie van het katholiek onderwijs 

ook het creëren van zin en betekenis. Leerlingen 

kunnen zin vinden in hun leren en zin kunnen 

geven aan het leven van anderen.

Als symptoom van dit ‘Europese tekort’ valt 

vooral het ontbreken van elke vorming tot we-

reldbeschouwing of levensbeschouwing op. 

Het is nu net die zinstichtende, religieuze en 

levensbeschouwelijke component die binnen 

onze eigen pedagogische missie essentieel is. 

Levensbeschouwing en godsdienst fungeren 

voor ons als fundament voor alle sleutelcom-

petenties. Leerlingen krijgen zo de kans om 

vorming te integreren binnen een veel breder 

perspectief. 

Door vorming te verbinden met het hart van 

onze pedagogisch project – vanuit Bijbel en 

traditie – kan zij levende en betekenisvolle vor-

ming worden. Vanzelfsprekend is het zo dat dit 

perspectief in alle vrijheid en in open dialoog 

met een diversiteit aan levens- en wereldbe-

schouwingen moet worden aangeboden. Maar 

de verbondenheid tussen pedagogie en chris-

telijke spiritualiteit blijft voor ons vormingscon-

cept essentieel.

Betekenis voor het 
secundair onderwijs  
van de toekomst: 
Na de kern en de inhoud van vorming binnen 

het toekomstige secundair onderwijs hebben 

beschreven, staan we nog even stil bij de con-

crete implicaties hiervan voor de vorming (bin-

nen de vakken of vakoverschrijdend) in de ver-

schillende graden.

De eerste graad 
De implicaties van de visie op algemene vor-

ming zijn verregaand. Binnen de eerste graad 

moeten alle componenten van vorming voor 

iedere leerling aan bod komen. Dit lijkt evident 

maar is het zeker niet. In het recente verleden 

was het nog zo dat leerlingen belangrijke ele-



1 METAFORUM LEUVEN, Hervormingen in het secundair onderwijs. Visietekst voorgesteld op het symposium van 
20 januari 2012.

2 VLOR, Visie over de algemene vorming in het secundair onderwijs, 12/01/2012.
3 MOYAERT, M. EN POLLEFEYT, D.,De pedagogie tussen maakbaarheid en verbeelding, Ethische perspectieven 14, 

2004, p. 87-93.
4 EUNEC is het netwerk van Europese onderwijsraden dat zich boog over dit thema. Tijdens een seminarie in 

Boedapest in mei 2011 werd naar een hedendaagse invulling van Bildung gezocht. Zie meer bepaald  
de bijdrage van VAN CROMBRUGGE, H., Who is afraid of Bildung ?, Eunec-conference, Boedapest, 2011.

5 ARENDT, H., ‘The crisis in education’ in Between Past and Future, 1958.
6 In het advies van de VLOR over de oriëntatienota over de hervorming van het secundair onderwijs wordt 

gevraagd om de benaming te wijzigen in ‘communicatie in de instructietaal: het Nederlands’.
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menten van algemene vorming werden ont-

houden. Techniek werd bijvoorbeeld erg stief-

moederlijk behandeld en behoorde niet tot de 

vorming van grote groepen leerlingen.

Deze visie op brede vorming betekent vanzelf-

sprekend niet dat al deze elementen van vor-

ming op een zelfde manier aan bod moeten 

komen. Leerlingen verschillen in capaciteiten en 

in manieren van leren. Sommigen leren eerder 

vanuit een abstracte aanpak en kunnen op een 

‘wendbare’ manier omgaan met wat ze leren. 

Ze kunnen abstracte begrippen toepassen in 

verschillende concrete contexten. Andere leer-

lingen leren vanuit concrete situaties. Concrete 

contexten worden gebruikt om sleutelcompe-

tenties in te kleuren. 

De breedheid van inkleuring betekent wel dat 

binnen de eerste graad het leren zich niet mag 

beperken tot één kleur, ook niet voor die leer-

lingen die liever contextgebonden leren. Uit-

eindelijk is zo dat leerlingen op het einde van 

de eerste graad zullen moeten kiezen tussen 

studiedomeinen en studierichtingen. De breed-

heid van vorming houdt dan ook in de eerste 

graad een veelkleurige kennismaking met de sa-

menleving in. De vaak smalle context die eigen 

was aan bepaalde basisopties binnen de huidi-

ge structuur miste vaak deze dimensie.

De tweede en de derde graad 
Leerlingen hebben verschillende talenten en 

mogelijkheden en maken van hieruit dan ook 

keuzes binnen het secundair onderwijs. Dat 

betekent dat de doelen van vorming voor leer-

lingen vanaf de tweede graad verschillen. Deze 

verschillen hebben te maken met talenten van 

leerlingen om aspecten van vorming te verdie-

pen of om ze toe te passen binnen een concrete 

context. Vanaf de tweede graad kiezen leerlin-

gen daarom voor een studiedomein. Leerlingen 

kleuren hun opleiding in.

Betekent dit nu dat algemene vorming min-

der belangrijk wordt in de tweede en de derde 

graad? Zeker niet. Het blijft immers zo dat de 

sleutelcompetenties die we hiervoor beschreven 

moeten door alle leerlingen op het einde van de 

derde graad worden bereikt of nagestreefd.

Daarnaast gaan leerlingen ervoor om bepaalde 

delen van vorming uit te diepen. Zo kiezen som-

migen voor een studierichting binnen weten-

schap en techniek. Ze verdiepen zich binnen 

de bijbehorende sleutelcompetentie of passen 

die toe binnen een bepaalde sector of binnen 

een beroep. Leerlingen die kiezen voor welzijn 

en maatschappij investeren meer in de sociale 

component van vorming. Leerlingen die kiezen 

voor een artistieke carrière worden uitgedaagd 

om de culturele expressie volop te ontwikkelen. 

Maar doorheen al deze verschillen blijft vorming 

bent u er nog? 
Goed zo! U heeft de moeite gedaan om op een grondige wijze informatie in te winnen. Nu heeft u 

beslist nog heel wat vragen over de concrete uitwerking en de onmiddellijke consequenties voor u 

of uw kinderen. 

Op de Visiedag heeft de koepel van het katholiek onderwijs zich doelbewust beperkt tot de princi-

pes en de algemene visie. Tijdens het volgende schooljaar zullen de medewerkers zich – in overleg 

met diverse inspraakorganen – vooral toeleggen op de concrete lessentabel van die brede eerste 

graad en op de studierichtingen van de tweede en derde graad.

Ondertussen zullen ze het gesprek met kritische groepen uit de maatschappij en het onderwijs niet 

uit de weg gaan. We moedigen leerkrachten en ouders dan ook aan hun kritische vragen duidelijk 

en open te formuleren en hun zorgen uit te spreken. Het is immers de bedoeling dat de hervorming 

van het secundair onderwijs de leerlingen ten goede komt!

En de minister? 
Of de beloofde conceptnota er voor de grote vakantie nog komt, is helemaal niet zeker, maar de 

minister kan er op rekenen dat we die zeer kritisch zullen bekijken en aftoetsen aan de principes 

van onze visieteksten. We zijn er bijna zeker van dat er grondige verschillen zullen zijn. Het vrij on-

derwijs heeft nu een voorsprong en die zullen we niet meer prijsgeven. We willen dat wij de moge-

lijkheid én de middelen krijgen om ons concept van secundair onderwijs uit te werken. Met 76% 

van de leerlingen hebben we toch recht van spreken, niet?

Walter Roggeman, 

directeur

zoals ze gestuwd wordt vanuit het pedagogi-

sche project en de sleutelcompetenties centraal 

staan.

Deze voorstelling tracht het dynamische sa-

menspel tussen pedagogisch project, inhou-

den van algemene vorming en uitdiepen van 

algemene vorming binnen studiedomeinen te 

verduidelijken.

(...)

Carl Snoecx
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In al die drukte is het u wellicht ontgaan. Het kan u ook moeilijk kwalijk 

genomen worden want veel meer dan een piepklein artikeltje in de mar-

ge van het wereldnieuws is het niet geworden: een wetsvoorstel om het 

levensbeschouwelijk onderwijs, lees de godsdienstlessen, te hervormen 

is door het Vlaams parlement weggestemd. De indieners van het voor-

stel stelden voor om één van de twee uren van de levensbeschouwelijke 

vakken in de 3e graad, in alle onderwijsnetten, te vervangen door een 

vak ‘vergelijkende godsdiensten’. Misschien had u er meer over gehoord 

mocht het wel goedgekeurd zijn, maar soit...

Algemeen vak: levensbeschouwing?!
Ondertussen lanceerden enkele prominente vertegenwoordigers van het 

actief pluralisme, onder leiding van Prof. Dr. Patrick Loobuyck, het voorstel 

voor het invoeren van een onafhankelijk, verplicht en algemeen vormend 

vak levensbeschouwing, ethiek en burgerschap en filosofie (LEF) in alle ja-

ren en netten van het Vlaamse leerplichtonderwijs.

Lovenswaardig dat parlementairen en filosofen bekommerd zijn om het 

levensbeschouwelijk welzijn van onze jongeren. En laat ons realistisch zijn, 

ze hebben zelfs een punt dat het overwicht van het katholiek onderwijs in 

Vlaanderen in schril contrast staat met de realiteit waar religie op allerlei 

vlakken in de marge opereert. Daartegenover staat een al even opmerke-

lijk resultaat van een studie uitgevoerd door de KULeuven die aantoont dat 

voor een meerderheid van de ouders de godsdienstles best wel wat ka-

tholieker mag. 

Tegenover de hierboven geschetste achtergrond voel ik me uitgedaagd 

om de positie van mijn vak, godsdienst, uit te klaren. Ten eerste gaat het 

in tegen een eenzijdig visie die ons ‘mens- zijn’ verengt tot een rationele, 

wetenschappelijke en economische realiteit. Als ik de commentaren op de 

nakende onderwijshervormingen lees wringt ook hier het schoentje. Ieder 

mens, wie we ook zijn, wat we ook doen, we doen het vanuit een inspira-

tie. Elke mens leeft vanuit een bron. In de godsdienstles willen we het over 

die bron hebben, voor ons Jezus-Christus. Maar we zijn niet blind voor an-

dere overtuigingen. In dialoog met anderen leer je ook jezelf beter kennen. 

Je vertrekt nooit vanuit het niets
Kan die dialoog beter tot stand komen vanuit een algemeen vak verge-

lijkende godsdiensten? Daar geloof ik niet in. En dat is mijn tweede argu-

ment: levensbeschouwelijke neutraliteit bestaat niet. Niemand vertrekt 

vanuit het niets. Het is heel moeilijk om alles neutraal voor te stellen om 

dan iemand te laten kiezen. Alles neutraal voorstellen betekent immers dat 

elke overtuiging gelijkwaardig is en dat werkt relativisme in de hand. Dat 

heb ik geleerd uit gesprekken met een goede vriend, leerkracht zedenleer: 

godsdienst en diversiteit
joNatHaN Beyaert, VaKcoördiNator godSdieNSt

levensbeschouwelijke neutraliteit bestaat niet!
De komende maanden worden uitdagende en spannende tijden voor het secundair onderwijs. Evolutie of  
revolutie zal binnenkort blijken, wanneer de Vlaamse overheid haar plannen kenbaar maakt. Intussen bestoken 
kranten en tijdschriften ons met opiniestukken en laten allerlei instanties ballonnetjes op om hun visie op  
de toekomst kenbaar te maken. De godsdienstlessen kwamen/komen daarbij ook in het vizier.



blIKVANgEr

IC HOU JUNI 2012 11

VeroNique malfrere, 
iNSPecteur-adViSeur godSdieNSt

’gSm’-leraren boeien jongeren: 
tussen leerstof en leefstof
Wat is jouw taak binnen het godsdienstonderwijs?

Binnen het godsdienstonderwijs bestaat de taak van inspecteur-adviseur erin 

leerkrachten te begeleiden. Dit gebeurt onder meer door het stimuleren en 

ontwikkelen van initiatieven die de vakbekwaamheid van de godsdienstleraar 

bevorderen. Daarnaast oefent de inspecteur-adviseur de controle uit op de 

wettelijke en reglementaire voorschriften met betrekking tot het vak gods-

dienst. De controle op van de leermiddelen maakt ook deel uit van het taken-

pakket. Het beoordelen van de pedagogische bekwaamheid van de gods-

dienstleraar hoort eveneens tot zijn opdracht. 

De godsdienstleraar doet er toe
Hoe ervaar je de betrokkenheid van leerlingen bij het vak?

De betrokkenheid van de leerlingen bij het vak r.-k. godsdienst verschilt van 

leerling tot leerling en van klasgroep tot klasgroep. Ik ervaar dat de betrokken-

heid van de leerlingen in verhouding staat met hun eigen interesse, openheid 

en zoektocht naar zin en betekenis. Daarnaast zie ik dat de godsdienstleraar 

een belangrijke rol speelt in de betrokkenheid van de jongeren binnen het 

vak godsdienst. Leraren die vanuit de GSM-functie (als getuige, specialist en 

moderator) jongeren in het alledaagse leven het levensbeschouwelijke aspect 

laten zien maken het vak boeiend en dynamisch. Uiteraard blijft het vak gods-

dienst een vak op school met de nodige verwachtingen en verplichtingen. Het 

vak godsdienst beweegt zich vaak tussen ‘leerstof’ en ‘leefstof’. 

3/4 van de ouders: gelegenheidskatholiek
Voor ouders mag volgens recent onderzoek van de KUL de school best 

wat katholieker zijn. Is dat volgens jou opmerkelijk?

De resultaten van het onderzoek zijn inderdaad opmerkelijk. Ouders verwach-

ten van de katholieke school een duidelijke identiteit. Driekwart van de onder-

vraagde ouders kiest voor een nieuwe vormgeving van de christelijke waarden 

in dialoog met de hedendaagse cultuur. Ouders willen hun kinderen waarden 

meegeven en verlangen van de school een duidelijk oriënterend opvoedend 

kader. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de ouders zichzelf gelegen-

heidskatholiek noemt. 

Jongeren begeleiden
Wat zijn de grote uitdagingen voor het vak in de pluralistische context 

van vandaag?

De grootste uitdaging zal erin bestaan om in het spanningsveld van de grote 

levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving enerzijds en de christelijke 

identiteit anderzijds interpreterend in de werkelijkheid te staan. Jongeren heb-

ben keuze uit meerdere opties en vanuit het vak godsdienst worden jongeren 

begeleid in de uitbouw van hun levensbeschouwelijke identiteit. 

Binnen het vak is er ruimte voor kennismaking, dialoog, communicatie en per-

spectiefwissel. Godsdienstonderricht staat in dienst van menswording en van 

samenlevingsopbouw. 

JB

leerliNgeN aaN Het woord  
oVer de godSdieNStleS

”Het dwingt je om na te denken”

< De godsdienstles is een les waarin alles ‘open’  

besproken wordt en waar je ook zelf bepaalde  

onderwerpen kan aankaarten.

< Ik vind het niet noodzakelijkom bij elk aspect van  

het leven God te betrekken.

< Noodzakelijk.

< Als je niet gelovig bent, zijn de lessen over Jezus en 

zo soms nogal langdradig. Maar het kan ook boeiend 

zijn als het over ‘God’ gaat.

< Godsdienst is een lesuur waarbij je nadenkt over  

hoe mensen op verschillende manieren omgaan  

met belangrijke levensvragen. Je denkt ook na hoe  

jij in dat alles past.

< We hebben het dit jaar veel gehad over de relatie 

tussen wetenschap en religie. Net omdat er in onze 

klas aardig wat ‘wetenschappers’ zitten, hebben we 

een aantal toffe, soms ook hevige, discussies gehad.

< Het is nuttig om het in groep over godsdienst te  

hebben.

< Het veroorzaakt twijfels. Ben ik een goede gelovige? 

Sta ik alleen, of is er toch ‘iets’?

< Een nuttige aanvulling op de pure ‘kennisvakken’, 

omdat het de kans biedt om na te denken over  

het leven.

we vertrekken allebei niet vanuit de neutraliteit maar vanuit ons 

engagement. Voor mij is dat de figuur Jezus Christus, voor hem 

het humanisme. 

Vertrekkende vanuit mijn bron:  
Jezus Christus
Beschouwen we elkaar als vijanden? Absoluut niet, en net daarin 

hebben we nog veel te leren: vanuit ons eigen engagement de 

dialoog aangaan met andere bronnen. Niet voor niets hebben 

onlangs alle erkende godsdiensten in Vlaanderen de ‘interlevens-

beschouwelijke competenties’ neergeschreven in een gemeen-

schappelijk document. De bedoeling hiervan is dat leerlingen 

vertrekkend vanuit hun eigen levensbeschouwing, de andere le-

ren kennen, beter begrijpen, en met hen samenwerken. Of onze 

volksvertegenwoordigers en voorstanders van het actief pluralis-

me hiermee kunnen leven, zal de toekomst uitwijzen. Ik probeer 

alvast met respect en in een open dialoog met andersdenken-

den, godsdienst te geven, vertrekkende vanuit mijn bron Jezus 

Christus.

JB 
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Na 1 jaar iN SjKS

oKaN: een veilige 
vertrekhaven

Het is bijna één jaar geleden dat onze OKAN-
leerlingen wat onwennig stonden te wachten op  
de speelplaats van het SJKS, niet wetend wat de 
nieuwe school voor hen in petto had.

OKAN staat voor ‘onthaalklas anderstalige nieuwkomers’. En jullie kennen 

ze intussen al goed, deze guitige jongens en meisjes tussen twaalf en 

achttien jaar die een taalbad van minstens 28 uur per week krijgen om dan 

na ongeveer één schooljaar door te kunnen stromen naar het regulier on-

derwijs.

De draad oppikken
Hun eerste stapjes in het Nederlands hebben ze intussen al lang achter de 

rug. Ze zijn al veel zelfzekerder nu en kunnen het al goed uitleggen in het 

Nederlands, onze 36 SJKS-leerlingen uit de witte, oker en groene OKAN-

klas. 

Ze blijven ons elke dag verbazen, deze leerlingen uit Afghanistan, Polen, 

China, Spanje, Kosovo en zo kunnen we nog even doorgaan. Verbazen, 

omdat ze er in korte tijd in geslaagd zijn hun draad weer op te pikken in 

een voor hen tot voor kort onbekend land. 

Een zware rugzak
Vergeet niet dat velen onder hen als niet-begeleide minderjarige asiel-

zoekers naar hier zijn gekomen. Zie je je eigen kind dat doen op zijn 16de, 

17de, alleen naar een vreemd land op zoek naar een nieuw leven, een 

nieuwe kans? Er zijn ook andere leerlingen, ze zijn hier omdat hun ouders 

hier werk hebben gevonden. 

Voor alle leerliNgeN  
SPort-weteNScHaPPeN

olympisch atleet 
tienkamp  
Hans Van alphen! 

Eind januari trakteerde onze cateringfirma 
Scolarest de leerlingen van de richting sport-
wetenschappen op een verrassing. Hans Van 
Alphen – wereldtop meerkamp! – gaf eerst aan de 
hand van een presentatie een overzicht van zijn 
discipline en de voorbereiding op de olympische 
spelen in londen. Daarna was er praktijk. 

Tijdens het tweede luik gingen de sportieve leerlingen zelf aan de 

slag. In de twee grote sportzalen van de school werden enkele van de 

onderdelen van de meerkamp ingeoefend. Hans demonstreerde en 

gaf tips aan de leerlingen.

In overleg met de leerkrachten LO stelden we het volgende concrete 

programma op. Info en aansluitend in de sporthal oefeningen horden-

lopen en in de feestzaal hoogspringstanden. Omstreeks 15.30 uur was 

er een afsluitend moment: de mogelijkheid om nog enkele vragen 

te stellen en een ‘meet and greet’ (foto’s en handtekeningen) met de 

topatleet.

Hans was pas de dag ervoor teruggekeerd van een stage van zes we-

ken in Zuid-Afrika. Voor de volgende weken stonden enkele (kleinere) 

competities op het programma, dan volgde een weekje rust. Na een 

meerkampwedstrijd in Oostenrijk... in een rechte lijn naar Londen.

Voor de buitenwereld mikt Hans op een top 8 plaats op de olympi-

sche spelen, voor zichzelf legt hij de lat echter nog wat hoger.

Hans kwam naar onze school op uitnodiging van zijn sponsor Scola-

rest. De nieuwe cateringfirma van onze school verbindt zijn verhaal 

van gezonde voeding (Eet, leer, leef) aan de sportieve topprestaties 

van de tienkamper.

Het bezoek van Hans aan onze school was voor de leerlingen van de 

richting sport-wetenschappen een buitenkans. De informatie, de tips 

en het ontmoeten van een topatleet zal ongetwijfeld velen aanzetten 

om Hans de komende maanden aandachtig te volgen via zijn blog, 

site of/en twitter en... hen aanzetten om zelf nog intenser te sporten 

en een evenwichtige, gezonde voeding naar waarde te schatten.

DVR
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En er zijn ook jonge leerlingen die regelmatig 

voor hun ouders die het Nederlands niet vol-

doende machtig zijn, moeten bemiddelen, zoe-

kend naar een huis, werk, verblijfspapieren. Niet 

echt iets wat een gemiddelde Vlaamse puber 

bezighoudt. 

Al onze leerlingen dragen een zware rugzak 

mee uit hun verleden, een rugzak die niet zo-

maar weggetoverd kan worden.

Maar allemaal hebben ze iets gemeen, ze doen 

hun best om de draad van hun leven hier weer 

op te nemen en ze willen vooruit geraken en 

hun kansen benutten.

Het is niet altijd even vanzelfsprekend. Op tijd 

naar school komen, een afwezigheidsbriefje als 

je ziek bent, beleefd durven opmerken dat je 

leerkracht te snel praat, zich op de speelplaats 

hoffelijk gedragen, elke dag je agenda invullen... 

Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar de eerste 

weken waren zeker geen evidentie. 

Met de steun van iedereen
Het is gegaan met vallen en opstaan. Dankzij de 

hulp en steun van het volledige Collegeteam zijn 

we erin geslaagd alles in goede banen te leiden, 

waarvoor oprechte dank aan iedereen! Conse-

quent en daadwerkelijk optreden indien nodig, 

geduld, begrip, geen ‘aparte’ behandeling. Ieder-

een van de school heeft zijn steentje bijgedra-

gen. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. 

‘Ik weet niet eens wie de OKAN-leerlingen op 

de speelplaats zijn’ is een veel gehoorde reactie 

van de collega’s. Dit is het beste bewijs dat onze 

aanpak werkt. 

Ze voetballen naar hartelust samen, de leerlin-

gen uit het regulier onderwijs en OKAN-leer-

lingen. Sommige OKAN’ers dansen mee in de 

Skairo-dansgroep.

De OKAN-leerlingen willen niets liever dan be-

handeld te worden zoals de rest, met dezelfde 

rechten, waar dan uiteraard ook dezelfde plich-

ten bijhoren. 

Zo voelen ze zich ook een deel van de grote en 

hartelijke SJKS- familie. 

107 leerlingen in 9 klassen
Het huidige schooljaar is voor OKAN in optimale 

omstandigheden verlopen. 

Tegen eind september hebben wij onze maxi-

mumcapaciteit bereikt. Vanaf dit schooljaar is 

ook het SJKS, dat instaat voor 3 OKAN-klassen, 

organiserende OKAN-school. De school kon 

hiervoor rekenen op goede ondersteuning en 

ervaring vanuit het Technisch Berkenboom In-

stituut, dat instaat voor 6 OKAN-klassen. In to-

taal 9 klassen met 107 leerlingen. 

De OKAN-werking van de twee organiserende 

scholen is op elkaar afgestemd. Zo blijft de een-

heid bewaard. Ook naar de toekomst toe pleiten 

we ervoor om de eenheid te bewaren.

Contactpersonen in alle scholen
Ook de gastscholen van de scholengemeen-

schap Sint-Nicolaas die onze leerlingen huisves-

ten – dit om de integratie van onze leerlingen te 

bevorderen en kennismaking met het regulier 

onderwijs te verruimen – hebben hun uiter-

ste best gedaan om de OKAN-leerlingen een 

welkom-gevoel te geven. In elke school die een 

OKAN-klas huisvest, wordt een contactpersoon 

aangesteld die mee zorg draagt voor de OKAN-

klas. Dank aan Technisch Instituut Sint-Carolus, 

Vrije handelsschool Broeders, O.L.V.-Presentatie 

Handelsschool en Humaniora en Heilige Familie 

om dit verhaal mee mogelijk te maken.

De nauwe samenwerking met het TBI, de in-

tensieve opvolging van de leerlingen, de team-

momenten met alle OKAN-leerkrachten, het 

overleg met de directie en het ondersteunend 

personeel loont. 

Projectwerking en contact  
met de ouders
In de loop van het schooljaar werden verschil-

lende klasoverstijgende projecten georgani-

seerd, o.a. project gezondheid, hoffelijkheid en 

de week van de podiumkunsten. Onze leerlin-

gen konden mee op sportdagen, er was een uit-

stap naar Technopolis, het beroepenhuis, lessen 

techniek kwamen aan bod, dit ook in functie 

van latere doorstroming. Er werd gewerkt rond 

relaties op de themadag ‘zindering’.

Ook de ouders hebben al hun weg gevonden 

naar het SJKS. Hun opkomst op oudercontact-

dagen – al dan niet met tolken – was heel goed. 

Ook op het infomoment over de structuur van 

het onderwijs, gegeven door de CLB-medewer-

kers, was de opkomst van de ouders, begelei-

ders en voogden groot.

Differentiatie is een noodzaak
Doordat de beginsituatie voor alle leerlingen 

verschillend is, is differentiatie in onze hetero-

gene groepen nodig. Individuele begeleiding 

is van groot belang. Lessen rond alfabetisering 

hebben vruchten afgeworpen. Er wordt ge-

werkt aan taalvaardigheid, specifieke leerpro-

blemen worden aangepakt i.s.m. het CLB. De 

leerlingen kunnen uit de lessen gehaald worden 

voor bijsturing. Ook de taalsterke leerlingen krij-

gen extra uitdagingen, er is de mogelijkheid tot 

het volgen van lessen Frans. Hiervoor was de in-

teresse bijzonder groot.

Klaar voor het regulier onderwijs
Heel veel aandacht gaat naar de voorbereiding 

op het regulier onderwijs. Dit gedurende heel 

het schooljaar en zeker in de laatste maanden. 

Er zijn grondige individuele trajectgesprek-

ken, lessen over structuur van het onderwijs, er 

wordt gewerkt met lessenpakketen over allerlei 

studierichtingen en beroepen, ex-OKAN leerlin-

gen worden uitgenodigd om te praten over hun 

ervaringen bij de overstap naar het regulier on-

derwijs. Ze geven heel wat nuttige tips. 

Alle deelnemende scholen hebben ‘gastlessen’ 

gegeven aan OKAN-leerlingen. Een van onze 

leerlingen uit Polen was zo onder de indruk van 

de lessen over het gebruik van de microscoop 

dat hij nu alles op alles zet om later als laborant 

of iets dergelijks aan de slag te kunnen gaan.

Snuffelstage
Bijna al onze leerlingen (behalve diegenen die 

pas later in OKAN zijn begonnen en nog niet 

voldoende basis hebben opgebouwd) zijn gaan 

‘snuffelen’ in het regulier onderwijs. Deze snuf-

felinitiatieven van enkele dagen tot vier, zelfs zes 

weken in het regulier onderwijs zijn door feed-

back van de leerkrachten uit het regulier on-

derwijs en zelfreflectie van onze leerlingen heel 

belangrijk voor oriëntering naar het volgend 

schooljaar. Veel leerlingen ervaren vooral Frans 

en wiskunde als moeilijk.

Het is aangewezen dat OKAN-leerlingen indi-

vidueel gevolgd worden en dat de snuffelperi-

ode en de overgang naar het regulier onderwijs 

<<<
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gepland worden in functie van hun individuele 

vooruitgang.

De meeste snuffelperiodes zijn achter de rug. 

De opvolgcoaches hadden hun handen meer 

dan vol om alles in goede banen te leiden. Ze 

volgen ook nog ex-OKAN leerlingen op gedu-

rende hun schoolloopbaan in het regulier on-

derwijs. Ook bij deze groep leerlingen is werken 

aan hun zelfredzaamheid van groot belang.

Het was een blij weerzien met de OKAN-leer-

lingen, terug in hun vertrouwde klassen na hun 

snuffelperiode. 

reactie van de leerlingen  
na de snuffelstage
< De leerkracht in mijn snuffelschool schrijft 

de agenda niet meer op het bord maar 

dicteert hem. Dat is heel moeilijk voor mij.

< Ik heb thuis geen computer, ik kon bepaalde 

taken niet maken en ik durfde niet te vragen 

hoe ik dat kan oplossen.

< De leerkracht praatte heel snel, ik durfde 

geen hulp en extra uitleg vragen.

< Mijn nieuwe leerkracht heeft een peter/

meter voor mij aangeduid. Dat vond ik leuk, 

ik voelde me niet zo alleen.

De leerlingen weten dat het volgende jaar 

moeilijk gaat zijn, de overstap naar het regulier 

onderwijs mag niet onderschat worden. Maar ze 

zijn vastberaden om ervoor te gaan. 

Zo gaat een leerlinge uit Rwanda wekelijks naar 

de bibliotheek. Ze is begonnen met heel een-

voudige boeken in het Nederlands, maar nu 

toont ze trots een kanjer van een boek. “Hele-

maal uitgelezen”, vertelt ze trots. Het heeft we-

ken geduurd, maar het is uit. Of een andere leer-

ling die wil aansluiten bij de Chiro, “ik ga ervoor, 

daar kan ik zeker ook wat Nederlands oefenen 

met de anderen”, is ze hoopvol.

Dankbare blikken
Het is een fijn OKAN-jaar geweest. Met succes-

sen en teleurstellingen. We gaan ervoor, elke 

dag opnieuw. Soms is het vermoeiend, zwaar 

zelfs. Maar iedereen blijft zich ten volle inzet-

ten al is het maar voor de dankbare blikken van 

de leerlingen. Er worden soms fouten gemaakt, 

maar dat hoort erbij. En als je dan van onze leer-

lingen en ex-OKAN leerlingen hoort dat ze in 

OKAN hun eerste vertrouwde en veilige haven 

hebben gevonden, een plekje waar ze zichzelf 

kunnen zijn en waar in hen geloofd wordt, dan 

weet je dat we met onze werking op de goede 

weg zijn..

blijven sleutelen aan integratie
Een vooruitblik naar het volgend schooljaar? Het 

gaat nog steeds zoeken zijn, dat is zeker. We zijn 

pas één schooljaar intensief met OKAN bezig in 

het SJKS. 

Het is niet gemakkelijk om zich te integreren 

in een nieuwe school. Maar de SJKS-collega’s 

hadden engelengeduld met ons OKAN-team. 

‘Wat is je naam, welke vakken geef je nu weer? ‘ 

Keer op keer moesten ze onze vragen aanhoren, 

maar zonder morren gaven ze met plezier ant-

woord, meestal voor de zoveelste keer. 

Een OKAN-leerkracht geeft in elke klas telkens 

twee uur na mekaar. De pauzes worden door de 

leerkrachten vooral gebruikt om zich te haasten 

naar een andere klas, meestal in een andere gast-

school. Zo blijft er helaas niet veel tijd over voor 

een praatje. OKAN-leerkrachten zouden volgend 

jaar nog meer betrokken kunnen worden bij het 

schoolgebeuren. Maar twee of zelfs meer scho-

len per dag is helaas niet te vermijden.

En de leerlingen?
Volgend jaar komen er nieuwe leerlingen naar 

onze school, de meeste leerlingen van dit 

schooljaar blijven niet, maar stromen door naar 

het regulier of volwassenenonderwijs. 

Met de nieuwe leerlingen gaat het in de begin-

maanden weer aanpassen zijn.

We moeten zien hoe we brandjes kunnen blus-

sen door gezamenlijk, als SJKS-team, correct 

maar daadkrachtig op te treden tegen kleine 

misstappen die niet door de beugel kunnen. 

Er kan bekeken worden of OKAN-leerlingen vol-

gend schooljaar naast dansactiviteiten bij Skairo 

ook nog bij andere activiteiten tijdens de mid-

dagpauze kunnen aansluiten. 

Maar we moeten vooral blijven geloven in het 

OKAN-verhaal. 

Het gaat hier om kleine, maar onmiskenbare 

stapjes van leerlingen die anders, maar tegelij-

kertijd toch dezelfde zijn als zoveel andere leer-

lingen. Ook zij willen vooruit, ook zij hopen op 

een mooie toekomst. 

Wij zijn iedereen dankbaar die dit mooie verhaal 

mee waar maakt.

De zomerklas
Het zal zwaar zijn om in juni afscheid te nemen 

van onze leerlingen, maar eerst wacht ons nog 

een schitterende zomerklas van 6 tot 24 au-

gustus, meestal de enige vrijetijdsactiviteit van 

onze leerlingen, waar ze zich kunnen uitleven 

en waar het opfrissen van de taal centraal staat. 

En om helemaal af te sluiten met de woorden 

van een van onze leerlingen:

“De groentjes (i.p.v. groetjes) en tot volgend school-

jaar!”

Majda Pieters,

coördinator OKAN-SJKS
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Sinds een aantal jaren gebeurt de stageaan-

vraag enkel nog door de hogeschool van de 

student en enkel via een elektronisch platvorm 

(www.stageaanvraag.be). De hogeschool kiest 

zelf een stageschool waardoor bij de stagemen-

tor een bericht toekomt i.v.m. de stageaanvraag. 

De stagementor aanvaardt de aanvraag meest-

al, maar kan ze weigeren indien er voor het ge-

vraagde vak al te veel aanvragen zijn. Dan wordt 

de aanvraag via ‘de scholengemeenschap’ door-

gestuurd naar de andere scholen.

Veel studenten van  
KaHoSint-lieven
De meeste aanvragen op onze school komen 

van KaHo Sint-Lieven. De samenwerking tussen 

deze school en het College is intens. Zo helpen 

de studenten van KaHo bij onze sportdagen, stu-

die-uitstappen en internationale projecten. Wij 

accepteren dan ook graag een aantal stagiair(e)s. 

Ook komen er studenten van Artevelde HS, Karel 

De Grote HS, de universiteiten van Gent en Leu-

ven.

Het is opvallend dat meer en meer personen 

die al een diploma op zak hebben, kiezen voor 

het onderwijs en stage komen lopen. Omdat ze 

meestal een gezin hebben en dit combineren 

met een job is dit geen gemakkelijke opdracht. 

Stagerooster
Aan de hand van de gegevens van de student 

wordt een stagerooster opgesteld. Het stage-

rooster is de directe band tussen de vakmentor 

en de stagiair(e).

Dit rooster wordt door de stagementor opge-

steld maar kan natuurlijk, in onderlinge afspraak 

tussen vakmentor en stagiair(e), gewijzigd wor-

den. 

Het verloop van de stageperiode verschilt sterk 

tussen de verschillende scholen en studenten.

De studenten van het eerste jaar observeren 

meestal twee uur per vak en geven twee uur 

les. De studenten van het tweede jaar geven 

meestal 12 uur per vak; de derdejaars meer dan 

20 uur. 

De stagementor zorgt ervoor dat gedurende 

het schooljaar niet té veel keer dezelfde leer-

kracht en dezelfde klas in het stagegeheel 

worden betrokken. Ook de directie houdt een 

oogje in het zeil.

Stageactiviteiten:  
meer dan lesgeven
De stagiair(e)s van het eerste en tweede jaar ob-

serveren lessen en geven lessen. De studenten 

van het derde jaar moeten ook een aantal ME-

SO-activiteiten vervullen, zoals toezicht doen, 

een klassenraad of vakvergadering bijwonen, 

een oudercontact bijwonen, binnen- en buiten-

schoolse activiteiten organiseren en/of begelei-

den. Zo leren ze dat de taak van een leerkracht 

meer is dan alleen lesgeven.

Vakmentoren:  
van haar of hem kan je leren
In elke school zijn de vakmentoren de belang-

rijkste personen.

Vermoedelijk zijn alle leerkrachten van onze 

school al vakmentor geweest voor een stagiair(e). 

Ze doen het allen zonder morren, al is hun werk 

niet te onderschatten:

eerst contact nemen voor de observatielessen, 

dan de lesonderwerpen van de stagelessen 

doorgeven (wat planning vergt), de lesvoorbe-

reidingen nazien, de lessen bijwonen en deze 

uitvoerig beoordelen. 

De belangrijkste taak van de vakmentor is onge-

twijfeld om haar/zijn ervaring aan de stagiair(e) 

door te geven voor de volgende lessen en om 

van het begin van haar/zijn carrière een succes 

te maken. 

Tenslotte maken ze voor elke student een 

eindbeoordeling op die door de hogeschool 

gebruikt wordt voor de totale evaluatie van de 

stages.

Stage-einde
Meestal verloopt de stage zoals gepland. Som-

mige stagiair(e)s stoppen de stage omdat ze het 

lesgeven niet zo goed meer zien zitten of om-

dat ze het werk onderschat hebben.

Vele stagiair(e)s van het eerste/tweede jaar vra-

gen of ze het volgende schooljaar terug stage 

mogen lopen in onze school. 

We zullen ze graag verder helpen bij hun oplei-

ding.

StagemeNtor riK VerNierS aaN Het woord

Stage lopen in SjKS
Elk jaar lopen er in onze school heel wat studenten stage. Eigenlijk,  
elk jaar meer en meer. gedurende dit schooljaar trachtten ongeveer  
80 stagiair(e)s de knepen van de onderwijsstiel onder de knie te krijgen. 
Hoe komen de stagiairs op het College terecht? Welke activiteiten vervul-
len ze? Hieronder geeft onze stagementor, rik Verniers, een woordje 
uitleg over het reilen en zeilen van de stage: van de aanvraag tot  
de eindbeoordeling.
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Nele rotty, lerareS cHemie

”de kick van ja,  
dan ben ik!”

Een ijverige bie, die van chemie! Tijdens de schoolu-
ren steeds druk in de weer, in de klas een wervelwind, 
maar ook buiten de klas een duivel-doet-al. Nele 
rotty is al meer dan 10 jaar aan de slag als co-auteur 
van handboeken chemie-natuurwetenschappen. 

Aan welke handboeken werkte/werk je mee?

Ik werk mee aan chemie-handboeken bij uitgeverij Plantijn. Ondertussen 

zijn we al aan serie twee bezig: leerplannen veranderen, dus moeten we 

vanzelfsprekend mee-evolueren... Eerst de Nano-reeks, nu de OWMC (op 

weg met chemie)-reeks in twee versies. 

In het verleden heb ik bij diezelfde uitgeverij ook meegewerkt aan het 

handboek voor natuurwetenschappen (Leonardo).

Met een klein hartje maar erg nieuwsgierig
Hoe ben je betrokken geraakt bij het mee-schrijven aan  

deze uitgave?

Professor (ondertussen emeritus) Brandt van de KUL woonde mijn exa-

menlessen in het verre West-Vlaanderen bij en een half jaar later kreeg ik 

telefoon van de uitgeverij. De vraag overviel me compleet: ze hadden mijn 

naam doorgekregen van bovenvermelde en vroegen of ik bereid was een 

vergadering bij te wonen. Met een klein hartje reed ik naar Deurne (daar 

was de uitgeverij toen gevestigd). Die eerste ervaring was best eigenaar-

dig. Ik weet nog dat ik me toen heel jong voelde (Misschien ben ik dat nog 

steeds? Alhoewel....) tussen al die ervaren ‘mannen’. Want een mannenwe-

reld was en is het nog steeds. Maar ik heb toen toch heel gereserveerd de 

stap gezet om mee te schrijven en dit is ondertussen al 13 jaar geleden...

Wat deed je besluiten om ‘ja’ te zeggen?

Aanvankelijk een vrouwelijke nieuwsgierigheid... gaandeweg gevolgd door 

een uitdaging, een bezig zijn met je vak op toch wel een heel fijne manier. 

Het is wel véél werk, maar het blijft boeiend!

Intens met je vak bezig zijn
Wat ervaar je als de grootste vreugde bij dit werk?  

Wat frustreert je wel eens?

Heel eerlijk? Het feit dat sommige leerlingen op één september, anderen 

eind mei (nog anderen ‘nooit’) plots een ‘Aha-Erlebnis’ hebben en vol ver-

wondering vragen of ‘ik’ dat ben die op de voorkant van het boek vermeld 

staat. 

Uiteraard ook het feit, zoals hierboven reeds gezegd, zo intens met je vak-

gebied te kunnen bezig zijn, te kunnen discussiëren over de aanpak, over 

de taal die gebruikt wordt, ... proberen gelijk te halen in deze of gene dis-

cussie in overleg met de uitgeverij...

Het frustrerende is – ook heel eerlijk – het feit dat de collega’s-auteurs bij-

na allemaal mannen zijn met heel veel ervaring en dus véél wijsheid bezit-

tend maar.... ze staan niet steeds in de praktijk. Dus ‘vernieuwing’ is niet di-

rect aan hen besteed. Dat leidt soms tot ‘felle’ overlegmomenten. Het blijft 

een uitdaging!

Chemie (en Nele) staat(n) niet stil
Hoever staan de werkzaamheden? Boek bijna af? Al af?

De nieuwe reeks is ‘vers-van-de-pers’. Dit is de tweede versie van OWMC 

voor de tweede graad want het leerplan voor het derde jaar verandert in 

september. We hebben net ‘de toer van Vlaanderen’ achter de rug. Een 

promotietoer waar in alle provincies het boek wordt voorgesteld voor de 

geïnteresseerde leerkrachten. Het vernieuwde boek van het vierde jaar is 

‘bijna’ af. 

Dan is het wachten op een teken van de leerplancommissie om de derde 

graad ook eventueel te herwerken. Het blijft continu bezig zijn, hoor. Als 

de reeks helemaal ‘af’ is, beginnen we steevast opnieuw aan het boek van 

het derde jaar. Chemie staat niet ‘stil’, gelukkig maar! 

Toekomstplannen in dit verhaal?

Er is een vraag vanuit de uitgeverij (en dus ook vanuit de ‘klanten’) om een 

boek te schrijven specifiek voor de technische richtingen en ook om een 

boek uit te geven specifiek voor het hoger onderwijs. 

Wordt dus vervolgd.
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Ik werkte reeds tweemaal mee aan een reeks boeken 
voor Wetenschappelijk Werk. Voor de start van het 
schooljaar 2006-2007 is de eerste versie van het her-
werkte leerboek verschenen. Na een nieuwe aanpas-
sing van het leerplan heb ik samen met een collega 
uit het Pius-X-instituut van Antwerpen het leerwerk-
boek opnieuw grondig herwerkt.

Het huidige leerwerkboek, waarmee we in september van dit schooljaar 

gestart zijn, kreeg de titel ‘WW what’? mee. Ook de projectbundels ‘Sport’ 

en ‘Gezond leven’ werden aangepast.

De aanzet: de leerplancommissie
In 2005 heb ik op vraag van de toenmalige pedagogische begeleider fy-

sica, Marc Debusschere, in de leerplancommissie meegewerkt aan het op-

stellen van een nieuw leerplan Wetenschappelijk Werk. 

Tijdens deze periode werd ik door verschillende uitgeverijen benaderd om 

mee te werken aan de vernieuwde leerwerkboeken. Voor uitgeverijen is 

het uiteraard belangrijk om zo snel mogelijk met nieuw materiaal op de 

markt te komen. Aangezien de leden van de leerplancommissie aan de 

bron zitten, is het voor de uitgeverijen een evidente zaak om deze mensen 

zo snel mogelijk te benaderen.

Enkele jaren geleden hadden oud-collega Gilbert Audenaert en ikzelf 

reeds een cursus Technologische Opvoeding geschreven voor een groot 

gedeelte van de leerstof van het tweede jaar. Later heb ik samen met de 

andere collega’s Technologische Opvoeding een cursus voor het eerste 

jaar uitgewerkt. Vanuit dit standpunt was meewerken aan een handboek 

dus geen al te grote stap. Ik heb zeer snel mijn akkoord gegeven aan uit-

geverij Van In omdat het ging om een herwerking van een reeds bestaand 

leerwerkboek, en omdat oud-collega Guy Van Haute ook meewerkte aan 

dit project.

Schatkist aan ervaring
Meewerken aan een handboek of leerwerkboek heeft volgens mij meer-

dere voordelen. Je ziet het geheel deeltje per deeltje en hoofdstuk per 

hoofdstuk groeien. Het samenwerken met collega’s uit andere scholen laat 

je ook kennismaken met nieuwe ideeën en andere zienswijzen om over 

bepaalde thema’s les te geven. Op bepaalde ogenblikken moet je een 

compromis vinden over de manier waarop je de leerstofgedeelten wil uit-

gewerkt zien. 

Het afwegen van de voor- en nadelen van verschillende werkwijzen, het 

toevoegen of weglaten van oefeningen en experimenten, zonder de ver-

eisten van het leerplan uit het oog te verliezen, is een delicaat werk, maar 

tevens een ervaring waar je achteraf nog wel eens aan terugdenkt.

Uiteraard is het plezierig om les te geven uit je eigen boek. Ook de reac-

ties van leerlingen doen deugd. De vele positieve commentaren van col-

lega’s uit andere scholen die we vorig jaar kregen bij de voorstelling van 

ons boek geven een gevoel van tevredenheid en laten je dan ook terecht 

fier zijn op je werk.

De nodige stress
Uiteraard is het meewerken aan een handboek niet alleen rozengeur en 

maneschijn. De gestelde deadline halen drijft de stress meer dan eens op. 

Nadat je kopij omgezet is in een proefdruk moet je alles verschillende ke-

ren woord voor woord nalezen. Dit vergt veel tijd en erg veel concentratie. 

Soms gebeurt het wel eens dat men in de drukkerij een aantal fouten die 

je hebt verbeterd toch over het hoofd ziet. Ik heb dan wel de neiging om 

mij daarover op te winden, maar anderzijds besef ik heel goed dat deze 

mensen ook onder tijdsdruk werken (ons boek is niet het enige dat moet 

gedrukt worden). Dergelijke foutjes zijn dus onvermijdelijk. Ik geef trou-

wens grif toe dat wij als auteurs hier en daar ook een foutje niet opge-

merkt hebben. 

Achteraf vergeet je deze kleine frustraties heel snel en blijven enkel de 

goede herinneringen over.

De pen ligt nog niet neer
De nieuwste versie van het leerwerkboek en de projectbundels werden 

begin dit schooljaar in gebruik genomen. De verkoopcijfers bevestigen de 

positieve reacties van collega’s uit heel Vlaanderen: meer dan 5200 leerlin-

gen in het tweede jaar gebruiken het leerwerkboek ‘WW what’?.

In de toekomst zou ik graag nog willen meewerken aan een dergelijk pro-

ject. De uitgeverij heeft ons enkele maanden geleden gevraagd om ook 

een leerwerkboek voor het gemeenschapsonderwijs te schrijven, maar 

voorlopig schijnen deze plannen terug opgeborgen te zijn.

PatricK de coNiNcK, leraar tecHNieK

lesgeven uit je eigen  
boek is bijzonder
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riK VerNierS, leraar wiSKuNde

’collegeboeken’  
en ander fraais

Op dit moment schrijf ik mee aan de leer- en werk-
boeken van ‘Delta Nova’. Mijn auteursperiode’ begon 
al in 1989. Toen schreef ik twee werkboeken van 
‘Wetenschappelijk Werk’, samen met oud-collega 
guy Van Haute. 

We schreven toen voor de uitgeverij ‘Den Gulden Engel’, een kleine uitge-

verij waar iedereen iedereen kende, maar te klein om stand te houden om-

dat rond die tijd het ‘boeken schrijven’ meer en meer aangevuld werd met 

ICT. Dit is voor een kleine uitgeverij zeer moeilijk. 

‘Den Gulden Engel’ werd overgenomen door uitgeverij ‘Van In’. Voor deze 

uitgeverij schreef ik mee aan leerboeken fysica en was ik verantwoordelijk 

voor een aantal werkboeken technologie.

Mijn paradepaardje is echter ‘Delta Nova’, leer- en werkboeken voor wis-

kunde van de uitgeverij Plantyn. Deze boeken worden in heel Vlaanderen 

gebruikt. In vakjargon noemt men het ‘collegeboeken’. Misschien omdat 

ze een beetje moeilijker zijn dan de andere...

Een uitdaging, een boeiend verhaal,  
ideale lesvoorbereiding
Het mee-schrijven hangt van vele factoren af. Omdat ik nogal wat navor-

mingen wiskunde/fysica gegeven heb, zal één of andere uitgever wel ge-

dacht hebben: ‘die zal er wel iets van weten’. En dan volgt een telefoontje.

Misschien ook omdat het College van Sint-Niklaas regelmatig in de wis-

kundeprijzen valt...

Het ‘ja’-zeggen was zeer snel gebeurd. ‘k Vond het heerlijk om de Delta-

reeks van gerenormeerde mensen als Guido Roels, Jef De Langhe, ... verder 

te mogen zetten. Ook is het verrijkend om samen te mogen schrijven met 

mensen uit andere provincies met soms heel andere werkmethodes. Het 

is natuurlijk ook een ideale voorbereiding voor de lessen die je in de ko-

mende jaren zal geven.

les in nederigheid 

De grootste vreugde is te weten dat in Vlaanderen zoveel leerlingen – al 

dan niet met tegenzin – aan het werk zijn met je boeken. De eigen leerlin-

gen en de collega’s geven regelmatig interessante tips waarmee je in de 

volgende uitgaven rekening kan houden.

Frustrerend? De beste manier om bescheiden te worden is meewerken 

aan een handboek. Allereerst verdelen de auteurs de hoofdstukken. Ieder 

begint zijn hoofdstukken te schrijven en mailt deze na een paar weken 

naar de mede-auteurs, die ze kritisch bekijken. Op de uitgeverij wordt elk 

hoofdstuk met de auteurs besproken. Je 

verwacht van je eigen hoofdstuk dat dit 

het beste, mooiste, volledigste... is dat er 

ooit geschreven is, maar na de eerste be-

spreking is de kritiek soms zo groot dat 

er eigenlijk niet veel meer overblijft van 

je oorspronkelijke tekst.

Onze laatste versie van Delta Nova 

(eerste graad) wordt al drie jaar ge-

bruikt. Nu zijn we nog aan het werken om 

foutjes uit de oplossingboeken te halen en nog bijkomende oefe-

ningen te verzinnen die de leerlingen via ‘Knooppunt’ kunnen oplossen. 

Ook kunnen ze zichzelf via ‘Knooppunt’ corrigeren.

Toekomstplannen
De toekomstplannen hangen een beetje af van onze minister. Als de leer-

plannen wijzigen, beginnen we opnieuw. Liever niet, echter. Zeker gaan 

we een wijziging invoeren aan ons ‘Delta-pakket’. Nu werken we in de eer-

ste graad met leerboeken en werkboeken. Vanaf 2014 werken we ook met 

leerwerkboeken, vooral omdat dit de kostprijs zal drukken.

We blijven vol enthousiasme verder schrijven.

Samenstelling DVR



rUbrIEK

IC HOU JUNI 2012 19

bINNEN EN OVEr DE grENzEN

Een team van leerkrachten begeleidde dit project. 

Peter Stabel, leraar Frans, bezorgde ons onder-

staand verslag.

Mailverkeer en dagprogramma 
uitwerken
Basisidee: leerlingen (telkens 1 klas) uit het vier-

de en het vijfde jaar uit Sint-Niklaas en uit Brus-

sel schrijven een aantal mails naar elkaar, onze 

leerlingen in het Frans, de Franstalige Brusse-

laars in het Nederlands.

De leerlingen uit elke school bereiden een dag 

voor in hun stad (gebeurt bij ons via het vak 

Nederlands) tijdens dewelke de anderstalige 

leerlingen de stad leren ontdekken via erg talige 

activiteiten. Er wordt ook een les bijgewoond.

Het vierde jaar van het SJKS had een zoektocht 

door de school voorbereid, een debatuurtje 

over ons schoolsysteem georganiseerd, een 

stadsrally met allerlei talige opdrachten (inter-

views en zo) op poten gezet en een aantal taal-

spelletjes voorzien. De Franstalige Brusselaars 

hebben erg enthousiast aan al die activiteiten 

deelgenomen en waren erg opgetogen over 

deze dag.

lievelingsfragment you Tube
In Brussel hebben onze leerlingen eerst frans-

talige woordspelletjes gedaan, daarna een les 

bijgewoond, door de Brusselse leerlingen berei-

de hapjes verorberd en in kleine groepjes Brus-

sel ontdekt via een foto-opdrachtenspel. Ook 

dit was een erg geslaagde dag.

Wat de mails betreft, leerlingen hebben zichzelf 

voorgesteld, hun lievelingsfragment van You-

Tube doorgemaild (met motivatie), hun voorne-

mens voor het nieuwe jaar aan elkaar doorge-

zonden, uitgelegd waaruit de dag in Sint-Niklaas 

zou bestaan, vragen gesteld over hun bezoek 

aan Brussel en tenslotte hun evaluatie van het 

project aan elkaar doorgestuurd.

Onderdompeling in 
multiculturele samenleving
Naast het taalaspect (‘echte’ mails schrijven in 

het Frans, een ‘echt’ gesprek met een fransta-

lige voeren, taalopdrachten bedenken en op-

drachten uitwerken enz.) zijn ook de ontdek-

king van onze hoofdstad (zo dichtbij en toch 

zo ‘vreemd’), het belang van de kennis van het 

Frans, de onderdompeling in een multiculturele 

samenleving en het in contact komen met an-

dere culturen en gewoontes belangrijke onder-

delen van dit project,

Wordt volgend jaar zeker vervolgd!

SjKS eN BocKStaeliNStituut

Beperkte afstand,  
grote verschillen

Een uitwisseling met een school in brussel. Een totaal andere school dan 
de onze; in het bockstaetinstituut zijn bijvoorbeeld veel meer allochto-
nen dan in onze school. Tegelijk een taalproject waarbij jongeren uitge-
daagd worden om hun kennis van Frans en Nederlands in de praktijk te 
brengen.

Fragmenten uit mails
Niet foutloos, maar alleszins verdienstelijk.

Dag Emma :) 

We moeten over onze uitwisseling praten .

Ik denk dat je best overeenkomstig was. 

Voor mij de uitwisseling is een mooie idee omdat we 

nederlands of frans kunnen leren.

Ik denk dat het enige punt negatieve is dat sommige 

mensen willen niet spreken met zijn overeenkomstig.

Voor mij was het een tof ervaring! 

Je bent heel aardig. 

Ik hoop dat we elkaar zullen terugzien :) 

Tot ziens 

Alma 

Bonjour Alma!

Comment ça va? Tu as bien passé ton jour libre après 

notre visite à Bruxelles? Nous par contre, nous n’avions 

pas ce jour libre et j’étais un peu jalouse de vous, parce 

que j’étais très fatiguée. 

Merci bien pour ton e-mail, je suis vraiment heureuse 

que tu as aussi aimé l’échange. Et maintenant, voici 

mon opinion. J

Je pense que le projet est très intéressant et enrichissant. 

A mon avis, c’est une des meilleures façons pour 

pratiquer ce que nous apprenons en classe. 

C’est également intéressant parce que nous avons 

l’occasion de faire connaissance avec d’autres 

personnes, une autre ville, des cultures différentes... 

Bruxelles n’est pas si loin de Saint-Nicolas, mais c’est une 

ville complètement différente!

Comme tu l’as déjà dit, pas tous les élèves veulent parler 

avec leur correspondant, mais c’est la seule chose 

négative que je peux m’imaginer. 

Je pense que c’est dommage, parce que, moi, j’ai 

vraiment aimé te rencontrer et parler avec toi. J’espère 

aussi qu’on va encore se revoir! J

A bientôt!

Emma 
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Ik heb mijn aantekeningen van twee jaar geleden opgediept en bijgespijkerd 

(vorig jaar was Griekenland mijn doel) en volg de ‘anciens’. Stiekem hou ik ze in 

de gaten; ze blaken van zelfvertrouwen. 

In mijn hoofd daarentegen tuimelt alles door en over elkaar. Wat was nu weer 

het verschil tussen de Maesta van Giotto en die van Duccio? Staat het ruiter-

standbeeld van Marcus Aurelius links of rechts in de Capitolijnse Musea? Zal ik 

de ‘Lupa Capitolina’ wel terugvinden als ze verstopt zit tussen de geheime docu-

menten uit het Vaticaan...?

De leerlingen zien er wakker uit en babbelen opgetogen door elkaar. Ze zijn 

kritisch en koesteren de hoogste verwachtingen. Benieuwd wat ze ervan zullen 

vinden...

ellen Hylebos blikt tevreden terug:

In het holst van de nacht van vrijdag 30 maart op zaterdag 31 maart ver-

trok een bus met 80 enthousiaste leerlingen en negen gedreven bege-

leiders naar de luchthaven van Charleroi. Iedereen had zich al weken ver-

heugd op die tien dagen genieten in het wondermooie Italië, dé kers op 

een carrière in het College. Met kleine oogjes en een ongebreidelde opge-

togenheid vlogen we een onvergetelijk avontuur tegemoet. 

Memoires uit rome
In amper acht uur reizen, ruilden we het druilerige, Belgische weer in voor 

een stralende Italiaanse zon. De gidsen loodsten ons door het authentieke 

Rome, en ondanks de vermoeidheid was de ‘verbluffing’ groot. Na drie da-

gen kenden we Rome op ons duimpje dankzij de stadswandelingen en de 

musea. De zon laaide, de dag straalde. De Paki verkocht een zonnebril. 

Toen de avond viel, werden pittoreske restaurants opgezocht en de Itali-

aanse gastronomie met smaak geproefd. De nacht toverde de Spaanse 

trappen om in onze woonkamer, de sfeer aan de Trevifontein in een war-

me haard. De Paki verkocht een roos.

Voor we het goed en wel beseften, restte er ons nog maar één nacht in 

ons gezellig hotelletje in Rome. Als afscheid vielen dikke druppels in de 

donkere straten. De Paki verkocht een paraplu.

Memoires uit Perugia en Assisi
We maakten een tussenstop in het schilderachtige Perugia, volgden de 

regen die in de steile straatjes naar beneden liep en vervolgden onze 

reis met twee nachten in Assisi. Geen zonnebrillen, rozen, paraplu’s, noch 

eiNdreiS italië 2012

”waar de stilte weergalmde  
tussen de olijfbomen...”

Na een nachtje meer waken dan slapen vertrekken negen begeleiders en hun uitgeslapen studentjes. 
Eindbestemming Italië: de goddelijke metropool rome, het mystieke Assisi, het rijke Firenze, het mysterieuze 
Venetië en nog zoveel meer...
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De zesdejaars die ons vergezelden naar 

Spanje zaten boordevol ideeën en toverden 

Spanje 2012 om in een adembenemend 

avontuur. 

relax, take it ea-easy! 
De toenemende spanning en het koortsach-

tig controleren van identiteitsgegevens, reser-

vaties, de ettelijke Spaanse telefoontjes naar 

onze bestemming: elk jaar opnieuw denk ik 

net voor de reis: pff, dit is toch net iets te druk. 

Waarom doe ik dit mezelf weer aan? 

Maar tegelijkertijd zag ik de nieuwsgierig-

heid bij de medereizigers groeien. Een 

vreemde magie zorgde ervoor dat op de 

speelplaats en bij het kruisen in de gan-

gen wij, reisgenoten, onderling plots een 

knipoog van wederzijdse verstandhouding 

uitwisselden. Eén van de leerlingen stelde 

een themalied voor. Steeds meer Spanjerei-

zigers blikten vooruit in de documenten die 

op smartschool stonden. Ook bij mevrouw 

Verbeke en mevrouw Dejonghe groeide 

het enthousiasme: we mailden aan een 

hoog tempo gidsinformatie heen en weer. 

Dalí, Miró, Camp Nou, poging tot staats-

greep in Madrid, Ramblas, wandelingen om 

de twee steden binnenste buiten te keren, 

kortom alles passeerde de revue. 

Zoveel was duidelijk: in die laatste spannen-

de weken voor de paasvakantie groeiden 

de Spanjekompanen naar elkaar toe. En wat 

kregen we er zin in! 

Vamos! Niets vergeten?
Zo kwam het dat op 31 maart om 4.45 uur 

iedereen al vertrekkensklaar stond op de 

parking van de stadsschouwburg. Ik herin-

ner me dat ik thuis alles piekfijn gecontro-

Paki’s, maar wel een vrijwel vergeten rust en 

kalmte, die in schril contrast stond met de be-

drijvigheid in Rome. De zon keerde terug en we 

ontdekten deze wondermooie bedevaartsplaats 

met als hoogtepunt een bezoek aan het San 

Damiano-klooster, waar de stilte weergalmde 

tussen de olijfbomen in vrolijk gefluit.

Memoires uit Siena en Firenze
Nadat ook Siena ontdekt en goedgekeurd was, 

kwamen we toe in Firenze, een sfeervolle stad, 

zo bleek uiteraard niet enkel overdag. Gezwind 

voerden de gidsen ons mee van de kathedraal 

van Firenze naar de kleurrijke Ponte Vecchio en 

verder. En ’s avonds, als de benen zwaar waren 

en iedereen nog net niet moe genoeg was om 

het feesten te laten voor het slapen, beseften 

we dat de reis sneller voorbij zou vliegen dan 

we zouden willen.

Memoires uit bologna en Venetië
De stadsrally in Bologna leidde ons door de 

universiteitsstad op zoek naar antwoorden. Het 

scoutsgevoel kwam naar boven en de compe-

titie startte met als ultieme uitdaging een zo 

lang mogelijk Italiaans woord te vormen met 

de twintig gevonden letters. Gelukkig had ons 

Italiaans het niveau van ‘Ciao’ en ‘Arrividerci’ al 

lang overstegen en lieten we menig Italiaan 

een woord in elkaar puzzelen. Niet altijd met 

even veel succes! Naast het mooie historische 

centrum is het vooral de sfeer die Bologna zo 

bijzonder maakt. De vele rode gebouwen en 

rode daken glansden in het zonnetje. De laatste 

paar dagen spendeerden we in Venetië. Ons af-

vragend of de stad van de liefde echt zo warm 

was als men ze voorstelde, liep onze reis stil 

maar zeker op zijn einde. De kanaaltjes vingen 

geluidloos de regen op tijdens de stadswande-

ling, maar eenmaal de avond viel, hield het op 

met regenen en bleef enkel een uiterst warme 

sfeer hangen over het onder water lopende San 

Marcoplein. Een toverachtig slot van een even 

magische eindreis.

Terug thuis na een ‘memorabele’ busreis. Zovéél 

ervaringen rijker. De tien dagen in Italië zijn voorbij-

gevlogen. 

Bedankt ‘beste vriendjes en vriendinnetjes’, voor het 

maskertje. Mijn blik vangt het dagelijks op. De her-

inneringen zullen blijven. Het vleugje heimwee ook!

Isabelle Snoeck

eiNdreiS SPaNje 2012 

met de cia naar  
madrid en Barcelona

Elke eindreis ligt op voorhand grotendeels vast: er is een reisroute,  
er is een activiteitenplanning, er zijn de reservaties in de restaurants. 
Wij leerden uit deze editie dat dat alles geen bezwaar hoeft te zijn 
voor leerlingen om de reis tot ‘hun’ eindreis te maken. 

leerd had: gsm opgeladen, beautycase mét 

tandenborstel in koffer, identiteitskaart op zak, 

op tijd vertrokken om als eerste aan de stads-

schouwburg toe te komen, ... Wat had ik dat 

goed geregeld! Ach, was het maar waar. Op 

het einde van mijn eigen straat kwam ik me-

zelf weer tegen: ik moest rechtsomkeer maken, 

want had mijn picknick voor ’s middags verge-

ten... Doch, niet getreurd, was ik niet de eerste, 

dan zou ik wel de tweede op die parking zijn! In 

een roes van enthousiasme en spanning flitsten 

tal van gedachten me door het hoofd. Zou alles 

echt in orde zijn? Had ik werkelijk niets over het 

hoofd gezien? Voor welke verrassingen zouden 

we komen te staan? Zou de Spaanse crisis ons 

parten spelen? Voor ik het besefte, liet ik mijn 

vertrouwde tufke eenzaam achter op de par-

king van het College. En dan maar lopen om de 

kwijtgespeelde minuten in te halen. Dat lopen 

werd algauw stappen en dat stappen puffen. 

Niets zo lastig als met een zware koffer over de 

hobbelige voetpaden van de Stationsstraat tot 

aan de Hofstraat sleuren. Enkele nachtbrakers, 

een paar van mijn eigen oud-leerlingen nota 

bene, riepen me nog na “Goede reis en succes!”. 

Yes! De toon was gezet. Dit was een beloftevol 

<<<
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teken: alles komt wel goed. Eens de hoek van 

de stadsschouwburg gerond, werd het me dui-

delijk: na mij zouden er niet veel reizigers op de 

parking meer toekomen...

get spanish en zing!
Met een grapje maakte ik me ervan af. Na een 

vluchtige groet aan de geliefden en de controle 

van de identiteitskaarten, stapte iedereen ge-

zwind de bus op. De eerste ogenblikken pro-

beerden we meester te blijven over de adrena-

linestroom in onze aderen. Dit om de nachtrust 

van onze medereizigers te respecteren. Lang 

hielden we het echter niet vol. Binnen de kort-

ste keren weerklonk het openingslied ‘Barce-

lona! Barcelona!’ van Freddie Mercury. De sfeer 

zat erin. Tijd voor het door Lotte Vergauwen 

voorgestelde themalied ‘Get spanish’ en zingen 

maar!

Espagna por favor
Rit naar Charleroi: oké – geen busongeluk. In-

checken bij Ryanair: oké – geen passagiers ge-

weigerd door spellingfouten. Boarden: oké – ie-

dereen aanwezig en stipt vertrek van vlucht. 

Of toch niet? Door de luidspreker klonk in een 

vreemd soort Spanglish dat er een technisch 

defect was. Net op dat moment biepte mijn 

gsm met een tekstje van Mr. Buytaert: “Wij zijn 

al in Rome! Hebben al een prachtige eerste ver-

kenning achter de rug.” Maar niet getreurd: Na 

een tiental minuten kwam het verlossende be-

richt. “All passengers, please be seated. Our pla-

ne is about to leave!” Madrid, laat ons niet langer 

meer wachten. Nos pica la curiosidad!

¿Por qué Madrid?
Dat er geen rivier, geen kathedraal, geen zee is, 

valt niet te ontkennen. Toen Filips II er het Hof 

vestigde in 1561 werd Madrid de hoofdstad van 

Spanje enkel omdat het precies in het geografi-

sche centrum van Spanje lag. Het was een dorp 

zonder enig belang, zonder al te veel inwoners. 

Iedereen die er ging wonen en werken was in-

wijkeling. Misschien lag ‘m daar wel de sleutel 

van het succes? Niemand was van Madrid, maar 

de inwoners maakten net dat feit tot hun leuze 

“Si estás en Madrid, eres de Madrid” (Als je in 

Madrid bent, ben je Madrileen). 

Dat hebben wij al van de eerste dag en vooral 

nacht aan den lijve ondervonden: Madrid is één 

van de meest bruisende en vermakelijke steden 

van Europa. Van zodra we weer het zonlicht za-

gen na de metrorit doorheen de Madrileense 

mollengangen, werden we opgenomen in de 

gezellige drukte van Fuencarral, de straat van 

ons hotel. Het was de vooravond van de Sema-

na Santa (de Goede Week). Toeristen van overal 

en Spanjaarden uit het hele land schuimden de 

straten af op zoek naar dat ene vrije tafeltje op 

een terras of in een bar. Zalig temperatuurtje, 

overal gekeuvel en gelach, grappige straatar-

tiesten, de heerlijke geur van lente, ... het kon 

niet beter zijn. Moe maar brandend van nieuws-

gierigheid naar de komende dagen, keerden we 

terug naar het hotel. 

CIA ziet alles
Opnieuw werd het spannend. De eerste keer de 

kamers controleren. Zou onze prachtige eerste 

dag ook in schoonheid eindigen? Het was een 

onverhoopt succes: iedereen aanwezig, allen 

met leuke verhalen. We kaartten nog wat na 

in de gang. Die laatste momenten van de dag 

werden allengs de leukste. Elke avond kwam er 

wel een nieuwe memorabele anekdote bij. Zo 

zal ik nooit het schrikoffensief van de leerlingen 

vergeten. Veel vroeger dan nodig, hadden ze af-

gesproken in ‘onze’ gang van het hotel om hun 

‘mevrouwtjes’ te doen schrikken. Vol spanning 

wachtten ze ons op, mooi opgesteld achter het 

hoekje met één wachter, Louis De Cleene, ach-

ter de deur van de hoofdingang. Hij zou een 

teken geven aan de rest dat we eraan kwamen 

en dan zouden ze ons doen schrikken. Dat was 

echter buiten onze superconciërge gerekend: 

die had hun toch wel zeer merkwaardige op-

stelling op de camerabeelden opgemerkt en 

aan ons gesignaleerd. Gewapend met een pa-

raplu, maar reeds geveld door de slappe lach, 

trok het CIA-trio (Christine Dejonghe, Inge Calle-

waert, Anne-Mie Verbeke) ten strijde om daarna 

uit volle borst BOE! naar de leerlingen te roepen! 

“Oooohhhhhh, hangen hier dan écht camera’s? 

Dat was dus geen grapje, mevrouwtjes!”

De klassiekers
Verder bezochten we in Madrid alles wat er op de 

planning stond. Het Prado, het Reina Sofía, Ato-

cha-treinstation en het monument van 11 maart 

2004, Puerta del Sol, el Palacio de los Diputados... 

dat zijn maar enkele van de must-have-done’s. 

Maar, zoals gezegd, deze reis werd vooral bijzon-

der door de activiteiten die oorspronkelijk niét op 

de reisplanning stonden, maar die de leerlingen 

zelf toegevoegd hebben aan hun eindreis! Zo 

wisten ze ons, na de fascinerende uiteenzetting 

(in een perfect Engels!) van onze gids Lucy, te 

overhalen tot een stierengevecht. Voor we het 

beseften, zaten we met z’n allen tussen de joe-

lende Spanjaarden en gingen we op in het ietwat 

gruwelijke maar – toegegeven – ook zeer span-

nende spektakel in de zonovergoten Madrileense 

Plaza de Toros ‘Las Ventas’. 

Een getuigenis van Sander D’hondt: “Het stieren-

gevecht was zeer leuk! Waarschijnlijk ook omdat 

het niet in de planning stond. Gelukkig hebben we 

onze CIA kunnen overtuigen tickets te kopen en 

daar hebben wij noch zij spijt van gehad. In het 

begin vind je het een beetje gruwelijk, maar na een 

tijdje raak je eraan gewend dat de ene na de andere 

stier geveld wordt en ga je mee in de euforie die de 

Spanjaarden erbij voelen.”

¡ Viva victoria, Viva barcelona!
Op 3 april reisden we met de bus – tussen échte 

Spanjaarden! – naar het Noordoosten. Een rit 

van ongeveer 600 km. Naarmate we Barcelona 

naderden, daalde de temperatuur buiten. Des 
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te meer echter steeg ze in onze groep. De res-

taurantreservatie voorzien voor ’s avonds kwam 

buitengewoon ongelegen: om 21.15 uur speelde 

Barcelona tegen Milaan! Het was zonneklaar: de 

leerlingen, opgewonden door het aanstekelijke 

enthousiasme van Nicolas De Cock, waren meer 

verlekkerd op die match dan op een maaltijd. Het 

was dan ook dé uitgelezen voetbalwedstrijd voor 

de eindreizen 2012: Spanje tegen Italië! Na een 

paar telefoontjes met de uitbaters van het restau-

rant werd duidelijk dat we niet hoefden te kiezen. 

In plaats van of-of werd het én-én: op 3 mei ke-

ken we in een Barcelonese bar naar het voetbal 

vergezeld door de meiden van de Presentatie en 

op 4 mei klonken we allen op de overwinning in 

restaurant Can Culleretes in de beroemde Barri 

Gótic van Barcelona. ¡Salud! 

(Oh ja, even terzijde: tijdens de match kreeg 

ik een telefoontje uit Italië: “Zijn jullie naar de 

match aan het kijken?” Na de match bleef het 

echter opvallend stil...)

Modernistische meesters
Opgelucht en vrij van voetbalzorgen zochten 

we de dagen erna meer – of moet ik zeggen 

‘andere’ – kunstzinnige oorden op, te beginnen 

bij enkele modernistische pareltjes. Noem ze Art 

Nouveau zoals de Fransen, Modern Style zoals de 

Engelsen of Jugendstil zoals de Duitsers, deze be-

weging van eind 19e, begin 20e eeuw omvatte 

zeer vernieuwende trends in literatuur, theater, 

fijne kunsten en, last but not least, architectuur. 

Al deze varianten zijn verre van eenzijdig en zit-

ten boordevol ideeën, maar dat gold nog het 

meest voor Catalonië. Daar herontdekte men zijn 

eigen cultuur, taal en identiteit. Wij besloten een 

modernistisch bad te nemen en probeerden zo 

de ideologieën van de grootste stadsarchitecten 

te vatten. We startten met Barcelona’s belangrijk-

ste toeristische attractiepool: de Sagrada Familia. 

Die eeuwig in aanbouw zijnde suikertaart maakte 

vroeger al een onuitwisbare indruk op mij om-

wille van het prachtige kleurenspel binnen en de 

elegante architectuur. Je hebt de indruk binnen 

te wandelen in een groot sprookjesbos vol licht 

en kleur. Dat feeërieke bereikte Gaudí dankzij 

een speciale bouwtechniek die zelfs een weten-

schapsbarbaar als mij wist te boeien, nl. de para-

bool- of kettingtechniek. In dit eeuwenproject, 

waarvoor hij aanvankelijk dacht tien jaar nodig 

te hebben, ontpopte hij zich werkelijk tot de god 

van de techniek. 

Nog meer gaudi!  
En Domènech i Montaner!
In één van de dagen erop maakten we ook 

kennis met een ander project van Gaudí: La 

Casa Milà, vroeger door de inwoners van Bar-

celona spottend ‘de steengroeve’ (La Pedrera) 

genoemd. Ook dit gebouw lokt nu jaarlijks vele 

bezoekers. Het heeft de eerste ondergrondse 

parking ooit en binnen op de bovenste ver-

dieping onder het beroemde terras, is er een 

permanente tentoonstelling die ons inzicht gaf 

in Gaudí’s interieurvisie: alle woonaccessoires, 

gaande van zitmeubel tot deurklink, ontwierp 

hij heel ergonomisch maar daarom niet minder 

esthetisch. Hij bleek dus niet alleen de god van 

de techniek, ook die van de ornamentiek. 

Heel anders van stijl en opvatting was dan weer 

het werk van Lluís Domènech i Montaner. Van 

zijn hand is onder andere het Palau de la Música 

Catalana, een extravagant voorbeeld van het 

Catalaanse modernisme met glas-in-loodramen, 

mozaïeken en sierlijke lampen. Onze gids wees 

ons, alweer in een zeer voortreffelijk Engels, op 

de subtiele manier waarmee de architect zijn 

nationalistisch ideeëngoed wist te vertolken in 

het bouwwerk en de decoratie van dit Paleis. 

Maak je mooi en dans!
Tijdens de vele wandelingen van de ene mo-

dernistische topper naar de andere, lieten ‘de 

mevrouwtjes’ het natuurlijk niet na om het 

een en ander te vertellen over de donkere ge-

schiedenis van Barcelona en de facelift die de 

stad sinds begin jaren ‘90 onderging. Op een 

avondje hebben we zelfs de leuze van de stad, 

Barcelona posa’t guapa! (Barcelona, maak je 

mooi!), op onszelf toegepast. We gingen naar 

een heus flamenco-optreden en hadden onze 

leerlingen opgedragen om chic op het appel 

te verschijnen. Was me dat een aangename 

verrassing! Met een 8-tal charmante jonge he-

ren en 6 welgevallige dames trokken we rich-

ting Plaça Reial. Aan de flamencobar Tarantos 

ervoer ik dat heerlijke gevoel van voldoening 

dat je krijgt als je met gereserveerde tickets 

een meterslange rij wachtenden voorbij kan 

steken. Binnen werden we zo begeesterd door 

de pittige muziek van zang en gitaarspel en 

de aanstekelijke dansbewegingen dat wij, me-

vrouwtjes, ons zelfs waagden aan enkele fla-

mencopasjes! 

Het heilige der heiligen 
Dat het einde van de reis naderde, merkten we 

nauwelijks. Alle leerlingen lagen immers op vin-

kenslag om Camp Nou te betreden. Inderdaad, 

pas de voorlaatste dag stond het heilige der hei-

ligen op het programma. En tot overmaat van 

ramp bleek het toen gesloten! Tja, Goede Vrij-

dag staat gelijk met ontbering, zo dacht ik. Onze 

leerlingen dachten er enigszins anders over en 

vlogen prompt de shop binnen waar ze tal van 

souvenirs kochten. Dat we er ’s anderdaags, net 

voor onze afreis naar België, nogmaals heen 

moesten, vonden zij absoluut geen probleem. 

En hier wens ik de woorden van Nicolas De Cock 

te citeren, want zijn beleving in het stadion was 

mijns inziens heel anders dan die van mij. “Het 

binnentreden van de tempel van Barcelona, 

Camp Nou was een absolute topper op de 

eindreis. Het clublied werd gespeeld op het mo-

ment dat we het terrein betraden. Gewoonweg 

magisch! Bovendien had Barça enkele dagen 

eerder de strijd tegen AC Milan gewonnen. Dat 

maakte het nog mooier om je in te leven in de 

sfeer die er hangt. Om nooit te vergeten!”

Zo eindigde de reis, maar eindigt zo dit artikel? Is 

hiermee alles gezegd? Nee, heel veel pittige ver-

haaltjes zijn onmogelijk te vertellen aan buiten-

staanders. Ik wil wel een tip van de sluier oplich-

ten, al was het maar om toekomstige zesdejaars 

zin te geven om mee te gaan op Spanjereis. 

Wist je al dat...?
... bij een nachtelijke kamercontrole men de con-

troleur kan herkennen aan zijn geklop?

... zo’n controle bij wijlen kan uitdraaien op een 

ware deurenkomedie?

... Barcelona zich uitstekend leent tot footskaten?

... integratie een koud kunstje is, zeker voor wat 

de ‘yo no pago’-beweging in de Spaanse crisis 

betreft? 

Jammer genoeg hebben alle reizen een einde, 

maar de herinnering aan een eindreis als deze 

blijft!

Inge Callewaert  

in samenwerking met alle Spanjereizigers
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Logisch niet? In juni is iedereen bezig met het 

afwerken van de leerstof, examens afleggen, op-

stellen en verbeteren, punten tellen, rapporten 

schrijven, klasactiviteiten in elkaar boksen, ou-

dercontacten afwerken... en is de Cévennesreis 

precies een ‘ver-van-mijn-bedshow’, zowel voor 

leerlingen als begeleiders. En plots is het dan 

zover. 29 juni: we vertrekken!

Voor mij is de knop pas omgedraaid als ik – direct 

na de oudercontacten – mijn short aantrek, mijn 

bergschoenen knoop en mijn o zo gemakkelijke 

blauwe Cévennestrui aantrek. Nu ben ik er klaar 

voor... het zuiders en swingende avontuur kan 

beginnen!

lange rit
En avontuurlijk wordt het zeker! Met twee vol-

gestouwde bussen tijdig op onze verblijfsplaats 

geraken is de eerste klip. Zeker niet vergeten om 

bij elke tussenstop op de veertien uur durende 

reis te tellen tot 146. Of nee, beter streepjes zet-

ten tot 158 om te weten dat ook alle begeleiders 

mee zijn!

Wat dacht je van wat busanimatie onderweg? 

Aan muziek geen gebrek, daar zorgen de leer-

lingen wel voor, wij dragen ons steentje bij met 

het nodige beeld. Wat lectuur tussendoor? Dat 

kan, maar niet ’s nachts, dan probeert iedereen 

te slapen om vanaf dag één met volle teugen 

van een swingend programma te genieten!

Inspannende ontspanning
U gelooft het of niet, eens toegekomen lijkt nie-

mand moeite te hebben met het zuiderse relax-

te sfeertje. Ondanks het gesjouw met valiezen, 

het installeren van de kamers, het verorberen 

van een ‘echte’ maaltijd (na de talloze gezonde 

snacks op de bus) en een korte verkennende 

wandeling lijkt iedereen heel vlug geacclima-

tiseerd. Misschien heeft de verfrissende duik in 

het zwembad of de verkwikkende douche daar 

ook iets mee te maken?!

Vanaf dag twee swingen de activiteiten de pan 

uit! Een gezonde mix van inspanning en ont-

spanning is onontbeerlijk om er voor iedereen 

een onvergetelijke reis van te maken. Om ten 

volle te genieten van de dag én niet teveel last 

te hebben van de hitte, trekken we steeds vroeg 

ten strijde. Lang in bed liggen om uit te slapen 

zit er deze week dus niet in!

Als je aan mij zou vragen om alle activiteiten op 

te lijsten die we doen, zou ik er steevast eentje 

vergeten. Ook een top drie maken van de tofste 

dagen is aan mij niet besteed. Want wat zet je 

nu op één: het dagje kajakken op de Hérault of 

het beklimmen van de Mont Aigoual, de hoog-

ste top van de omgeving? Tja, ik zou in dit geval 

voor de bergtocht kiezen omdat de uitzichten je 

toch wel keer op keer raken en je doen besef-

fen hoe nietig je bent. Het is wel al om half acht 

’s morgens vertrekken om een hele voormiddag 

af te zien tijdens de klim, maar dat geeft voldoe-

ning.

Als je weet dat de keukenploeg op de top staat 

te wachten met een lekkere verse ‘smos’ die met 

liefde klaargemaakt werd, kan je de laatste me-

ters in sneltempo afleggen. Anderzijds is zo’n 

dagje op tocht met de kajak ook wel de moeite. 

Je armspieren zullen het voelen op het einde 

van de dag! Zweten zál je doen, hoe dan ook, 

maar dat je een verfrissende plons zal maken 

die dag is ook héél waarschijnlijk. Of het uit vrije 

wil is of door wat onhandig geklungel met boot 

en peddels, valt nu onmogelijk te voorspellen 

natuurlijk. Gelukkig dat de keukenploeg ons ook 

bij deze activiteit komt bevoorraden, anders 

moest ik gegarandeerd doorweekte boterham-

men eten. En zeg nu zelf, twee of drie hotdogs 

smaken toch zoveel beter! Dan zwijgen we nog 

over het sappige stuk watermeloen als dessert.

Cultuur en/of avontuur
De keukenploeg – elke dag bestaande uit vier 

leerkrachten – doet niet alleen ’s middags een 

de céVeNNeSreiS Voor 3de jaar

Zuiders én swingend!
Al maanden staat in mijn agenda de Cévennesreis met stip aangeduid! De smileys als versiering en de woorden  
‘zuiders en swingend’ als onderschrift erbij, doen me telkens opnieuw watertanden. Maar toch -ook al is het voor 
mij ondertussen de zesde keer- speelt de vraag “Hoe zal de reis dit jaar verlopen?” steeds in mijn achterhoofd. 
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effort, maar ook ’s avonds. Elke dag moet er eten 

op tafel staan. Een koud buffet, een kaasavond, 

een traditionele spaghetti, een overheerlijke 

barbecue... Het is steeds af!

Een ander dilemma voor mij is de keuze tussen 

een grotbezoek gecombineerd met een out-

dooractiviteit in het natuurpark van de Céven-

nes of een bezoek aan een traditionele markt 

en het opsnuiven van de sfeer in een bruisende 

stad zoals Nîmes. 

De ene dag is de perfecte mix tussen cultuur en 

avontuur. Eerst aanschouw je de natuurpracht 

binnenin een berg, nadien overwin je de berg 

bovengronds met een touwenparcours. En ja-

wel, er is een echte grote death-ride. Het feit dat 

je middenin het nationaal park van de Cévennes 

zit, geeft deze activiteit een extra touch. 

De andere dag combineert dan weer cultuur en 

shopping, als je het zo mag noemen. Zo’n zui-

derse traditionele markt moet je gewoonweg 

gezien hebben. De saucissen, kazen en andere 

streekproducten vliegen je als het ware om de 

oren. Wie weet vind ik hier al een souvenir voor 

moeke of papa, of voor mijn oma of tante? Of 

misschien kan ik hier een grappig t-shirt voor 

mijn broer op de kop tikken? Het is natuurlijk 

niet slecht om nog wat geld over te houden 

voor in Nîmes. In de gezellige binnenstad met 

pittoreske winkels in smalle steegjes kan je tal 

van koopjes doen. Hoewel het winkelen gezellig 

is, houd ik ook wel van het stadsspel dat we in 

Nîmes spelen. Via dit spel word je ondergedom-

peld in de geschiedenis en de tradities van de 

stad. En als alles meezit, kunnen we in de bin-

nenstad nog wel meegenieten van de sound-

check van een grote artiest die ’s avonds in de 

arena optreedt. Dit jaar U2? Vorig jaar Metallica...

Naar het strand
Nog een topper uit het programma is een dagje 

zon-zee-strand! Genoeg vitamine D opdoen 

in de zon aan de Middellandse Zee in Palavas-

Les-Flots. Sommigen interpreteren dit als enkele 

uurtjes liggen à la plage, anderen dagen de leer-

krachten of elkaar graag uit met een spel fris-

bee, petanque of beachvolleybal, nog anderen 

duiken onmiddellijk het azuurblauwe water in 

en komen er niet meer uit... Laat ons zeggen, dit 

is één van de vrije momenten op vakantie. Een 

lekkere maaltijd naar keuze én een ijsje maken 

deze dag in de kleine vissershaven echt af!

We bekoren de leerlingen niet alleen met zui-

ders en swingende activiteiten overdag, maar 

steken voor hen ook speciaal op maat uitdagen-

de avondactiviteiten in elkaar. De inhoud van 

deze ultrageheime spelen ga ik in deze editie 

van Ic Hou niet onthullen, kwestie van nog wat 

ideeën voor de volgende jaren over te houden!

Begrijpt u nu mijn aarzeling bij het antwoord op 

de vraag “Hoe zal de reis dit jaar verlopen”? Tal-

loze sportieve, culinaire, organisatorische, cultu-

rele, taalkundige, sociale... ervaringen komen op 

ons, leerlingen én leerkrachten, af; een voorbe-

reid avontuur.

Ik ben evenwel nu reeds zeker dat we ook dit 

jaar zullen kunnen nagenieten voor de rest van 

de zomervakantie en nog lang daarna van de 

zuiders en swingende herinneringen aan de  

Cévennesreis editie 2012! 

Tiny Torsy
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Hoor ik je luidop denken: nu hebben die leerkrachten zoveel vakantie en 

dan gaan ze nog een hele week op uitstap. Is dat nu echt nodig? Ik licht de 

situatie toe. De aardrijkskunde-uitstap staat in het leerplan. Het is belang-

rijk dat de leerlingen ook alles kunnen waarnemen op het terrein.

Wat we zelf doen, ...
Een vijftal jaren geleden wijzigde het leerplan aardrijkskunde. De leerlingen 

zouden vanaf dan een verplichte excursie moeten maken die kadert in het 

leerplan van het tweede jaar. Het moet meer bepaald gaan over landbouw 

en industrie in het Waasland. Je kan dan voor de eenvoudigste oplossing 

gaan en kiezen voor een kant-en-klare excursie die wordt aangeboden door 

het havencentrum, maar... prijzig (onze prijs 7 euro per leerling i.p.v. onge-

veer 20 euro). Die dure keuze maakten we dus niet, want onder het motto 

‘wat we zelf doen, doen we beter’ sloegen mijn collega Katrijn Maes en ikzelf 

de handen in elkaar. Verscheidene woensdagnamiddagen werden opgeof-

ferd om op prospectie te gaan. Wat gaan we bezoeken? Tomatenkweker, 

fruitveiling, kippenkwekerij, veeboer, bezoek aan transportbedrijf... Meestal 

koppelden we dit aan een heerlijke koffie en gebakje in de molen op de dijk 

in Doel (een echte aanrader!). Elk jaar nemen we onze excursie eens onder 

de loep en passen we aan waar nodig, want elk jaar merken we op dat de 

industrie steeds meer de landbouw verdringt!

Fruitveiling en veebedrijf
We vertrekken in de Hofstraat en rijden richting Nieuwkerken. Vanaf 

Nieuwkerken weergalmt de stem van de leerkracht, want die vraagt de 

aandacht. Onze leerlingen worden geconfronteerd met een typisch 

Vlaams verschijnsel ‘lintbebouwing’. De focus ligt evenwel op de land-

bouw. We bemerken diverse landbouwvormen (akkerbouw, veeteelt, tuin-

bouw) maar allemaal op kleine percelen. Na een kwartiertje komen we toe 

in de fruitveiling te Vrasene. Oorspronkelijk was de fruitveiling gelegen in 

Sint-Niklaas. Daarna verhuisde Profruco naar Vrasene, waar ze hun intrek 

namen in moderne nieuwe gebouwen. Deze overgang verliep niet echt 

gesmeerd, want de fruitveiling keek het faillissement diep in de ogen. Nu 

herleeft de fruitveiling, nadat ze werd opgenomen in de groep BFV (Bel-

gische FruitVeiling) Onze leerlingen maken kennis met het principe van de 

veiling, de diverse appel- en perensoorten en... ze worden eventjes afge-

koeld in de koelcellen... Bij het verlaten van de fruitveiling krijgen ze een 

Belgische appel aangeboden, onze trots, Jonagold. Terwijl een deel in de 

fruitveiling vertoeft, is het andere deel van de groep op bezoek in het vee-

bedrijf van familie De Bock. We zijn deze familie erg dankbaar dat zij al vele 

jaren onze leerlingen wil ontvangen op hun boerderij. We brengen bezoek 

aan de koestal, waar we de dagtaak van de landbouwer te horen krijgen. 

Daarna gaan we naar de melkstal om ook daar weer even een kijkje te  

nemen. Na afloop van ons bezoek worden onze leerlingen getrakteerd 

met een notitieboekje en een lekkere chocomelk.

Spookdorp Doel
Nadat we uitgebreid kennis gemaakt hebben met de landbouw, rijden we 

richting Kieldrecht. Wanneer je de ‘winkelstraat’ van Kieldrecht door bent 

en rechtdoor rijdt dan kom je automatisch in de polders terecht. Onze 

leerlingen zien onmiddellijk het contrast met de al geziene percelen. We 

bespreken de bodemsoort en de grootte van percelen. In de verte zien we 

ondertussen al de industrie... Wanneer we doorheen de polders rijden, vol-

gen we de wegwijzers richting Doel. Jullie kennen wellicht allemaal wel de 

veelvuldig besproken verhalen van het spookdorpje Doel. Elk jaar opnieuw 

maakt deze stop indruk op onze leerlingen ofwel zijn het de verhalen die 

de leerkracht vertelt terwijl de leerlingen hun ogen de kost geven. Eigenlijk 

toch hallucinant dat een dorp al tien jaar bijna is ontruimd voor een dok 

dat er absoluut nu nog niet hoeft te komen. Het Deurganckdok zit nog 

niet eens aan 40% van zijn capaciteit. Na onze doortocht houden we nog 

even halt aan de voornoemde molen. Nu uiteraard niet om een collectieve 

koffiepauze in te lassen, maar om een blik te werpen op de rechteroever. 

De leerkracht kan het uiteraard niet laten en gooit er nog wat extra infor-

matie tussen over de kerncentrale van Doel.

langs dokken en sluizen
Vanuit Doel rijden we recht het industriegebied in. We laten onze bus wat 

slingeren tussen Deurganckdok, Doeldok, Waaslandhaven... Nu kunnen de 

leerlingen de typische landschapskenmerken van de haven met hun eigen 

ogen waarnemen. Een greep uit het aanbod: portaalkranen, Straddle Car-

rier, containers, goed transportnetwerk, dok... Ook dit jaar is er een nieu-

wigheidje. Men is volop bezig met de constructie van de Saeftinghesluis, 

de verbinding tussen het Deurganckdok en de Waaslandhaven. Als je echt 

wil weten waarom die er komt, één adres, de leerlingen van het tweede 

jaar. Zo doorkruisen we verder de haven. We hebben het nog over de ge-

kende verkeersproblematiek (files!) en de mogelijke oplossing die de Lief-

kenshoektunnel zou kunnen brengen. Van daaruit maken we kennis met 

Katoennatie, de Kallosluis, de bijna verdwenen thermische centrale van 

Kallo, petrochemie... Stilaan worden de leerlingen onrustig. Een overdosis 

aardrijkskunde voor sommigen? Wordt de leerkracht te enthousiast? Laat 

het ons maar houden op bijna paasvakantie. 

Eigenlijk is het wel leuk dat we op vier uur tijd alle leerstof ‘live’kunnen to-

nen aan onze leerlingen. Je beseft dan in welke speciale omgeving we wo-

nen. Op twintig minuten rijden zit je in een wereldhaven en die wordt op 

linkeroever omsingeld door landbouw. 

Kris Fels

uitStaP waaSlaNd eN aNtwerPSe HaVeN Voor 2de jaar

alle leerstof ‘live’ in vier uur
Veel leerlingen van het 2de jaar keken uit naar de week voor de paasvakantie! 
Een overzichtje van hun programma: maandag sportdag, dinsdag studiereis 
naar Tongeren, woensdag bD-tocht en donderdag- en vrijdagnamiddag excursie 
Waasland. 
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Het voltallige tweede jaar bracht een bezoek aan 

deze historische stad. Ze bezochten er naast het mu-

seum ook de tijdelijke tentoostelling over Sagalassos, 

een uitgestrekte archeologische site in Zuidwest-Tur-

kije. Het was de tweede keer dat we met onze school 

naar Tongeren gingen (nvdr. In de nieuwe formule; 

enkele decennia geleden stond Tongeren ook stee-

vast op de kalender van de tweedejaars). deze editie 

zal me altijd bijblijven omdat de uitstap drie da-

gen na mijn huwelijk gepland was en de voorbe-

reidingen op dit bezoek dan ook perfect parallel liep 

met de voorbereidingen voor dat huwelijk. 

SAgAlASSOS, CITy OF DrEAMS: 
INDrUKWEKKEND!
Dinsdagochtend kwamen we, na een lange busreis, 

moe maar vol verwachting aan in Tongeren. We had-

den net een sportdag achter de rug en moesten die 

ochtend vroeg opstaan. We werden opgesplitst in 

groepen: een deel van de leerlingen bezocht eerst 

het museum, de anderen groep kreeg eerst een rond-

leiding door de oude stad. Mijn groepje begaf zich 

over de kasseien naar het Gallo-Romeins museum. 

We bezochten zowel de permanente als de tijdelijke 

tentoonstelling. Iedereen luisterde aandachtig naar de 

interessante weetjes die onze vriendelijke gids te vertel-

len had. Met een handpalmcomputertje mochten we 

vervolgens in groepjes van twee zelfstandig het muse-

um verder verkennen. Toen alle groepjes het spel met 

succes beëindigd hadden, konden we op een scherm 

in de hal de scores zien. De tijdelijke tentoonstelling 

‘Sagalassos, city of dreams’ was het indrukwekkend-

ste deel van het museum. We bewonderden enorme 

sculpturen van keizers en goden. De prachtige beelden 

waren reusachtig, en dit in de meest letterlijke beteke-

nis van het woord. Ook bij deze tentoonstelling konden 

we in spelvorm veel bijleren. ‘s Middags aten we al-

lemaal samen in de lunchruimte van het museum. Nu 

was het aan onze groep om Tongeren te verkennen. In 

een bus reden we door de stad en zagen we de ver-

schillende grafheuvels. Al wandelend leidde een stu-

dent ons langs de muren die resteren uit de Romeinse 

tijd. We aten ons vieruurtje in de lentezon en stapten 

weer op de bus die ons na een fantastische dag terug 

naar school bracht.

2de jaar Naar toNgereN 

trouwen in 
Sagalassos?!

Tip. Het is weekend en het 
regent. In plaats van een hele 
dag voor de televisie te zitten 
of samen met de kinderen 
playstation te spelen kan je 
de volgende keer misschien 
eens naar het gallo-romeins 
museum in Tongeren. Onze 
tweedejaars deden dat ook en 
ze raden het je aan. 

een jaar voordien

We reserveerden het museum. Deze keer helemaal 

alleen voor onze school. Dit zorgde ervoor dat onze 

270 tweedejaars in alle rust het museum en de ten-

toonstelling zouden kunnen bezoeken. 

Enkele dagen later vroeg mijn vriend me in Londen 

ten huwelijk. 

Zes maanden later 

We regelden het busvervoer. We moesten bereke-

nen hoeveel bussen we nodig hadden voor al die 

leerlingen en we maakten duidelijke afspraken ma-

ken met de busmaatschappij. 

In die periode koos ik mijn trouwjurk. Dat verliep re-

latief vlot, hopelijk gaat alles zo makkelijk. 

drie maanden later

We maken goede afspraken met de Hogeschool van 

Hasselt. Het zijn die studenten die onze leerlingen zul-

len gidsen en de rondrit in Tongeren via Tumuli en Ro-

meinse stadswallen zullen verzorgen.

Mijn vriend kiest ondertussen zijn kostuum. Hij laat 

het op maat maken, dus hopelijk is het nog op tijd 

klaar. We zoeken ook een bestemming voor onze 

huwelijksreis. 

Nog slechts twee maanden

Hoog tijd om die Kelten en Romeinen tot leven te 

brengen tijdens onze lessen geschiedenis en La-

tijn. In groepjes gaan de leerlingen aan het werk. Ze 

gaan in boeken en op het internet op zoek naar de 

kenmerken van deze oude snuiters. Asterix mocht 

hierbij zeker niet ontbreken.

Ondertussen worden onze ringen geleverd en ne-

men we de gastenlijst nog eens door om zeker te 

zijn dat we niemand zijn vergeten. 

Nog 1 maand

We weten wie de Galliërs zijn en wat de Romeinen ons 

hebben ‘aangedaan’. Waarom Tongeren een Romeinse 

provincie werd en daar nu nog steeds voor bekend 

staat. We kiezen ook enkele goede films om tijdens de 

lange busrit af te spelen. 

We proberen nog even alles af te toetsen met onze 

DJ, maar we kunnen hem niet bereiken. Geen pa-

niek, die zal wel op vakantie zijn. 

1 week voor de uitstap/trouw

Vanaf nu best op tijd gaan slapen, het wordt een 

vermoeiende week. 

De bloemen zijn ondertussen geleverd. Ook het kos-

tuum is net op tijd klaar. We brengen nog snel enkele 

details voor de viering en het feest in orde.

de laatste dagen

23 maart: De DJ zegt af. Hij is ziek. Help! Gelukkig vinden we binnen het uur een ideale vervanger. 

24 maart: We beleven een fantastische trouwdag in volle zon! 

27 maart, 7.45 uur: We vertrekken naar Tongeren voor wat ook een heel leuke en interessante dag zal worden. In klei-

ne groepjes zwerven de leerlingen doorheen de musea. Gidsen vertellen de meest interessante weetjes. Sommige 

klassen mogen ‘gamen’ en gaan voor de overwinning. Wie heeft er het meeste onthouden? Andere klassen spelen 

een groot bordspel in één van de ateliers. En dan volgt het hoogtepunt van het bezoek: de tijdelijke tentoonstelling 

over Sagalassos. Metershoge standbeelden kijken ons aan en vertellen ons veel meer dan we zouden durven den-

ken. Wat is daar in dat bergdorpje in Turkije allemaal gebeurd? Onze grote klassieke helden spelen mee in het ver-

haal. Alexander de Grote veroverde het ooit, Keizer Augustus maakte het mooi. En nu wordt alles door een Belgische 

archeoloog terug opgebouwd. Knap om dit allemaal zo 

mooi uitgebeeld te zien. Nog niet overtuigd voor een 

daguitstap? De stad Tongeren zelf is een gezellig plaatsje 

om te vertoeven. De omgeving straalt geschiedenis uit. 

De tumuli (grafheuvels), de dikke Romeinse omwalling, 

het standbeeld van Ambiorix, een aquaduct, de dodeca-

eder in het centrum, ... bijna alles verwijst naar de glorieu-

ze oude Romeinse overheersing. Beslist de moeite waard 

dus om eens een bezoekje te brengen, zelfs drie dagen 

na... een huwelijksfeest. 

SH
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Negen maanden leken lang, maar net als bij een zwangerschap verliepen 

ze razendsnel. Voor we het goed en wel beseften, was het zover.

briefing
Enkele weken vooraf gaven we nog een uitgebreide briefing over de ac-

tiviteiten en het verloop van de driedaagse. Wat moet je allemaal meene-

men, hoe laad je best de rugzak in... sommigen keken wat vreemd bij het 

‘benoemen’ van een gamel of een esbit-vuurtje. Maar uiteindelijk werden 

alle vragen beantwoord. De spanning steeg voelbaar de laatste dagen 

voor het vertrek. Elke les kwamen er wel enkele vragen. Hoeveel eten 

moeten we voorzien? Welk weer zou het zijn? Hoe ver zullen we moeten 

stappen?

NMbS, altijd een beetje reizen
Maandag 14 mei. Het vertrek was gepland om 7.42 uur in het station van 

Sint-Niklaas. Gepakt met zware rugzak, tentjes, slaapmatjes en eten voor 

enkele dagen stond iedereen vol spanning vertrekkensklaar. 

Ikzelf zou de leerlingen begeleiden tot de eindbestemming. Daar zou Luc 

Corte beek ons opwachten met de auto. 

Als er nu maar geen problemen zijn met de treinen, dacht ik – hoopte ik. 

Inderdaad, je kan het al raden. 25 min vertraging. Lap, dat begon al goed. 

Na overleg met de treinbegeleiders besliste ik onze reisroute aan te pas-

sen. We stapten op de trein richting Antwerpen en daar zou onze aanslui-

ting verzekerd zijn. Dat dacht je... Via Antwerpen, Brussel, Leuven en Luik 

én met veel geduld arriveerden we rond de middag op onze eindbestem-

ming. Dooreen geschud op enkele gammele treinen en een beetje versuft 

was iedereen blij dat we eindelijk aan het echte kamp konden beginnen. 

Onder de grond
Aan de rand van de Ourthe namen we de tijd om snel wat te eten. We 

hadden geluk, 19 graden en stralend weer! Hier had niemand op durven 

hopen. Korte broeken werden uit de rugzakken gevist en truien werden 

uitgespeeld. Na een korte wandeling konden we starten met de eerste ac-

tiviteit. Speleologie. Met beschermende regenkledij, helm en touwen ver-

trokken we richting grotten. Al kruipend, glijdend en stappend ontdekten 

we stalagmieten en stalagtieten. Het beperkte licht van de lampjes op de 

helmen creëerde een speciale sfeer. De klei-achtige ondergrond en voch-

tige omgeving was voor velen een unieke ervaring. Na een tweetal uurtjes 

zagen we terug het daglicht en kon iedereen zich even opfrissen. 

De rugzakken werden opnieuw gepakt, schoenen werden aangesnoerd 

en we vertrokken richting overnachtingsplaats. Na een wandeling van een 

10-tal kilometer arriveerde iedereen, moe maar voldaan, op de kampeer-

weide langs de oever van de Ourthe.

Even sjotten en dan op nachtelijke tocht
De tentjes werden opgesteld (voor sommigen een ware ontdekkingstocht 

van paaltjes en zeilen) en slaapmatjes werden uitgerold. De blikken ravi-

oli en pasta werden bovengehaald en iedereen begon te kokkerellen. Een 

Zip-blokje onder de gamel en smullen maar. Nog snel werd alles afgewas-

sen in de Ourthe en maakten we tijd voor een ‘matchke voetbal’. De rug-

zakken fungeerden als doeltjes en bij het lopen moest je opletten dat je 

geen enkels verzwikte op de verraderlijke ondergrond.

Wanneer we ‘uit-gevoetbald’ waren, maakte iedereen zich klaar voor de 

nachttocht. Voorzien van voldoende warme kledij, zaklampen, een fluo 

hesje en de road-books, vertrok ieder groepje op nachtelijk avontuur. Aan 

de hand van een fotozoektocht en wegbeschrijvingen vonden alle groep-

jes de weg terug naar het tentenkamp. Omstreeks middernacht konden 

we allen nog genieten van een knetterend kampuur en een Zwan-worstje 

als afsluiter van een lange, maar geslaagde dag.

Originele afwas
De nacht was koud, maar gelukkig droog. Iedereen was moe van de voor-

bije dag, zodat er nog weinig energie over was om te klagen over de dikte 

van het slaapmatje of de beperkte isolerende werking van de slaapzak.

SPortKamP 4de SPort-weteNScHaPPeN

opnieuw een schot in de roos
bij de eerste kennismaking in september, stelden we het sportkamp voor aan de leerlingen van de sport- 
wetenschappen. Alles leek toen nog veraf, maar toch begon het bij sommigen al te kriebelen. Het aftellen naar 
het vertrek kon beginnen. 
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Gewekt door de voorbijrijdende goederentreinen aan de oever van de 

Ourthe werd het snel dag. Het geluid van rammelende gamellen en de 

geur van Royco-soepjes wekten ook de langslapers. Na een beperkte hap 

en een kattenwasje stonden de mountainbikes ons al op te wachten. Nog 

snel werden de flesjes water gevuld en regenjasjes aangetrokken waarna 

de eerste spatten opvliegende modder al een feit waren. 

Na een inspannende tocht door het prachtige, glooiende landschap had 

iedereen genoten van de inspanning. 

De groep bleek echter niet volledig en snel werd de auto ingeschakeld om 

de achtergebleven schaapjes ook de juiste richting uit te sturen.

De lucht begon verraderlijk donker te worden en we besloten snel nog een 

blik op te warmen (bij sommigen waren de resten van vorige maaltijden stil-

aan een eigen leven beginnen leiden en was de gamel onherkenbaar zwart 

geblakerd). De dreigende lucht was ondertussen dichterbij gekomen en... 

de hemelsluizen werden open gezet. Iedereen zocht zijn tent op; een ste-

vige hagelbui nam de afwasrol op zich. Donder, bliksem en stevig wat wind 

zorgden voor het nodige animo in de tentjes. Bij het uitklaren van de hemel 

laadde iedereen zich op voor een wandeling naar de middagactiviteit. 

barbecue
Na een tochtje van een uurtje arriveerden we in de oude steengroeve te 

Comblain. Daar stond het hoogteparcours op het programma. 

Een via-ferrata langs de steile rotswanden, apenbruggen en de deathride 

deden de adrenaline bij sommigen hevig opborrelen. Het weer was ons 

welgezind en we bleven gespaard van regen. Luc en ikzelf vertrokken te-

rug naar de weide om de bbc van die avond voor te bereiden. Na een fikse 

wandeling terug, stonden de leerlingen al snel zenuwachtig rond de bbc 

te draaien. Enerzijds van de honger, maar vooral om een beetje op te war-

men. Ze genoten zichtbaar van een uitgebreide maaltijd.

Er werd nog even nagepraat aan het kampvuur, maar al snel zocht ieder-

een zijn tentje op. 

bibberen op de pamperpaal 
Na een vochtige, maar vooral frisse nacht was de laatste dag aangebroken. 

Een uitgebreid ontbijt smaakte; het lunchpakket voor de middag werd 

klaargemaakt. Alle tenten werden afgebroken en de rugzakken terug inge-

pakt.

In de voormiddag stonden er nog twee activiteiten op het programma: 

de mega-deathride (een lange staalkabel waar je aan bevestigd wordt en 

waarlangs je naar beneden glijdt) en de pamperpaal (een paal van 10 me-

ter hoogte waar je opklimt (beveiligd uiteraard) en waarvan je boven-

aan de sprong moet wagen naar een trapeze die een 2-tal meter verder 

hangt). Vooral de pamperpaal zorgde bij de meeste leerlingen voor knik-

kende knieën. 

Als afsluiter van deze drie dagen zorgde deze activiteit nog voor de no-

dige spanning en onvergetelijke momenten.

De monitoren werden bedankt voor de begeleiding en zwaar beladen 

stapten we richting station. De boswegels waren gevaarlijk glad geworden 

en enkelen leerlingen gingen onderuit. Na een uurtje arriveerde iedereen 

veilig op het perron. Nog snel een groepsfoto en de trein op. De treinrit 

verliep deze keer erg vlot. 

Iedereen begon te verlangen naar een heet bad en een warm bed.

Het was een fantastisch kamp geweest. Ons doel was bereikt: sfeer, span-

ning, uitdagingen en teamspirit... het zat er allemaal in.

Stijn Van Royen

moe maar voldaan

Mitchel de Cock: ”Maandag-

ochtend. Op het menu een 

driedaagse naar een onbeken-

de bestemming. Uiteindelijk 

bleken de Belgische Arden-

nnen de ideale locatie voor ons 

overlevingskamp.

Amper bekomen van de trein-

reis kregen we als eerste activi-

teit een speleologieopdracht. 

Een spannende belevenis die 

door vele vrienden van onze 

klas erg positief werd ervaren.

Andere activiteiten zoals de 

nachtdropping, mountainbike, 

klimmen, deathrides, pamper-

paal en de trekkings zorgden 

ook voor de nodige uitdagin-

gen. Door al deze activiteiten heb ik veel nieuwe ervaringen opgedaan.

De locatie waar onze tenten stonden was prachtig. Indien we iets mooi-

er weer zouden gehad hebben, moet het daar een paradijs zijn. Alleen 

het geluid van het snelle stromen van de rivier vonden sommigen een 

beetje storend. 

Het zeulen met de zware rugzakken op de glibberige weg naar de 

kampplaats was wel een hele klus. Soms hebben we echt wel afgezien. 

Maar ja, het is nu eenmaal een survival.

Ons eigen potje koken was ook een hele ervaring. De heerlijke barbecue 

was een toffe afsluiter van het kamp.”

Voor herhaling vatbaar

Michiel Buytaert: ”Ik vond het een geslaagde driedaagse. Ik vond het 

goed dat we eerst speleologie hebben gedaan omdat we anders nog 

eens 9 km heen en terug moesten stappen.

De mountainbike was zeker tof, misschien moest die ene begeleider iets 

langer wachten om de achterblijvers na de beklimming even op adem 

te laten komen. Nu moesten die al hijgend en puffend verder. Een paar 

achterblijvers waren zelfs even verdwaald. 

Ik had de indruk dat iedereen het sportkamp echt tof vond. Alle activi-

teiten zijn voor herhaling vatbaar.”
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De leerlingen van de 2de en de de 3de graad 

bezochten onder leiding van een gids de ten-

toonstelling.

Mercator en de gPS
Mercator produceerde o.m. aard- en hemelglo-

bes, hij gebruikte als eerste het cursief (‘italic’) 

op kaarten, zodat hij er veel meer informatie 

op kwijt kon, hij introduceerde het begrip ‘atlas’ 

als een verzameling kaarten in boekvorm, maar 

wellicht is hij het meest bekend als de uitvinder 

van de Mercatorprojectie, die kaarten oplevert 

die tot op vandaag nog steeds op elk schip 

gebruikt worden. Zelfs de kaartindeling op de 

GPS-toestellen is afgeleid van de Mercatorpro-

jectie.

Reden genoeg om vanuit het vak aardrijkskun-

de hier even bij stil te staan en leerlingen van de 

2de en 3de graad gedurende 2 lesuren te laten 

kennismaken met het belang van deze Vlaamse 

cartograaf, door een geleid bezoek aan deze 

tentoonstelling, slechts op een boogscheut van 

onze school. Aan de hand van 7 kiosken krijgen 

leerlingen een digitale presentatie van verschil-

lende aspecten van Mercators leven en werk. 

Voor bepaalde studierichting uit de 3de graad 

sluit dit bezoek ook aan bij de leerplandoelstel-

lingen.

zipangri?
In een eerste kiosk wordt ingezoomd op ver-

scheidene details die op de aardglobe van 

Mercator uit 1541 zijn aangebracht. Noord- en 

Zuid-Amerika, de Molukken en de Straat van 

Magellaan worden voor het eerst voorgesteld 

op basis van informatie van Spaanse en Portu-

gese ontdekkingsreizigers, andere informatie 

wordt gehaald uit bronnen uit de Oudheid. Ook 

het zuidpoolgebied wordt voorgesteld als een 

zeer groot werelddeel, om er voor te zorgen 

dat er evenveel landmassa in het noordelijk als 

zuidelijk halfrond ligt. Namen als Zipangri, Bac-

calearum regio en Hispania Maior klinken mis-

schien mysterieus en zouden niet misstaan in 

een of ander Harry Potterboek, maar komen op 

de aardglobe overeen met respectievelijk het 

huidige Japan, Canada en Noord-Amerika.

In een volgende kiosk wordt nader ingegaan 

op het toenmalige belang van astronomie en 

astrologie. Men dacht dat alle leven op aarde 

werd beïnvloed door de sterren en planeten. 

Tientallen sterrenbeelden van Mercators hemel-

globe uit 1551 worden zichtbaar. De kennis van 

de planeten en sterrenbeelden was belangrijk 

voor de navigatie, geneeskunde, astronomie en 

voorspellingen.

Een derde kiosk geeft informatie over tijdgeno-

ten van Mercator die als cartograaf, handelaar, 

wetenschapper of opdrachtgever bezig waren 

met cartografie.

Kiosk vier geeft informatie over de plaatsen 

waar Mercator woonde en werkte, en wat zijn 

drijfveer was om kaarten te maken.

De projectie!
In kiosk vijf wordt d.m.v. een animatie getoond 

hoe de Mercatorprojectie gemaakt is, en op 

welke manier deze projectie nog steeds ge-

bruikt wordt bij de scheepvaart voor de na-

vigatie. De bezoeker krijgt ook een beeld van 

het werk dat op het Belgische wetenschappe-

lijke onderzoeksschip Belgica gebeurt, hoe de 

Mercatorkaart in praktijk gebruik wordt op zee, 

en wat het belang hiervan is: nauwkeurige po-

sitiebepaling op een manier die een nagenoeg 

even perfect resultaat geeft als de huidige mo-

derne technologie.

Een voorlaatste kiosk geeft a.d.h.v. digitale 

schermen toegang tot 6 landschappelijk ver-

schillende gebieden in Vlaanderen waarbij 

zowel historische kaarten als recente topogra-

fische kaarten en luchtfoto’s met elkaar kunnen 

worden vergeleken. De inzoommogelijkheid 

laat een gedetailleerd beeld zien. De Kaart van 

Vlaanderen van Mercator heeft slechts een 

foutpercentage van 3%, verwaarloosbaar als je 

weet over welke methoden men toen slechts 

beschikte.

In de zevende en laatste kiosk kunnen drie Mer-

catoratlassen (1584, 1595, 1607) digitaal worden 

doorbladerd. Hiervoor raadpleegde hij verschil-

lende cartografische bronnen: reeds bestaande 

kaarten die hij verfijnde door eigen observatie of 

metingen, of een compilatie van bestaande kaar-

ten. Ook informatie van ontdekkingsreizigers ble-

ken een waardevolle bron van informatie.

Kortom, Mercator wordt algemeen beschouwd 

als een vernieuwer van de cartografie: hij ont-

wikkelde de Mercatorprojectie, bedacht de 

naam Atlas voor een kaartenboek, paste de 

driehoeksmeting toe om aan plaatsbepaling 

te doen, en gebruikte zoveel mogelijk bronnen 

om zijn kaarten te tekenen en te perfectioneren, 

kaarten waar tot op vandaag nog gebruik van 

gemaakt wordt.

interesse voor een bezoek? Het kan nog tot 

eind augustus in de tentoonstellingszaal, 

Zwijgershoek 14 te Sint-Niklaas. 

Kristof Van Hove

2de eN 3de graad BeZoeKeN Stem

mercator digitaal, een 
merkwaardige tentoonstelling

Het Stedelijk Museum van Sint-Niklaas laat de 500ste verjaardag van de 
grootste cartograaf uit onze streken, gerard Mercator (gerard De Kremer, 
1512 – 1594), niet onopgemerkt voorbij gaan. zijn waardevolle nalaten-
schap wordt in de tentoonstelling Mercator Digitaal in een nieuw decor 
gepresenteerd: een interactieve tentoonstelling, die plaatsvindt tussen 
4 maart en 26 augustus, met toepassing van de hedendaagse computer- en 
projectietechnieken, naast authentieke stukken van onschatbare waarde.
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Dirk Hennebel kneedde de trip tot zijn huidige vorm, maar besloot aan het 

einde van vorig schooljaar om de fakkel door te geven met het uitdruk-

kelijk verzoek om hem hoog te houden. Leerkrachten Nederlands Maarten 

Van Looy en Stijn Verhaeghe werden bereid gevonden om de zware erfe-

nis op zich te nemen en in het begin van dit schooljaar uitte ook leerkracht 

geschiedenis Stefan De Bock zijn interesse om het project te ondersteu-

nen, zodat in september een definitief triumviraat gevormd werd om het 

programma voor ‘Ieper 2.3.’ uit te schrijven.

Een totaalproject
Vooreerst is het goed om weten dat onze uitstap naar de frontstreek geen 

geïsoleerd evenement is. Sinds Dirk Hennebel aan het roer kwam, is de ex-

cursie ‘slechts’ de bekroning van een heel project rond ‘De Groote Oorlog’. 

Sinds twee jaar wordt dat elk jaar letterlijk op gang geschoten met een 

‘educatieve voorstelling’ van eigen makelij: ‘Het schot van Sarajevo’. Hier-

in brengen leerkrachten en leerlingen gedurende een twee uur durend 

spektakel een bonte mix van wetenschappelijke lezingen, toneel, muziek, 

poëzie en film. Daarnaast wordt de uitstap grondig voorbereid in de lessen 

en behoort hij voor een deeltje ook tot de te kennen leerstof. Opvallend 

is echter dat dat niet alleen het geval is voor het vak geschiedenis, zo veel 

mogelijk collega’s proberen hun steentje bij te dragen. Dit maakt dat dat er 

op onze school weinig projecten georganiseerd worden die zoveel ruimte 

creëren voor vakoverschrijdende samenwerking als ‘De Groote Oorlog’. De 

voorbereiding gebeurt tot slot ook nog via de toneelvoorstelling ‘Ontploft’ 

die acteur en stand-upcomedian Beghijn Le Bleu al meerdere jaren op 

onze school komt brengen.

Pittige fietstocht door Flanders Fields
Zoals eerder gezegd, blijft de bekroning van dat alles wel de Ieperuitstap 

zelf. Die moest dus ook in zijn nieuwe outfit hoe dan ook een succes wor-

den en dat was geen sinecure. De vorige jaren brachten we immers stee-

vast een bezoek aan het ‘In Flanders Fields’ museum op de grote markt 

van Ieper, maar dat besloot met de grote herdenkingen van het jaar 2014 

in het vooruitzicht om een jaartje te sluiten voor grondige vernieuwing. 

Verder vielen de antioorlogsliederen van Alfred Den Ouden vorig jaar ook 

behoorlijk tegen door de slechte verstaanbaarheid, zodat er twee flinke 

gaten in het programma gevuld dienden te worden.

Voor de leerlingen die de frontstreek per fiets verkenden, voegden we het 

bezoek aan de gereconstrueerde Duitse loopgraven rond ‘Bayernwald’ toe. 

Op het eerste gezicht een vrij veilige keuze, omdat deze site al haar aantrek-

kelijkheid bewezen had voor de andere Iepergangers. De reden waarom de 

fietsers deze locatie echter nooit eerder bezochten, was omdat ze in verge-

lijking met de andere sites volledig aan de andere kant van Ieper ligt. Dit zou 

niet alleen een heel wat langere, maar ook een heel wat pittigere fietstocht 

met zich meebrengen, omdat Bayernwald in de uitlopers van het Heuvel-

land ligt, akelig dicht bij de Kemmelberg. We besloten het er – gewapend 

met een stevige dosis energierijke snacks – toch op te wagen en. Uiteinde-

lijk bleken lengte en niveau van de tocht perfect te passen bij de groep, al 

waren er weinigen die klaagden over de stevige flankwind in het voordeel 

en over het gegeven dat er uiteindelijk toch meer meters begaf dan bergop 

dienden gereden te worden. De stevige bui die we zowel met de groep op 

dinsdag als met de groep op donderdag te verwerken kregen, werd minder 

geapprecieerd, hoewel ze uiteindelijk de pret niet kon drukken.

Joe Strudwick: age 15
De leerlingen die de rondrit per bus maakten, kregen twee nieuwe onder-

delen op het programma. Een bezoek aan ‘Essex farm cemetery’ vlakbij Ie-

per en één aan het ‘Irish peacepark’ in Mesen. Als omgekeerde beweging 

5de jaar eN de groote oorlog

Vers bloed aan het front
Ergens ver, ver weg in de 20ste eeuw ontstond op onze school de traditie om een goede, ouderwetse ‘schoolreis’ 
naar de frontstreek van de Eerste Wereldoorlog te organiseren. Wijlen oud-leerkracht bernard Hellin was hierbij 
de grote bezieler. In de jaren 80 echter verloor de uitstap een beetje aan frisheid en verdween hij van het pro-
gramma, tot hij in de jaren negentig door leerkracht geschiedenis Chris D’Hondt een grondige poetsbeurt kreeg 
om dan uiteindelijk rond de eeuwwisseling onder te vleugels te belanden van leerkracht Engels en Nederlands 
Dirk Hennebel. Dit jaar nam een nieuwe ploeg de fakkel over. 

<<<
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voor de ontlening van ‘Bayernwald’, namen de niet-fietsers het bezoek 

aan ‘Essex farm’ over, daar deze locatie al flink wat jaren met aandacht be-

zocht wordt door de fietsers. Op deze plek schreef de Canadese arts John 

Mc Rae in mei 1915 zijn legendarische gedicht ‘In Flanders Fields’ na een 

hevig bombardement waarbij zijn goede vriend Alexis Helmer om het le-

ven kwam. Een tweede troef van de site is het graf van Joe Strudwick, die 

met zijn leeftijd van 15 jaar tot één van de jongste gesneuvelden van De 

Groote Oorlog behoort. Niet dat dat iets is om trots op te zijn, maar het 

zorgt er wel voor dat onze leerlingen die ondertussen zelf allemaal al 16 

of 17 geworden zijn, toch even extra stil worden en de absurde wreedheid 

van de oorlog beter gaan begrijpen.

De tweede vernieuwing, het bezoek aan het Iers vredespark met zijn op-

vallende, Keltische toren, kozen we vooral om de aanwezigheid van de 

Britse kolonialen in de oorlog te benadrukken. Ierland ligt natuurlijk nog 

altijd in Europa, maar ook uit de Afrikaanse en Aziatische kolonies werden 

massaal manschappen aangevoerd. Zo gebeurde bijvoorbeeld heel wat 

graafwerk bij de mijnenslagen door kolonialen. Ook de talrijke dug-outs 

waarin de geallieerden tijdens de tweede helft van de oorlog beschutting 

zochten, kwamen vooral door Chinese know-how tot stand.

Work in progress
Bij de evaluatie van de trip moesten we uiteindelijk concluderen dat toch 

niet alle vernieuwingen even sterk aanspraken. De klassieke bezoeken aan 

het Britse ‘Tyne Cot cimetery’ en het Duitse ‘Studentenfriedhof’ te Lan-

gemark wekten net als in het verleden nog altijd het meeste interesse. De 

vernieuwde fietstocht was zeker een succes, maar blijft weersgevoelig. Het 

bezoek aan Essex farm viel bij de leerlingen en collega’s wel behoorlijk in de 

smaak, hoewel het als tweede Britse kerkhof naast Tyne Cot Cimetery niet 

echt een must is voor het programma. Het Iers vredespark tot slot viel echt 

wel wat tegen, omdat er naast de mooie toren niet bijster veel te zien is en 

omdat het verhaal dat we er vertelden over de mijnenslag bij Wijtschate ei-

genlijk evengoed kan toegevoegd worden aan dat van ‘Bayernwald’. 

Daar ‘In Flanders Fields’ deze zomer heropent en daar het ‘Memorial Muse-

um Passchendale’ er prat op gaat om tegen volgend voorjaar een geheel 

nieuwe sectie over militaire bouwwerken te openen, blijft onze uitstap dus 

alleszins een work in progress.

Alles bij elkaar genomen zijn we eigenlijk best wel tevreden dat we op-

nieuw op een bevredigende manier de nooit-meer-oorloggedachte heb-

ben kunnen overbrengen aan een publiek van geïnteresseerde jonge 

mensen. Aan de andere kant blijft er toch altijd ruimte voor verbetering. 

Misschien maar best zo, bij een gebrek aan afwisseling loert de macht der 

gewoonte immers al om de hoek en het zou jammer zijn als er ooit een 

moment zou komen waarop ‘De Groote Oorlog’ als ‘gewoon’ zal worden 

ervaren.

MVL

oud-leerliNg frederiK gooSSeNS te gaSt

jazz leeft!
Iedereen die erbij was zal het geweten hebben. 
Niemand kan het nu nog ontkennen. Jazz leeft! 
Alles is Jazz of kan Jazz worden. 

Om maar enkele woorden uit het gedicht van 

Jules Deelder te citeren: “Jazz doet. Jazz laat. 

Uniek. Muziek. Grijpt bij de keel. Jazz knet-

tert. Knalt. Bezielt. Verrijkt. Zweept op. Bemint. 

Verleidt. Op weg. Altijd. Jazz was. Jazz is. Jazz 

blijft.”

Met evenveel enthousiasme en poëtische 

beeldspraak begeesterde oud-leerling Frede-

rik Goossens onze vijfdejaars, met zijn lezing over Jazz . Een lezing die 

aansloot bij de lessen esthetica. Hij bracht geen saaie, dode materie, 

maar met veel interactie en muzikale schwung gaf hij, als docent Jazz- 

en Popgeschiedenis aan het Conservatorium van Gent, een mooi en 

levendig overzicht.

De groten op een rijtje
Gaande van de pre-jazz met de blues, tot de vroege jazz van New Or-

leans, over de swing en de bebop, naar cool jazz tot free jazz en jazz-

rock, maakten we kennis met Toots Thielemans, Django Reinhardt, 

Chet Baker, Buddy Bolden, Louis Armstrong, The Original Dixieland 

Jazz Band, Glenn Miller, Duke Ellington, Dizzy Gilespie, Charlie Parker, 

Ornette Coleman, Miles Davis, Jef Neve, John Zorn... om er maar en-

kele paar te noemen.

En wie was er niet verrast de link te ervaren tussen jazz als muziekstijl 

en de beeldenden kunsten en literatuur? Pablo Picasso, Marcel Du-

champ, Paul Van Ostayen, Piet Mondriaan, Karel Appel, Hugo Claus... 

hun kunst is jazz ten voeten uit! Het plaatje klopte volledig.

Ik sluit graag af met een reactie van een leerling nadien: “Wauw! Het 

was kei-goed! Mijn mama zal er wellicht niet zo blij mee zijn, want nu 

wil ik volgend schooljaar, naast mijn nu al gevulde agenda, ook nog 

eens jazz volgen!”.

Een groter compliment kan onze gastdocent, denk ik, niet krijgen. 

Dankjewel Frederik Goossens, voor je aanstekelijke verhaal!

Ilse Van Caekenberghe
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Het KamP VaN 6SPw: déVoluy 

“de bergen doen iets 
met een mens”

Dévoluy? Dévolwie? bij de keuze van een tocht in 
alpengebied eind mei, moet een mens zeer omzich-
tig te werk gaan! (Carl Anthamatten, zermatt, 1869). 
Hoger gelegen paden zijn namelijk nog volledig on-
dergesneeuwd, wat de oriëntatie en het engagement 
zeer uitdagend kan maken. 

De klassieke Alpen- en Pyreneeënroutes zijn op dat ogenblik nog geen op-

tie. En zo kwamen we dan uit op een minder gekend verdoken pareltje: 

Dévoluy. Een prachtig desolaat kalksteenmassief 30 km ten noorden van 

het Zuid-Franse Gap. 

Na al die jaren te klimmen en te stappen was het opmerkelijk dat ik er zelf 

nog nooit was geweest. Bij de voorbereiding van deze tocht kwam ik dan 

ook niet veel te weten, wat het uiteraard nog meer uitdagend maakte. 

En het moet gezegd: het was avontuur! Soms hard, maar met een zwer-

vende mens in de bergen gebeurt er toch iets speciaals... Vooral véél 

vriendschap – keineig bedankt gasten. 

Bert De Gendt

reactieS VaN leerliNgeN 6SPw

”de zwaarste ervaring!”
< Schmikkelen in ‘den devoluy’. Cruesli met melkpoeder, bokes  

met al dan niet goeie salami, een soepke of twee en een pastaake: 

het eten bon!

< Zware momenten werden altijd beloond met een prachtig  

uitzicht. Wat een voldoening. Stappen in het midden van  

een onweer: te gek.

< Het kamp was gewoon superbon!

<  Het is zo anders, iets dat je nooit doet tijdens het jaar.  

Een groep vrienden onder elkaar, fantastisch!

< Het kamp was verre van een uitstapje; de ene keer bol je naar 

beneden in je tent, de andere keer moet je zwaar weer verduren, 

een uur later zweet je je een ongeluk, maar wat een ervaring.

< Dit is de zwaarste ervaring die ik ooit heb meegemaakt. Maar al 

het afzien is snel vergeten als je met je vrienden je tent opzet, 

samen kookt en uiteraard ‘weerwolven’ speelt. Supertocht,  

prachtgroep en onvergetelijke uitzichten. Sporties for life!

< Superzalig kamp, veel afgezien, maar zo zijn we nog een closere 

klas geworden

< Geweldige ervaring. Stappen in een sneeuwveld, 1000 meter 

stijgen met een zware rugzak was niet van de poes. En na 4 dagen 

pas een eerste café (mentale redding!).

< Na een lange tocht van 9 uur kwamen we aan een hut... met 

muizen. Sommigen hadden meer problemen met onze kleine 

knaagvrienden dan met hun loodzware rugzak. Veel lol gehad!
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We startten traditiegetrouw erg moeizaam. We 

moesten namelijk forfait geven voor onze eer-

ste wedstrijd tegen het Sint-Gertrudiscollege 

van Wetteren. Wegens uiteenlopende redenen 

waren verschillende leerlingen niet in staat om 

ons die middag naar de overwinning te ‘shot-

ten’, waardoor we niet aan een voltallig elftal 

geraakten. 

Oudenaarde: in de pan
Twee weken later waren we wel min of meer 

voltallig en moesten we het opnemen tegen 

het Atheneum van Oudenaarde. Deze ploeg 

had sinds dit jaar een gespecialiseerde voetbal-

afdeling. Bovendien speelden zij met enkele 

serieus uit de kluiten gewassen jongens wat 

onze eerder kleine, lichtvoetige spelers toch een 

beetje aan het twijfelen bracht. De oorspron-

kelijke vrees bleek echter onterecht, want met 

erg verzorgd ‘tiki taka-voetbal’ maakten we de 

tegenstander horendol. Ons veldoverwicht en 

technische superioriteit resulteerde dan ook in 

een verdiende 2-7-overwinning. Achteraf zou 

blijken dat deze ploeg eigenlijk niet meetelde 

in het klassement omdat ze te veel spelers op-

stelde die te oud waren. De wedstrijd was dus 

eigenlijk een maat voor niets, maar voor het ver-

trouwen en de groepssfeer was dit een absolute 

opsteker.

Maldegem: opgepeuzeld
Met enorm veel goede moed en zeer veel ver-

trouwen speelden we twee weken later tegen 

het Virgo Sapientiae Instituut uit Maldegem. 

Door onze eerdere forfaitnederlaag was deze 

wedstrijd erg belangrijk. We moesten uiteraard 

winnen, maar bovendien zou het doelpunten-

saldo doorslaggevend worden. We moesten 

met minstens vier doelpunten verschil winnen. 

Aanvankelijk leek dit een onbegonnen zaak, 

maar het goede voetbal uit de vorige wedstrijd 

werd schitterend voetbal. We tikten de jongens 

uit Maldegem van het kastje naar de muur en 

het doelpuntenfestival kon beginnen: 9-2. Wij 

dus overtuigend door naar de volgende ronde 

waarin we het zouden moeten opnemen tegen 

College der Paters Jozefieten Melle. Deze school 

moest echter forfait geven, waardoor we wel 

heel eenvoudig naar de kwartfinale van Oost-

Vlaanderen doorstootten.

Derby 1:  
met Daume-score over de sloot
Terwijl we in de vorige ronden voor ons on-

bekende scholen aantroffen, kregen we in de 

kwartfinale de Broeders (humaniora-afdeling) 

als tegenstander voor de voeten geschoven. In 

het theatermilieu waren deze twee scholen dit 

jaar 1 team, maar in het voetbalwereldje zou 1 

van deze 2 scholen plaats moeten ruimen voor 

de andere. Uiteraard zorgde deze Sint-Niklase 

derby voor een gespannen sfeer bij de spelers. 

De spelers van beide scholen kenden elkaar 

goed wat de wedstrijd toch een extra pigment 

gaf. In een gelijkopgaande wedstrijd opende 

uitblinker Jent Joris de score met een verrader-

lijk afstandschot. Mede dankzij onze sterke ver-

dediging en doelman en kapitein Nicolas Boon 

bleef de 0-1-score tot het einde van de wed-

strijd op het scorebord staan. Uiteraard was de 

vreugde erg groot en er werd reikhalzend uitge-

keken naar de halve finale.

In die halve finale volgde een nieuwe, nog be-

langrijkere ‘derby van Sint-Niklaas’. Dit keer stre-

den we met de Land- en tuinbouwschool van 

De Broeders, met enkele oud-bekenden in de 

gelederen, om de eer van ‘ploeg van ’t stad’. 

Nadat de wedstrijd verschillende keren was af-

gelast wegens de erbarmelijke weersomstan-

digheden, kon de wedstrijd uiteindelijk toch 

gespeeld worden.

Derby 2: met 9-8  
ten onder in de penaltyreeks
De Broeders startten verschroeiend en onze 

jongens leken wel verlamd door de zenuwen. 

Tijdens het eerste kwartier kreeg de tegenstan-

der verschillende erg goede mogelijkheden om 

te scoren, maar onze gelegenheidsdoelman, 

Robin Six, hield ons in de wedstrijd.

Net toen we beter in de wedstrijd kwamen 

scoorden De Broeders toch de openingstreffer. 

We waren een beetje aangeslagen, maar ook 

de tegenstander nam de voet van het gaspe-

daal en na een hoekschop scoorde Gaëtan Van 

SjKS-VoetBalPloeg 

alive and kicking
Met het EK in het achterhoofd – waar onze rode Duivels (alweer) uitblonken in het afwezig zijn – kijk ik toch wel 
heel tevreden terug op de campagne van onze eigen ‘SJKS-duivels’.
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Hecke de gelijkmaker. Dit was meteen ook de 

ruststand. Al bij al mochten we toch wel tevre-

den zijn met deze tussenstand.

De tweede helft startte veelbelovend voor ons. 

We wonnen de duels en ook de balcirculatie 

was veel beter. We kregen enkele kansjes en 

we namen de wedstrijd in handen. Alweer na 

een hoekschop, uitstekend getrapt door Toon 

De Rop, scoorde Ronald Meeus met hoofd de 

prachtige 1-2. Tegen alle verwachtingen in ston-

den we, niet eens onverdiend op een 1-2-voor-

sprong. Er was echter nog een halfuur te spelen 

en de druk van de Broeders werd groter. De 

grote kansen bleven echter uit, zodat we meer 

en meer in onze kansen gingen geloven. Een 

kwartier voor tijd maakte de Broeders de ver-

diende gelijkmaker, waardoor de wedstrijd op 

strafschoppen leek af te stormen.

Er volgden langs beide zijden nog enkele kleine 

kansjes, maar strafschoppen waren niet meer te 

vermijden.

Wat volgde was een thriller met immens hoog 

‘Hitchcock-gehalte’. Tijdens de eerste vijf straf-

schoppen leken we de bovenhand te nemen, 

maar onze laatste penalty werd spijtig genoeg 

gemist waardoor de score 4-4 werd. Vervolgens 

bleven de spelers van beide ploegen feilloos 

strafschoppen trappen. Uiteindelijk werd er 

langs onze zijde toch ééntje gemist en eindigde 

deze thriller op 9-8. Competitie afgelopen voor 

ons, maar wel na een schitterende campagne.

Dankjewel én warme oproep
Graag wil ik alle spelers, begeleiders en suppor-

ters een dikke proficiat wensen en bedanken 

voor hun inzet!

Ik wil afsluiten met een warme oproep voor 

alle leerlingen van het vierde en vijfde jaar met 

voetbaltalent om volgend jaar mee te bouwen 

aan een schitterende campagne. Het zou fan-

tastisch zijn, mochten we weer een echte voet-

baltraditie op het college kunnen opbouwen. 

ilias Benabdellah: “Ik vond het wel leuk om aan het schoolvoetbal mee 

te doen. We hadden een goede ploeg en we amuseerden ons erg goed. 

Spijtig genoeg viel ik uit met een blessure en kon ik de laatste wedstrijden 

niet spelen.” 

jent joris: “Ik vond dit jaar een geweldig jaar en dit had onder andere te 

maken met dat er weer een schoolvoetbalploeg was. Niet enkel omdat 

we voor onze schoolreputatie mochten spelen, maar ook zeker omdat we 

hierdoor mensen hebben leren kennen uit andere klassen en jaren. Be-

dankt voor de toffe ervaring.”

mathijs gerets: “We begonnen de voetbalcampagne zonder enige ver-

wachting, maar met heel veel ‘goesting’ en een goede sfeer in de groep. 

Dat heeft er zeker voor gezorgd dat we zonder enige moeite door de 

groepsfase zijn geraakt. In de kwartfinale tegen de Broederschool kregen 

we een tegenstander van een ander kaliber tegenover ons. Doordat het in 

de ‘kopkes’ allemaal goed zat en doordat we vochten voor elkaar hebben 

we ook die wedstrijd gewonnen. In de halve finale hebben we het ons-

zelf moeilijk gemaakt, maar door onze grote wil om te winnen kwamen we 

terug en waren we eigenlijk de betere. In de strafschoppenreeks lag het 

geluk spijtig genoeg bij de tegenstander. 

Daarnaast vond ik deze voetbalcampagne één van de leukste dingen 

die ik op het College heb gedaan. Zeker omdat we een erg getalen-

teerde en toffe spelersgroep hadden. Bij deze paar wedstrijden waren 

de leerkrachten bovendien geen leerkrachten, maar ‘vrienden’ waar-

mee we na de wedstrijd een pintje dronken om de overwinning te vie-

ren! Kortom het was een onvergetelijke ervaring!”

ronald meeus: “Na vorig jaar had ik de smaak al te pakken: een stevig 

potje voetbal met vrienden, zonder druk, maar met volledige inzet van 

de hele ploeg, inclusief de coaches. Het was zalig om ons zo te amu-

seren op de grasmat en op de koop toe nog mooie resultaten neer te 

zetten. Het zijn momenten om nooit te vergeten en ik denk dat ’t Col-

lege trots op ons team mag zijn!”

thibault Valcke: “Ik vond het voetbal in schoolverband eigenlijk zeer 

leuk. Dit kwam zeker omdat we met zo’n leuke groep speelden die bo-

vendien ook nog sterk en verzorgd voetbal bracht. Persoonlijk vind ik 

zelfs dat we toch tot in de finale moesten geraken. Ik ben ook blij dat ik 

de meeste van de wedstrijden mee hebben kunnen spelen. Spijtig ge-

noeg was dit niet altijd gemakkelijk te combineren met het werk voor 

school, maar in het geheel was dit een erg leuke ervaring.”

Dus twijfel niet om je begin volgend jaar in te 

schrijven voor onze ploeg!

De ploeg 2011-2012 
Spelers: Ilias Benabdellah, Nicolas Boon, Arno 

Creve, Jeffrey De Cock, Toon De Rop, Mathijs 

Gerets, Louis Huyghe, Jent Joris, Ronald Meeus, 

Robin Michaillof, Pieter Mistiaen, Lukas Poppe, 

Jarne Schepens, Robin Six, Soufian Toté, Geert 

Van den Berghe, Gaëtan Van Hecke en Thibault 

Valcke; begeleiders: Robby De Rudder, Vincent 

De Meyer; coach: Pieter Van Rumst

Pieter Van Rumst

tevreden en enthousiaste spelers
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Stilaan groeit het besef dat de jaarlijkse shows 

erop zitten. Het dansgewoel van enkel ogen-

blikken voordien maakt plaats voor een applaus 

en gejuich van blijdschap en misschien ook wel 

van opluchting. De handen gaan de lucht in, er 

wordt geknuffeld, choreografen worden in de 

lucht gestoken terwijl hun naam luid gescan-

deerd wordt. Onze directie staat er ook bij en 

het is duidelijk dat ook zij genieten en getuige 

zijn van de unieke groepssfeer. 

Op dergelijk moment kan je adrenaline inade-

men en dat doen wij als begeleidende leerkrach-

ten dan ook volop. We ademen zoveel mogelijk 

adrenaline in en kijken elkaar intussen aan met 

een blik die zegt: “Yes! We gaan er volgend jaar 

weer even hard voor!” En dan begint het afkic-

ken... Na de drukke weken van daarvoor voelt het 

toch een beetje raar. We horen het ook onze cho-

reografen vaak zeggen: “Ik ga Skairo nu missen” 

of “Ik ga in een zwart gat vallen.” 

Met nieuwe choreografenploeg 
in september van start
Het begint immers al in september. In de eerste 

week komen we al met alle choreografen van het 

jaar voordien samen. De dag nadien zijn er audities 

om dit team uit te breiden met nieuw talent. Het 

klinkt allemaal zo professioneel, maar deze leerlin-

gen hebben een serieuze verantwoordelijkheid. 

Een eigen choreografie maken, een groep leiden 

en motiveren, kleding kiezen, nadenken over een 

lichtplan en zoveel meer. Dat we jaarlijks al enkele 

meisjes moesten ontgoochelen zegt iets over het 

succes van Skairo op onze school. 

Onze nieuwe choreografen krijgen de nodige 

info om enkele dagen later te starten met hun 

eigen groep. Sommigen zijn nog ietwat onze-

ker, want hoe gaan ‘hun meisjes’ (of ‘jongens’) 

reageren en gaan ze het dansje wel leuk vinden? 

Heel wat vragen, maar dan komt die eerste les... 

en de tweede en voor ze het goed en wel be-

seffen staan ze vooraan op het podium als af-

scheidsnemendechoreografen. 

Na zes jaar trouwe Skairodienst
Magalie Smets, Helena Wouters, Eva Beeusaert, 

Iris Maes, Sofie De Rycke, Alessandra De Mulder 

en Melina Kommatas weten wat het is. We blik-

ken met hen terug op 6 jaar Skairo.

magalie: Ik heb meegedaan met Skairo vanaf 

het eerste jaar. De meeste meisjes deden dan 

wel mee met Skairo, het was leuk en je leerde 

direct ook nieuwe mensen kennen. In het derde 

jaar ben ik dan begonnen met zelf les te geven.

Helena: Toen het concept in het eerste jaar werd 

aangeboden, was ik er direct weg van. Ik dans al 

praktisch mijn hele leven en dat ik tijdens die lan-

ge middagpauze mijn favoriete hobby kon beoe-

fenen, sprak mij meteen aan. In het derde deed 

ik samen met Magalie auditie om choreograaf te 

worden. Dit lukte ons en we zijn tot het zesde jaar 

een dansend duo gebleven!

iris: Sinds het eerste middelbaar doe ik al mee 

aan Skairo. Mijn choreografes waren Bozena en 

Julie.

melina: ik begon in het eerste jaartje. Ik heb 

jammer genoeg wel niet altijd kunnen meedan-

sen, omdat skairo vaak samenviel met de voor-

stelling van mijn dansschool.

alessandra: Ik ben begonnen in het eerste 

middelbaar, ik ben jammer genoeg moeten 

stoppen vanaf het 3de tot het 5de omdat Ska-

iro Moves samenviel met de optredens van mijn 

dansschool. Dit jaar besloten Sofie en ik om als 

mooie afsluiter van onze middelbare carrière 

een jaartje les te geven bij Skairo.

Dankjewel Skairo
Een van de leuke dingen voor ons als leerkracht 

is ook dat je leerlingen ziet groeien, letterlijk maar 

vooral ook figuurlijk. Dansers worden lesgevers, 

lesgevers worden zelfbewuste choreografen. 

Dat is niet anders voor deze groep. Op de vraag 

of Skairo voor hen op persoonlijk vlak iets heeft 

betekent antwoorden ze het volgende:

melina: Skairo heeft me geleerd dat ik graag 

dingen creëer en creatief bezig ben. Het is su-

pertof om dan op de generale repetitie toe te 

kijken hoe de meisjes jouw dansje dansen. Dan 

ben je echt trots.

iris: Skairo heeft me heel wat stress bezorgd, 

dit door de enorme verantwoordelijkheid die 

je krijgt. Het heeft me geleerd om alles meer te 

relativeren, stress hebben lost niets op! Het is 

geen wereldramp als er iets fout gaat.

alessandra: Skairo heeft mij zeker veranderd, ik 

heb geleerd dat een compromis sluiten vaak de 

beste optie blijkt te zijn.

magalie: Toch wel, voordat ik zelf choreografe 

was, was ik eerder van het verlegen type. Ik 

sprak helemaal niet graag voor mensen en 

nam niet graag initiatief. Door les te geven is 

mijn verlegenheid toch wel enorm verminderd. 

daNSSHow ‘SKairo moVeS’ waS eeN Voltreffer

”School is meer dan studeren!”
6 mei 2012 omstreeks 21 uur. in de stadsschouwburg: het doek gaat dicht. Aan de ene kant staan iets meer dan 
280 dansers op het podium die er maar niet genoeg van krijgen en verder blijven dansen, aan de andere kant  
een uitverkochte zaal die luid applaudisseert. Een kippenvelmoment. 

<<<
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Soms, wanneer ik aan het roepen was tegen 

mijn groep tijdens de repetities, dacht ik wel 

eens bij mezelf “Ben ik dat?” want zoiets zou ik 

vroeger nooit gedaan hebben. Ik vind het nu 

zelfs leuk om de leiding te nemen. 

Helena: Doorheen de jaren lesgeven heb ik 

mijn ‘strategie’ ook wel verbeterd. In mijn dans-

school moet ik ook af en toe lesgeven en door 

aan een steeds moeilijkere groep skairoleerlin-

gen les te geven (lees: van een kleine, jongere 

groep van 10 meisjes naar een gigantische, even 

oude meisjes én jongens) werd het op de duur 

gemakkelijker, en begon ik er ook meer plezier 

uit te halen. 

Sofie: Skairo betekent zeker veel voor mij! Ik heb 

ingezien dat ik niet alleen een danseres, maar 

ook een choreografe kan zijn. Het gevoel dat je 

krijgt wanneer je je dansers ziet op het podium, 

na een heel jaar hard werken, is onbeschrijfelijk.

eva: School is meer dan studeren, bijna 300 gie-

chelende poppetjes die alles geven op een po-

dium is een hele prestatie!

Om nooit te vergeten
De naam ‘Skairo’ bestaat intussen acht jaar. In 

die tijd is er natuurlijk heel wat veranderd: van 

een kleinschalig optreden op de openschool-

dag gingen we naar een heuse show in het 

weekend van de openschooldag en intussen 

staan we reeds twee jaar op de planken in de 

stadsschouwburg. De naam ‘Skairo’ wordt in-

tussen dan ook volop geassocieerd met mooie 

momenten. Herinneringen om niet te vergeten.

Sofie: Het mooiste moment beleefde ik op het 

podium van Skairo Moves. Bij het begin van ons 

nummer begon de hele fanclub vanuit de zaal 

mijn naam te roepen. Ik zag mijn danseressen 

naar elkaar kijken en lachen. Dat gaf zo’n enor-

me boost. We hadden het nummer nog nooit 

zo goed uitgevoerd!

alessandra: Mijn mooiste skairoherinnering 

was voor mij het tweede optreden van Skairo 

Moves, bij het eerste waren er nog wat schoon-

heidsfoutjes door de stress maar bij het 2de was 

alles zoals het moest zijn.

eva: Elke finale van de voorstelling is een hele 

opluchting, alle stress loslaten en genieten!

melina: De finale in de afgelopen voorstelling 

was echt een kippenvelmoment voor mij. Het 

was een fantastisch gevoel om met alle dansers 

samen nog een laatste gloriemomentje te bele-

ven.

iris: Het mooiste skairo-moment is absoluut 

de show van het voorbije jaar! Het moment 

waarop de leraressen ons bedankten, maakte 

me enorm emotioneel. Gelukkig was Eva in de 

buurt! Op zo’n moment besef je pas hoe leuk 

het is om dansles te geven, hoeveel tijd en ener-

gie erin is gekropen en hoeveel liefde je er voor 

terugkrijgt van de meisjes. Er zijn een hele boel 

vriendschappen gegroeid tijdens Skairo.

magalie: Na de laatste finale was iedereen su-

perblij. Als het doek dichtging was iedereen 

nog aan het dansen. De jongens waren dan ook 

naar mij gekomen en ze hadden me in de lucht 

geheven en waren mijn naam aan het roepen. 

Ik was zo blij omdat ik ongelooflijk trots was op 

mijn dansers en ook omdat ik zag dat iedereen 

er enorm van aan het genieten was. Het was 

echt een moment van groepsvreugde. 

Helena: Mijn mooiste Skairo-moment was toch 

wel het woordje dat mevrouw Droessaert deed 

op het einde van dit Skairo-optreden. Aange-

zien dit mijn laatste jaar Skairo was, was dit voor 

mij een vrij emotioneel moment. Een laatste 

keer geëerd worden op dat podium, een extra 

momentje, als afsluiter van mijn laatste Skairo-

show. Ik ga Skairo enorm hard missen!

Skairo:  
de moeite waard
Met het enthousiasme dat er op onze school is 

voor Skairo, kan je bijna niet anders dan mee-

dansen. Voor wie nog twijfelt vroegen we onze 

laatstejaarschoreografen of ze Skairo aan ande-

ren zouden aanraden.

alessandra: Natuurlijk, je een heel jaar voor iets 

inzetten en een nummer zien groeien en mer-

ken dat alle puzzelstukjes uiteindelijk perfect in 

elkaar passen is een geweldige ervaring, als dan-

ser, maar zeker ook als choreografe!

iris: Absoluut! Het is een enorm leuke ervaring. 

Je leert een heleboel mensen veel beter kennen 

en houdt er talrijke vriendschappen aan over.

Helena: Ik zou het zeker aanbevelen aan ieder-

een op het College die graag danst. Skairo moet 

je niet doen omdat al je vriendinnetjes dat ook 

doen (en omdat je tijdens de middagpauzes 

warm zit, enz...) maar omdat je het graag doet 

en omdat je graag deel zou uitmaken van een 

echte dansshow. Een beetje beweging tussen 

urenlang op de banken zitten, is natuurlijk ook 

zeer gezond en verlossend.

Sofie: Ja, omdat het een superleuke ervaring is! 

Zeker het optreden in de stadsschouwburg is 

steeds enorm leuk.

melina: Zeker. Omdat het natuurlijk superleuk is! 

Wat is er nu fijner dan tijdens de middagpauze 

te kunnen dansen?

magalie: Ja natuurlijk, het is meer dan dansen 

alleen. Je moet misschien wel wat van je midda-

gen opofferen, maar je krijgt er veel voor in de 

plaats. Het optreden is altijd één van de hoog-

tepunten van het jaar. Je hebt ook gewoon heel 

veel plezier met je vrienden tijdens de repetities 
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en de voorstellingen. Skairo is één van de grootste pluspunten van onze 

school. Ik heb vrienden van andere scholen die jaloers zijn dat wij dit kun-

nen doen. Het zou dus dom zijn om er niet aan mee te doen. 

eva: Zeker en vast! Het is een ervaring die je schoolcarrière de kers op de 

taart geeft ;-)

Tips voor de volgende generaties
Ieder schooljaar nemen we ‘afscheid’ van een choreografen die afstuderen 

en altijd denken we ‘we gaan hen missen.’ Gelukkig staat er al een groep 

klaar om hen op te volgen. Voor hen hebben ze nog wat tips.

melina: Stop je eigen stijl in het dansje, dingen die typisch zijn voor jou. 

Dan is het sowieso goed.

alessandra: Na een jaartje les te hebben gegeven, heb ik ontdekt dat les-

geven niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Het is niet omdat je zelf iets van-

zelfsprekend vindt, dat andere mensen dat ook zomaar gaan vinden. Ik 

heb vooral geleerd om bij het aanleren van het dansje meer na te denken 

en de zaken die ik vanzelfsprekend vond eruit te vissen en er extra aan-

dacht aan te besteden. En hamer zeker vanaf het begin op plaatsen!

iris: Geniet ervan! Het jaar is voorbij voor je het weet.

Sofie: Probeer origineel te zijn, doe dingen die mensen niet verwachten. 

Zo zullen mensen jouw nummer kunnen onderscheiden van andere dans-

jes.

Helena: Zorg dat je altijd in orde bent met de sleutels van de zalen, de ra-

dio’s, enz. Als daar iets ontbreekt of iets niet in orde is, straf je eigenlijk niet 

alleen jezelf, maar ook alle anderen. Probeer ook origineel te zijn, kom naar 

buiten met iets verrassends!

magalie: Probeer er zoveel mogelijk van te genieten, want het is zo snel 

voorbij. En laat je dansers maar goed zweten tijdens de repetities. 

eva: Keep up the energy! 

Het laatste woord
Skairo is...

... een unieke ervaring die me altijd wel zal bijblijven. (Magalie)

... één van de belangrijkste redenen waarom ik dit jaar nooit zal vergeten! 

(Alessandra)

... dé College-uitlaapklep! (Eva)

... iets wat ik ga missen volgend jaar. (Iris)

... niet alleen dansen met je lichaam, maar ook met ideeën, samenwerking 

en vriendschap. (Helena)

... geweldig! (Sofie)

.. AWESOME! (Melina)

Hier sluiten wij ons graag bij aan. We wensen onze intussen oud-choreo-

grafen nog veel succes toe in de komende jaren en hopen hen in het  

publiek te zien zitten op een volgende Skairo Moves.

Annelies Droessaert

ScHooltoNeel SjKS

we gaan solo!
We hebben een heel lange traditie van school-
toneel op onze school. Voor dit grootse project 
hebben we jaren samengewerkt met onze bu-
ren (Heilige Familie) en de iets verdere buren 
(Presentatie). Vorig schooljaar werkten we samen 
met de broederscholen. Enkele keren hebben we 
ook al alleen een toneelstuk op de planken gezet. 
Volgend schooljaar gaan we opnieuw solo.

Waarom spelen we telkens samen met een andere school?

De oorsprong ligt bij het destijds niet-gemengde onderwijs. 

groter-gemengd draagvlak
In elk stuk zijn er steeds zowel jongens- als meisjesrollen; als jongens-

school hadden we dus een ‘handicap’.

De leerlingen kenden elkaar al van in het Collegestraatje dus waarom 

zouden ze dan niet samen toneel kunnen spelen? 

Het is voor zowel leerlingen als leerkrachten héél verruimend om eens 

over de ‘schoolmuren’ te kijken. De leerlingen krijgen vrienden bij van 

buiten de school en voor de leerkrachten is het heel interessant om te 

horen en te ondervinden hoe er op een andere school wordt gewerkt.

Een ander voordeel is dat het draagvlak, voor de vele taken, verruimd 

wordt.

Volgend schooljaar toch alleen
Het zal een grote uitdaging zijn om alles organisatorisch in orde te 

krijgen. Gelukkig hebben we in 2008 (Jesus Christ Superstar) en 2011 

(Romeo en Julia) al wat ervaring opgedaan. 
<<<



PODIUM

40 IC HOU JUNI 2012

De Broederscholen willen hun traditie in stand houden en zetten slechts 

om de 2 jaar een toneelproject op poten. Wij vonden het jammer om vol-

gend schooljaar onze leerlingen van de 3de graad in de kou te laten staan. 

Voor de leerlingen is het namelijk een enorme ervaring. Sommigen zie je 

tijdens het hele proces enorm openbloeien qua acteertalent maar ook ook 

op sociaal vlak ontbolsteren leerlingen.

De toneelfamilie!
Een aantal leerlingen werkten zowel vorig schooljaar (Romeo en Julia, 

alleen met onze school) als dit schooljaar (Leartje Toch, met de Broeder-

scholen): zij kunnen dus als de besten vergelijken. Hieronder enkele reac-

ties.

Voorbereidingen voor volgend schooljaar
De voorbereidingen voor volgend schooljaar zijn volop bezig. We hebben 

een regisseur, het stuk ligt al vast en de leerlingen schrijven zich in om au-

ditie te doen. Na de examenperiode wacht hen al een eerste ‘zenuwmo-

ment’ tijdens de workshops waar de regisseur de rollen zal verdelen.

Vanaf september beginnen de repetities op woensdag en zaterdag en dan 

is de trein echt vertrokken.

De regisseur? Het stuk?
Volgend schooljaar gaan we in zee met regisseur Simon De Vos. Simon is 

een jonge regisseur die al verschillende stukken regisseerde voor HetPaleis 

in Antwerpen en voor zijn eigen teathergezelschap Sermoen.

Simon koos het stuk ‘Christus wordt weer gekruisigd’ van Nikos Kazantzá-

kis. Het verhaal speelt zich af in een Grieks dorp waar een Passiespel opge-

voerd wordt. De rolverdeling van Christus en zijn apostelen wordt angst-

wekkende realiteit. Een aangrijpend liefdesverhaal met een rijke waaier aan 

thema’s die jong en oud zullen aanspreken: engagement, racisme, (moei-

lijke) keuzes maken, ...

De naam van de auteur zegt u niets? Toch wel, het is de maker van o.a. 

Zorba, de Griek!

Praktisch
Onze fantastische pr-ploeg brengt jullie zeker nog op de hoogte, maar 

schrijf nu reeds in je agenda: 

donderdag 17 januari 2013, vrijdag 18 januari 2013 en  

zaterdag 19 januari 2013 telkens om 20 uur en op  

zondag 20 januari om 15 uur  

in de Stadsschouwburg in Sint-Niklaas.  

jij komt toch ook?

Wim Vandervreken

“Vaak wordt er gesproken over de toneelfamilie. Daarmee worden dan die 

mensen bedoeld die bereid zijn ook hun kerstvakantie op school door te 

brengen. Dat zo een hechte groep wordt gevormd, hoeft geen betoog. Dit 

jaar werd de familie van vorig jaar aangevuld met leerlingen en leerkrach-

ten van de Broederschool. Op die manier maak je kennis met heel wat 

nieuwe mensen en het leven op hun school. Het is bijzonder hoe na ver-

loop van tijd één hechte, schooloverschrijdende groep wordt gevormd die 

samenwerkt om eind januari een schitterende toneelvoorstelling te kunnen 

opvoeren. Ik vond de samenwerking dit jaar het leukst, maar waarschijnlijk 

is dat gewoon omdat het nog vers in mijn geheugen ligt. Of het schoolto-

neel al dan niet een ‘soloproductie’ is, maakt dus eigenlijk niet veel uit: het is 

in beide gevallen iets dat je moet meegemaakt hebben.” 

Jeroen Hermans

“Laat ons duidelijk zijn, zowel ’Leartje Toch’ als ‘Romeo en Julia’ waren goed 

voor tonnen geweldige herinneringen. Toch zijn de twee laatste edities van 

het schooltoneel haast niet te vergelijken. De samenwerking met de Broe-

ders was perfect om totaal nieuwe mensen te leren kennen. Maar... rege-

lingen treffen met twee scholen is moeilijk, en, in mijn geval, werden mijn 

beste schooltoneelvriendjes degenen die ik elke dag tegenkwam in de gan-

gen van het College.

Toen we Romeo en Julia speelden, ‘klikte’ de groep veel beter aan elkaar en 

hadden we maanden later nog steeds contact. We leefden tijdens de kerst-

vakantie en de generale week bijna dag en nacht samen: erg bevorderlijk 

voor de sfeer! Eén grote familie! De keuze voor een nieuw soloproject lijkt me 

dus opnieuw het begin van iets moois.” 

Lies De Kimpe

“Het verschil tussen alleen spelen of met twee? Hmmm...

ik vond met onze school alleen spelen erg leuk omdat je dan mensen die je 

normaal gewoon voorbij loopt in de gang beter leert kennen.

Na de voorstellingen is het ook heel gemakkelijk om deze mensen terug te 

zien en zo worden vriendschappen gesmeed 

Het voordeel aan een co-productie is dat je mensen leert kennen die je an-

ders waarschijnlijk nooit had gezien.

Het is moeilijker om contact te houden met deze mensen en dat is wel jam-

mer, maar zodra je ze nog eens ziet, voel je weer die sterke toneelband 

Ik vind dat ‘solo’ en ‘met twee’ allebei hun voordelen hebben dus ik ben er ze-

ker van dat of we nu alleen spelen of met een andere school, het een schitte-

rende voorstelling zal worden en die goeie toneelsfeer aanwezig zal zijn.” 

Laure Lanoo
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De 25ste editie van deze olympiade Frans kon 

rekenen op een record aantal inschrijvingen. 

7.168 leerlingen namen deel, waarvan 76 en-

thousiastelingen uit het College. Blijdschap on-

der de leerkrachten Frans!

Toen bleek dat een 15-tal van hen daarenboven 

een superprestatie neerzetten, raakte de hele 

school in de ban van Olyfran. Opgetogenheid 

alom! 

De fakkel doorgegeven
Toch moet het gezegd: deze uitgelaten sfeer 

was ook enigszins geladen. Het warme contact 

met al die enthousiaste leerlingen herinnerde 

ons aan wijlen Jo Hermans (nvdr. Jo Hermans 

overleed in november 2011 – hij was tot dan de 

Olyfran-coördinator van onze school). Jaren en-

gageerde Jo zich vol overgave voor deze wed-

strijd. Enkele laureaten van nu hebben zelfs van 

hem les gehad. 

Bij het begin van dit schooljaar mailde hij ons 

nog “Ik zie wel, en met de grootste voldoening, 

dat een nieuw team klaar staat om de Olyfran-

fakkel over te nemen.” 

Na afloop van deze editie viel er weer een mail 

in ons postvak. Zijn vrouw stuurde ons dit be-

richt: “Het is leuk te lezen dat er zoveel deelne-

mers waren voor Olyfran, een wedstrijd waar Jo 

zo achter stond en telkens zo fier was als er leer-

lingen bij de besten waren.”

En of we samen met Jo fier zijn!

Sterke prestaties 
Bij de junioren (2de graad) waren er 3.220 deel-

nemers. Gemiddeld behaalden zij 52,32%. Onze 

school werd op de juniorwedstrijd vertegen-

woordigd door 65 leerlingen. Zij behaalden ge-

middeld 56,68%.

Voor de MAX-editie (3e graad) waren er 3.948 

deelnemers. Daar was het gemiddelde 56,74%. 

Onze 11 SJKS-deelnemers behaalden maar liefst 

gemiddeld 65,45%!

11 leerlingen werden echte toppers. Liesbeth 

Roelens, Julie De Munck, Emma De Beul, Mira 

Martens en Jasper Penneman en Charlotte Van-

denhove d’Ertsenrijck behoorden tot de 10% 

besten van hun categorie. Arno Creve, Kirsten 

Decommer, Viktor Van der Vinck en de broers 

Nicolas en Sébastien Moreau schopten het zelfs 

tot bij de 5% besten van hun categorie.

Maar de absolute top werd bekleed door 3 van 

onze leerlingen. Voor Frans zijn zij de fine fleur 

van onze school én van Vlaanderen. Bij de juni-

oren was dat lana Seys. Met 85% eindigde zij 

op de 8ste plaats van die 3.220 deelnemers! Bij de 

max-deelnemers behaalde lisa Van emelen maar 

liefst 89%! Zo eindigde ze op de 10de plaats 

van de bijna 4000 deelnemers! En naar goede 

gewoonte verklappen we ‘le clou du spectacle’ 

pas op het laatst: ‘la cour des grands’ was voor 

eline wittevrongel: zij won de eerste prijs! Met 

91% overtrof ze alle medekandidaten.

De fakkel zal blijven branden
Het succes van deze editie betekent een uitda-

ging voor de toekomst: nog meer leerlingen 

laten deelnemen. Tegelijk geeft het ons, leer-

krachten én leerlingen, heel veel zin om de fak-

kel brandende te houden. 

“L’impossible n’est pas français.” Hadden de 

woorden van Napoléon dan toch een grond 

van waarheid? 

Inge Callewaert,

coördinator Olyfran-SJKS

elise wittevrongel: winnares!
in de ban van olyfran

Wie midden mei op school was, heeft het allicht gehoord en gezien:  
voor de Olyfran-editie van dit jaar was er een dubbele reden tot feesten. 
Veel deelnemers en schitterende resultaten met een winnares als kroon 
op het Franse werk: Elise Wittevrongel.

olyfran:  
een echt avontuur!

Samen met enkele vrienden had ik deelgeno-

men aan de schriftelijke proeven op school. De 

afspraak was duidelijk: afgeven na een halfuur, 

zodat we daarna nog van onze woensdagna-

middag konden genieten. Het leidde echter tot 

een onverwacht resultaat. Ik was blijkbaar fina-

liste en moest dus naar de Universiteit van Has-

selt om een mondelinge proef af te leggen. 

Nederlands kruisverhoor als 
aperitief
Woensdagnamiddag 18 april vertrok ik met 

twee leerkrachten en twee medefinalisten naar 

Hasselt. Met de nodige en gekende vertragin-

gen van de NMBS kwamen we maar juist op 

tijd aan op de universiteit. Eerst moesten we 

naar een Nederlandse jury (om te testen of we 

wel echt Nederlandstalig waren). Dit was een 

echt kruisverhoor. Even later mocht ik dan naar 

binnen voor het mondeling Frans en moest ik 

plaatsnemen voor een zeskoppige jury. Dit was 

even stressen! Zonder enige voorbereiding, 

moest ik antwoorden op de vele vragen die op 

mij werden afgevuurd. Vragen over de inhoud 

van het schoolreglement, toekomstplannen en 

visie, verschil in scholen... Ik moest zelfs een pro-

duct aanprijzen! Een moeilijke terugreis zorgde 

ervoor dat we maar laat thuis waren. 

Een ervaring rijker
Op donderdagnamiddag 10 mei was er de pro-

clamatie in Brussel. Geen les voor mij! Opnieuw 

namen we de trein. Tegen alle verwachtingen in 

verliep de heenreis buitengewoon vlot! Buiten 

het afroepen van de volgorde van de finalisten, 

vond ik de proclamatie (door de vele speeches) 

maar saai en langdradig. De terugreis naar Sint-

Niklaas beloofde heel vlot te verlopen, maar... 

in plaats van op de trein richting Sint-Niklaas te 

zitten, zaten we op de trein richting Hasselt?! Ik 

vond deelnemen aan Olyfran een enorme er-

varing voor de ontwikkeling van mijn Frans en 

het was tevens een uitdaging om voor een on-

bekende jury te mogen spreken. Mijn resultaat 

is mede te danken aan de leerkrachten Frans die 

zich altijd enthousiast inzetten voor dit vak. 

Lana Seys, 4ECb 
<<<
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Olympiades bestaan in alle soorten en maten, 

ieder vindt wel zijn gading in het ruime aanbod. 

Sommige bestaan uit drie rondes, andere heb-

ben genoeg aan één schiftingsproef en een fi-

nale. De ene olympiade omvat een mondelinge 

proef, bij een andere moet je dan weer een 

pen hanteren. En in het hoogtechnologische 

computertijdperk kunnen tegenwoordig de 

schiftingsproeven zelfs elektronisch afgenomen 

worden. Voor de ene soort moet men in Gent 

zijn/haar kunnen demonstreren, voor de andere 

is een iets intensiever gebruik van onze bijzon-

der goed gecoördineerde spoorwegen vereist. 

Sommige olympiades zijn overduidelijk deels 

propaganda voor de sector waartoe het vak be-

hoort, andere beïnvloeden je subtieler.

Er bestaan olympiades voor: de wiskunde, de 

chemie, de biologie, de fysica, Latijn, Grieks en... 

Frans. (Vul dit lijstje indien nodig verder aan)

Terughoudend...
Ergens aan het begin van het tweede semester 

polste onze leerkracht Frans eens wie zin had 

om op een woensdagnamiddag een uurtje van 

zijn/haar vrije tijd op te offeren aan Olyfran. On-

danks onze enthousiaste leerkrachten, is – naar 

mijn mening – een vrij grote groep leerlingen 

veel te terughoudend: maar een klein deel van 

de leerlingen uit onze klas schreef zich in (om 

precies te zijn: twee; bovendien werd dit aantal 

nog gehalveerd door de tweede ronde van de 

wiskundeolympiade, die op dezelfde dag ge-

pland was). 

Behalve enkele praktische bezwaren zoals eer-

der geplande activiteiten, een enorme berg 

huiswerk of ontbrekende interesse voor het vak 

in kwestie, zie ik slechts weinig redenen om zich 

niet in te schrijven.

Jezelf eens testen
Belangrijker zijn echter de redenen om wel in te 

schrijven. Men kan zich inschrijven uit interesse 

voor Frans of de cultuur waaraan die taal onlos-

makelijk mee verbonden is. Persoonlijk vind ik 

dit wel vrij belangrijk: het zou niet in mijn hoofd 

opkomen om meer tijd te spenderen dan nodig 

aan iets wat me eigenlijk helemaal niet fascineert.

Vervolgens is het ook een goede methode 

om eens af te toetsen hoe het gesteld is met 

je niveau voor Frans ten opzichte van andere 

leerlingen uit verschillende scholen. Het grote 

voordeel: je hebt niets te verliezen. Niemand zal 

je verwijten een slecht resultaat behaald te heb-

ben; integendeel: je nam tenminste de moeite 

om deel te nemen. Het kan je eigenlijk enkel 

goed bevallen.

Bovendien leer je ook telkens bij en breng je de 

opgedane kennis in de praktijk: nieuwe woor-

den en uitdrukkingen, minstens een minuut 

lang praten over een onderwerp waarvan je 

eigenlijk zo goed als niets afweet, terwijl zes ju-

ryleden met gespitste oren luisteren en fouten 

trachten te ontdekken...

Ten vierde is het ook aangenaam om zo talrijk 

mogelijk deel te nemen: het kan bijzonder pret-

tig zijn om achteraf even na te praten en te dis-

cussiëren over de vragen. Want om het met een 

Frans spreekwoord te besluiten: plus on est de 

fous, plus on rit.

Lisa Van Emelen

Naar avignon!
Het zit er weer op, mijn 4de deelname aan 

Olyfran, ondertussen aan zijn 25ste editie toe. 

Tevens de laatste voor mij, aangezien ik dit jaar 

afstudeer aan het College.

Ik kan mij de eerste keer nog levendig herinne-

ren, zo samen met mijnheer Hermans op een 

namiddag op school voor de schriftelijke selec-

tieproeven van Olyfran. Vorig jaar vonden die 

voor de derde graad plaats in Antwerpen. Een 

echte belevenis was dat, zo op een avond met 

een groepje leerlingen naar de grootstad om op 

de banken van de universiteitsgebouwen van 

de Ufsia ons beste beentje voor te zetten om uit 

te blinken in het Frans. 

Ik hou van Frans
Voor mij is Frans niet alleen een prachtige taal, 

net zoals eigenlijk alle talen wellicht de meest 

tastbare belichaming van de grote diversiteit 

aan menselijke culturen, het is bovenal ook één 

van ónze landstalen én de taal van het prach-

tige Frankrijk en van 200 miljoen andere Frans 

sprekenden op de wereld. De taal ook van de 

meest verkozen vakantiebestemming voor ons 

Vlamingen en van één van onze belangrijkste 

handelspartners voor import en export.

Voor een zeskoppige jury
Bijzonder aan deze Olyfran-editie was voor mij 

dat ik kon doorstoten tot de finale. Naast de 

schriftelijke toets, volgde dan nog een monde-

linge toets. Eerst een gesprek in het Nederlands 

zodat duidelijk is voor de jury dat Frans niet de 

(of één van de) moedertalen van de kandidaat 

is. Vervolgens een gesprek met zes juryleden uit 

zowel België als Frankrijk. En als het onderwerp 

en het lot even mee zitten en je bent die dag 

goed uitgeslapen...

Werkstage in Frankrijk
Hoe bereid je een wedstrijd als Olyfran voor? 

Een taal leren begint van jongs af aan: naar an-

derstalige liedjes luisteren, films kijken, op va-

kantie mee luisteren en spreken, boeken lezen 

en natuurlijk zoveel mogelijk oppikken tijdens 

de lessen Frans. Wat in mijn geval ook erg veel 

geholpen heeft is een werkstage in Frankrijk 

toen ik zestien was. Dat waren twee weken 

hard labeur in een Bed & Breakfast, maar wan-

neer ik daarvan terugkwam voelde ik mij een 

halve Franse. Met dat verschil dat ik – net zoals 

de meeste Vlamingen – ook de Nederlandse en 

Engels gasten te woord kon staan.

Samengevat, ik heb genoten van al die keren 

Olyfran en blik nog regelmatig eens terug naar 

die boeiende leerkrachten die ervoor gezorgd 

hebben dat ik er bij kon zijn. Het was gewoon-

weg leuk en zoals met alle leuke dingen is mee-

doen belangrijker dan winnen. 

Dat er voor mij dit jaar nog de reis naar het Fes-

tival van Avignon aan verbonden is, is natuurlijk 

ook mooi meegenomen.

Eline Wittevrongel 

Plus on est de fous, plus on rit
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“2006 is het jaar van de nieuwe, digitale democra-

tie. Internet draait almaar meer rond inhoud van de 

gebruikers zelf.”1

Dit soort zaken heb ik de laatste twee jaar al-

maar vaker gehoord. Hoewel we ondertussen 

al bijna 2012 zijn en de grote fenomenen die 

uitgeroepen werden tot de manifestatie van 

een digitale democratie veel verder gevorderd 

zijn, blijven veel mensen in de illusie dat we een 

soort digitale democratie tegemoet gaan...

Web 2.0 en de grote revolutie
Met de komst en het steeds maar interactiever 

worden van diensten als (in volgorde) YouTube, 

Facebook en Google+, lijkt de digitale maat-

schappij een feit. Want dat is wat deze websites 

in feite doen: ze creëren een online maatschap-

pij, één waarin ze mensen willen doen profite-

ren van de voordelen van het internet, en hen 

tegelijk in contact brengen met elkaar alsof ze 

echt in dezelfde maatschappij leven.

Er is wel een gigantische ‘maar’: iedere maat-

schappij moet volgens een bepaald systeem in 

de hand gehouden worden, anders ontstaat er 

chaos en kan de dienst niet meer goed func-

tioneren. In het echte leven zijn dit de wetten, 

vastgelegd in bindende documenten. Online 

komt dit echter altijd neer op de willekeur van 

de administrators, vastgelegd in de ToS of 

‘Terms of Service’. En deze ToS vormen net het 

grote probleem.

Laten we Google+ even nemen als ultiem voor-

beeld van de problemen die inherent zijn aan 

‘moderne’ online maatschappijen (alhoewel 

vele zaken even goed op Facebook van toe-

passing zijn). De lezer moet hierbij wel in ge-

dachten houden dat indien iemand verbannen 

wordt van Google+, de persoon in kwestie vol-

ledige toegang tot zijn of haar Google Account 

verliest. Dit impliceert alle daaraan verbonden 

diensten, waaronder Gmail, Google Docs en an-

dere, die vaak heel belangrijk zijn voor de mo-

derne mens. Ik ken het verhaal van iemand die 

sollicitatiegesprekken heeft misgelopen omdat 

zijn e-mailadres het enige contactpunt was...

Zo is er bijvoorbeeld Google’s ‘real name policy’: 

iedereen moet zich registreren met zijn of haar 

echte naam, niet met een pseudoniem. Dit lijkt 

een redelijk, maar wat zijn de implicaties? Goo-

gle kan niet manueel de massa’s aan registran-

ten doorploegen om elke naam te controleren, 

dus gebruiken ze, naast een geautomatiseerd 

systeem dat verdachte namen opspoort, ook 

een knop waarop eender wie kan klikken om de 

naam in kwestie te rapporteren. Gevolg: al heel 

wat mensen, waaronder prominent blogster 

Violet Blue, liepen het risico permanent verban-

nen te worden omdat hun naam niet echt ge-

noeg ‘klonk’.2 Beroemdheden daarentegen, zo-

als Lady Gaga en 50 Cent, mogen dan wél weer 

hun pseudoniem gebruiken.3

Niet alleen is dit hypocriet, maar Google gaat hier 

voorbij aan situaties waarin mensen een pseudo-

niem moeten gebruiken. Zoals John Paul Stevens 

zegt: “Anonymity is a shield from the tyranny of 

the majority. It thus exemplifies the purpose [...] 

to protect unpopular individuals from retaliation 

– and their ideas from suppression – at the hand 

of an intolerant society. The right to remain ano-

nymous may be abused when it shields fraudu-

lent conduct. But [...] our society accords greater 

weight to the value of free speech than to the 

dangers of its misuse.”3

Normaal gezien heeft iedere gebruiker op Goo-

gle+ vier dagen tijd om zijn of haar naam te wij-

zigen. iNToIT, nog iemand die bekend is onder 

een pseudoniem, net als beroemdheden dat zijn 

onder hun artiestennaam, kreeg ook met deze 

melding te maken. Hij plaatste een deftige post 

op zijn Google+-account waarbij hij Vivek (Vic) 

Gundotra (Vic is het pseudoniem dat Gundotra 

op Google+ gebruikt, nvdr), Senior Vice President 

van Social Business bij Google, verzocht om we-

gens zijn bekendheid zijn naam en account te 

sparen. Gundotra heeft die post gelezen en iN-

ToIT werd nog geen acht uur erna geschorst van 

Google+, in plaats van vier dagen erna...

Een tweede onderdeel van de democratie van 

Google+, is hun beleid rond NSFW-inhoud (Not 

Safe For Work). In de ToS staat omtrent seksueel 

expliciete inhoud het volgende: “Do not distri-

bute content that contains nudity, graphic sex 

acts, or sexually explicit material. Do not drive 

traffic to commercial pornography sites. Your 

Profile Picture cannot include mature or offen-

sive content. For example, do not use a photo 

that is a close-up of a person’s buttocks or 

cleavage.”4

Opnieuw, op het eerste zicht lijkt dit normaal: ze 

willen niet dat Google+ verandert in een gore 
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pornozaak. Maar, opnieuw, wat zijn de implica-

ties? Dit soort beperkingen maakt het netwerk 

veilig voor kinderen. Iedere normale maatschap-

pij bestaat echter uit meer dan alleen kinderen, 

en wie gaat het veilig maken voor hen? Goog-

le+ blokkeert namelijk het minste wat ook maar 

refereert aan seks en in de meeste gevallen 

mag de auteur daarna ook zijn account vaarwel 

zeggen, met alle hierboven beschreven nade-

len. Er is daarnaast geen enkel mechanisme in  

Google+ waarmee mensen hun posts kunnen 

modereren en instellen dat het NSFW is, zoda-

nig dat enkel bepaalde leeftijdsgroepen het 

kunnen zien. Op die manier lijkt iedere seksuele 

inhoud een opzettelijke poging om jonge kij-

kers aan porno bloot te stellen.

De problematiek kan heel goed via dit citaat van 

Dark Pen worden aangekaart: “I’m tired of having 

my rights as an adult ignored. Sex exists. Naked 

people exist. Please grow up. It IS your service, of 

course. But honestly, if you only wanted to mar-

ket it to religious people and children, you should 

have told us that when you rolled it out.”4

Gedenk hierbij ook dat kunstenaars, schrijvers 

en andere artiesten zo ook in de problemen 

komen wat betreft artistieke expressie. Hoe zou 

Tom Lanoye’s Het Goddelijke Monster het doen 

volgens Google? Of de Allegorie van Bronzino? 

Of, misschien gepaster, Nineteen Eighty-Four 

van George Orwell, waar ook seksscènes in 

voorkomen hoewel Google zich duidelijk door 

dit boek heeft laten inspireren op vlak van cen-

suur? Stuk voor stuk kunstwerken die verwijderd 

zouden worden indien Google het voor het 

zeggen zou hebben.

Het hele concept van NSFW is trouwens in se be-

twistbaar. Dit wordt mooi geïllustreerd door vol-

gend citaat van Morgaine Dinova: “The concept 

of NSFW isn’t really helpful outside a single soci-

ety, and doesn’t really make sense in a worldwide, 

multi-national and multi-cultural setting. What 

G+ needs is topic classification, not imposing one 

nation’s set of value judgements on everything 

using some arbitrary scale.”

Conclusie
Er zijn nog mensen die, vrij terecht, werken vol-

gens het principe: “Don’t like it, don’t use it.” 

We hebben nog altijd de keuze om Google+ of 

Facebook te gebruiken of niet. Voorlopig is dit 

waar, maar voor hoelang nog? Hebben we niet 

al allemaal die knop gezien op diverse websites: 

“Connect with Facebook”? Hiermee registreert 

men een account op die site door die te verbin-

den met Facebook, zodat het opnieuw invullen 

van een formulier overbodig is. En is het ook 

niet zo dat steeds meer websites geen eigen 

systeem meer implementeren om gebruikers 

reacties te laten plaatsen, maar in plaats daarvan 

een Facebookplugin gebruiken? Hierdoor heb-

ben de administrators minder werk en wordt de 

reactie ook nog eens bekend gemaakt aan alle 

‘vrienden’. Hoelang nog vooraleer nagenoeg 

alle sites enkel nog maar ‘Connect with Face-

book’ en zogenaamde ‘Facebookfeeds’ gebrui-

ken om inhoud te plaatsen?

Sociale netwerken zijn een fenomeen dat alleen 

maar groter gaat worden, en voor het moment 

zijn ze ongeveer even sociaal als IngSoc. Met de 

toenemende nadruk en zelfs nood aan een ac-

count op minstens één sociale netwerksite in 

gedachten, is het “don’t like it, don’t use it” prin-

cipe dan wel nog houdbaar?

Een ding is zeker: zoals het er nu uitziet, ge-

bruiken Google en Facebook hun online maat-

schappij ter manifestatie van hun eigen, per-

soonlijke dictatuur. Uiteindelijk zullen er wetten 

moeten komen vanuit de democratie van de 

echte wereld om democratie op het internet te 

forceren, want uit eigen beweging lukt dit nooit. 

Zolang de sites zelf hun ToS, hun wetboek dus, 

mogen opstellen, is de digitale democratie on-

realiseerbaar. De internetmaatschappij vandaag 

is vergelijkbaar met onze maatschappij in de ja-

ren 1500, en we dreigen daarop terug te vallen 

als er niet snel iets gebeurt.

Jonathan Peck
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met collegedelegatie 
Naar BijloKe

Bach mag, 
ook op 
het college!

Tijdens mijn loopbaan in het 
middelbaar onderwijs had ik het 
geluk om les te krijgen van een 
paar leerkrachten die bezeten 
waren van klassieke muziek. Als 
doorwinterde missionarissen 
probeerden ze ons te overtui-
gen van de verhevenheid en de 
superioriteit van de muziek der 
oude meesters en dit zouden 
ze ons aan den lijve, ‘live’, laten 
ondervinden. 

Gevoelig voor zoveel bekeringsijver volgde ik 

hen gedwee, zo’n vijftal keer per schooljaar naar 

de Brusselse Muntschouwburg, waar ik in duis-

tere operakamertjes een eerste keer verliefd 

werd. Neen, aanvankelijk niet op de muziek zo-

als u nu ongetwijfeld denkt, maar wel degelijk 

op iemand van het andere geslacht. 

Verliefd!
Eén van de organiserende leerkrachten had 

het ondoordachte risico genomen zijn doch-

ters mee te nemen en toe te vertrouwen aan 

een meute puberende collegejongens die nog 

nooit van ‘gemengd onderwijs’ hadden mogen 

proeven. Ik had in de opera het voorrecht om 

pal naast één van deze schoonheden te belan-

den. Waar buitenschoolse activiteiten al niet 

goed voor waren! De liefde werd helaas niet be-

antwoord. Ongetwijfeld werd een eenvoudige 

jongen uit het Meetjesland niet goed genoeg 

bevonden voor de dochter van een leerkracht 

Nederlands, die overigens nogal sterk ijverde 

voor het gebruik van AN. Liefde mag dan blind 

zijn, doof is ze niet. 

In de opera had ik tijdens de opwindende 

gluursessies naar de buurvrouw mijn oren niet 

buitenspel gezet. Bij gebrek aan beter werd 

daarom een nieuwe liefde, die tot op vandaag 

<<<
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lingen-promoteam: bedankt Ellen Hylebos en Michelle Van Den Broeck. On-

dertussen werden we in de wandelgangen aangeklampt door onze heren 

directeurs, die deze ‘architecturale muziekavond’ voor geen goud ter wereld 

wilden missen. We zaten dus met de ‘drie bazen’ opgescheept, maar zij had-

den brachten zowaar een derde verrukelijk element het project in. U weet 

het misschien, waar deze drie samen plannen beramen (in refters, vergader-

zalen, ...), daar ontstaat er al gauw een... Bourgondisch complot. Ze stelden 

voor om in de Bijloke misschien... ‘ietskeeeee te gaan eten met de leerlingen’, 

als was het maar een eenvoudige lasagne. 

Was daar aan die concertzaal geen hypermoderne bistro verbonden, waar de 

catering verzorgd werd door een bekend restaurant in de Genste binnenstad: 

‘coeur d’artichaut’? Een telefoontje van Danny Van Royen en op vijf minuten 

was het avondmaal ook geregeld. En voilà, de liefhebbers van de betere Itali-

aanse keuken zouden, zelfs in vastentijd, ook aan hun trekken komen.

Achter de schermen
De avond zelf verliep vlekkeloos. We werden onthaald door een bijzonder 

rustige en opvallend bescheiden architect die de Bijlokesite als ‘zijn kind’ 

koesterde. Oswald Van De Sompel legde alles op jongerenniveau uit en 

nam ons mee naar enkele verborgen hoekjes in het hele complex: de reus-

achtige ondergrondse verwarmingssystemen; het vroegere auditorium 

waar de lijken werden ontleed, een luguber momentje waar we op de 

banken plaatsnamen waar 200 jaar terug sommige studenten geneeskun-

de door een flauwte werden getroffen. Tegen de verwachtingen in moch-

ten we de Bijloke backstage betreden. Een betonnen trapconstructie leid-

de ons enkele verdiepingen hoger. In een ruimte met prachtige lichtinval 

kwamen we oog in oog te staan met enkele artiesten van het Collegium 

Vocale Gent: stuk voor stuk musici die zonder meer als wereldtop worden 

beschouwd. Zullen we het sterrenfirmament ooit nog van zo dichtbij zien? 

Een letterlijk en figuurlijk hoogtepunt in het bezoek.

De lasagne in de bistro? Heerlijk. Het kader: modern en gezellig. De wijn, 

zeer lekker en aangezien de school de drank trakteerde, smaakte die nog 

pakken beter. Sommige leerlingen hadden wel nog last van een knorrende 

maag na de lasagne maar hun geurinstinct bracht hen tijdens een vrij mo-

mentje algauw naar de dichts bijgelegen friettent. Gent heeft zijn toeristen 

blijkbaar heel wat te bieden. 

voortduurt, in de Brusselse opera geboren: dit keer voor de muziek van 

componisten uit een lang vervlogen geschiedenis. 

gat in de Collegemarkt?!
Twaalf jaar later belandde ik zelf, op miraculeuze wijze, als leerkracht op een 

college. In deze school, u allen welbekend, gonsde het van de bedrijvigheid. 

Er gebeurde van alles en er werden op vrijwillige basis al heel wat activitei-

ten georganiseerd (toneel, Parijsreis, wedstrijden Frans, ...). Maar in de druk 

bezette activiteitenkalender van het College was er toch nog één groot gat 

in de markt: het jaarlijks aanbieden van een klassiek concert aan jongeren 

van 17-18 jaar. Daar zouden we wel eens verandering in brengen... 

Concerttickets voor 35 mensen reserveer je best... één jaar op voorhand. 

Zo namen we in april 2011 het risico, zonder te weten of er wel interesse 

zou zijn, om 35 plaatsen te reserveren voor een uitvoering van de Mat-

theüspassie in de concertzaal van de Bijloke te Gent, die op 29 maart 2012 

zou gedirigeerd worden door Philippe Herreweghe. Dit zou een unieke 

gelegenheid kunnen worden voor de leerlingen om de wereldberoemde 

Bach-interpretator Herreweghe aan het werk te zien. Juist voor de paasva-

kantie deed Vlaanderens meest beroemde dirigent zijn geboortestad Gent 

aan om een thuismatchke Bach te spelen; alvorens New York, Vic, Barcelo-

na, Amsterdam en Baden-Baden aan zijn dirigeerstokje te kluisteren. Klinkt 

aantrekkelijk, niet? Maar de vraag of we meer dan twintig pubers en een 

tiental leerkrachten warm zouden krijgen om net voor de paasvakantie 

drie uur naar muziek uit 1727 te gaan luisteren, bleef toch als een schaduw 

over ons mooie initiatief hangen. Enkele ingrepen leken nodig om het 

project wat meer ‘sexy’ te maken. Mooie dochters of gespierde zonen van 

leerkrachten als lokaas meenemen was hierbij nooit een denkpiste.

Uitleg van de architect
Waarom de avond niet wat open trekken naar een breder publiek? Gin-

gen we niet naar de Bijloke? Die unieke site in het ‘Gentsche’, vroeger een 

middeleeuwse ziekenzaal en stervenshuis, later leslokaal van de universi-

teit waar professoren anatomielessen inrichtten en vandaag wonderbaar 

kruispunt van oude en nieuwe architectuur. Wat als we daar een architec-

turale rondleiding in de wacht zouden slepen? Via architectenbureau Bjorn 

De Rouck, gevestigd in Ledeberg-Gent – eigenlijk gewoon de beste vriend 

van ondergetekende maar hiermee krijgt onze tussenpersoon ook wat 

gratis reclame – konden we de hoofdarchitect strikken die instond voor de 

jarenlange renovatie van de Bijlokesite. Architect Oswald Van de Sompel 

verklaarde zich met veel plezier bereid om tekst en uitleg te geven bij de 

renovatie van deze oude site. Met zo’n grote vis aan onze haak zouden we 

ook de architectuurliefhebbers strikken? Het oorspronkelijk plan was alvast 

grondig open getrokken.

Middeleeuwse muren, gevat in ultramoderne glaspartijen en op een zeer 

originele manier belicht. Dit kan alleen maar de Bijloke in Gent zijn.

Het concept bleek in september vorig jaar zo succesvol dat we binnen één 

week een 24-tal leerlingen bereid vonden om voor de paasvakantie richting 

Gent te trekken. De promotie voor dit evenement werd dan ook verzorgd, 

niet door de leerkrachten, ere wie ere toekomt, maar door een stijlvol leer-
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Muziek voor de eeuwigheid
En dan, de Mattheüspassie van Johann Sebastian Bach: het grootste 

muzikale bouwwerk in de muziekgeschiedenis. We werden over-

spoeld door drie uur dramatisch koorwerk, verhalende recitatieven en 

meditatieve aria’s. De wondermooie koralen bezorgen mij persoonlijk 

altijd tranen in de ogen. Betekent ‘passio’ niet dat we net als Christus 

zelf doorheen het zinloze lijden moeten gaan? De leerlingen hadden 

een boekje waardoor ze de muziek en de tekst konden volgen, voor-

zien van muzikale en historische commentaar: een welkom houvast 

voor dit toch wel zware stuk. En Philippe Herreweghe is als muzikaal 

vertolker enig in zijn soort: de ene keer heel dicht en bijna swingend 

dirigerend tussen de solisten, de katheder eenzaam achterlatend. De 

andere keer als toehoorder zittend en mediterend aan het luisteren 

naar de prachtige aria ‘Komm, süsses Kreuz’. Dirigeren op zich kan ook 

al kunst zijn. 

Een zware avond voor de leerlingen, dat wel. Maar achteraf toch 

veel lovende reacties. ‘Ik ben blij dat ik mee geweest ben!’: een veel 

gehoorde reactie uit ons jong publiekje. Ongetwijfeld zal de muziek 

bij de leerlingen nog wat wat moeten doordringen, maar het zaad 

van de klassieke muziek is op die 29ste maart in jonge en vruchtbare 

grond gevallen...

Twee dagen later zal Herreweghe in de internationale pers en in New 

York hoge ogen gooien met detzelfde uitvoering van de Mattheüs-

passie. Herreweghe oogst bij het Amerikaanse publiek een staande 

ovatie van 10 minuten. Wij mochten dit alles twee dagen vroeger 

beleven. ‘Als er over duizend jaar nog muziek weerklinkt, dan hoop ik 

dat het de Mattheüspassie van Bach zal zijn’, zo stelt de Nederlandse 

auteur Maarten ’t Hart. Hopelijk krijgt Maarten gelijk. En wij, wij geven 

alvast de pijp nog niet aan Maarten. We kijken al uit naar volgend jaar. 

Wat zouden we graag een vervolg breien aan dit initiatief. In 2013 valt 

er in de Bijloke in ieder geval weer heel wat te beleven. Als het niet 

zou lukken om opnieuw wat leerlingen warm te maken om van klas-

sieke muziek te proeven dan... ‘setzen wir uns mit Tränen nieder’!

Tot hoors,

Frédéric Caulier

de matteuspassie:  
een muzikale 
buitenkans

Op donderdag 29 maart 2012 kregen enkele leerlingen  
de unieke kans om de Matteuspassie bij te wonen in 
de bijloke gent. Ik was er snel bij en had geluk want 
de kaarten waren in een mum van tijd uitverkocht! 

Visuele effect
Toen we aankwamen 

op de gigantische site, 

kregen we eerst een 

interessante uitleg van 

de architect Oswald 

van De Sompel over de 

rijke historiek van de 

gebouwen. We kregen 

een knap staaltje van 

moderne architectuur te zien dat een visuele en ruimtelijke verbinding 

vormde tussen de 13de en 19de eeuwse gebouwen zonder dat de eigen-

heid van de historische gebouwen teniet gedaan werd. Wat vooral opviel 

was de strakheid, de grote open ruimten en het glaswerk zodat het visuele 

effect gecreëerd werd dat je precies buiten stond. 

Na de rondleiding en een smakelijke lasagne in het restaurant van de Bijloke 

konden we naar de grote concertzaal om vol afwachting de Matteuspassie 

van Johann Sebastian Bach te aanschouwen, te beluisteren. 

Dit muzikale meesterwerk werd nieuw leven ingeblazen door het Colle-

gium Vocale Gent met Phillipe Herreweghe als dirigent. De hele opvoering 

werd in Bachs moedertaal gebracht: Duits. Gelukkig hadden we een boek-

je met het volledige script gekregen zodat we mee konden volgen wie 

wat zong met een vertaling erbij én een muzikale interpretatie. Het was 

duidelijk dat naast de tekst de muziek toch wel centraal stond. Het drama, 

de emotie, het lijden van Christus kon niet beter omvat worden dan in de 

muziek en het uitmuntende gezang. 

Ontroerend
Ik denk dat wel de hele zaal kippenvel kreeg wanneer de snijdende woor-

den (Laß Ihn kreuzigen!) weerklonken en de climax bereikt was: “Eli, Eli, 

lama sabachtani?”(“Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”) net 

voor Christus stierf aan het kruis. Dit kon niemand onberoerd laten. Ieder-

een was duidelijk onder de indruk en kon niet ontkennen dat dit een heel 

uitzonderlijke, unieke ervaring was. 

Het was een meesterlijke uitvoering van een uniek werk!

Rani Burm, 6LWia

Herreweghe in volle actie
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“België?”, vroegen velen. “Wat wil je in België 

gaan doen? We wonen dicht bij de Nederlandse 

grens. Waarom dan naar België gaan?” Nou ja 

– dat klinkt wel logisch. Dus eens kijken wat de 

leerlingen denken...

Onbekende buur
“Wat weten jullie eigenlijk over België?” De leer-

lingen zwijgen. “Mmmh, geen idee!” Gelukkig 

ben ik voorbereid en laat verschillende plaatjes 

zien: Ah, ok – sommige dingen zijn dan toch 

bekend. Natuurlijk, België staat voor frietjes, 

pralines, wafels en bier. Ook het Atomium is bij 

sommigen nog bekend – maar wie Albert II, 

Elio di Rupo of Herman van Rompuy zijn weet 

niemand. Nee – Belgen die ook in Duitsland 

bekend zijn, bestaan volgens de leerlingen niet. 

Ook waar welke taal in België wordt gesproken 

kan alleen een enkeling zeggen. 

Maar dat blijkt niet nadelig te zijn: Nu zijn we al 

drie jaar in België geweest en elk jaar hebben 

we meer dan twintig leerlingen uit verschillen-

de groepen die vrijwillig besluiten om een paar 

dagen in SJKS in Sint-Niklaas door te brengen, 

het buurland en zijn taal beter te leren kennen 

en ook een gast in Emmerich te ontvangen.

Jij, gij, u, ...
Na de uitwisseling hebben de leerlingen dan 

altijd veel over België te vertellen, over politiek 

gaat het maar weinig maar ze hebben andere 

belangrijke dingen geleerd: ze hebben een in-

druk gekregen van verschillende Vlaamse ste-

den, kennen de lekkere bicky-burger, hebben 

een mening over de dikke Belgische frietjes, 

kennen het een of andere bier van naam en 

smaak, kunnen in het Vlaams vloeken, hebben 

witloof, stoofvlees en paardenvlees gegeten, 

weten dat er in élk klaslokaal in België een be-

amer en een computer is... Maar één ding heb-

ben ze nog steeds niet begrepen: Waarom de 

Belgen soms jij, gij en u tegen dezelfde persoon 

zeggen. Dat blijft een raadsel!

Het zijn de kleine dingen  
die het doen
Het zijn vooral de kleine dingen die je in zo’n uit-

wisseling oppikt en die je dichter bij een land en 

zijn cultuur brengen. En dat maakt het ook zo 

leuk: je ontmoet iemand die net zo oud is als jij, 

ongeveer dezelfde interesses heeft en je door je 

gewoon mee te nemen iets van zijn land laat zien. 

Dat maakt het volgens mij zo spannend en zorgt 

ervoor dat ik me elk jaar weer op de uitwisseling in 

het kleine, ‘onbekende’ buurland verheug!

Astrid Haumer 

lerareS aStrid Haumer uit emmericH – uitwiSSeliNgSProject 5de jaar

een uitwisseling met België?  
waarom in ‘s hemelsnaam?

bij ons op school – in Sint-Willibrord in het Duitse Emmerich – hebben we al een uitwisseling met Engeland, 
Frankrijk en Polen. Vooral die met Engeland en Frankrijk zijn heel populair. Er is er ook eentje met Nederland 
geweest maar de partnerschool wilde op een bepaald moment gewoon niet meer doorgaan. Toen hebben we 
besloten om geen nieuwe Nederlandse partner maar een school in belgië te zoeken. 

Astrid Haumer

emmerich
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Na de busrit richting België, was de vreugde van het weerzien met onze 

uitwisselingspartners die ons in maart bezocht hadden natuurlijk groot. Bij 

koffie en een versnapering stelden we de eerste vragen en kregen we de 

eerste indrukken over het leven in België. 

Daarna gingen we op weg naar de bowlingzaal, konden we genieten van 

de Belgische frietjes en brachten we de avond door bij onze gastfamilies.

zingt u even Nena voor mij aub
Op donderdag leerden we, na een gemeenschappelijk ontbijt op school, 

Sint-Niklaas kennen via een amusante stadszoektocht, gemaakt door onze 

gastheren en -dames. Bijna alle Sint-Niklase marktbezoekers reageerden 

vriendelijk op onze vragen naar typisch Belgische scheldwoorden of mop-

pen of op onze vraag om 99 Luftballons van Nena te zingen of te dansen. 

Nadat de geplande picknick door het slechte weer naar binnen moest 

worden verplaatst volgden we in de namiddag de lessen op school mee.

Naar A’pen of naar gent
Op vrijdag stond het hoogtepunt van ons verblijf gepland: in twee groep-

jes ging het richting Antwerpen of Gent waar we volop van de geschiede-

nis en de sfeer van die twee steden konden proeven. 

Natuurlijk namen we ook de tijd om Belgische wafels of frietjes te eten of 

om tijdens het flaneren door het stadscentrum te zorgen voor typische 

Belgische pralines voor het thuisfront. 

Terug in Sint-Niklaas was het tijd voor een ‘Poolparty’ bij een Belgische 

gastfamilie. We leerden elkaar steeds beter kennen. We hebben natuurlijk 

ook veel gelachen, gedanst en samen gevierd. Daarom was de stemming 

de volgende dag bij het gemeenschappelijk spaghettimaal op school ook 

bedrukt toen zowel de leerlingen als gastfamilies plots beseften dat we 

mekaar binnen luttele minuten ‘Auf Wiedersehen’ moesten zeggen...

Nach der Busfahrt nach Belgien zu unseren Austauschpartnern, welche uns im 

März diesen Jahres besucht haben, war die Wiedersehensfreude beim Empfang 

mit Kaffee und Kuchen natürlich groß. Nach den ersten neugierigen Fragen 

über Familie, Landeskunde und Sitten der Belgier machten wir uns auf den Weg 

zum Bowlen bzw. Billard spielen. 

Anschließend gingen wir wahlweise in die Stadt Pommes essen oder zu den 

Gastfamilien nach Hause.

Am Donnerstag lernten wir nach dem gemeinsamen Frühstück in der Schule 

Sint-Niklaas durch eine von Schülern gestellte, amüsante Stadtrallye kennen. 

Nahezu alle Passanten reagierten freundlich und interessiert auf unsere Fragen 

nach typischen flämischen Schimpfwörtern oder Witzen, sowie auf unsere Bitte, 

uns 99 Luftballons von Nena vorzusingen und vorzutanzen. 

Nachdem das geplante Picknick wegen des Wetters in der Schule stattfinden 

musste, nahmen wir noch am regulären Unterricht teil.

Am Freitag stand uns der Höhepunkt unserer Reise nach Belgien bevor: In zwei ge-

trennten Gruppen fuhren wir mit dem Zug entweder nach Antwerpen oder nach 

Gent, wo wir die Geschichte und die Atmosphäre der beiden Städte erkunden sollten. 

Aber natürlich blieb auch noch Zeit um belgische Pommes und Waffeln zu es-

sen oder einen kleinen Stadtbummel zu unternehmen und auf diesem Weg ty-

pische belgische Pralinen für die Daheimgebliebenen zu kaufen. 

Wieder in Sint-Niklaas angekommen, machten sich alle am Austausch teilneh-

menden Schüler auf den Weg zur Poolparty bei einem Belgier zu Hause. Neben 

dem Vertiefen der Freundschaften wurde natürlich viel getanzt, gelacht und 

gemeinsam gefeiert. Wie betrübt die Stimmung auf einmal war, als sowohl die 

Schüler, als auch die Gastfamilien beim Mittagessen am Samstag in der Schule 

bemerkten, dass es in wenigen Minuten ’Tot ziens!‘ heißen musste...

leerliNge emma tetScH uit emmericH

Belgienaustausch 2012

emmerich
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uit de dagBoeKeN VaN roBBe eN marie – 3lb

deventer: door Belgische bril
Heen 

Maandag 30 januari 2012: buffelen
Vandaag start de uitwisseling met Deventer, eindelijk kunnen we vertrekken! 

Ergens onderweg, tijdens een korte plaspauze, konden we nog een sneeuw-

ballengevecht houden. De sfeer zat er duidelijk in! In Deventer aangekomen 

mocht onze bagage in een duf materiaalhok. Nog steeds geen spoor van 

onze Nederlandse vrienden. De heer Van Zomeren – de Nederlandse leraar 

– had alvast enkele flauwe Belgenmoppen in petto en verzekerde ons dat 

we de volgende dagen zouden ‘buffelen’. Joepie, dacht ik, want dat leek me 

iets leuks, maar helaas bleek het ‘hard werken’ te betekenen. We werden uit-

genodigd iets te gaan eten in het ‘Burgerweeshuis’, een nostalgische kroeg 

met aan de muur ontzettend veel foto’s van muzikanten uit vervlogen tij-

den en een gezellige drukte. Hier zaten onze uitwisselingspartners ons op 

te wachten. Na het handjes schudden en de kennismaking met onze eigen 

Nederlander, kregen ook wij nog iets lekkers te eten. Hoog tijd om de stad 

Deventer in te trekken voor de fotozoektocht. Eens uit het oog van de leer-

krachten, hebben we ook eens geproefd of ze in Nederland wel frieten kun-

nen bakken en lekkere snoepjes hebben. Aan het busstation namen we de 

bus terug naar ‘Het Stormink’ – dat is de naam van de school van onze uit-

wisselingspartner – en samen met onze bagage werden we dan opgehaald 

door onze gastouders. Mijn eerste indruk over vandaag, de uitwisseling en 

de Nederlanders is eigenlijk heel positief. Ik werd hartelijk ontvangen door 

Cas en zijn familie. Na het eten speelden we nog een spelletje op de Play 

station en ik heb die nacht lekker geslapen in mijn nieuwe bed.

Dinsdag 31 januari: workshops
De wekker ging om kwart over 7 en het ontbijt stond al klaar. Onze lunch 

mochten we zelf klaar maken zodat het snel tijd was om naar school te 

vertrekken. Op school moesten we verzamelen in de computerklas. We 

kregen informatie over reclame en een lezing i.v.m. marketing door ie-

mand die er echt wel veel van af wist. Oef, gelukkig voor mevrouw Van 

den Berghe, want die had haar stem in Vlaanderen achtergelaten. Dan kre-

gen we even een korte pauze en startten we met het activeren van ons 

wiskundig brein. De workshop van mevrouw Droessaert ging over wis-

kundige vormen in logo’s en we mochten nadien ook zelf aan de slag. De 

opdracht: zelf een product en een merknaam te verzinnen, een slogan be-

denken en een logo te maken. Omstreeks 15 uur mochten we de school al 

verlaten. Bij Cas thuis werd ik verwend met pannenkoeken en ’s avonds zijn 

we nog naar de bowling geweest met enkele klasgenoten van Cas. Leuk 

hoor, het bevalt mij wel in Nederland.

Woensdag 1 februari:  
de aanrijding en een prachtige beeldentuin
Opstaan, ontbijten... en opnieuw met de fiets naar school. Vandaag liep 

het niet zo vlot: niet alleen omwille van de Siberische temperaturen, maar 

ik werd op een oversteekplaats voor fietsers aangereden door een wagen 

die zeer snel naderde. De mensen in de auto’s rondom mij stopten onmid-

dellijk. Maar wat was ik blij dat onze leerkracht, mevrouw Van den Berghe, 

op dat ogenblik ook net voorbij kwam gereden. Ik was echt geschrokken 

en was compleet van de kaart. Ik mocht verder met de auto naar school en 

kon gelukkig even bellen naar mijn ouders. Ik mocht op school nog even 

bekomen met een kopje thee. Ik heb veel geluk gehad, het had veel erger 

kunnen zijn. Het verdere dagprogramma kon ik mee volgen en ik kon mee 

op de bus richting Nationaal park ‘De Hoge Veluwe’. We bezochten daar 

enkele musea, het ene al wat leuker dan het andere. Vooral de beeldentuin 

van het Kroller-Müller Museum was de moeite waard. Zoals een echte VIP 

werd ik in de late namiddag met de auto terug naar huis gebracht zodat 

ik al voor Casl thuis was en tijd had om even met zijn kleine broer te spe-

len. Na een deugddoende douche waren we klaar om terug naar Deventer 

stad te trekken waar we in de pizzeria hadden afgesproken met de mees-

ten van de klas. Om 22 uur zijn we terug naar huis gekeerd en direct gaan 

slapen. Het was een bewogen dag voor mij.

Donderdag 2 februari
Vandaag moest ik al afscheid nemen van mijn gastgezin waar ik zeer 

goed ontvangen werd. Ja, mooie liedjes duren niet lang... We werden 

met de auto naar school gebracht, want de bagage moest terug mee en 

op school hadden we eerst nog een hartverwarmende sportvoormid-

dag. Ons team heeft goed gescoord tijdens deze activiteit. Na nog een 

wedstrijdje touwtrekken Nederland-België, dat jammer genoeg door de 

Nederlanders gewonnen werd, en een leuke groepsfoto was het tijd om 

terug naar school te keren en de ijzige kou te trotseren. De Nederlanders 

waren al volop aan het dromen over een mogelijke Elfstedentocht. We 

hebben nog genoten van de plaatselijke gastronomie (hmm...) en een 

frisse neus gehaald aangezien de bus wat op zich liet wachten. Na een rit 

van een uur of drie stonden onze ouders ons al op te wachten aan onze 

school, benieuwd naar onze enthousiaste verhalen over ons Nederlands 

avontuur. Nu kunnen we beginnen aftellen naar de dagen wanneer onze 

nieuwe vrienden naar België komen.

Robbe Pauwels

deventer



INTErNATIONAAl PrOJECT

IC HOU JUNI 2012 51

en weer

Dinsdag 27 maart:  
weerzien onder aangenaam lentezonnetje
Hoi, liefste dagboek,

Omstreeks 12 uur vanmiddag wachtten we ongeduldig de Nederlanders 

op aan de Grote Markt! Iedereen keek ernaar uit, dus het beloofde een fijn 

wederzien te worden! Als echte gentlemans droegen de Vlaamse jongens 

de bagage van de Nederlandse meisjes naar de Collegekerk en vervolgens 

beklommen we de 88 trappen richting Anton van Wilderodezaal. Toen we 

alle broodjes en drankjes verorberd hadden, was het tijd om onze gasten 

kennis te laten maken met Sint-Niklaas. Vooraf waren de leerlingen van 3Lb 

in groepjes verdeeld en moesten we iets voorbereiden over Sint-Niklaas 

(bijv. het Mercatormuseum, ‘de shopstad’, de culinaire specialiteiten...) Op 

deze manier konden de Nederlandse leerlingen kennismaken met onze 

stad en onze ruim 200 jaar oude school bezichtigen. Dan analyseerden 

we tijdens de workshop Engels enkele leuke reclamespotjes. Voor het half-

uur dat ons nog restte, brainstormden we over hoe we het reclamespotje 

(over het product dat we in Deventer bedacht hadden) zouden aanpak-

ken. Wanneer het belsignaal rinkelde, vertrokken we met enkele vriendin-

nen naar ‘de Foubert’ voor een lekker ijsje, want de lentezon was van de 

partij! Wat een zalig weertje hier in tegenstelling tot de ijzige koude in 

Deventer enkele weken geleden. Thuis aangekomen gaf ik Annick een 

rondleiding in ons huis en maakten we ons klaar voor de atletiektraining. 

Ze kon het looptempo goed volgen en lag goed in de groep, dus was het 

leuk haar met ‘mijn’ sport te leren kennismaken. Ik liet haar natuurlijk ook 

kennismaken met mijn familie en na een beetje tv-kijken en een babbel 

gingen we slapen! ‘Welterusten’.

Woensdag 28 maart: 
stappen en shoppen
Dag dagboek

Met (een beetje) een bang hart fietsten we vanmorgen naar school. 15 km 

wandelen? Nou, dat is best veel! Met de nodige voorraad koekjes, drank 

en muziek zetten we de Broederlijk Delen-voettocht in. Maar als de sfeer 

erin zit, valt 15 kilometer wel mee; je hoorde niemand klagen. Gelukkig 

was de zon opnieuw van de partij en dat maakte het natuurlijk leuker! Zo-

als gewoonlijk was er een korte pauze halverwege; tijd om onze tanden in 

een sappige appel te zetten. Wat later kwamen de leerkrachten ons verge-

zellen en mochten we even hun fiets lenen. Hiervan hebben Sarah en ik 

gebruik gemaakt om wat te kunnen uitrusten. Dankjewel! Het was duide-

lijk merkbaar dat het nu ‘maar’ 14,3 km was en vorige jaar bijna 18 km! Na 

de tocht verzamelden bijna alle meisjes van de uitwisseling aan de Grote 

Markt en vertrokken we van daaruit naar het Waasland Shoppingcenter 

waar we toch een half namiddagje zoet waren met shoppen. Maar we 

moesten natuurlijk ook van het weer profiteren dus verwenden we ons-

zelf met een ‘bruinuurtje’. Vervolgens namen we weer de bus in de andere 

richting tot aan de cinema. Daar keken we naar ‘The Hunger Games’! Een 

aanrader zou ik zeggen! Toen de avond viel, ging iedereen weer naar zijn 

(gast)gezin en Annick en ik maakten het thuis nog wat gezellig voor het 

slapengaan! 

Donderdag 29 maart:  
naar gent en naar Spaanse tapa’s 
Hallo!

Gent. Vandaag stond een uitstap naar deze bruisende stad op het pro-

gramma! Maar eerst volgden we het eerste lesuur Frans mee. De Neder-

landse leerlingen daarentegen werden verdeeld over een aantal andere 

klassen om een uurtje reguliere les te volgen. Om 9.20 uur stipt verzamel-

den we aan de betonnen afsluiting waarna we naar het station vertrok-

ken waar de trein al stond te wachten. Aangekomen op de Vrijdagsmarkt 

splitsten we ons op in een paar groepjes en kregen we de laatste instruc-

ties voor de fotozoektocht. Ik kwam hierbij vele interessante dingen te we-

ten en zo leerde ik Gent ook eens op een andere, maar toch speelse, ma-

nier kennen! Wat ik ook aangenaam vond, was dat we de volgende 2 uren 

vrij mochten rondlopen! Daardoor hadden we de mogelijkheid om iets 

lekkers te gaan eten of even te winkelen. En daarvan hebben de meisjes 

uiteraard gretig gebruik gemaakt! Maar helaas duren mooie liedjes nooit 

lang en keerden we ’s namiddags terug naar school om te werken aan het 

reclamespotje. Mijn groepsleden en ik hadden nog wel wat werk, dus be-

sloten we bij mij thuis nog de clip te monteren en de laatste puntjes op de 

i te zetten. Maar de tijd vloog en we moesten ons haasten om tijdig weer 

op school te zijn voor de tapasavond. Met een hapje en een drankje in de 

hand werd er nog wat bijgepraat over de uitwisseling (en alles daarrond) 

en was het een zeer gezellige avond zowel voor de ouders, de leerkrach-

ten als de leerlingen! 

Santé en slaapwel!

Vrijdag 30 maart: 
toonmoment reclamespotjes 
Hé dagboek

De uitwisseling loopt op zijn einde... Het was alweer de laatste dag vandaag, 

maar niet de minste! Want we waren, denk ik, allemaal wel benieuwd naar 

wat de anderen van het reclamespotje gebakken hadden! Eerst kregen we 

nog een tweetal uurtjes om onszelf klaar te stomen voor de presentatie van 

ons product in avant-première voor het grote publiek. Een soort van gene-

rale repetitie! Elke spot werd enthousiast onthaald en dat maakte het heel 

leuk. Een paar uitblinkers voor mij waren o.a ‘Brick’ en ‘Happy Feet’. Na de 

korte ‘speech’ van de twee klassenleraars was het tijd voor het middageten. 

Daar spraken we af om nog contact te houden en namen stilletjes aan af-

scheid. Maar het echte afscheid was natuurlijk toen we samen de bagage 

droegen naar de bus en onze Nederlandse gasten op de bus stapten rich-

ting Deventer. Persoonlijk heb ik mij heel erg geamuseerd tijdens de uit-

wisseling en ik denk dat ik dan niet enkel voor mezelf spreek! De Deventers 

mochten gerust nog een weekje langer gebleven zijn! 

Doei, Nederland! 

Marie Vercambre

<<<
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in Nederland

De ontmoeting 
De uitwisseling begon in Nederland, dat was 

voor de Belgen wennen. Ik weet nog dat we 

naar de stad moesten fietsen en dat we snel 

moesten zijn, we mochten de Belgen nog niet 

zien. In het Burgerweeshuis vond de ontmoe-

ting plaats. Wij waren wat aan de vroege kant, 

en de Belgen waren een beetje laat. Zo hebben 

we een tijdje in een gezonde spanning gezeten. 

Toen was het zo ver, de Belgen kwamen. Je kon 

zien dat zij het even spannend vonden als wij. 

We moesten wat dierbaars, iets ‘wat iets voor 

jou betekende’ meenemen. En dat varieerde 

nogal, van hockeysticks naar foto’s, van een kus-

sen naar Scouting blouses. En zo vertelde ieder-

een wat persoonlijks.

Het bezoek
Toen we in het Burgerweeshuis café waren, 

gingen we vooral met mensen uit onze eigen 

klas om. Later gingen we kijken welke perso-

nen bij wie hoorde en probeerden we elkaar 

een beetje te leren kennen. Daarna gingen 

we de speurtocht doen in Deventer. We deel-

den ons op in twee groepen. Toen we met de 

speurtocht op driekwart van de vragen waren, 

ging de groep waar wij bij zaten in een café 

warme chocolademelk drinken. Dat deden 

we omdat het buiten superkoud was. Na deze 

dag ging je samen met je Belg naar huis. De 

volgende dag waren we aan de slag met het 

product en het logo. We hadden die dag ook 

nog cursussen. We vonden het heel leuk om 

te doen. We gingen die avond naar de stad 

om bij de pizzeria Bella Roma te gaan eten. De 

derde dag gingen we naar het Kröller-Müller 

Museum. We moesten er opdrachten afwer-

ken, we moesten ook de Beeldentuin bekijken. 

We moesten daarom schrijven of een tekening 

maken en daardoor vroren je handen er van 

af. Die avond gingen we bowlen. Dat was su-

per. De vierde dag gingen we lopend naar de 

sportzalen in de Scheg, ons sportcentrum en 

hadden we een sportmiddag. We hebben ge-

voetbald, gehockeyd en gebasketbald.

Het afscheid
Het afscheid in Nederland viel zwaar, want we 

waren net een beetje aan elkaar gehecht en we 

moesten al afscheid nemen.

We hebben donderdag gegymd en toen nog 

gezamenlijk geluncht met een broodje hotdog. 

En toen was het zover, we moesten afscheid ne-

men. Maar de bus had vertraging en daardoor 

gingen de Belgen veel later weg. Iedereen was 

stikkapot van zo’n indrukwekkende week.

in België

De ontmoeting
Dat is iets wat ik echt nooit zal vergeten; de Ne-

derlanders met lange broeken en hier en daar 

VerSlag VaN aNouK eN mieKe

deventer: door Nederlandse bril
wat vesten aan, de Belgen alleen maar met korte 

broeken en in T-shirts. Iedereen zocht elkaar weer 

op en al snel stonden de uitwisselingspartners 

bij elkaar en vertelden elkaar verhalen over hoe 

de busreis was verlopen en wat ze hadden mee-

gemaakt de laatste tijd. Toen liepen we naar de 

school en gingen we gezamenlijk lunchen.

Het bezoek
We hebben heel veel gedaan in België en we 

hebben er erg van genoten. Op dinsdag kwa-

men we rond 12 uur aan. Eerst wat eten, daarna 

een rondleiding en werken aan ons product. 

Die avond moesten we thuis blijven bij de fa-

milie, we zaten allemaal bij een erg gezellige 

familie. Woensdag hadden we een erg lange 

wandeltocht, die erg zwaar was maar omdat 

we met veel waren was het ook erg gezellig. 

In de middag gingen we met een aardig grote 

groep naar het winkelcentrum van Sint-Niklaas 

en naar de bioscoop om ‘The hunger games’ 

te kijken. Het was erg leuk om dat met z’n allen 

te doen. We volgden allemaal een gewone les 

in SJKS op donderdag, het was best anders, de 

school is heel groot, oud en er zat zelfs een kerk 

in de school. De klassen waren een stuk kleiner 

dan bij ons. Het was erg interessant om te zien 

hoe anders het schoolleven in België is. De af-

scheidsavond was ook erg leuk, we konden de 

ouders van de andere Belgische leerlingen ont-

moeten. Vrijdag was alweer de laatste dag van 

de uitwisseling en dan moesten we ons eind-

product presenteren. Het was erg interessant 

om zelf een reclamespotje te maken, dat had-

den we nog nooit gedaan. 

Het afscheid 
Nadat we de presentaties hadden gehouden, 

was het tijd om afscheid te nemen. Het afscheid 

in België viel zwaar, want bij het vorige afscheid 

wisten we dat we elkaar nog terug zouden zien 

en nu is dat niet zeker. Je houdt nog steeds con-

tact met je Belg maar of je daar nog komt weet 

je niet, wel is zeker dat dit afscheid voor een lan-

gere tijd is. En ook nu was iedereen weer kapot.

Vele Nederlandse groetjes,

Anouk Roolvink en Mieke Bakker

deventer
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Gedragen door de inspiratie en de werkkracht van de leerkrachten werd 

ook dit jaar de uitwisseling een succes. Twee dagen in Nederland en twee 

dagen bij ons en telkens een stevig gevuld programma. Meer moet dat 

niet zijn. We vroegen enkele Nederlandse leerlingen om hun ervaringen 

aan het papier toe te vertrouwen.

Een soort klooster met aangebouwde stukken
Dinsdagochtend hebben we eerst samen de voorbereidingen in de aula af-

gewerkt vooraleer de Belgische leerlingen er waren. Toen ze omstreeks 9.15 

aankwamen hebben we eerst speeddating gedaan en daarna hadden we 

onze eerste lessen met de Belgische leerlingen. De meeste lessen gingen 

vooral over kruistochten. Bijvoorbeeld bij geschiedenis over het ontstaan 

ervan. Dit vond ik wel leuk, want daar ging de uitwisseling uiteindelijk ook 

over (nvdr. geënt op het jeugdboek van Thea Beckman Kruistocht in Spijker-

broek). Die avond bleef mijn uitwisselingspartner bij ons thuis slapen.

Woensdag zijn we naar Middelburg geweest, een stad die in de Middel-

eeuwen is ontstaan. Daar hebben we een vaartocht gemaakt en daarna 

een speurtocht zodat we de stad beter leerden kennen.

Donderdag stonden we om 8.30 uur op school om naar Sint-Niklaas te 

vertrekken. Toen we aankwamen was iedereen verbaasd hoe die school er 

uitzag. Het is een hele oude school. Het was een soort klooster met ook 

nieuw aangebouwde stukken. We kregen daar verschillende lessen, onder 

andere Nederlands. Daar hebben we een klein toneelstukje voorbereid in 

kleine groepjes. Die avond bleef ik bij mijn uitwisselingspartner slapen.

Vrijdag hebben we het toneelstuk opgevoerd. Alle groepjes hadden een 

hoofdstuk van het boek Kruistocht in Spijkerbroek voorbereid. Samen één 

toneelstuk, het boek.

Daarna was er nog een eindreceptie. Ik vond het een hele leuke uitwisseling!

Julia De Mul

Andere regels
Ik heb meegedaan met het internationale project en had als partner Dries 

Smagghe uit Temse. Ik vond het leuk om te ervaren hoe het toegaat in een 

Belgisch gezin. De moeder van Dries haalde al om 6 uur chocoladebroodje 

bij de bakker!

De school van Dries heeft andere regels dan onze school, bijvoorbeeld dat 

je nergens in de school je gsm mag gebruiken. Ik vond dat niet leuk, maar 

zag wel dat de kinderen meer met elkaar praten dan wij doen.

We zijn met de bus naar Middelburg geweest. Daar hebben we een speur-

tocht en een rondvaart gedaan. Ik vond de speurtocht in Middelburg erg 

leuk. Ik heb de stad hierdoor beter leren kennen.

Ook hebben we workshops gedaan. De workshops van onze school waren 

een soort lessen, de workshop in België waren meer in spelvorm.

Als er ooit nog zo’n uitwisseling komt zou ik het leuk vinden om nog een 

keer mee te doen. Het was heel gezellig en ik vond het fijn om nieuwe 

mensen te leren kennen.

Daphne Hemelaar

leuke projectweek, maar wel kaal,  
die belgische school
Ik vond het een leuke projectweek. Ik was wel zenuwachtig toen de bus met 

Belgische leerlingen aan kwam rijden, maar toen ik mijn uitwisselingspartner 

eenmaal een klein beetje kende was ik minder nerveus. Het was wel zo dat 

toen de Belgische leerlingen aankwamen en ze gingen tegenover ons zitten 

dat we na 3 minuten gelijk met de andere Belgische leerlingen gingen pra-

ten, terwijl het mij leuker leek dat je eerst je eigen Belgische leerling kende 

en dan met een spel de andere leerlingen leerde kennen.

Toen we naar Middelburg gingen vond ik het spel wel leuk (ondanks het 

slechte weer), maar de rondvaart niet, ook niet voor de Belgische leerlin-

gen want ik denk niet dat de Belgische leerlingen het leuk vinden om iets 

over Middelburg te horen, als ze naar Terneuzen komen met het uitwis-

selingsproject. Misschien was het beter geweest om naar het schoolmu-

seum te gaan in Terneuzen in twee groepen.

In Belgie vond ik het ook oké, alleen het was daar kaal, bij ons op school is 

er meer gezelligheid. En ik vond het het ook streng.

Meike Roeijnsen 

terneuzen

uitwiSSeliNgSProject 2de jaar met ZeldeNruSt iN terNeuZeN

“Nieuwe mensen leren kennen is leuk” 
Het is stilaan een echte traditie geworden: de jaarlijkse uitwisseling van een of twee klassen van ons 2de jaar met  
leerlingen uit het Nederlandse Terneuzen. 
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Mijn kort lontje zorgt er normaalgezien wel 

voor dat alles snel in één zure oprisping naar 

buiten komt. Een plots opdoemende tsoenami 

van zuur, die aan land gekomen echter meestal 

even snel gaat liggen als hij gekomen is. Want 

tenslotte gaat het vaak om pietluttigheden, 

kleine stoorzenders op mijn highway to happi-

ness. Een leerling die een godganse les met zijn 

pen zit te tikken. Een vuil achtergelaten wastafel 

thuis. Een ‘strontarbiter’ die ostentatief tegen 

‘ons’ fluit. Een onverwachte plensbui op een 

mooie fietstocht. Zo van die dingen.

Jullie zijn gewaarschuwd
Maar nu dus niet. Nu gaat het over een van de 

grote dingen des levens. Een van de bretellen 

van ons bestaan. En ja, ook hierover wil ik mijn 

mening met u delen. Want al is ’t meestal om 

te lachen, Schacksken kan ook ernstig zijn. En 

als ’t van zo diep komt: gevaarlijk. Vooral omdat 

ik u in de komende bladzijden een mening ga 

voorschotelen waarvan ik al bij voorbaat weet 

dat ze indruist tegen alle gangbare meningen 

omtrent dit onderwerp. Maar ook mijn mening 

heeft volgelingen. Ze staan het niet luidkeels te 

schreeuwen, ze zullen me niet eens volmondig 

gelijkgeven, zelfs als ze dit tot het bittere eind 

gelezen hebben. Maar ik weet dat er heel wat 

onder jullie in hun binnenste binnen met mijn 

schrijfsels akkoord zullen gaan. En tot hen die 

het zullen weglachen, die het demente praat 

van een oud kaal schoolmeesterke vinden, zeg 

ik alleen dit: kom later niet klagen. Zeg achteraf 

niet ‘Wir haben es nicht gewusst’. 

Voorwaar: een pamflet!
Een regelrecht opiniestuk wordt het dus. Wat 

zeg ik? Een pamflet. Een schreeuw om contra-

revolutie. Maar zoals overal weet ik ook in deze: 

geen sant in eigen land. Mijn oproep zal allicht 

gecensureerd worden, misschien doet de uitge-

ver zelfs afstand van mijn ideeën, word ik door 

de directie op het matje geroepen. Of erger 

nog: mag ik bij mijn madam het huis gewoon-

weg niet meer binnen en hoef ik bij de helft 

van de wereldbevolking niet meer op onderdak 

te rekenen. Laat staan op een teljoor soep. Of 

couscous. Of een banaan. Maar later, veel later, 

zal ik als grote gids overal geroemd worden. 

De grote leider. De man die ons op het gevaar 

heeft gewezen. Die door zijn Schackboek een 

beweging op gang wist te brengen die ons van 

de ondergang heeft gered. En word ik op VT4 in 

‘Man bijt hond’ op mijn verjaardag elk jaar op-

nieuw herdacht met verjaardagsgenoten Grace 

Kelly, Neil Young en Wim Kieft (er zijn er slech-

tere om mee te verjaren, niet?). Herdacht en 

bedankt. Als grondlegger van een nieuwe we-

reldorde. Ik wil een beweging op gang brengen 

die uniek is, ras- en godsdienstoverschrijdend, 

goed voor zowat de helft van onzen bol. Men 

zal me op handen dragen voor het terugvinden 

van het oude veilige pad naar het geluk. Ik wil 

de man zijn die de aanzet geeft, noem het de 

aftrap of het startschot. Ik wil de profeet uit het 

Oude Testament zijn. Hij die toen al opstond uit 

het niets en de mensen een spiegel (bestond 

dat toen al, denk je?) voorhield om hen erop te 

wijzen dat ze niet goed bezig waren.

Wij, mannen, wij laten ons doen
Zijn we dan niet goed bezig? Nee, we zijn niet 

goed bezig. Erger nog: we zijn slecht bezig. 

En om maar met de deur in huis te vallen, wij, 

mannen, wij laten ons doen. En velen van ons 

vinden dat nog leuk ook, dat we naar de slacht-

bank worden geleid. Normaalgezien alleen iets 

voor daders – dat leuk vinden. In deze echter 

ook voor slachtoffers. En dat is nu het tragische 

aan mijn bekommernis: pestslachtoffers, slacht-

offers van home- of carjackings, slachtoffers van 

verkeersagressie: geen slachtoffer dat er plezier 

vindt in zijn situatie. Maar in deze zaak?

Inderdaad, wij mannen, ooit de heren van de 

schepping, uit wiens rib de vrouw werd gescha-

pen, wij worden de laatste jaren van de troon 

gestoten en velen onder ons vallen gillend van 

de pret in de modder. Want ook bij de mannnen 

zijn er velen die gelijke rechten voor iedereen 

willen. Gelijke rechten, gelijk loon, gelijke kan-

sen, gelijke afwasbeurten, gelijke pamperbeur-

ten, gelijke nachtshiften. Hoe diep zijn we geval-

len!

Kwestie van...’kweken’
Het is ooit anders geweest. En we hoeven daar-

voor vast niet naar de Middeleeuwen terug 

te grijpen. Onze vaders en grootvaders waren 

tenminste nog mannen naar wie werd opgeke-

ken. Trouwden ze uit liefde? Wellicht! Maar dat 

mocht je in geen enkel geval al te zeer laten blij-

ken. Thuis de baas zijn. In de keuken en in bed. 

De vrouw ‘kweken’. Ze laten voelen wie baas 

was. Wittebroodsweken? Huwelijksreisje? Geen 

sprake van. Een ruig trouwfeest met iedereen 

stiepelzat. Dat wel. Maar de dagen erna? Busi-

VrouweNemaNciPatie oP 
HermaNS diSSectietafel 

meer thuis en 
meer betaald

Deze keer is het niet om te la-
chen. Pure ernst, want uit de ach-
terkamers van mijn gevoelens. Er 
moet me iets van ’t hart. En van 
de lever. Er ligt iets op mijn maag. 
Al jaren. Meestal laat ik dat daar 
niet zo lang liggen.
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ness as usual. Werken dus. Fijn met de makkers 

in den atelier gore moppen tappen. En thuis-

gekomen na een dag noeste arbeid, diende de 

vrouw al gereed te staan met een voetbadje 

voor ’s mans vermoeide voetjes. En dat dat 

water geen twee graden te koud was, hé. Of ’t 

zat er al tegen. En die warme maaltijd moest 

je al kunnen ruiken van aan de voordeur. Ook 

in dat item: de vrouw ‘kweken’. Terloops eens 

kijken in de zak met afval. Dikte van de patat-

schillen controleren. Langs de neus weg ver-

melden dat er toch erg veel patat aan die schil 

was blijven plakken. Dat je op die manier nooit 

rijk zou worden. Leverde alvast een paar rode 

ogen op. Maar ter vergoelijking vermelden dat 

de bloemkool goed rook. Maar later toch weer 

verkondigen dat de kaassaus van je moeder 

toch wat meer afsmaakte dan die fletsen brol 

hier. Gesnif aan de vaat. Hoorde je vanuit je ze-

tel, want wie stak er nu als man ne poot uit in 

het huishouden? Die dat deden, dat waren geen 

mannen, hé, dat waren sloeven. En dan naar het 

café. Om de wereldproblemen op te lossen met 

de makkers. En blijven plakken. Uiteraard. Want 

wie sprak er nu een uur af met zijn vrouw? Je 

zou het wel zien als ze je kwam halen. En dat ze 

maar niet teveel van haren tak maakte als je een 

pint teveel op had, want dan waren het de vol-

gende dagen gegarandeerd patatten met am-

bras. Of voor een latere generatie: beeld zonder 

klank.

De vrouw beheert de kas
En kinderen? Ah ja, die kwamen er hé. Liefst 

veel. Konden ze met mekaar spelen. Want de 

kinderen, die waren voor de vrouwen. Maken: 

dat wel. Opvoeden? Ho, maar. Als ge u daar ook 

al mee moest bezighouden! Je werkte al, je was 

de kostwinner. Was dat al niet genoeg? En je gaf 

nog braaf je pree af ook, als ‘t ‘kazeem’ was ge-

weest. Wel na een stevig cafébezoek weliswaar. 

Want dat had je toch verdiend, niet? En moeder 

de vrouw moest je geld maar beheren. Daaraan 

wilde je je hoofd niet pijnigen. Zij moest maar 

zien dat het gezin overleefde tot op ’t einde van 

de maand. Je loon afgeven: in 2012 een gene-

reus liefdevol gebaar. Toen echter het ultieme 

drukkingsmiddel: zie dat we toekomen, want 

anders is ’t jouw schuld. Ooit gehoord van een 

man met een gat in zijn handen? Neen, dat zijn 

steeds de vrouwen.

Vader aan het stuur
De weekends waren kort maar krachtig. Op za-

terdag werd toen nog gewerkt. In de voormid-

dag in ’t wit en na de middag was ’t ‘Black en 

Decker’. Want je had geld nodig. Om bijvoor-

beeld een Tv-toestel te kopen. Of voor wie het 

wat groter zag: een auto. Wat het ook werd: als 

man nam je het stuur. You were the one in char-

ge. Er werd naar jouw programma’s gekeken: 

voetbal, ne goeie quiz en een paar programma’s 

voor de kinderen. De vrouw mocht later op de 

avond wel aansluiten: een pintje brengen tij-

dens de rust in ’t voetbal. Op voorwaarde dat de 

strijk gedaan was, natuurlijk.

En als de vrouw op zaterdag de auto had ge-

stofzuigd kon het gezin soms mee op uitstap 

op zondagnamiddag. En in de zomer op reis: de 

kust of de Ardennen. Verder niet, want alleen pa 

kon rijden. Vrouwen achter het stuur? Kwam al-

leen maar narigheid van. Dat was iets voor onze 

pa. “En die mens was al zo moe van een gans 

jaar noeste arbeid!” Samen op uitstap was fun, 

maar mocht niet te vaak gebeuren: in de be-

perking toont zich de meester. Want vaak was 

je op zondagnamiddag al bezet. Voetbal. Een 

mannenkwestie. Andere sporten? Bestonden 

nauwelijks. Moesten nog uitgevonden worden. 

Naar topmatchen in de basketcompetitie kwam 

zeker honderd man kijken, naar volleywedstrij-

den stond zeker twintig man aan de kant. Maar 

voetbal? In dichte drommen naar een derby tus-

sen twee voetballende polderdorpen. Met ste-

vige pinten na de match. ‘Blijven plakken’, terwijl 

thuis de boterhammen van moeder de vrouw 

lagen te wachten.

Dat waren nog tijden
Alles werd getolereerd. Door de vingers gezien. 

Met de mantel der liefde bedekt. Zelfs ontrouw. 

Je kon als man al eens naast de pot piesen. Het 

werd je uiteraard niets snel vergeven, maar 

vooraleer je als bedrogen vrouw (met een ko-

ter of vier, vijf achter je rokken) het echtelijk dak 

verliet, moest er toch heel wat gebeuren. Want 

als vrouw stond je toen vaak letterlijk op straat. 

Want inkomen: noppes. Misschien wat medele-

ven van je familie en voor een paar dagen wat 

geld in je pollen gestopt. Maar daar hield het bij 

op. Want “hij is toch nen harde werker” of “hij 

zorgde toch altijd goed voor zijn kinderen”.

Aan mooie liedjes komt  
vroeg of laat een eind
We gingen er met ons allen op vooruit. En toen 

er geen gastarbeiders meer te vinden waren om 

de leemten op de arbeidsmarkt te vullen, wer-

den onze madammen in groten getale aange-

sproken. Geld gaan verdienen, meewerken aan 

de economische vooruitgang van ’t gezin: een 

groter huis, ‘schonere’ kleren, een tweede auto, 

alle weken naar de coiffeur, in de zomer naar 

zonniger oorden, af en toe eens op restaurant. 

En wij mannen? Wij waren uitbundig content. 

Want ons madammen begonnen dubbele shif-

ten te draaien. Het huishouden en de job. En ze 

werkten zich te pletter. Voor schonere gordijnen 

dan Jeanine, een schonere auto dan Francine 

en een schonere frak dan Augustine wilden ze 

er voor tweehonderd procent voor gaan. En als 

man bleven we in onze luie zetel zitten, bleven 

we vergeten ons schoenen uit te doen als we 

binnenkwamen, bleven we eisen dat er bier in 

de koelkast stond. Want tenslotte hadden we 

de vrouwen eindelijk gekregen waar we ze al 

eeuwen wilden. The sky was the limit. Plotse-

ling was er tijd en geld genoeg voor de man: die 

BMW bleef geen onbereikbare droom en al te 

veel overuren hoefde je ook niet meer te klop-

pen om elk jaar veertien dagen je reet te gaan 

verbranden op ’t strand van Benidorm. 

En de kinderen mochten ook content zijn. Die 

moesten niet meer op hun veertiende naar den 

atelier. Die mochten hersenen krijgen, geleerd 

worden. Slim. Jongens en meisjes.

Hoe zijn we zo blind kunnen zijn? 
Hoe hebben we zo vol overtuiging kunnen 

meewerken aan ons eigen verval? Plotseling 

gingen ook de meisjes naar de humaniora. Ge-

daan met leren kuisen in ’t zevende en ’t achtste 

van de lagere school. En ze moesten plotseling 

meer kunnen bereiken dan de titel van ‘mastes 

bij de stiksters’ of kinderverzorgster. En we gin-

gen zelfs nog verder: waarom geen vrouwen in 

het onderwijs? Ze waren toch ook goeie moe-

ders? Waarom zou dat dan niet in ’t onderwijs 

lukken? En we stuurden ze naar de unief als ze 

echt slim waren: ze konden er tenslotte nog al-

tijd aan een ingenieur blijven plakken. Was hun 

broodje ook gebakken.

En waarom geen gemengde scholen? Gedaan 

met de barrières. Iedereen gelijk voor de wet. 

Eerst in de lagere scholen. Hadden we eigenlijk 

<<<
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al meteen beet moeten hebben dat er hier en 

daar een slim vrouwmens tussen zat. En slimme 

vrouwmensen... Maar de gelijkheidstrein was 

niet meer te stoppen. Ook het secundair moest 

gemengd worden. En dat was fataal voor de 

man. Want als man wil je maar twee dingen in ’t 

leven: de slimste zijn thuis en de beste tussen de 

lakens (liefst ook thuis).

Madam ziet u,  
hier doet men niet onnozel
De slimste blijven thuis wordt een probleem 

met al die slimme vrouwen. Die zijn dan echte 

boeken beginnen lezen in plaats van ‘Het Rijk 

der Vrouw’. Wij lachten wel met die titel, maar 

realiseerden ons niet hoe hun troepen aan de 

grenzen van ons rijk begonnen te knabbelen. 

Die vrouwen eisen ’s morgens hun deel van 

de krant op (gemakkelijk aan ‘Het Nieuwsblad’: 

twee delen, een dikke helft ‘Sportwereld’ voor 

de man en nog wat blaadjes voor wat moge-

lijks ook nog interessant kan zijn in de wereld), 

die willen naar ‘hun’ programma’s op TV kijken. 

Erger nog: die hebben plotseling nood aan 

een goed gesprek af en toe, die ontleden de 

rapporten van hun kinderen, gaan zelfs op ou-

dercontact. Willen wel eens wat anders doen 

dan de vaat, de was en de plas, de strijk en de 

job. Die willen ook wel eens ontspannen na, 

tijdens of desnoods voor de dubbele dagtaak. 

Een echte man denkt hierbij dan al direct aan 

een dansgroepken of zo, een breiclub, een 

paar avonden Tupperware en dat zal allemaal 

wel koelen zonder blazen. Mis, Piet! Waar hun 

moeders nog gilden van de pret als vaderlief 

met een naaimachine naar huis kwam, eisen 

de moderne jonkvrouwen een even blits koers-

machien in dezelfde club als de echtgenoot (de 

ultieme controle: achter de vent zijn vodden zit-

ten tot in zijn achterwiel) of willen ze ook een 

abonnement op Lokeren (even slechte keuze 

als hunne vent, maar kom). Gedaan dus met het 

roepen van vuile praat naar iedereen die niet in 

je kraam past op de tribune van Waasland-Be-

veren of met je lazarus te drinken na de match. 

‘Madam ziet u, hier doet men niet onnozel’.

gearriveerd: de nieuwe man!
En madam wil in ’t weekend wel eens wat anders 

dan slappe koffie gaan drinken bij de ouders of 

de schoonouders. Want voor haar geldt: week-

end is quality-time: geen tijd om je te vervelen 

met eindeloze roddels of je te verliezen in een 

discussie of de tint van beige in de komende win-

termode. En dat terwijl het ventje thuis in de zetel 

kan liggen gapen naar de aankomst van Prijs-

Roubaix na een matchke sjotten met de maten 

van de Walivo (weerom het team naar de over-

winning geknokt. Een duur bevochten zege: vaak 

letterlijk te nemen bij Walivoploegen). Nee nee: 

hij heeft kinderen gewild? Awel, hij zal er dan 

voor zorgen ook. Dus maar mee naar de binnen-

speeltuin, de inhuldiging van de trampoline bij 

de kinderen van haar vriendin of een barbecue 

bij een van haar saaie alcoholvrije collega’s.

Nu hadden de dames het eigenlijk wel vrij snel 

door dat we het spelletje rap beu werden. Te-

rugschroeven, die handel? Back to the golden 

age of men? Geen sprake van. Want hangen 

zouden ze. Dan maar uitpakken met een char-

me-offensief. Even een nieuwe term lanceren 

in de boekskes: de ‘nieuwe man’. Ons nog meer 

naar de rand duwen. Erover? Natuurlijk niet. 

Maar er wel gevaarlijk dichtbij. Niet met ijzeren 

hand. Neen, met de fluwelen handschoen. Want 

‘nieuwe mannen’ werden een ideaal. Wat zeg 

ik? Nieuwe mannen werden gewoon de norm. 

Gedaan met de macho, de Homer Simpsons, de 

Onslows onder ons. 

De alcoholvrije teddybeer
Leve de afwasser, de dweiler, de ramenpoetser, 

de schoenenpoetser, de zolenlikker, de... Dat 

was nog eens wat anders dan al dat machoge-

doe met die mannen die via een simpele knip-

oog ook al je vriendinnen konden verleiden. 

De echte man was een nieuwe man: de malse 

teddybeer die alcoholvrij is, na de afwas en de 

stofzuig met het vrouwken naar ‘Thuis’ kijkt ter-

wijl de vloer aan ’t opdrogen is na de dweilbeurt 

en die graag een voetbalmatch op TV overslaat 

voor Astrid Bryan. En ’s morgens als eerste op-

staat om de Nespresso voor mevrouw al klaar te 

zetten. En haar 785 bezorgde SMS-jes per dag 

stuurt. De allesbegrijpende man. Die begrijpt 

dat je ’t zwaar hebt. Die dan snel een voetbadje 

voor je klaarzet. Die alles begrijpt. Die zelfs de 

chronische hoofdpijn begrijpt...

De anti-macho aan de top
Ze hadden ons al heel ver. Ze waren zelfs al 

doorgedrongen tot in de top van onze politiek. 

Zelfs Leterme gaf ruiterlijk toe dat hij ’s nachts af 

en toe uit bed komt om eens naar zijn geit te kij-

ken. Zijn echte dan. En met den Elio is natuurlijk 

het hek helemaal van de dam. Diens strikje gaat 

al draaien als hij alleen al het woord ‘stofzuigen’ 

hoort. Zo zacht, zo gebrusht, zo geverfd, zo ver-

staand. De anti-macho aan de top van een land 

in crisis. Controversieel. Geen harde hand, geen 

directieven, geen loodgieterij, geen betweterij. 

Geen SMS’jes naar onbekende vrouwen, geen 

onechte kinderen, geen zwoele roze balletten, 

niet eens een vettige knipoog naar Linda De 

Win. Hooguit naar Wim De Vilder.

Maar ’t was blijkbaar nog niet genoeg. De abso-

lute top moest eraan geloven, de mannen naar 

wie heel de wereld opkijkt en dan vooral die 

wereldleiders die hun vrouw in de weg lopen, 

durven te negeren en op een receptie ‘onder 

mannen’ eens mee durven lachen. En bovenal 

die mannen die hun vrouw ontrouw leken te 

zijn. Vroeger veel trammelant gehoord omtrent 

ons koningshuis en hun turnoefeningen met 

het ander geslacht? Neen, dat moest je ver-

staan, in die kringen gebeurden er nu eenmaal 

zo van die dingen. En ons bomma’s bleven ijve-

rig koekskesdozen verzamelen. JFK werd nog 

op handen gedragen terwijl iedereen wist dat 

Marylin Monroe vast voor hem wat meer had 

gedaan dan eens een zat liedje gelald op zijn 

verjaardagsfeestje met zijn speelkameraadjes. 

Zelfs een onderkoelde François Mitterand kon 

er zich gemakkelijk van af maken toen zijn Maza-

rine werd ontdekt. ‘Et alors?’ En de hele wereld 

zweeg. En op zijn begrafenis mocht ze op de 

eerste rij lopen. Arm in arm met de vrouw van 

de François. Want ze waren vriendinnen voor 

het leven geworden. Vrouwen blonken uit door 

vergevingsgezindheid.

Clinton, een gemiste kans...
Maar een paar jaren later keerde de wind. Bill 

Clinton en Monica Lewinsky. U ziet die Hillary er 

echt geen gemakkelijk vrouwmens uit. Zoals die 

zat te blinken naast Barack toen ze live mochten 

meemaken hoe Osama naar de eeuwige jacht-

velden werd geschoten. Dat zie je zo: loop die in 

de weg en je zal het geweten hebben. Vroeger 

niet onknap. De laatste jaren zelfs dat niet meer. 

Maar vooral slim. Gevaarlijk, mannen, gevaarlijk! 

Ze had waarschijnlijk den Bill al eens figuurlijk zijn 

sigaar gegeven. Zou vroeger ook gebeurd zijn. 

Uiteraard. Mag ook. Maar nu was daarmee de 

kous niet af. Buigen zou hij. In ’t openbaar. Voor 

het Opperste Gerechtshof. Hij kon zijn vel nog 
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redden met het omstreden ‘I did not have sex’. 

Flauw. Onderdanig. Toegegeven aan zijn vrouw. 

Hij had nochtans een voorbeeld kunnen stellen, 

de ultieme aanval van de vrouwen in de kiem 

smoren. Een statement maken. Had hij toegege-

ven wat hij gedaan had en er met een geheim-

zinnig glimlachje à la George Clooney aan toege-

voegd dat hij daarna Monica nog alle hoeken van 

the oval office had laten zien. En aansluitend... dat 

zijn Hillary het maar moest weten. Met hare kop-

pijn altijd. En dat het vast niet de eerste keer was. 

En als ze naar dezelfde coiffeur als Fabiola bleef 

gaan dat het vast niet de laatste keer zou ge-

weest zijn. Zo van die dingen. Maar nee. De man-

nenwereld geen hoop bieden. En braaf verder 

thuis blijven oefenen. Op zijn saxofoon. Sinds-

dien: gedaan met de sex-schandaaltjes in de USA. 

Laat de mannen Irak binnenvallen, Afghanistan, 

maar ze moeten hun manieren houden. Weet Ba-

rack ondertussen ook goed. Zou niet graag wat 

lappen krijgen van zijn Michelle.

Op de inter-nationale scène
En DSK? Gaat hij Lagarde voor de voeten lopen? 

En denkt hij dat hij in de race voor het Frans 

presidentschap kan winnen van François Hol-

lande? Mocht niet gebeuren! Die ging die brave 

Hollande toch niet in de weg staan zeker? Want 

die heeft al een vrouw met ballen: la première 

dame in een brave rol naast haar echtgenoot 

handjes schuddend? Ge kunt in mijn zon kij-

ken, zegt die. Ik blijf interviewen. Multitasken. 

Regenachtige dag bij de machtsoverdracht? 

François, zet u recht en ge geeft gene krimp in 

die regen, hebdedagehoord? En ons Carla krijgt 

van mij ne klapperd, maar van u een braaf pol-

lenhandje. Maar DSK ging daar een stokje voor-

steken? Dus... een complot en gedaan met DSK. 

En meteen een waarschuwing voor Sarkozy in 

France: blijf maar schoon bij ons Carla en doe 

maar niet te zot tegen andere vrouwmensen of 

ge hebt het ook zitten. En Nikolas had de bood-

schap duidelijk begrepen: begon prompt te lon-

ken naar Angela. Merkel, niet meteen een vrouw 

waarover DSK zal liggen fantaseren hebben. An-

gela, even sexy als een Oost-Duitse Wartburg.

In Vlaanderen wordt het natuurlijk op een iet-

wat lager niveau gespeeld. Toch ook duidelijk 

genoeg voor wie het zien wil. Op politiek vlak 

maakten we de plotse verdwijning van Pol Van 

Den Driessche mee. Mocht decennialang zijn 

handen laten wapperen. Maar plotseling: ge-

daan ermee. Blij dat we er vanaf zijn. Mag zich 

nu ten volle uitleven als stadionomroeper bij 

Cercle Brugge. ’t Zal hem leren, de lorejas.

En in de amusementswereld was er de Jos. 

Decennialang het schurend scharniertje. Dè 

radiofiguur. Nu nog meer ontvleesd dan vroe-

ger. Maar toch: ezelstamp. Zou vrouwen bont 

en blauw geslagen hebben. Heb ik toch mijn 

bedenking bij. Want dan zal het raam toch niet 

opengestaan hebben. Of kladdere Jos waaide 

buiten. Zachte landing allicht. Met zo’n oren. Als 

de Jos het sekssymbool van de Limburg moet 

zijn, ligt er mij misschien ook nog een mooie 

toekomst te wachten.

En in Vlaamse literatuur hebben we onze Her-

man Brusselmans. Mocht jaren ongestraft vrou-

wen vernederen, maar opeens was ’t gedaan. 

Ik kom niet meer terug, zei zijn Tanja en onzen 

Herman zat daar alleen. Eenzaam in Gent. Mag 

nog altijd dezelfde boekskes schrijven. Maar het 

doet toch maar zielig aan, niet? Is verworden tot 

een schrijver die op dieet is, maar culinaire bij-

bels moet schrijven.

Terzake;  
de leraarskamer van ’t College
En in de leraarskamer van ’t College, in welke 

mate is er daar sprake van een machtsoverna-

me? In kleine dingen. En zeer traag. Maar toch. 

Uiteraard onmiddellijk merkbaar aan de aantal-

len. Voorzichtig begonnen. Brave madammen 

die schijnbaar aandachtig mee volgden met de 

hoogoplopende discussies tussen mannelijke 

collega’s omtrent het oplossen van de wereld-

problemen. Maar die niet naar hun mening wer-

den gevraagd. Voor vrouwen was zwijgen im-

mers goud. Maar sinds een paar jaar komen ze 

binnen in dichte drommen. Het oogt natuurlijk 

wel wat frisser, daar kan je niet omheen. Maar 

de gesprekken hebben duidelijk een andere 

wending genomen. Verkiezingsuitslagen? Al 

jaren niet meer becommentarieerd. De finan-

ciële crisis? De oplossing zal deze keer niet uit 

de boterhammenrefter van de leerkrachten ko-

men. Sport? Buiten het huiseigen Skairo en wat 

‘preweekend-koervoetbal’ van wat jonge man-

nelijke collega’s lijkt dat niet meer te bestaan. 

Wie won het laatste WK voetbal? Who cares! Ge-

orges Leekens weg bij zijn twintigste job in het 

voetbal? Who the f... is Mac the Knife? Contador 

niet naar de Tour? Zal men zijn slaap alvast niet 

voor laten! Als er al naar de koers wordt gekeken 

is het vooral naar het kontje van den Boonen. 

Tijden kunnen snel veranderen, niet. Waar is de 

tijd dat de mannen...?

De gaartijd van verse asperges?
Nu gaat het over de kinderen, een prijsverge-

lijking van de Pampers, solden in de Stations-

straat, het menu voor de komende week, de 

juiste gaartijd van de verse asperges, het aantal 

calorieën van de tonijn in de vele verse slaatjes. 

Dat soort dingen. Niet direct mannenpraat, niet? 

De directie doet nochtans nog regelmatig een 

volksverheffende poging. Dan krijgen we via 

mail een opiniestuk uit directies favoriete krant 

te lezen: vaak iets over onderwijshervormingen, 

maar ook soms iets rond de verrijzenis in de 

Paastijd (logisch op dat moment, hé). Maar ook 

hier moet de mannenwereld de nederlaag be-

kennen: de laatste weken was ‘Allemaal Rokjes’ 

de favoriete lectuur in de lera(a)r(essen/s)kamer.

Maar voor de rest worden wij mannen nog ge-

tolereerd. Zeker niet aanbeden. Op dezelfde 

hoogte. Hooguit. De man nog net niet als nood-

zakelijk kwaad. Met ergerlijke eigenschappen. 

Vooral onze legendarische slordigheid is hen 

een doorn in het oog. Een leraarskamer dient 

strak te zijn. Clean, bijna kiemvrij. En zeker geen 

pseudo-containerpark zoals het nu het geval is. 

En ge voelt het: dit wordt voor hen een breek-

punt. Ze krijgen al wat voorzichtige steun van-

uit directiehoek. Maar ’t is hen niet genoeg. Het 

wordt wachten op het eerste vrouwelijk lid in 

het directieteam om hun slag te slaan. En dan 

zou het wel eens snel kunnen gaan...

Dolle mina in de pre-fatale fase
En, grote toot, is het dan bij u thuis al man wat 

de klok slaat? 

Ik heb een goeie madam, dat staat als een paal 

boven water. Maar een makkelijke? Zou ik niet 

zo direct durven zeggen. Als ge mij de eerste 

dagen van ’t verlof met blauwe plekken ziet 

rondlopen, is het duidelijk dat ze dit artikel al 

gelezen heeft. En toen ik haar laatst vroeg hoe 

zij het probleem omtrent de verhoudingen 

man-vrouw zou oplossen, kwam er ‘wederzijds 

begrip’ als oplossing uit haar toverhoed. Maar 

dan op zo’n toon gezegd dat ik terecht zowel 

aan ‘wederzijds’ als aan ‘begrip’ ging twijfelen. 

Dus maar rap gaan stofzuigen op ’t eerste. Snel 

bek in de pluimen. Afdruipen met het staartje 

tussen de benen.

<<<
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Zelfs bij mijn ouders is een ommekeer merkbaar. 

Bij de vele ziekenhuisopnames van ons vader de 

laatste vijf jaar was ons moeder steevast naast 

zijn ziekbed te vinden. Nuchter binnen om half 

acht ’s morgens? Ons moeder was paraat. Tot na 

de operatie en het verblijf op recovery tot een 

uur of negen ’s avonds. Hooguit tien minuten 

weg. Eten? Dat kon later wel. Er kon altijd hier 

of daar wel nog een kilootje af. En ’s anderen-

daags? En de weken erna? Op post van twee tot 

goed half negen. Voorbeeldvrouw. Verdiende 

een standbeeld aan de ingang van AZ Nikolaas. 

Aan alle twee de ingangen.

En toch was er wat ophef, wat commotie bij de 

laatste opname van den ouwe Schack. Nuchter 

binnen om acht uur. Slechts één enkele over-

nachting in ’t verschiet. Klein bier tegen de vori-

ge keren. Natuurlijk was Marie al paraat om acht 

uur. Maar plots was er een aarzeling. Voorwaar. 

Op 82-jarige leeftijd. Ge moet maar durven. Zei 

ze plots, als uit het niets “ik zal dan wel naar huis 

komen en ’s avonds eens gaan zien hoe het er-

mee is”. Revolutie. Een bom onder ons vader 

zijn gezag. Wat was dat met Marie Verhille? Wat 

was die van plan? Werd dat een Dolle Mina op 

overrijpe leeftijd? Revolutie in de prefatale fase? 

Dat was toch geen waar zeker? Dat we dat nog 

moesten meemaken! Ik – de sloef – wist niet 

wat te zeggen. Mijn oudste broer echter- met 

hoog managergehalte – had snel alles onder 

controle. “Naar huis? Da’s wel ver, hé ma.” “En de 

bussen staken morgen en wij moeten de ganse 

dag werken.” Voorbij crisis. Bye, bye revolte. Ons 

vader gerestitueerd. Weer op zijn troon(tje). 

Zelfs met baxters langs alle kanten. En hij is er 

weer doorgekomen. Razendsnel zelfs. Als was 

het maar om te controleren of zijn Marie op tijd 

in de kamer links van zijn bed zat. En ze zat er 

weer. Als vanouds met haar ‘Libelleken’. Gelijk 

had hij. Ge moet niet groot of struis zijn om een 

echte man te zijn. Maar af en toe heb je er wel 

de erfopvolger voor nodig.

Sterke moslima’s
Als zelfs die oude savooien de revolutie gaan pre-

diken, is het ver gekomen met onze maatschap-

pij. Tijd wellicht om in alliantie te gaan met ande-

re vormen van samenleving, andere religies zelfs. 

En als ’t op een ander zo goed is, waarom dan 

niet onze alom geroemde identiteit opgeven, 

hoe zeer het dan ook moge doen? Laat komen, 

die andere religie, adopteer die andere kleur!

Maar is het op een ander zoveel beter? Eerlijk 

gezegd, ik denk het niet. Volgens mij zelfs niet 

in de moslimwereld, ons mannen toch vaak 

voorgeschoteld als het absolute Walhalla van de 

man en voor de Belgische vrouw de verschrik-

king, de hel.

Velen mogen dan wel een sjaaltje dragen, hun 

mannen hebben echt geen benijdenswaardige 

positie. Dat sjaaltje, voor mij meer een teken van 

verbondenheid dan van slaafse onderwerping. 

In elk geval: de moslima’s die ik ken, zijn geen 

madammen om ’t zotteken mee te houden. 

Die laten niet over zich heen lopen, die weten 

verdomd goed waar ze mee bezig zijn. Ze laten 

naar buiten hun echtgenoten misschien wat 

meer de macho spelen (ook al gemerkt dat dat 

machogedrag van de moslimjeugd razendsnel 

verdwijnt na een huwelijk? Hoe zou dat nu ko-

men?), maar eens de voordeur toe moet Mo-

hammed of Achmed zich net zo goed ‘voegen’ 

als Jan of Piet.

En met de Afrikanen is ’t ook niet om over naar 

huis te schrijven. Een vluchteling in Europa aan-

beland: iedere maand wordt er ijverig een vast 

bedrag overgeschreven naar den Afrique. Naar 

de grote familie, vrouw(en) en kind(eren). En 

als de madam via een gezinshereniging mag 

overkomen, is het leven in den Belgique voor 

Moïse helemaal kommer en kwel. Al van op de 

luchthaven immers wil ze haar sexy Afrikaanse 

pagne omruilen voor een opzichtige westerse 

legging (zouden ze moeten verbieden voor alle 

Afrikaanse vrouwen, dat soort billenklevend on-

ding) en kost ze handenvol geld aan coiffeuses 

die om ter duurst de-friseren en aan estheticien-

nes die om ter kitsch-st manicuren. En Batuatu 

’s nachts maar rioolputtekes gaan ontstoppen. 

Ocharmen, de Afrikaanse man. Buitenshuis mag 

de man de held uithangen, achter de voordeur 

is madam baas. Mag ze hem zelfs belachelijk 

maken in ’t bijzijn van zijn vele vrienden.

Herwaardering van  
de moederkloek aub!
Je ziet het dus: de teloorgang van de man is 

simpelweg een mondiaal probleem. En niet 

maar zo in één, twee, drie op te lossen, laat dat 

duidelijk zijn. Het wordt een moeilijke oefening. 

De tegenaanval spelen dan maar? Alle middelen 

in de strijd gooien? De keeper mee naar voren? 

Radzinsky en Seoudi in de 85ste minuut van de 

bank halen? Zal weinig uithalen volgens mij. Te 

laat. We staan immers al 2-0 achter en er is maar 

een klein kwartier meer te gaan.

Daarom stel ik het volgende voor: het spel van 

de tegenspeler lamleggen en tegelijkertijd de 

tegenaanval spelen. De tegenaanval? Geen kick 

and rush. De echte Sturm und Drang is nog toe-

komstmuziek. Spel lamleggen is voor direct. Jet-

zt. Laat hen de hoop op de zege voelen. De hoop 

op de finale overwinning. De 3-0. Geef wat toe. 

Laat ze komen tot aan de grote rechthoek. Ver-

lies wat grip op het middenveld. Geef eens een 

slechte pass. In deze: betaal de vrouw evenveel 

als de man. Werk moet gegarandeerd worden. 

Ook de vrouw aan de haard verdient beloond 

te worden! De moederkloek wordt al te vaak 

aanzien als tweede keus. Vaak gedegradeerd tot 

bankzitter. 

Betaal de ‘werkende’ vrouw misschien niet 

evenveel, maar ruim meer dan de man. Met een 

beperking evenwel: arbeid voor de vrouw wordt 

hooguit halftijds. 

En zeg nu zelf, dames: is dat niet aanlokkelijker 

dan de ratrace waarin je nu verzeild bent ge-

raakt? Heb je het dan nu zoveel beter dan je 

grootmoeders die de ‘vanvorenbuiten’ gingen 

kuisen om 8 uur ’s morgens en tot 11 uur kon-

den kletsen met de buurvrouwen? Die moesten 

daar niet eens een fitnessabonnement voor 

betalen, hé! Ben je nu zoveel gelukkiger met je 

intellectuele ontplooiing en financiële onafhan-

kelijkheid? Ik hoop het, maar ik geloof het niet 

(altijd). 

Dus: meer betaald, maar meer thuis. Twee vlie-

gen in één slag, want ook het zwart beest van 

de werkloosheid wordt verslagen. Asielzoekers? 

Laat maar komen. Binnen de twee dagen heb-

ben ze werk. Financiële onafhankelijkheid wordt 

meteen een basisrecht voor iedereen.

Maar toch ook niet verder laten komen dan de 

grote rechthoek. Duidelijk paal en perk stellen 

aan hun aanvalsdrift. Stug verdedigen. Tot hier 

en niet verder. Misschien zelfs af en toe eens 

een gele kaart durven pakken. Of wereldwijd 

eens een rode. Kan geen kwaad. Grenzen stel-

len. Dat moet. 

In de klas, thuis, met drugs, met de sociale me-

dia. Overal. Uit liefde. Uit oprecht ‘gaarne zien’. 

Waarbij de liefde van de twee kanten moet 

komen. In overleg. Pragmatisch. Meevoelend. 

Maar niet met je voeten laten spelen. Want an-

ders zijn ze vertrokken voor de 3-0. En dat zou 

pas een ramp zijn...

Herman Schack
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Op het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1645 veroverde de protes-

tantse Prins van Oranje Frederik Hendrik, de stad Hulst op de Spanjaarden. 

Kort daarna verdreef hij de paters recolletten uit hun klooster en moesten 

zij op zoek naar een nieuwe pleisterplaats. Na omzwervingen streken ze 

voorlopig neer te Sint-Pauwels (Patershoek). Na lang getouwtrek door de 

plaatselijke autoriteiten verkregen ze met de hulp van Karel II, koning van 

Spanje en enkele vooraanstaande families, uiteindelijk in 1688 de toelating 

om zich te vestigen in Sint-Niklaas.

In 1689: de eerste steen
Ze kochten een stuk landbouwgrond in de wijk ‘Groot Clooster-Land’ 

van de erfgenamen van wijlen André De Grave en de familie de Jonghe 

uit Sint-Niklaas schonk hen nog 2 aanpalende stukken grond van duizend 

Gentse roeden groot (ongeveer 1,5 ha). Er werd een weg aangelegd vanaf 

de markt en op 5 april 1689 begon men met de bouw van het klooster. 

Nooit konden de paters zich voorstellen dat van hun akkerland ruim 300 

jaar later maar weinig grond meer de vrije lucht zou kunnen ademen.

In 1797: deuren dicht
Het noodlot achtervolgde de recolletten. Tijdens de Franse overheersing 

werden door de wet van 15 fructidor van het jaar IV (1 september 1796) 

de kloosterorden ontbonden en de bezittingen eigendom van de Franse 

staat. Op 24 januari 1797 moesten de paters hun gebouwen verlaten en 

werd het klooster verzegeld. 

In november van hetzelfde jaar werd reeds een schattingsverslag opge-

steld voor de verkoop van het domein. Op 14 maart 1798 werd het ver-

kocht aan Henricus Jacobus Gislenus Van der Sare, algemeen erfelijk ont-

vanger van het Land van Waas en bewoner van het door hem gebouwde 

kasteel Moerland (nu deel van A.Z. Nikolaas).

In 1808: Klein Seminarie
In 1807 werd een inventaris opgemaakt van de ruimten van het klooster 

die verhuurd werden door Van der Sare. Er werden afzonderlijke lokalen 

verhuurd zoals de keuken, de kelders, de brouwerij, de bibliotheek, de ref-

ter, ‘eene camer bij de pompe’. Maar ook delen van de tuin worden ver-

huurd aan verschillende personen. Waarschijnlijk om de tuin te beplanten 

maar er was ook iemand die een stuk tuin huurde om ‘bien korven te stel-

len’1. 

Van der Sare verkoopt het 2 ha 46 are en 5 ca grote domein op 16 februari 

1808 aan de Gentse bisschop Maurice Joannes Magdalena prins de Broglie 

voor 7800,45 frank. Hij bedingt ook een jaarlijkse lijfrente voor de zes over-

levende kloosterlingen. De bisschop start er op 9 mei het Klein Seminarie. 

Door zijn overlijden komt het domein in de erfenis van zijn broer. Na een 

tussenverkoop komt het Klein Seminarie op 16 juli 1835 terug in handen 

van het bisdom door de aankoop door bisschop Van de Velde.

grond-transacties
De oppervlakte van het domein wijzigt nog regelmatig door aankopen, 

schenkingen, verkopen en ruilen van grond. Een greep uit de transacties:

Op 15 oktober 1842 schenken Josephus Felix Gislenus Van Naemen en 

Josephus Augustinus Constantinus Van Uitberghe, beide fabrikanten te 

Sint-Niklaas, een perceel grond van 342 m2 links van de kerk waarop het 

seminarie een gebouw mag bouwen met 1 verdieping ‘tot zoo verre dit 

perceel grond tegen de nieuw te maecken zijde straet (nu Richard Van 

Britsomstraat) op den eygendom van de comparanten zal paelen’.

Een voorwaarde is wel dat langs de volledige lengte van het gebouw een 

voetpad dient aangelegd te worden van 2 meter breed2. 

In de jaren 1864 en 1865 koopt superior kanunnik Bernard Luc Du Bois ver-

schillende percelen moestuin van Sophie Marie Ghislaine Van Uitberghe. 

De percelen liggen langsheen de reeds half geopende Brouwersstraat (nu 

Richard Van Britsomstraat) en zijn voorzien van hagen3+4. 

De stad Sint-Niklaas wil in 1869 een ‘Akademie van Schoone Kunsten’ op-

richten aan de overzijde van het Seminarie in de Brouwersstraat. Maar een 

de tuiNeN VaN Het college oNder de loeP

Van akkerland, tot klooster tot school
De schoolsite zoals we ze nu kennen heeft een lange geschiedenis achter de rug. De natuur moest wijken voor 
kloostercellen, gebedsruimte, schoollokalen, speelplaatsen en parking. Een wandeling over de akkers, door  
de tuinen en de tijd.
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deel van de grond is eigendom van het Seminarie. De stad verwerft een 

stuk grond palend aan het schooldomein en kan zo een ruiling voorstel-

len. De school gaat akkoord en verwerft, mits een opleg, een groter stuk 

aanpalende grond. In de ruilakte bedingt het seminarie meteen dat het 

nieuwe gebouw langs de zijde van de Brouwersstraat op de verdieping 

‘geene zichten zal mogen hebben op den hof of van het huis toebe-

hoorenden aen den heer Dubois, vicaris-generaal van het bisdom Gent’5.

Uitgang in de Statiestraat!
Na de aanleg van de ‘Statiestraat’ rond 1850, verwierf het Seminarie ook 

percelen om de scheidingslijn van hun eigendom recht te trekken en om 

een uitgang in de nieuwe straat te verkrijgen. Ook werden verschillende 

percelen tuingrond die paalden aan de nieuwe straat als bouwgrond ver-

kocht waaraan ze strenge bouwvoorschriften oplegden. 

Een voorbeeld: ‘het nieuwe huis mag aan de achterkant niet meer dan 

1 verdiep hebben, het achterdak moet met blauwe pannen en vuisten ge-

dekt zijn. Als men een achterbouw wil oprichten op de scheiding met het 

Kleijn Seminarie dient deze van gelijke hoogte, zelfde steen en op dezelfde 

wijze gemetst te worden zoals de naastligggende achterbouw van dokter 

Naudts. Dit is om vanuit het seminarie hetzelfde uitzicht te hebben. Er mo-

gen ook geen ramen of andere openingen gemaakt worden die op den 

hof, dortoirs, of andere plaatsen uitkijken. De gemetste scheidingsmuren 

worden gemene muren. Op een afstand van minder dan 1 meter langs 

beide zijden van de gemene muur mag geen vuurhaard of schouw ge-

maakt worden en ook geen drek-, mest- of vuilnisput gemaakt worden’. Er 

mogen ook geen storende activiteiten worden uitgevoerd: ‘ In één woord 

is het uitdrukkelijk verboden in het gemelde huis en gebouwen eenige 

hoegenaamde bedrijven uit te oefenen, vergaderingen of vertooningen te 

houden welke als ruststoorend voor het Kleijn Seminarie zouden kunnen 

aanzien worden of met het doelwit van deszelfs instelling strijdig zijn, zoo 

voorzien als onvoorzien’6. 

Het verbod van vensters met uitzicht op het college wordt regelmatig met 

de voeten getreden. Onwillige eigenaars worden door de verschillende su-

periors aangemaand dakvensters e.a. weg te nemen. Soms mag iemand 

het raam voorlopig laten zitten: 

De ‘Houten loods’

Naast het grasveld aan de feestzaal staat een opmerkelijk houten ge-

bouw waarvan weinigen de oorsprong kennen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het herenhuis van textielfabri-

kant Edmond Meert in de Stationsstraat, de huidige Salons voor Scho-

ne Kunsten en Huis van de Sint, in beslag genomen door de Duitse 

overheid en werd er de ‘Kreiskommandantur’ met zijn militaire staf en 

administratieve medewerkers gevestigd. Op 27 november 1943 kreeg 

superior Van Goethem bericht dat een stuk grond van 30 op 60m en 

de oprit van de Stationsstraat in beslag genomen werd26. 

De firma Wijmeersch uit de Truweelstraat moest in opdracht van de 

Kreiskommandantur een betonnen bevloering maken en een voor-

plein in steenslag en ‘zendels’. Oppervlakte 25,5m x 20m, kostprijs 

43.585,55 frank27. Door de firma De Bondt uit de Vermorgenstraat werd, 

eveneens in opdracht van de Kreiskommandantur’, een hangar opge-

trokken die als garage moest dienen voor hun auto’s. Enkele maanden 

later moest de firma Wijmeersch in de garage ook nog ‘bomsplinter-

muren’ metselen voor een bedrag van 11.794,30 frank. 

Tevens werden er openingen gemaakt in de scheidingsmuur van het 

College met de huizen van juwelier De Backer, breigoederenfabrikant 

Truyens en de juffrouwen d’Hanens. De openingen werden voorzien 

van een deur waarvan de sleutel enkel in handen was van de Weer-

macht27+28. 

In zijn schadeschattingsverslag van 25 januari 1944 raamt O. Fels de 

kosten voor het terug in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de 

oppervlakte van de houten loods met uitgraven van slechte grond en 

steengruis en het terug vullen met goede teelaarde op 12.000 fr. Door 

de bouwwerken werd ook schade aangebracht aan de omliggende 

grond waardoor de vermindering aan opbrengst van de geteelde ge-

wassen wordt geschat op 500 fr.29. 

Op 16 maart 1949 komt er een brief toe op het College van het Ministe-

rie van Financiën, Dienst der opeisingen. Zij stellen in hun brief dat het 

bouwen van de garage in opdracht van de Duitsers gefinancierd werd 

met geld van de schatkist en dat de school een bod kan indienen voor 

de overname van de garage! Na een aangetekende herinnering ant-

woordt superior Daem op 18 mei 1949: ‘Bevloering al te stevig, grond 

onvruchtbaar gemaakt, garage waardeloos. Kom eens zien’30. 

Of er nog een vervolg op dit schrijven is gekomen hebben we niet 

kunnen achterhalen. De bevloering was inderdaad al te stevig, maar 

waardeloos was de garage blijkbaar toch niet want ze staat er nog en 

is in gebruik als fietsenberging, opslagplaats voor oud papier en mate-

riaal. Maar we kunnen niet ontkennen dat ze haar beste tijd wel gehad 

heeft! 

<<<
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In 2003: belgacomgebouw
Op 11 november 1875 schenkt Vicaris Generaal en oud-superior Du Bois 

zijn huis en grond palende aan de ingang van het college ten bate van de 

school aan het bisdom. Voorwaarde is wel dat ‘l’etablissement donataire sera 

tenu de faire célébrer a perpétuité en la cathédrale de Saint Bavon à Gand 

tous les jours de l’année une messe basse à l’honoraire de deux francs à 

l’intention du fondateur’ 7b. Op 1 januari 1876 mogen ze beginnen. 

Het laatste perceel werd op 13 juni 2003 aan het schooldomein toegevoegd. 

Het betrof de aankoop van een deel van het vroegere Belgacomgebouw met 

een oppervlakte van 1076 m2 en 58 dm2, grond die op 3 november 1931 door 

het college zelf aan de RTT (het latere Belgacom) werd verkocht. Het gebouw 

(nu K-gebouw) werd in 2003 en 2007 gerenoveerd tot schoollokalen. 

De huidige totale oppervlakte van het domein bedraagt nu 2 ha 18 a 66 

ca. Sinds de start van het klooster is er met wegschenking van de paters-

dreef, gekregen schenkingen, aankopen en ruilen een kleine 7000 m2 me-

ter oppervlakte bijgekomen. 

Er wordt ijverig gebouwd: akkerland moet wijken
Het uitzicht van het akkerland wijzigde voortdurend. Het klooster werd 

gebouwd, de school werd opgestart en door de uitbreiding van de on-

derwijsactiviteiten en het stijgend aantal leerlingen steeg de nood aan ge-

bouwen en ‘kromp’ het tuingedeelte.

1689-1692 Bouw van het klooster.

1692-1696 Bouw van de kerk.

1835  Een studie- en feestzaal, ‘welcken gans onderkeldert is’, 

wordt aangebouwd aan de westelijke vleugel. 

1850 Bouw van het gebouw met de huidige hoofdingang  

waar vroeger een afdak was voor de leerlingen

1851 Bouw van een woning voor superior kanunnik Du Bois met 

links ervan een muur met poort. In 1862 is het gebouw 

bewoond door rentenierster juffrouw Maria Van Naemen.  

De bovenste verdieping stond in verbinding met het  

seminarie en was een dortoir voor studenten.

1871 Afbraak en uitbreiding van deel van de boerderij.

1888-1889 De open pandhof wordt overdekt. De ruimte wordt Calfac 

genoemd.

1907-1908  Bouw van een nieuwe feestzaal met jubileumpoort om  

het 100-jarig bestaan van de school te vieren.

1908-1909  Verbouwing van het huis van superior kanunnik Du Bois en 

uitbreiding tot de Brouwersstraat. Tevens wordt de ander-

halve meter hoge afscheidingsmuur in de brouwersstraat 

verhoogd.

1949-1950 Aanleg van een overdekte speelplaats met fietsenstalling  

en een inkomhal aan de Van Britsomstraat

 Doortrekken van de west-vleugel (B042 t/m B048) met trap-

hal en lokalen B060 en B061 en de bovenliggende lokalen.

1953-1955 Bouw in 2 fasen van de lokalen B050-B052 en B153-B155 

(huidige kleuterklassen). 

1956  Bouw van een ingangsportaal aan de Van Britsomstraat  

met een trap naar de fietsenberging in de kelder en uitbouw 

van de keuken. 

1957  Bouw van de lokalen B020-B025 met op de eerste verdieping 

een slaapzaal met 54 slaapplaatsen.

1960-1961 Op de plaats van de fietsenhangaar langs de Van Britsom-

straat komt een trapzaal, 8 klassen en een turnzaal (lokalen 

H171-H178).

1971  Bouw van de sporthal met kleedkamers, sanitair en berging. 

1998-2000 Na de twee branden van april 1994: het gebouw aan de Col-

legestraat wordt heropgebouwd, afbraak van de Feestzaal, 

bouw van het E-gebouw aan de Van Britsomstraat, uitbrei-

ding van de overdekte speelplaats van de lagere school en 

humaniora met elk een luifel en oprichting van een nieuwe 

polyvalente zaal in de tuin.

2003.2007 Aankoop en renovatie in twee fasen van het Belgacom-

gebouw (K-gebouw).

2009 Plaatsen van de snelbouw met kleuterrefter en vier klas-

lokalen voor het secundair.

De siertuinen
Op het domein waren er verschillende siertuinen. In de loop der tijden zijn 

ze behalve één, allemaal verdwenen. 

‘Pandhof’

Het pandhof vinden we terug op de kaart van juni 1839. Het was de open 

meditatietuin van de paters omringd door de pandgangen. In de jaren 

1889-1890 werd deze tuin overkoepeld met glas op gietijzeren zuilen zo-

dat ze kon gebruikt worden als ontspanningsruimte voor de leerlingen. Ze 

kreeg de nu nog steeds gebruikte naam ‘Calfac’.

‘achtertuyn’ nu ‘Binnentuin’

Op dezelfde kaart van 1839 vinden we de achtertuin. De oppervlakte is 

sinds de bouw van het klooster onveranderd gebleven. Ook de gebou-

wen hebben weinig wijzigingen ondergaan behalve het deel tegenover 

de Priesterrefter waar een verdieping en een zolder werd bijgebouwd voor 

het inrichten van woonvertrekken bij de komst van de zusters van de Hei-

lige Engelen in 1903. Tot een tiental jaren geleden was de Binnentuin ver-

boden terrein voor leerlingen. Het is een oase van rust en stilte binnen het 

schooldomein.
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Siertuin achter de gebouwen van de afdeling filosofie

Deze ‘wandeltuin’ lag achter de gebouwen aan de Collegestraat waar nu 

de speelplaats van de lagere school is. 

‘Hofken van de Philosophen’ 

Voor 1950 lag, waar nu het H-gebouw is met de lokalen H171-H178 en de 

turnzaal, het stille ‘Hofje van de Philosophen’ aan de Feestzaal en de Van 

Britsomstraat. Daar stond de volière van directeur E.H. G. d’Haenens met 

o.a. vinken, parkieten, lijsters en een goudfazant. Een met zorg uitgekozen 

leerling had de taak de dieren te voederen. De directeur E.H. Tony Blanc-

kaert kweekte er ooit witte konijnen14. Het was ook de plaats waar men bij 

gelegenheid clandestien kon roken15!

In het midden zien we de nieuwe feestzaal en rechts het ‘Hofken van de 

Philosophen’. Aan de Linkermuur werd in de zomer een ‘bolbaan’ aange-

legd. Boven op het gebouwtje links staat een houten kotje op het dak. Dit 

was de ‘slaapzaal-wc’. ‘Hij hing als een houten koffer hoog tegen de gevel 

en was verbonden met de bewoonde wereld door een deur naar de dor-

toir en een afvoerbuis die dwars door de onderliggende klas liep’16. 

‘Vijvertuin’

Waar nu de feestzaal staat, stond vroeger een grote treurwilg met vijver. 

Er werden vissen gehouden maar ook een tijdje eenden en ganzen door 

E.H. J. De Decker... ‘tot vijver en tuin herschapen waren tot modderpoel en 

mestvaalt’14. 

groenten- en fruittuinen
De paters zorgden zoveel als mogelijk voor de eigen voorzieningen. Het 

domein was hier groot genoeg voor.

brouwersstraat – 
richard Van britsomstraat

In de schenkingsakte van 1842 wordt gesproken over een ‘nieuw te 

maecken zijde straet’ ten westen van het seminarie. Op een plan van 

1846 heet de straat nog Collegestraat maar naar aanleiding van de 

bouw van brouwerij Cornelis & C° werd de naam officieel in 1856 ver-

anderd in Brouwersstraat. In 1885 bouwt het seminarie een 115 meter 

lange en 3 meter hoge muur ter afscheiding van hun eigendom met 

de straat. 

Het stadsbestuur krijgt op 12 november 1930 de toelating van de 

school om tussen ‘de wc-installatie van den kleinen koer en de feest-

zaal’ een openbare ‘piscijn’ in te richten. De overeenkomst kan jaarlijks 

opgezegd worden en de stad dient verlichting aan te brengen en voor 

het onderhoud in te staan31. 

Op 2 oktober 1944 (amper 23 dagen na de bevrijding van Sint-Niklaas 

op 9 september) verandert de straatnaam in Richard Van Britsomstraat. 

Richard Van Britsom was een lokaal verantwoordelijke van het spiona-

genetwerk Alex-Tegal. Hij werd aangehouden op 10 april 1943 en op  

18 februari 1944 met tien anderen geëxecuteerd door de Duitsers. 

Stationsstraat

Op 6 november 1844 vertrok de eerste reizigerstrein van op Vijfstraten 

naar het Vlaams Hoofd (Linkeroever). Er waren 4 ritten per dag. In 1845 

werd de nv ‘Chemin de fer d’ Anvers à Gand’ opgericht, ook wel ‘Pays 

de Waes’ genoemd (in de volksmond ‘Pietje Waes’) die ijverde voor 

een treinverbinding tussen Sint-Niklaas en Gent en voor de oprichting 

van een station. 

Na getouwtrek door belangengroepen over de plaats van het nieuwe 

station, Vijfstraten of de Plezantstraat, besliste het stadsbestuur om het 

stationsgebouw te bouwen tussen deze twee straten in met een plein 

van 70 op 20 meter en een straat van 14 meter breed naar de markt. 

Door moeilijkheden met de onteigeningen was het station al open 

toen de huizen op de markt nog moesten gesloopt worden. Eén van 

de protesteerders was het Klein Seminarie. Zij vreesden voor verstoring 

van de stilte tijdens hun erediensten en bij hun taak als onderwijsin-

stelling32. 

De gemeenteraad, bijeen op 13 augustus 1845, garandeerde het Klein 

Seminarie dat hun rust niet zal verstoord worden: 

24 mei 1797, documenten geven ons een idee van de tuin. Wegens het 

sluiten van het klooster krijgt Joseph Behiels van de Franse overheid voor 

anderhalf jaar het vruchtgebruik van de ‘ommuurde en met fruitbomen 

beplante tuin’. Het schattingsverslag van november 1797 voor de verkoop 

van het domein vermeldt dat er op het terrein 98 hoogstammige bomen 

staan ter waarde van 393 pond. 

Ook het Klein Seminarie zorgde zoveel mogelijk voor de eigen levensmidde-

len. In het huishoudregister van 1822-1846 kunnen we lezen wat er zoal aan-

gekocht werd: gemiddeld per jaar een 200-tal zakken aardappels, 8 zakken 

‘boomappels’, uitzonderlijk groenten en 1 maal ‘aardbeziën’17. We kunnen 

er van op aan dat er erg veel op het terrein geteeld werd. Hiervoor werden 

hoveniers aangeworven. We kunnen ze terugvinden in de bevolkingstellin-

<<<
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Patersdreef – collegiedreef – collegestraat

De verbindingsweg die in 1689 werd aangelegd tussen de markt en het te 

bouwen klooster was van in het begin eigendom van de paters recolet-

ten en bleef aan het domein verbonden tijdens de verschillende verkopen 

ervan. 

Op een plan van 29 april 1791 zien we dat een deel van de Patersdreef 

omzoomd is door bomen. Het plan is een situatieschets bij een geschil 

tussen Judocus Vijdt en de paters in verband met het dempen van een, 

volgens Judocus Vijdt, gevaarlijke gracht (er was pas een kind in gevallen 

maar gelukkig gered) en in de zomer was het volgens hem ook een stin-

kende gracht. De paters betwisten dit en zeggen dat ze hierover nog van 

niemand klachten hebben ontvangen. Vijdt wilde de gracht dempen en 

er een rechte muur op plaatsen zodat er geen schuilhoeken meer zouden 

zijn ‘waerachter bij avondthede sig konnen bedekt houden vagabonden 

ende baanstroopers’. Het zou dus in het algemeen belang zijn moest die 

muur er komen vindt Vijdt. 

De gardiaan (overste van de paters) ziet dit anders. Hij verzet zich hierte-

gen en verwijt Vijdt dat hij dit enkel doet om zijn eigendom te kunnen 

afsluiten en een poort te maken zodat hij een uitweg zou hebben in de 

dreef. Volgens de pater zou het dempen van de gracht bij hevige regen 

de dreef onder water zetten. De bomen zouden schade toebrengen aan 

de muren die zouden opgetrokken worden waardoor men zou eisen dat 

de bomen uitgedaan moeten worden ‘waer door het Convent voor altijd 

soude berooft sijn van de vrugt der boomen dewelke aldaer wassen ende 

het Publiq soude boven dien ontrokken syn van de aengenaemigheyd de-

welke door het boomgewasch inde dreven te vinden is’ vindt de bezorgde 

gardiaan35. 

Of de gracht gedempt is hebben we niet kunnen achterhalen maar pas in 

1807 kan Judocus Vijdt een overeenkomst afsluiten met de nieuwe eige-

naar van de Patersdreef Henricus Jacobus Gislenus Van der Sare, eigenaar 

sinds 14 maart 1798. In de overeenkomst krijgt Vijdt de toelating tot het 

‘maecken van eene groote poorte in de dreve om aldaer in en uyt te rey-

den’ en dit voor 6 jaar mits een jaarlijkse rente36. 

Ook bierbrouwer C. Heyndrickx – Percy mag in een overeenkomst van 

1 januari 1855 ten westen van zijn brouwerij een poort openen en deze 

gebruiken als ‘uyt en overweg langs de dreeve van het Kleyn Seminarie’ en 

dit voor een jaarlijkse vergoeding van twee Keizerlijke kronen. De overeen-

komst is jaarlijks door beide partijen opzegbaar37.

De bomen langs de dreef waren geen lang leven beschoren. Door het 

Franse bewind werden de paters per brief van 5 juni 1796 verplicht om 

de grote bomen langs de kloosterdreef te doen kappen. De opbrengst 

van het hout kwam niet ten goede van het klooster maar verdween in de 

schatkist van de Franse overheid. 

De dreef moet in 1842 nog steeds niet in te beste toestand geweest zijn 

want wanneer op 15 oktober van dat jaar Josephus Van Naemen en Jo-

sephus Van Uitberghe grond schenken dient het klein seminarie te zorgen 

voor de afwatering langs hun dreef. Het Klein Seminarie had in 1808 zelf al 

zo’n verplichting opgelegd voor de andere zijde van de straat bij een ver-

koopovereenkomst met de heer Van Hese-Verest38. 

De toestand verslechterde blijkbaar verder en de dreef in goede staat 

brengen zal waarschijnlijk teveel geld gekost hebben. Het bisdom wil de 

dreef aan de stad te schenken onder voorwaarden: zij dienen de dreef 

te ‘kasseyen’, verlichting aan te brengen en overeenkomsten af te sluiten 

met de aanpalende eigenaars zodat deze een voetpad aanleggen van 

tenminste 1 meter breed. Er dient ook een stuk grond van 15 à 20 m2 ten 

zuiden van de kerk eigendom van het bisdom te blijven (hierop staat nu 

het beeld van Anton van Wilderode) en binnen een straal van 7,50 m rond 

de Sint-Antoniuskerk mag niet gebouwd worden. Tevens is bedongen dat 

het recht ontzegd wordt ‘ten eeuwigen dage in de huyzen aen de nieuwe 

straeten voor de kerk en bezijden het Kleyn Seminarie, op eenen afstand 

van vijf en veertig meters van de zelve kerk en den dortoir, te laeten hou-

den of uytoeffenen de neeringen van herbergier of cantinier, bierbrouwer 

en azijnbrouwer, geneverstooker, huydevetter, paerdemolens en stoom-

vuermachinen’38+39. 

De gemeenteraad keurt in zijn vergadering van 1 juni 1860 de schenking 

met de daaraan verbonden voorwaarden unaniem goed omdat zij ‘eenen 

gemakkelijken doortocht verzekert in alle jaergetijden aen rijtuig en voet-

gangers’. Zij vindt ook ‘dat het in het belang der openbare gezondheid is, 

eene sompige dreef met hare steeds aengroeyende vuilnishoopen uit het 

midden der stad te doen verdwijnen en te vervangen door een regelma-

tige straet onderworpen aen de schikkingen in waekzaemheid der plaet-

selijke policie’40.

In hetzelfde jaar wijzigt de naam van de Patersdreef officieel in College-

straat. 
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gen van Sint-Niklaas waar op het adres ‘Einde Patersdreef’, ‘Collegie’ of ‘Bis-

schoppelijk Klein Seminarie’ de inwonende priesters, zusters van de Heilige 

Engelen (vanaf 1903) en het inwonend huispersoneel genoteerd werden. De 

hoveniers stonden meestal, net als het mannelijk personeel met binnenta-

ken, ingeschreven als ‘dienstknecht’. Het aantal dienstknechten schommelt 

tussen 3 en 8 en we bemerken veel verloop van personeel18. 

Volgens de getuigenis van dienstmeisje Maria Metdepenningen (later in-

getreden bij de zusters Heilige Engelen) waren er in haar diensttijd (1937-

1942) nog steeds 2 hoveniers die de tuinen onderhielden en groenten en 

fruit kweekten19. Naast het eigen personeel kwam er ook af en toe iemand 

‘wieën’ (wieden) in de tuin en kwam de ‘boomsnijder’ (snoeier) langs. Wan-

neer er bomen moesten gerooid worden kwamen de ‘boomvelders, de 

graevers en de zaegers’ langs17.

In de tuin stond ook een serre. In de verkoopakte van 1931 van een stuk 

bouwgrond in de Brouwersstraat aan de RTT (Regie van Telegraaf en Te-

lefoon, later Belgacom) lezen we dat het stuk grond is afgebakend aan de 

straat met een muur en dat er een serre en fruitbomen op staan. De serre 

moet onmisbaar geweest zijn want de RTT wordt verplicht aan de zuid-

muur van hun op te richten gebouw (nu inkom K-gebouw) een nieuwe 

serre te bouwen van 12 meter lengte, 2 meter hoog en 2 meter diep met 

als zijmuren de bestaande straat- en tuinmuren20. 

Leraar Carlo Heyman schreef in 1961 over de nieuwe gebouwen waarin 

nu de kleuterklassen zijn: ‘en dan te bedenken dat voor 1950 hier de stille, 

paradijselijke tuin lag met de wegels die leidden naar de grote serre-vol-

druiven’ 12. 

Oorlogsschade
De bezetting van de RTT-telefooncentrale door de Wehrmacht ten behoe-

ve van de Feldnachrichten-kommandantur van Gent op 7 januari 1944 en 

de daaropvolgende aanleg van een bunker die ook gedeeltelijk op het ter-

rein van de school werd gebouwd levert nieuwe tuininformatie op. 

Deurwaarder Aimé Van Puyvelde uit Sint-Niklaas moet in opdracht van 

het Klein Seminarie de nodige vaststellingen doen om later een schade-

claim te kunnen indienen. Tussen 11 januari en 4 mei 1944 stelt hij vast 

dat de muur tussen de grote moestuin van de school en de koer van de 

RTT over een lengte van 10 meter weggebroken werd. Hiervoor werden 

7 perelaars die in piramidevorm groeiden langsheen de muur gerooid en 

een deel van het aspergeveld vernield. We vernemen ook dat er verschil-

lende moestuinen waren, want er werd een afwateringsriolering gegra-

ven ‘loopende van bewusten bunker over den grooten moestuin van het 

Klein Seminarie, dwars door den kleinen moestuin om te eindigen en ver-

bonden te worden in den lusthof der Philosoven aen de waterafvoerbuis 

loopende van den koer der humanisten naar de Stadsriool in de Brouwers-

straat’. 

We lezen verder nog dat het ‘rubarberveld ‘ deels vernietigd is en dat ‘in 

de kleinen moestuin de savooien en roodekoolplanten voor den helft on-

bruikbaar liggen en twee muurperelaars zijn uitgeroeid’. Ook is er in de 

‘lusthof’ een boomstruik uitgekapt en schade veroorzaakt aan de beplan-

tingen21. 

In de opgemaakte verslagen op het einde van de oorlog door architect 

Frans Weyers en O. Fels voor het berekenen van de oorlogsschade verne-

men we dat er uiteindelijk 41 vier jaar oude ‘pyramide Durondeau pere-

boomen’ met de verloren oogst in rekening gebracht werden en dat het 

aspergeveld 200 m2 groot was en beplant met 6 jaar oude planten22+23. 

Door de uitbreiding van de gebouwen verminderde de overgebleven 

tuingrond en door de stijging van de lonen was het financieel niet meer 

rendabel om zelf groenten en fruit te kweken en doofde deze activiteit 

langzaam uit. De benaming van twee ruimten op onze school verwijzen 

nog steeds naar de vroegere functie van bewaarplaatsen: de ‘Appelzolder’ 

en de ‘Petattenkelder’.

De boerderij
Naast het kweken van groenten en fruit was het ook de taak van de hove-

niers om voor de boerderij te zorgen. 

Ze bevond zich achter de gevels rechts van de uitrit naar de Stationsstraat. 

Deze ruimten worden nog steeds ‘de boerderij’ genoemd. 

In het eerder genoemde ‘Registre de Ménage’ kunnen we ook de aanko-

pen voor de ‘Koeystal’ terugvinden: ‘bussels strooy, hoey, roeden klavers, 

tonnen draf (afvalproduct van granen en zaden waarvan bier gebrouwen 

wordt) en blokken lijnpoer (lijnzaadpoeder)’. Regelmatig wordt er ook een 

‘koey’ of ‘een verksken’ aangekocht.

In notities van 1849 vinden we de loonuitbetaling terug van de 1e jardiniè-

re Charles en de 2e jardinière Jean. De 1e jardinière heeft de zorg over de 

koeienstal. Hij moet de koeien aankopen in Mechelen en alles wat nodig is 

voor de dieren24. 

Eigenaars van koeien, schapen en paarden dienden belasting te betalen. 

Hiervoor moesten ze elk jaar het aantal dieren dat jonger of ouder was dan 

2 jaar op te geven aan de belastingsdienst. Koeien jonger dan 5 maanden 

moest men niet vermelden. In het Stadsarchief hebben we teruggevon-

den dat van 1817 tot 1824 er voor het College steeds twee koeien boven 

de 2 jaar aangegeven werden. Vanaf 1862 werden dit er drie25.

In de periode 1937-1942 toen dienstmeisje Maria Metdepeningen in dienst 

was waren er nog steeds 2 koeien en 3 varkens19. Wanneer men gestopt 

<<<
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is met het houden van koeien hebben we niet 

kunnen achterhalen maar in het artikel ‘Dieren 

in het college’ in Ic Hou van december 1962 le-

zen we dat er enkel nog varkens op de boerde-

rij zijn. Tot het eind van de jaren ’90 van de 20e 

eeuw zijn er varkens gebleven op de boerderij 

om de resten van de schoolkeuken te verorbe-

ren en ons bij gelegenheid te vergasten met lek-

kere hesp van eigen kweek.

Situatie vandaag:  
nog steeds veel open ruimte
De huidige totale oppervlakte van het domein 

bedraagt nu 2 ha 18 a 66 ca. Ondanks de vele 

uitbreidingen hebben we gelukkig nog steeds 

veel open ruimte op onze school. Toch is hier-

van nog slechts ongeveer 2250 m2 overblijvend, 

versnipperd akkerland dat de lucht kan ademen, 

bevochtigd wordt door de regen en opge-

warmd door de zonnestralen. Maar de 2250 m2 

zorgen toch voor een aangenaam leefmilieu 

op school met zelfs een biotooptuin. Naast de 

struiken en bloemen hebben we op school 82! 

bomen: 5 sierkerselaars, 1 magnolia, 3 hulstbo-

men, 2 elzen, 4 beuken, 1 groenblijvende eik, 

4 gewone eiken, 3 ceders, 1 vijgenboom, 1 spar, 

2 esdoorns, 3 kastanjes, 1 berk, 3 wilgen, 2 aca-

cia’s, 6 platanen en 40 linden. 

Het is onze plicht het resterende akkerland 

te koesteren en te bewaren zodat de vol-

gende generaties ook in een aangename 

leefomgeving kunnen schoollopen.

Dirk De Waele
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Dat hadden Albert Van Huffel en Thor Van Peteghem nooit kunnen vermoe-

den toen ze jaren geleden deze onverwoestbare formule gestalte hebben 

gegeven met hun sterke getuigenissen. 

Heywijck is een geslaagde mix van ‘bezinning’ afgewisseld met een stevige 

portie sport. Mens sana in corpore sano! Jaja, ook dat namen we in het Col-

lege over van onze oude vrienden.

Sleutelen aan de formule
Aan deze beproefde formule zijn we door de decennia blijven sleutelen, ie-

dere begeleider gaf er weer zijn eigen kleur en zijn eigen invulling aan. Zo 

hebben menige tweedejaars kunnen genieten van de minnelijke bezinnin-

gen van wijlen collega Marc Van Beeck. De tweedes groeiden de laatste ja-

ren uit tot een grote reeks waardoor er tientallen weken aan een stuk door 

moest worden bezonnen. En dus was er nood aan versterking.

Er werd al snel beroep gedaan op alweer een oude glorie. Onze Lieve Heer 

had in zijn genade even aan Luc Vermeulen gedacht. En zoals dat gaat met 

goddelijke roepingen kon deze laatste niet aan deze drang weerstaan. Luc 

nam de helft van de groepen voor zijn rekening en sleutelde verder aan de 

methode. De Heer geeft echter en Hij neemt. We moesten helaas veel te vlug 

afscheid nemen van Marc Van Beeck en Luc stond er weer alleen voor. Maar 

wie Luc Vermeulen een beetje kent, weet dat hij zich niet zo snel laat ken-

nen. Zo kwam het dat Luc een aantal jaren helemaal alleen instond voor de 

‘geestelijke’ leiding van de tweedejaars op Heywijck. 

Vele sportmonitoren kwamen en gingen, maar Luc bleef jaren een vaste 

waarde! Luc begon dikwijls met zonovergoten zomeravonden en stopte pas 

met bezinningen geven als het laatste blad van de ‘grote eikenboom’ was 

gevallen. 

Vorig jaar nam Luc afscheid van Heywijck. We gingen op bezoek en stelden 

hem vragen over ‘good old days at Heywijck’.

buiten het schoolse stramien
Waarom ben je jaren geleden eigenlijk aan deze bezinningen 

begonnen?

Er was eigenlijk reeds een vraag vanuit de reeks van de vierdes en tegelij-

kertijd een vraag vanuit de reeks van de tweedes om ‘de bezinningen te 

begeleiden’. Ik wou eerst nog even een ‘sabbatjaar’. Ik had eigenlijk wel op 

vooraf al uitgemaakt dat ik het toch wel zou doen! Ik mocht dan wel gestopt 

zijn met lesgeven, maar ik wou zeker nog wel wat met jonge mensen doen, 

maar niet vanuit het klassieke ‘schoolse’ stramien! Dan is Marc eens op een 

avond langs geweest om het programma wat toe te lichten, en zo is de bal 

aan het rollen gegaan. Er is natuurlijk ook altijd die ‘goede college-traditie’ 

geweest, waar ik mij nog steeds sterk mee verbonden voelde. En dan ‘last 

but not least’, het waren de sympathieke collega’s en de fijne sfeer bij de ‘da-

gelijkse’ slotbarbecue die voor mij de doorslag gaven. 

Authentiek
Zijn de leerlingen door de loop der jaren erg veranderd volgens jou?

De leerlingen zijn ‘mondiger’ geworden, daardoor zijn ze soms ook wat ‘ru-

moeriger’, maar al bij al vind ik de leerlingen van het College nog steeds 

erg ‘inschikkelijk’! De afspraken zijn nog steeds dezelfde als vroeger, er 

moet duidelijkheid zijn en toch ook een beetje discipline, en dat is echt 

niet veranderd! Leerlingen van vandaag weten meer, maar ik weet niet of 

ze daarom veel rijper zijn dan vroeger. Misschien hebben ze daardoor juist 

meer problemen. Weet je, ‘pubertijd’ was vroeger een ‘onaanvaard’ iets . Er 

werd gewoonweg ‘géén’ rekening mee gehouden. Vandaag is ‘pubertijd’ 

iets ‘normaals’, iets waar je sowieso rekening mee ‘moet’ houden! In we-

zen is er niet zo erg veel veranderd, tenslotte ben ik ‘mee-geëvolueerd’ en 

heb ik daar echt niet zoveel moeite mee gehad. Jongeren zijn nu eenmaal 

zoals ze zijn; en dan moet je ze ook met het nodige respect benaderen. 

Voor jongeren is het belangrijk dat je als bezinningsbegeleider ‘authentiek’ 

bent! Ze voelen het van ver wanneer je iets staat te vertellen waar je niet 

achter staat. En je kent mij, hé, ik ben nu eenmaal een ‘no-nonsense’ man.

No-NoNSeNSe-maN luc VermeuleN oVer HeywijcK

“authentiek zijn, dat is het belangrijkste.” 
Als je aan de leerlingen van het tweede jaar vraagt wat het tofste moment was van het voorbije jaar, dan krijg je 
steevast als antwoord: ”Onze bezinningsdagen op Heywijck!” Deze bezinningsdagen, de Heywijckdagen leggen 
we even onder de loep. We blikken terug én vooruit.

<<<
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Aansluiting bij jongeren,  
fijne babbels met collega’s
Wat zijn je mooiste herinneringen aan Heywijck?

Ik som een paar zaken op: Het enthousiasme en de luisterbereidheid bij de 

leerlingen. Die ongelofelijk rijke ‘voorwerpenronde’, waarin leerlingen de 

meest markante en doorleefde getuigenissen gaven uit hun eigen leven!! 

Hoe ook moeilijkere bezinningssessies- zoals die met het ‘hongerdoek’ 

– toch door de jongeren ‘stevig’ verwerkt werden! De vele informele en 

‘deugddoende’ babbels met de collega’s, hun appreciatie en de genegen-

heid die ik telkens opnieuw mocht ondervinden. De vlotte samenwerking 

met Nicole (onze ‘kotmadam’ op Heywijck, die als een echte ‘lieve’ ser-

geant de stadstroepen in het gareel houdt, en die op haar eentje toch wel 

verantwoordelijk is voor de vele ‘facilitaire’ verbeteringen dewelke we de 

laatste jaren in Heywijck hebben zien tot stand komen.)

Waren er ook zaken waar je het wat moeilijker mee had?

Als ik dan al iets zou moeten vermelden, dan is het misschien het gebrek 

aan netheid van de locatie ‘voor’ het tijdperk ‘Nicole’! Ik denk dat velen 

zich nog zullen herinneren hoe sommige van die matrassen er voorkwa-

men, en welke maatregelen we moesten treffen. Maar gelukkig is dat al-

lemaal verleden tijd!

Wat voor mij soms een doorn in het oog was, dat was zeker de soms ge-

brekkige logistieke en informatica ondersteuning op de locatie zelf! Ge-

lukkig werd ook dat steeds snel bijgestuurd, maar laat ik stellen dat ik daar 

toch menig telefoongesprek aan gewijd heb, en niet altijd in even ‘fraaie 

bewoordingen’ moet ik tot mijn grote spijt bekennen.. Maar ja, ergernis is 

des mensen zeker!

Een evangelische opdracht
Hoe heb je dat al die jaren toch weten vol te houden?

Wat altijd heeft meegespeeld, uiteraard, is de liefde voor de school! Ik was 

al leerling aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie vanaf de lagere school, er was 

toen nog een zevende jaar, dan heel mijn klassieke humaniora, daarna als 

leerkracht. Kortom het College was zeker 43 jaar een stevig deel van mijn le-

ven! Wat ik in de bezinningsdagen van Heywijck vooral apprecieerde, was 

het feit dat je de dingen op je eigen manier mocht invullen, met je eigen 

methode, geen jaarplannen, normen, doelen, en al die peda-goochelarij! 

Het amicaal contact met de collega’s is voor mij een ‘drive’ geweest om door 

te gaan, ook op momenten dat het wel eens minder ging! En dan waren er 

natuurlijk die talloze, onvergetelijk ‘heerlijk ongezonde’ barbecues!

Wat was je ‘persoonlijke’ inspiratie, je bron?

‘Ik geloof in Jezus Christus’ en je hoeft daar eigenlijk niet veel meer aan toe 

te voegen. Dit geloof drijft mij, zet mij op weg. Ik geloof sterk in mijn ‘evan-

gelische opdracht’ om het geloof ‘te laten klinken’ in de echte betekenis 

van het griekse ‘catéchein’ ; catechese.

Tweedaagse?!
Zou je inhoudelijk dingen veranderen aan de formule ‘Heywijck’?

Neen, aan de basis zou ik zeker niets veranderen. De formule op zoek naar 

mezelf, op zoek naar de andere, op zoek naar die ‘gans Andere’, zit zeker 

goed. Ik heb die in de loop van de jaren kunnen uitbouwen en naar mijn 

hand zetten, maar ook voor de leerlingen blijft dit een goed concept. Ze 

voelen die lijn die erin zit zeer sterk aan.

Ik blijf persoonlijk een voorstander van de tweedaagse, omdat ik als bege-

leider duidelijk gemerkt heb dat er met die groepen ‘iets gebeurt’! Ze zijn 

‘anders’, méér groep en ‘uiteraard meer moe’, maar dat is eerder bijkomstig.

Toch moet ik hier eerlijkheidhalve aan toevoegen dat ik als ‘leerkracht’ 

waarschijnlijk één van diegenen zou geweest zijn die als opposant van de 

tweedaagse naar voor trad .

Ik begrijp die gevoeligheid wel.

Heywijck-inside-jokes
Zijn er nog grappige anekdotes die je met ons zou willen delen?

Er zijn er zovele! Eentje die velen wel zullen herkennen is ‘de biotoopstu-

die’, waarbij er toch wel een verschil was in interpretatie tussen de leer-

krachten en de leerlingen! Wat ik ook altijd heel grappig vond was ‘de Ste-

ven’ (lees: Van Peteghem junior) die als enige nog aan het rondhollen was 

bij het bosspel als alle leerlingen al lang gestopt waren! En een onsterfelijk 

verhaal is het verhaal van het ‘plat water’! En het verhaal van...

Catechetische momenten behouden
Heb je nog een goede raad voor je opvolger(s)?

We mogen inhoudelijk zeker niet ‘afzwakken’! Er zouden toch steeds zéér 

catechetische momenten moeten blijven inzitten! De boodschap moet 

belangrijk blijven en mag geenszins verzuipen in formalistische spelletjes!

Daarenboven blijf ik erbij dat authentiek zijn erg belangrijk is! Jezelf durven 

bloot geven, met het nodige gezond verstand ergens voor staan, ook al is 

dat niet steeds wat leerlingen verwachten!
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Ook voor Luc werd de ‘workload’ ten langen leste een beetje teveel. 

Na de 9de keer hoorde hij zichzelf opnieuw dezelfde dingen vertellen 

en ook voor zijn ‘lijn’ was een dagelijks dieet van ‘barbecueworst’ op 

termijn nefast . Luc wou graag versterking, en die kwam, alweer won-

derbaarlijk, van een oud-collega godsdienst. 

Leo Vereecken werd bereid gevonden om een behoorlijk aantal groepen 

van Luc over te nemen. Fantastisch toch, om te weten dat deze mannen 

‘op pensioen’ bereid bleken-blijken de school te ondersteunen! Een dik-

ke pluim voor alle bewezen diensten! Wij, de leerlingen en de leerkrach-

ten van het tweede jaar zijn jullie er oprecht dankbaar voor. Jullie beho-

ren vanaf nu tot het ‘collectieve geheugen van het tweede jaar’.

Ook voor Luc kwam er een einde aan die ‘good old days’. Andere be-

zigheden eisen zijn aandacht op en hij gaf vorig jaar definitief de fakkel 

door aan Leo. 

Met leo in een nieuwe formule
Leo is een ‘duizendpoot’ en kon onmogelijk al onze groepen begelei-

den, wegens anders verplichtingen. Een probleem dus. Geen bezinnin-

gen zonder bezinningsbegeleider, uiteraard. Het is ook niet eenvoudig 

om een bezinningsleider te vinden die aansluit bij het doorgewinterde 

concept Heywijck.

Maar de leerkrachten van het tweede jaar gaven zich niet zo gauw 

gewonnen, er werd met een nieuw ploegje gezocht naar een nieuwe 

formule en dus ontstond dit jaar de ‘bijzonder zware eendaagse’ van 

Heywijck. 

Nog steeds op de oude leest geschoeid, met dezelfde zwaartepunten 

en dezelfde afwisseling, maar in ‘sneltempo’! En het was zeker goed, 

maar toch niet meer hetzelfde. Er was snel een zekere nostalgie naar 

‘the good old days’ van de tweedaagse. 

Geef nu toe, wat is er nu zaliger dan een nacht niet te kunnen slapen, 

’s morgens je leerlingen met slaapkopjes te vergasten op een ontbijt, 

en zelf je ogen nauwelijks nog te kunnen openhouden, maar moe en 

vooral voldaan terug aan de slag te gaan! 

We evalueerden en stuurden bij. Een groot aantal klassen heeft vol-

gend jaar opnieuw de tweedaagse formule, voor de andere klassen 

een bijgestuurde eendag-formule.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om – mede in naam van mijn 

collega’s en generaties leerlingen – aan al die monitoren, ‘inslapers’ en 

‘bakkers’ van de afgelopen decennia, zonder wie ‘Heywijck’ onmogelijk 

zou zijn geweest, dank te zeggen. 

In het bijzonder bedank ik de bezinningsleiders: Albert, Thor, Marc, Luc, 

Leo en Sandra voor de ‘inspirerende spirituele’ inzet voor ‘our fabulous 

days at Heywijck’.

Patrick Braem

BroederlijK deleN 2012

mijnen  
en mystiek

Het verband tussen mystiek en mijnen zou een 
bijna niet te beantwoorden vraag kunnen zijn, 
bestemd voor de finaleronde van één of andere 
gekke quizavond voor dito freaks. Nochtans heeft 
iedere leerling aan den lijve mogen ondervin-
den, hoe je een mystieke ervaring opdoet in een 
mijnsite. 

Afdalen in de mijn 
Het decor van dit alles: de grote collegekerk. Maar vooraleer tot de 

mystiek te komen, was er eerst de confrontatie met de mijn. Geduren-

de vijf weken maakten we onze handen vuil en daalden we met onze 

school af in diepe Latijns-Amerikaanse kraters in de aardoppervlakte, 

maar vooral in de diepe ellende van grote groepen mensen aldaar.

Fausto op bezoek
Na de krokusvakantie stond er hoog bezoek gepland op het College. 

Nou ja, eigenlijk is het moeilijk om Fausto Valiente – een rasechte Gua-

temalteek – letterlijk hoog te noemen: hij is coördinator in Guatemala 

van de Broederlijk Delen – partnerorganisatie ACAS en kwam enkele 

weken onze contreien opzoeken. 

Het College kreeg van BD de eer om een weekje gastheer te zijn. Zo 

zouden we tijdens onze drukke solidariteitsweken een getuige uit de 

<<<
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eerste lijn in ons midden hebben, die ons graag 

zou komen vertellen door welke problemen zijn 

land momenteel geteisterd wordt. Tijdens zijn 

drukke verblijf hier werd Fausto opgevangen 

door het gezin Wouters (bedankt Margot voor 

jou en je hele familie!), waar thuis af en toe een 

mondje Spaans wordt gesproken. Klein maar 

dapper, die Fausto. Samen met ACAS strijdt hij 

tegen de verdere inname van duurzame land-

bouwgrond door de mijnindustrie en teelt hij 

op een biologische manier eerlijke koffie, waar 

de arbeiders een eerlijk loon voor ontvangen.

Inzicht in beschamende 
mijnpolitiek
Wekenlang werden we ondergedompeld in 

de mijnbouw- en grondstoffenproblematiek in 

Zuid-Amerika en Guatemala in het bijzonder. 

Niet veel mensen zullen daar wakker van liggen: 

een ver-van-m’n-bed-show, zullen we maar on-

eerbiedig zeggen. Zijn er geen dringender no-

den in de 3de wereld? Nochtans zijn de proble-

men die westerse bedrijven daar in het zuiden 

veroorzaken niet gering. Grote Amerikaanse en 

Canadese bedrijven winnen in Zuid- en Latijns-

Amerika op grote schaal waardevolle metalen 

die ook in onze GSM’s en in onze computers 

hun bestemming vinden. Zij nemen daarbij 

schaamteloos kostbare landbouwgrond in van 

de plaatselijke bevolking, die soms zelfs onder 

(fysieke) dreiging gedwongen wordt hun gron-

den voor een habbekrats af te staan. 

Eénmaal de mijn op actief is gezet, begint een 

nieuwe lijdensweg voor de mensen die hun 

grond hebben moeten afstaan: nl., de zware 

cyanide- en metaalvervuiling van het grond-

water in de omgeving van de mijn. Cyanide 

is een giftig goedje waarmee de metalen ge-

wonnen en gewassen worden. Dat cyanide na 

de Tweede Wereldoorlog in Europa werd ver-

boden, zegt misschien wel iets over de geva-

ren voor de volksgezondheid van dit product: 

risico op bloedvergiftiging, kanker, irritatie van 

de huid en luchtwegen, ... Eigenlijk heeft cy-

anide slechts één voordeel: het is spotgoed-

koop en die éne reden weegt bij de westerse 

firma’s zwaar genoeg door om de gezondheid 

van de Guatemalteken ernstige schade toe te 

brengen. 

Waterverspilling
Een mijn verbruikt zo’n 250.000 liter water per 

uur, precies de hoeveelheid water die een boe-

renfamilie nodig heeft om haar velden 10 jaar 

(!!) lang te besproeien. Er dreigt in de zones waar 

mijnactiviteit bestaat op korte termijn een acuut 

watertekort op te treden, door het verminderd 

niveau van het grondwater. Maar dan zitten de 

Canadezen al op nieuwe (landbouw)grond te 

teren en zijn de verdiende dollars van de oude 

site al door enkele topmanagers in villa’s met 

zwembaden geïnvesteerd. Naar de bevolking 

vloeit niks wezenlijks terug. De meeste bedrijven 

betalen nog geen 1% belasting. De mijnwerkers 

zelf verdienen relatief goed maar het werk is on-

gezond en gevaarlijk en menig mijnwerker weet 

niet om te gaan met de grote sommen geld die 

in één keer worden uitbetaald. 

Gevolg: druggebruik, alcoholmisbruik tijdens de 

weekends en straatprostitutie. De mijn brengt 

ook een sociaal slagveld teweeg. Deze lange 

uitleg van de catastrofes die mijnbouw teweeg 

brengt, kan beter samengevat worden door de 

stem van de Guatemalteken zelf: ‘mijnbouw is 

een hap nemen uit de buik van onze Moeder 

Aarde’! 

Infosessies
In een infomoment werden alle leerlingen in-

houdelijk over deze problematiek ingelicht. Er 

was door leerlingen ook een Open Avond voor-

bereid. Fausto zou officieel voorgesteld worden 

aan een ruimer publiek, men kon hem vragen 

stellen, men bracht de gehele mijnproblematiek 

in een stemmige (ook door de mooie muziek 

zeer stemmig!) avond ter sprake.

Fausto sprak bijzonder doordringende woorden: 

‘Ik dank jullie voor al die gastvrijheid die ik hier 

mag ervaren. Het is ongelooflijk voor mij om te 

zien hoe jullie hier leven. Ik van mijn kant merk 

dat jullie nog veel info nodig hebben over jul-

lie manier van leven en welke massa’s energie 

en grondstoffen daarvoor nodig zijn, ten koste 

van...’ 

Terecht kan de vraag gesteld worden wie eigen-

lijk aan ‘ontwikkelings’-werk heeft gedaan: wij 

ten aanzien van het zuiden of het zuiden ten 

aanzien van ons. 

De school in vuur en vlam
Het blijft uiteraard niet bij info-overdracht. Waar 

het echt om draait, is de actie natuurlijk. De 

weken na de krokusvakantie werd onze school 

in vuur en vlam gezet om opnieuw rechten en 

grond op te eisen voor de Guatemalteken. En 

dat kun je letterlijk horen op het College... 

Op donderdag na de krokusvakantie komt Stu-

dio Wadist een weekje in actie. Vanaf ’s morgens 
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vroeg walst en schlagert het foute uurtje van 

Wim Vdv de nog slapende geesten op de speel-

plaats wakker.

’s Middags is er opnieuw muziek aan de werf-

keet, gekruid met een swingende kermisac-

tiviteit die wat geld in het laatje brengt voor 

Guatemala. Amusement en plezier, maar toch 

gekoppeld aan diepe ernst. Als we alles willen 

beschrijven wat er te doen valt, dan zouden we 

de Ic Hou beter volledig in beslag nemen. 

We vermelden zeker de carwash, waar zo’n 

twintigtal leerkrachten en personeelsleden van 

de school een groot vertrouwen tentoon sprei-

den in de wascapaciteiten van de leerlingen. 

Hoewel sommige auto’s na het wassen precies 

uit een Guatemalteekse mijn leken te komen, 

waren ‘de klanten’ toch nog bereid 10 euro neer 

te leggen voor de moeite. Als dat geen soli-

dariteit is. De vele activiteiten van de reeksen 

zorgden iedere middag voor het nodige amuse-

ment. En dankjewel weergoden, voor het prach-

tige weer op de solidariteitstocht. 

Solidair maal in de kerk!
En voor het eerst was er een speciale editie van 

het solidair maal. Adjunct-directeur Van Royen 

kreeg het originele idee om het solidaire maal te 

laten plaatsvinden in de grote collegekerk. 350 

solidaire eters kwamen van een sobere ecolo-

gische groenteschotel proeven. Fausto Valiente 

kwam als doorwinterde predikant de menigte in 

het Spaans toespreken in de kerk, bijgestaan (de 

hele week overigens) door twee charmante tol-

ken (bedankt Anne-Mie en Inge!). Woorden van 

diepe dank vanuit Guatemala aan ons. Het huis 

van God als levende ontmoetingsplaats tussen 

noord en zuid, tussen leerkrachten en leerlingen 

die broederlijk verenigd zitten rond dezelfde ta-

fels van verbondenheid en rond dezelfde geest 

van solidariteit. Blazen we in deze tijden de Kerk 

op eigen houtje nieuw leven in?

liturgie van Palmzondag  
in mijnsitedecor
Dat zou je op zijn minst toch kunnen beweren 

van de vastenviering, die het hele solidariteits-

project net voor de paasvakantie afsluit. Voor de 

gelegenheid werd de collegekerk omgebouwd 

tot... mijnsite. Grote stellingen met half vergane 

touwen, nadars, een lange donkere gang met 

rook gevuld, luid industrieel lawaai op de ach-

tergrond, smoezelige duistere mijnwerkers met 

zwart geblakerde helmen op... Ziehier de sfeer 

bij het binnenkomen van de kerk. De leerlingen 

werden onmiddellijk bij hun nekvel gegrepen. 

Is een mystieke ervaring niet steeds een zintui-

gelijk ervaring? In dit industrieel kader werd de 

liturgie van Palmzondag gevierd: Jezus wordt 

feestelijk de mijn binnen getrokken: ‘Gezegend 

Hij die komt in de... Mijn des Heren!!’ Wat in deze 

viering volgde was een mix van prachtig beeld-

materiaal, rijke inhoudelijke bezinningsteksten 

voorgelezen door de leerlingen (bedankt lec-

toren, ...) en live muziek door de leerlingen, die 

zelfs een eigen solidariteitslied hadden gecom-

poneerd (bedankt Yanneken, Esther, Stephanie 

en Zoë!). En zo’n 600 palmtakjes werden tijdens 

iedere viering gretig over de mijnwerkers uitge-

strooid. 

De viering lokte veel reacties uit. De grote diepe 

stilte tijdens de vieringen was opvallend. Leer-

krachten hoorden in de trein enkele leerlingen 

hun bewondering formuleren. Een collega wist 

niks beters te zeggen dan... ‘je zou er gelovig 

van worden!’ 

Eigenlijk konden we ons als visser geen gro-

ter compliment voorstellen. En we vragen ons 

daarom ook af: ‘Heer, ben je daar dan werkelijk 

binnen getreden, in onze mijn?’ 

Moe maar tevreden
’t Is dus weer druk maar mooi geweest: na vijf 

weken haalt het College méér dan 13.000 euro 

binnen voor Broederlijk Delen en het project 

van Fausto. Hopelijk zijn de geesten van de leer-

lingen ook door dit sterk inhoudelijk project ge-

raakt. En we mogen er zeker van zijn dat er ook 

spirituele vruchten volgen.

Wedden dat dat de hele school aan den lijve 

beseft wat Palmzondag nu betekent... al was het 

maar omdat de rook van de kerk nog in som-

mige ogen doorprikt!

Fré Caulier 

en zijn mede-vissers
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• Je vindt er meer dan Je zoekt •

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

New 308cc
Sta open voor elk seizoen

New 3008
Nieuwe technologie – Nieuw weggedrag

gar. & Carr. VANHOECKE nv

Prins Boudewijnlaan 117

9100 Sint-Niklaas

Tel. 03 778 03 03

http://vanhoecke.verdeler.peugeot.be
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getogen op het platteland
Waar en hoe ben je zelf opgegeroeid?

Mijn vrouw Goedele is opgegroeid midden in 

de velden: ‘Het Zichems veld’ met naast het huis 

een groot bos. Samen met haar broer en zussen 

ravotten ze uren in de tuin en in het bos speel-

den ze talloze sprookjes na. Nu gaan onze kin-

deren er op ‘familiekamp’... Wat opvalt: niemand 

in de buurt zeurt over lawaai van de bengels en 

er is plaats zat voor kampvuren. 

Ikzelf ben opgegroeid in Belzele, het dorp waar 

we nu wonen. Toen ik klein was, leefden we hier 

echt tussen de boerderijen en velden. Nu dringt 

de stadsuitbreiding rond Gent zich op in het 

dorp. Boerderijen en velden maken plaats voor 

immense verkavelingen. Twinitig jaar geleden 

was de sfeer hier anders, maar daarom niet be-

ter. Omdat in die nieuw wijken heel wat jonge 

gezinnen komen wonen, komen er veel speel-

kameraden voor onze kinderen bij. En in de ou-

derwerkgroep van de school kunnen de mama’s 

en papa’s elkaar beter leren kennen. 

Wanneer zijn jullie gaan wonen waar jullie 

nu samen wonen? En waarom precies daar?

Wij hebben eerst enkele jaren in Scherpenheu-

vel gewoont, daarna zijn we naar mijn roots in 

Belzele verhuisd. We wonen hier nu vijf jaar in 

een vrijstaande woning met een speelse tuin. 

Speeltuin voor de kinderen
Jullie kinderen zijn koning in de tuin? 

Toen we hier kwamen wonen hebben we ge-

kozen om rond ons huis enkel gras te voorzien. 

Ondertussen palmen heel wat speeltuigen 

het gras in. De kinderen schommelen om ter 

hoogst, klimmen in de speeltoren, maken zand-

taartjes in de zandbak om die dan op te eten 

aan hun picknicktafeltje of in de indianentent. 

En nu het terug zomer is, zoeken we met z’n 

allen verfrissing in het zwembad. De kinderen 

dragen zorg voor Wizzy en Woppy, onze twee 

kippen, en sinds kort kweken ze hun eigen 

groentjes in de mini-moestuin. De appelbomen 

zijn uitstekend geschikt om te klimmen tot in de 

hoogste tak om van daaruit te bekijken wat er 

zich afspeelt bij onze achterburen: koeien, konij-

nen, vogels, enz. 

Fietsen in de omgeving
Wat doen jullie bij regenweer?  

En bij zonneschijn?

Van zodra het mogelijk is, spelen onze kinderen 

buiten. Maar een tuin moet ook onderhouden 

worden en daar kruipt wel wat tijd in. Nu de 

kinderen wat groter worden hebben we ook 

de kans om wat meer fietstochten te maken 

door het Meetjesland, langs de Lieve en de vele 

veldwegeltjes in de buurt. Bij regenweer zitten 

we binnen in de keuken om te knutselen of te 

koken met een aangenaam zicht op onze tuin. 

Het gebeurt wel eens dat we in onze auto stap-

pen en de grens met Nederland oversteken om 

te zwemmen in het subtropisch zwembad van 

Terneuzen, de piratenboot is dan Simon zijn fa-

voriet.

Wat staat er in de nabije toekomst op  

het programma qua uitstapjes? 

We hebben ons voorgenomen om, nu de kinde-

ren wat groter zijn, samen wat citytripjes te ma-

ken. Om te beginnen dichtbij: de wondermooie 

stad Gent! Hoe ver we zullen geraken zal de toe-

komst uitwijzen.

Hoe wonen onze collega’s/jullie leerkrachten? 

Familie beyaert-Janssens

Ouders: goedele (35), ergotherapeute in Az Sint-lucas te gent en 
Jonathan (32), leerkracht godsdienst in SJKS te Sint-Niklaas

Kinderen: Marthe (8), Hannes (6) en Simon (3)

gezinswoning met veel ruimte om deugenietenstreken uit te halen.  
De kinderen ontvangen hier graag hun vriendjes voor uren speelplezier. 

In het groene dorp belzele, in een vrijstaand huis
Op 10 km van de stad gent
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Punten op tien voor:

School 10/10

Op een 50-tal meter, zonder een straat te moeten oversteken. Als de 

eerste bel gaat, zijn we nog net op tijd.

Familiefun 8/10

Je kan drukke wegen vermijden om te wandelen en te fietsen. Boven-

dien is onze overbuur met een bioboerderij gestart. We mogen van 

boer Chris altijd tussen de fruitbomen en de kippen gaan wandelen 

en de kinderen kunnen er zelfs af en toe een handje helpen.

Hobby’s, sporten, spelen 7/10

Naar de scouts, de muziekschool en de sporthal gaan we met de auto. 

Als de kinderen groot zijn lukt het ook net met de fiets. 

Kinderfavoriet 8/10

Spelen met hun neefjes en nichtjes die in de buurt wonen is zeker een 

van onze kinderen hun favoriete bezigheden. Ze gaan allen naar de-

zelfde school en wanneer grootmoe hen na schooltijd gaat afhalen, 

beleven ze nog uren speelplezier samen.

bovenste beste buren? 8/10

Voor een babbelke met onze ongelofelijk lieve buurvrouw zijn onze 

kinderen altijd te vinden. Onze haag mag niet te hoog groeien, heb-

ben ze al gezegd.

Achtergrondmuziek 7.5/10

Het lawaai van een drukke straat aan de voorkant van ons huis wordt 

in de achtertuin overtroffen door vogeltjes, kakelende kippen, loeien-

de koeien en joelende kinderen.

Veilig gevoel 7/10 

Haag, hekje en draad sluiten voor de zekerheid onze tuin af. Hoewel 

de school vlakbij is rijden auto’s hier veel te snel! 

SH
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Hoogstwaarschijnlijk staat er op dat moment 

ook wel ergens een file in België (ondanks de 

hoge, héle hoge brandstofprijs). We komen aan 

op school, her en der, maar liefst der, worden 

leerlingen afgezet met, inderdaad, de wagen 

en komen er anderen aan, nét 16 geworden, 

met een brommer(tje). In de klas aangekomen 

heeft de helft van de klas een trui aan die enkel 

verkocht wordt in winkels waar mannen met 

ontbloot bovenlijf je binnen moeten lokken. 

’s Middags eten wij onze boterhammen op in de 

‘boterhammenrefter’, maar dat moet eigenlijk 

‘smosjesrefter’ zijn. 

Deze inleiding om aan te tonen, dat – bij velen 

– het consumptiepatroon de voorbije jaren niet 

veranderd is. Dus, euh... wélke EC?

De cijfers
Laten we er, als rasechte economisten, eens cij-

fers bijhalen.

Nu we het toch even over de auto hebben, in 

februari zijn er 17% minder personenwagens 

ingeschreven dan dezelfde maand vorig jaar, je 

zal maar autoverkoper zijn. Toch goed voor het 

milieu? Zeker wel! Maar de verkoop van perso-

nenwagens is een belangrijke economische in-

dicator – omdat we er toch zo aan gehecht zijn. 

En liever een nieuwe, zuinige wagen op de weg 

dan een oude. 

De werkloosheidsgraad ligt in België op 7%, 

daarmee doen we het beter dan het Europees 

gemiddelde dat op 10% ligt, je zal maar pas af-

gestudeerd zijn en op zoek naar een job.

“Meer dan 1 op de 10 Vlamingen onder armoederi-

sicodrempel” (De Standaard 20/04/2012), het zijn 

er 30.000 meer dan in 2009. Je zal maar die 1 op 

10 zijn.

En dan kunnen we het ook nog hebben over de 

groeicijfers, inflatie- en rentepeil, maar daarvoor 

nodigen we je uit in de les economie...

Gevolg: er moeten oplossingen komen, heel 

wat oplossingen. Zo worden er enkele fiscale 

voordelen afgeschaft, zoals de aftrek van zonne-

panelen (je zou maar net de knoop doorgehakt 

hebben om zonnepanelen op je dak te instal-

leren). De pensioenleeftijd wordt opgetrokken 

(je zou maar net binnen twee jaar op pensioen 

mogen/moeten). En ja, elke medaille heeft twee 

kanten. En elke beslissing heeft voor- en tegen-

standers. Als we daar cijfers bijhalen, kost een 

dag ‘algemene staking’ ons 200 miljoen euro, 

omgerekend 18 euro per Belg, 42 euro per wer-

kende Belg. Of, om er nog een schepje bovenop 

te doen, als de Antwerpse haven stil ligt, 1 mil-

joen euro per uur aan toegevoegde waarde. 

Maar... het treft élke Belg!

Sleutelwoord is... vertrouwen!
Ja maar, hoe kunnen we het dan wél goed-

maken? Door vertrouwen, ver-trou-wen in de 

economie!! Maar dat ziet er niet zo rooskleurig 

uit, want minder dan de helft van de Belgische 

jongeren gelooft in een beter 2012 wat betreft 

de economie. Hoe kunnen we dit omkeren? 

Door het woord EC niet meer uit te spreken of 

te schrijven... Huh? Ja, economie is psychologie. 

En meer nog, er is hoop, want de meest recente 

cijfers voor 2012 tonen beterschap!

En, daarbovenop, ons eigen gedrag, als ‘kleine 

garnaal’ aanpassen. We moeten, ja moéten, eco-

nomisch anders gaan denken, want niemand 

heeft een ‘ezeltje’ staan om al onze luxe te beta-

len. We zullen – en daar is iedereen het wel over 

eens – langer moeten werken. Niettegenstaan-

de berichten van Bekaert e.a. 

En dat er luxe is, hoeft verder geen betoog, je 

moet maar eens op de E40 rijden op een zon-

nige zondag...

Op een duurzame manier  
aub
Is meer consumeren nodig om de economie er 

terug bovenop te krijgen? Ja, maar op een duur-

zame manier: laat het ons consuminderen noe-

men. Consumeren, investeren, maar duurzaam. 

Wie heeft er niet graag over 5, 10, 20 jaar het-

zelfde dak boven zijn/haar hoofd? We moeten, 

zoals steeds, lessen trekken uit het verleden. 

Niet langer denken: ‘ik wil vandaag dit’, maar wel 

‘wij willen morgen dat’. 

Zo zal ons economisch systeem kunnen stand-

houden, niet enkel voor onze kinderen, maar 

ook voor onze kleinkinderen.

lerareS ecoNomie eVy d’Heer oVer de criSiS

duurzame economie voor morgen
De economische crisis... euh... wélke economische crisis? (afgekort door EC) laten we even een doordeweekse 
dag nemen. We rijden ’s morgens met de fiets naar school, maar komen bij benadering zo’n 100 chauffeurs tegen 
die ongeveer dezelfde afstand moeten afleggen, maar toch nog steeds hun ouwe(?) trouwe(?) carrosseriedak 
boven hun hoofd moeten hebben. Dit om uiteenlopende redenen, de ene al wat meer gegrond dan de andere. 
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Al wordt het waarheidsgehalte van dit huzarenstukje door historici in twij-

fel getrokken. De onfortuinlijke Pheidippides zou ook niet al te lang van 

zijn zegetocht kunnen genieten hebben, want kort na aankomst viel de 

man dood neer ten gevolge van de hitte in combinatie met de extreme 

inspanning. Waarheidsgetrouw of niet, feit is in elk geval dat sinds de eer-

ste Olympische Spelen de marathon een vaste waarde werd in dit vierjaar-

lijks sportevenement. Sindsdien toonden talloze mannen én vrouwen hun 

sportieve kunnen tijdens 42 km en 195 m uithouding. Zo ook collega Inge 

Meul. Op 22 april kwam zij in Antwerpen samen met een 1800-tal deelne-

mers aan de start en legde de marathon in een puike 3u50’ af. Ik doe zelfs 

niet de moeite om mijn loopschoenen aan te trekken, maar vuur wél met 

veel plezier enkele snelle vragen af op onze zeer sportieve collega.

Extreme uitdagingen
Wat heeft er je toe aangezet om een marathon te lopen?

Ik hou wel van extreme uitdagingen; ze spreken mij enorm aan! Ik heb in 

het verleden reeds enkele 4.000-ers beklommen, waaronder vier jaar ge-

leden de Mont Blanc samen met mijn vriend. De komende jaren staan ook 

de Kilimanjaro en de Aconcagua nog op het programma. 

Een marathon lopen doe je natuurlijk niet zomaar op één, twee, drie. 

Hoe heb je je erop voorbereid? 

Ik heb me 6 maanden voorbereid, waarbij ik een trainingsschema volgde 

dat mijn vriend opgesteld had. Dit schema heb ik strikt gevolgd. Ik trainde 

5 keer per week en deze trainingen werden geleidelijk aan opgebouwd 

qua intensiteit en duur. Ik trainde op maandag, woensdag, donderdag, 

zaterdag en zondag. Tijdens de wintermaanden liep ik vooral op de loop-

band in de fitnessclub waar ik lid ben. Wanneer het wat beter weer werd, 

liep ik buiten. Dat sluit natuurlijk meer aan bij de realiteit. Lange duurtrai-

ningen en intervaltrainingen wisselden elkaar af. De langste duurtraining 

in al die maanden was 2u40’. Toen legde ik ongeveer 28 km af. Vooraf heb 

ik ook mijn hart laten screenen bij een cardioloog en een inspanningstest 

afgelegd bij Energylab om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn.

Een gelukzalig gevoel
We zagen je ook vele weken vooraf extra aandacht besteden  

aan je voeding. Paste dit in je voorbereiding?

Zeker! Door gezond en bewuster te gaan eten, had ik veel meer energie en 

recupereerde ik beter van de zware trainingen.

Een paar weken geleden zagen we – breed uitgesmeerd in de media – 

politicus Bart de Wever zowat sterven tijdens de Antwerp 10 miles. 

Jij legde natuurlijk een veelvoud van die afstand af.  

Was het dan ook veel zwaarder?

Vooral de trainingen waren zwaar! De marathon zelf was, dankzij de goe-

de voorbereiding, echt wel genieten!

Wat ging door je heen toen je de finish bereikte?

Een gelukzalig en trots gevoel! 

Je sprak achteraf niet van peesontstekingen en we zagen je ook 

niet op krukken lopen. Je hebt dus niet al teveel last gehad?

Een drietal dagen na de marathon had ik pijnlijke spieren en gewrichten, 

maar daarna was ik wel volledig hersteld. 

Niet dat ik ambities heb, maar kan iedereen die min of meer gezond 

is een marathon aan?

Mits een goed onderbouwd trainings- en voedingsschema is dit moge-

lijk, maar de trainingen zijn mentaal toch niet te onderschatten. 

Toekomstplannen
Staan er nog sportieve prestaties in je dromenlijstje?

De komende jaren in willekeurige volgorde: de Mont-Ventoux met de 

fiets beklimmen, een kwart- of halve triatlon, de marathon van Eindhoven 

en zoals gezegd de Kilimanjaro en de Aconcagua beklimmen. 

Dat noemen ze nog eens ‘The sky’s the limit’! Veel succes ermee  

en proficiat met je knappe sportieve prestatie!

RP

lerareS lo iNge meul 
Houdt VaN extreme uitdagiNgeN

ain’t no mountain 
high enough

We schrijven 490 v. Chr. De griekse soldaat Pheidippides 
snelt van Marathon naar Athene om het nieuws van  
de overwinning op de Perzen te melden. De eerste  
marathon was een feit. 



IN DE KIJKEr: lEErlINgEN

78 IC HOU JUNI 2012

Twee meisjes dus. Ik hou van de melancholie 

die doorheen de nummers van Van het Groe-

newoud sijpelt, al moet ik toegeven dat ik 

nooit echt begrepen heb waarom die meisjes 

precies modebladen aan het lezen waren – op 

het strand dan nog. Ik heb eigenlijk nooit echt 

begrepen waarom ook maar iemand z’n tijd zou 

steken in het lezen van modebladen. Misschien 

is het een typisch mannelijke karaktertrek, maar 

ik zou nooit of te nimmer mijn geld geven aan 

een glossy blad waarin de mooiste meisjes zich-

zelf van hun mooiste kant laten zien in kledij 

die volgens de desbetreffende vakpers ook de 

mooiste ter wereld is. 

Oog, meisje, kijk!
Nu wil het toeval dat ik een dochtertje heb dat 

deze mannelijke karaktertrekken (nog) niet ver-

toont. Zij vindt het heerlijk om in de krant – en 

dan vooral in de weekendbijlagen van de krant – 

te bladeren en alles en iedereen bij naam te noe-

men. “Meisje.” “Nog meisje.” “Oog.” “Kindje.” “Nog 

meisje.” Ze vindt het ronduit schitterend om de 

bladzijden zelf om te draaien en met eenzelfde 

verwondering steeds weer alle meisjes en kindjes 

op de pagina aan te duiden. Ze vindt het vooral 

prettig om dat om vijf uur ’s ochtends te doen, 

haar mama en papa ten spijt. 

Je kan m’n slaapdronkenheid wel inbeelden, 

toen m’n dochter me in de weekendbijlage 

van de Morgen wees op de gekke ogen van 

het mooie meisje. “Oog. Meisje. Kijk! Oog!” “In-

derdaad, lieverd, dat meisje heeft gekke ogen, 

hé?” Terzelfdertijd dacht ik bij mezelf: “Ik ken dat 

meisje met die gekke ogen.” 

Het heeft een tijdje geduurd vooraleer ik dat 

vage gevoel van herkenning een plaats kon ge-

ven en ik de alertheid had om bij de credits van 

de fotoshoot te kijken: model – Stéphanie Sion. 

Zou dat werkelijk ‘onze’ Stéphanie zijn uit 6HW? 

Mijn dochter zei: “Meisje, papa!”

Vele personages
Ben jij dat echt, Stéphanie?

Ja, vind je het mooi?

Ik vind het schitterende foto’s,  

al had ik je niet echt direct herkend. 

Ik hou er wel van om onherkenbaar te zijn, om 

wat mysterieus te zijn. 

Wanneer ik naar je andere foto’s kijk,  

ben je telkens weer iemand anders. 

Het leuke aan shoots is dat je inderdaad altijd ie-

mand anders bent. Je bent nooit jezelf, zelfs als 

je een naturel shoot doet. Je verandert voortdu-

rend van kledij, van haar, van make-up en dus 

verander je ook steeds van personage. 

Wordt er dan ook met photoshop aan 

de foto’s gesleuteld? Kwestie van die 

personages nog meer te doen uitkomen? 

Photoshop is niet meer weg te denken in de 

modewereld. Bij mijn foto’s wordt het vooral ge-

bruikt om de lichtinval te bewerken. 

Nooit eens om een pukkeltje of een rimpel 

weg te werken?

Rimpels heb ik nog niet, maar het litteken op 

mijn gezicht wordt wel steeds weggehaald. De 

meeste mensen weten zelfs niet eens dat ik daar 

een litteken heb. 

De toverdoos: photoshop
Zouden ze bijvoorbeeld mijn beginnend 

bierbuikje kunnen wegkrijgen en een 

... ze lezen modebladen.’ zo begint één van de meesterlijke liedjes die 
raymond van het groenewoud ooit uit z’n mouw schudde. Ik vind het 
één van z’n mooiste en ik ben niet de enige: steevast prijkt het ergens 
bovenaan de tijdloze hitlijst van één of ander radiostation. Wat dit met 
dit artikel over Sthéphanie Sion te maken heeft? U merkt het meteen. 

wasbord aan buikspieren in de plaats 

kunnen zetten? 

Met photoshop is alles mogelijk! Onlangs zat ik 

naast een fotograaf en hij liet me zijn bewerkte 

foto’s zien en dan de originele. Ik stond versteld 

van wat ik zag: dikkere borsten? Dat is gewoon 

op een knopje duwen. Een andere haarkleur? Dat 

is even wat inkleuren. Een ander lichaam? Welk li-

chaam zou je willen? Dat van een Abercrombie & 

Fitch-model of liever toch iets anders? 

Euhm, zo’n A & F-model is oké.

Met photoshop kan je echt alles veranderen. Je 

kan als het ware je ideale lichaam samenstellen 

met andere lichamen. 

Niemand is perfect
Geen wonder dat dergelijke foto’s 

onrealistische verwachtingen scheppen  

bij – laten we even eerlijk zijn – meisjes.

Meisjes gaan zich inderdaad spiegelen aan mo-

defoto’s. Ze willen lijken op die meisjes, maar re-

aliseren zich niet dat alles bewerkt is. Niemand 

is perfect, zelfs niet het meest betaalde model. 

Vroeger was ik trouwens ook zo: ik keek enorm 

op naar Heidi Klum en Kate Moss en ik wilde er 

net zoals hen uitzien. Ik vind hen nog steeds 

straffe madammen, maar ik besef nu wel ten 

volle dat elke foto bewerkt is. 

Moet jij veel laten? Ik bedoel: let je bijvoor-

beeld op je eten? Niet te veel chips, cola  

en bier? Of valt dat allemaal nogal mee?

StéPHaNie SioN uit 6Hw: model

twee meisjes  
op het strand...
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Ik ben iemand die alles mag eten, maar geen 

gram verdikt. Dus let ik op mijn eten? Het is veel 

te lekker om te laten staan. Ik heb wel het voor-

deel dat ik geen frisdrank lust.

Ik voel een reclameshoot voor 

mineraalwater aankomen...

Tja, wie weet.

Meisjesdroom onderhevig  
aan jaloezie
Wanneer ben jij beginnen denken aan 

modellenwerk? Keek je op een bepaald 

moment in de spiegel en dacht je: “Kijk eens 

aan, wat een schoon meisje staart daar 

terug naar mij – ik verdien het wel om in  

de boekjes te staan.” 

Ik denk dat ieder meisje er wel eens van droomt 

om model te worden. Toen ik in het vierde 

middelbaar zat, heb ik twee fantastische men-

sen leren kennen, Alex en Amke. Alex zit in het 

muziekmilieu en Amke in het modemilieu. Het 

is vooral dankzij Alex dat ik nu aan fotoshoots 

meedoe. Hij zei altijd dat ik ‘iets speciaals’ had. 

Ik ben fan van het ‘iets speciaals’ in mensen en 

net daarom vind ik het zo spijtig dat met pho- Ze zijn toe aan die volgende stap. Maar ze wa-

ren onmiddellijk klaar om hun plannen voor dat 

volgend jaar te ontvouwen en zelf zijn ze er klaar 

voor. Volwassen, verstandig, wijs, realistisch en 

vooral jong en vol vertrouwen. De hamvraag: 

weet je al wat je volgend jaar gaat doen? Ze we-

ten het al of ze weten het niet, maar geen spoor 

van keuzestress... ze zijn volwassen!

Wat ga je doen  
(we bedoelen, studeren)?
marieke Ik twijfel nog tussen enkele richtin-

gen, ik zou graag handelswetenschappen gaan 

volgen. De richting interesseert me en je kan er 

nog heel veel kanten mee uit in de toekomst. Ik 

twijfel aan het niveau en vraag me af of het niet 

te moeilijk is, maar als je het niet probeert zal je 

het nooit weten. 

Benoît Ik ben er nog niet volledig uit wat ik het 

volgende jaar ga doen. Ik weet zelfs niet of ik 

naar de universiteit of naar de hoge school wil/

kan gaan. De grote variatie aan studiekeuzes 

maakt het er zeker niet gemakkelijker op. Ik weet 

van mezelf dat ik een eeuwige twijfelaar ben als 

het over zo’n zaken gaat. De uiteindelijke beslis-

sing zal pas vallen in de grote vakantie denk ik. 

eline Bio-ingenieurswetenschappen, mijn keu-

toshop alles zo egaal wordt gemaakt... Ander-

zijds lijkt de modewereld me een wereldje waar-

in heel veel jaloezie bestaat en elk ‘specialleke’ 

met minachting wordt bekeken. Ik denk dan aan 

vrouwen die elkaar stiekem achter de rug uitla-

chen met een cellulitis-poep of een hangborst. 

Of heb ik dat verkeerd?

Tussen de modellen zelf is er volgens mij niet 

veel jaloezie. Of je wordt geboekt of niet – dat 

heb je zelf niet in de hand. Er is vooral jaloezie 

van mensen naar de modellen toe. 

Zelf ook al meegemaakt? 

Ik heb zeker al jaloerse reacties gekregen, maar 

dat hoort erbij. De meeste mensen reageren po-

sitief op mijn foto’s en zijn blij dat ik deze kansen 

krijg. Helaas heb ik ook al mensen gehoord die 

mijn foto’s afbreken. Dan is het aan mij om daar 

boven te staan en sterk te zijn. 

Heb je een vriend die je daarbij kan helpen? 

Mijn vriend steunt me in wat ik doe. Hij weet 

ook dat het iets is dat ik echt graag doe en dat 

neem je niet zomaar van iemand af. Ik zou ook 

nooit in de weg willen staan van iets dat hij echt 

graag wil doen.

Een hobby
Doe je het zo graag dat je er effectief  

een carrière van zou willen maken?

Ik beschouw het als een hobby. De model-

lenwereld is vermoeiend en bovendien ben je 

nooit zeker of je het wel zo ver zal schoppen als 

de grote namen. De mode-idealen veranderen 

elk jaar: als je niet meer in het plaatje past, is het 

zo gedaan met je! 

Wie van de leerkrachten zou jij nog 

modellenwerk zien doen? 

Pieter De Geest, Christine Dejonghe en... Mat-

thias Verougstraete. Waarom? Op foto moet je 

een persoonlijkheid kunnen uitstralen en niet 

alledaags zijn. 

Genoteerd! Ik zal alvast beginnen met m’n 

buikje weg te werken...

MV

Het ga jullie goed!

Zesdejaars 
blikken vooruit

De zesdejaars hebben al enkele maanden 
een afwezige blik in de ogen. Je ziet ze 
loskomen van hun jaarlijkse routine, je 
merkt dat ze af en toe mijmerend door 
de gang lopen, je voelt dat ze afscheid 
nemen... Mentaal zitten ze al een jaartje 
verder. 

<<<
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ze is vooral beïnvloed door het feit dat dit een 

zeer algemene richting is. Je krijgt een brede 

basis van alle wetenschappen en je hebt meer 

dan 10 opties voor een masteropleiding in uit-

eenlopende richtingen, zo kan ik het ‘echte kie-

zen’ toch nog wat uitstellen.

alessandra Wat ik zou willen doen staat al vast. 

Of ik het kan doen, daar moet nog uitsluitsel 

over komen. Het ingangsexamen geneeskunde 

is immers onverbiddelijk... De wetenschappen 

hebben me altijd geïnteresseerd, maar niet in 

hun gortdroge versie. Het feit dat de studie 

geneeskunde ook uit een heel stuk menswe-

tenschappen bestaat, maakt het voor mij een 

gebalanceerde keuze. Ik leef niet graag in ex-

tremen, vandaar dat ik een studie nodig heb 

die verschillende aspecten belicht. Ook omdat 

het nog zo een brede studierichting is was ik 

aangesproken. Pas na zes jaar algemene vor-

ming zal ik echt moeten beslissen waar ik met 

mijn leven naartoe wil, terwijl velen van mijn 

leeftijd dat nu al deels moeten doen. Dus dat 

het zo een lange studie is ervaar ik zeker niet als 

een nadeel. En om eerlijk te zijn kan ik ook niet 

wachten om een spuitje te leren zetten of mijn 

eigen stethoscoop aan te schaffen. Ik kom uit 

een familie waarvan de oudere generatie voor 

het merendeel uit dokters bestaat en dus werd 

al van kindsbeen af die interesse voor de wer-

king van het menselijke lichaam aangewakkerd. 

Na een zware turnles luisterde ik bijvoorbeeld 

altijd gefascineerd naar waarom mijn schouder 

nu juist stijf aanvoelde. Ik denk niet dat ik in die 

richting gepusht ben door mijn omgeving. Het 

is gewoon niet te verwonderen dat je interesse 

hebt voor zaken waar je altijd al mee in contact 

bent gekomen. 

janneken Geneeskunde. Mijn keuze is beïn-

vloed door mijn zussen en mijn interesses. Ik 

wou iets met wetenschappen, maar mijn zus die 

burgelijk ingenieur heeft gedaan, zei dat ik dat 

niet mocht doen. Ze zei dat dat niets voor mij 

was en dat zij zelf iets anders zou kiezen als ze 

mij was. Mijn ouders raadden mij geneeskunde 

ook zeer sterk aan, dus ik dacht om ervoor te 

gaan. Ik heb lessen gevolgd en hopelijk slaag ik 

in juli voor mijn ingangsexamen.

michiel volgend jaar ga ik industrieel ingenieur 

chemie doen. ik heb dit vooral gekozen omdat 

ik geïnteresseerd ben in chemie en burgerlijk 

ingenieur te theoretisch vind. Ook lijkt mij de 

inhoud van de studie beter te passen bij mij, 

waarbij ook technische vakken horen.

Sofie Ik ga volgend jaar Rechten doen, aan de 

universiteit van Gent. Waarom? Omdat ik het 

een heel boeiende studie vind, en omdat ik 

er erg in geïnteresseerd ben. Mijn interesse is 

eigenlijk grotendeels gewekt dankzij Meneer 

Balthau en zijn lessen. Ik kijk er echt naar uit 

om volgend jaar iets te doen dat me zo aan-

spreekt!

Stef Volgend jaar ga ik de studies voor burger-

lijk ingenieur volgen in Gent. Ik heb dit gekozen 

omdat mijn interesse naar wiskunde uitgaat. Een 

andere optie was geneeskunde, maar in deze 

richting mis ik dan vooral de wiskunde... Ook het 

beroep dat ik na deze studierichting kan uitoe-

fenen spreekt me natuurlijk erg aan. 

Nick Nu ik het bekeken houd op het College, 

moet ik toch eens gaan nadenken over volgend 

schooljaar. Gelukkig staat mijn keuze van de stu-

dierichting voor volgend schooljaar al geruime 

tijd vast: burgerlijk ingenieur. Omdat ik de derde 

graad op het College in de Latijn-Wiskunde B ge-

volgd heb en de wiskunde – ondanks de 8 uur 

per week – nog steeds niet beu ben, kwam ik tot 

de conclusie dat een wiskundige richting wel een 

goede keus is voor mij. Het sterkst ben ik wel be-

invloed in die keuze door mijn grootoom, die ook 

ingenieur is geweest en dit leek me echt wel wat.

iris Ik kies waarschijnlijk voor logopedische en 

audiologische wetenschappen. Allereerst zorg-

de de sid-in voor een eerste ontmoeting, die 

onmiddellijk positief was! Een maand later ben 

ik naar de infodag van logopedische en audiolo-

gische wetenschappen gegaan en dat heeft me 

volledig overtuigd.

gust Ik ben nog niet echt 100% zeker wat ik wil 

volgen volgend jaar, maar zoals het er nu naar 

uitziet zal het de richting ‘Sociaal werk’ worden 

op de Artevelde Hogeschool in Gent. Deze rich-

ting lijkt mij wel aan te spreken omdat ze sterk 

in de lijn ligt met Humane Wetenschappen. 

Toch weet ik nog niet zeker of ik geen universi-

teit wil volgen. Er is nog tijd genoeg om te be-

slissen want de vakantie kan mij misschien op 

andere gedachten brengen.

Door het bos de bomen 
gevonden-gezien?
Een massa informatie op het net, een bombar-

dement van brochures, infodagen en sid-ins, 

CLB, leerkrachten en studenten, vrienden en fa-

milie... Hoe heb je informatie ingewonnen over 

de studierichtingen? Ze combineren en schif-

ten... ze zijn verstandig!

michiel Ik ben naar de Sid-In in Gent geweest 

en heb ook enkele studenten aangesproken die 

deze richting doen om hun mening te horen. 

Ook ga ik nog naar enkele opendeurdagen gaan 

die extra zijn ingelast om de cursussen al eens 

te kunnen bekijken. 

marieke Ik ben naar een SID-in geweest in Ant-

werpen. Daar heb ik met een leerkracht gepraat 

over het niveau van wiskunde in de handels-

wetenschappen, aangezien ik nu maar 3 uur 

wiskunde in de week krijg. Ik ben ook naar de 

infoavond van de school ‘Lessius’ geweest. Hier 

ben ik verder overtuigd geraakt van mijn studie-

keuze.

iris Ik ben naar de sid-in in Gent geweest en een 

infodag specifiek voor de richting die ik graag 

wil doen

Nick Ik moet toegeven dat de eerste aanzet ge-

geven is door de schitterende informatie van 

het CLB ivm volgend schooljaar. Hierdoor ben ik 

gaan surfen op het net naar info en na de SID-in 

in Gent was ik ook weer wat rijker aan informa-

tie.

Benoît Ik heb de voorbije maanden, zoals ieder-

een veronderstel ik, genoeg brochures in mijn 

brievenbus gekregen om er een boek over te 

kunnen schrijven. Uiteindelijk twijfel ik vooral 

tussen psychologie en criminologie. Allebei 

niet te onderschatten richtingen en dat besef ik 

maar al te goed.

alessandra Ik heb eerste opgestuurde brochu-

res van de KUL en UGent doorbladerd en daarna 

heb ik me ingeschreven voor de infodagen.

Sofie De meeste info heb ik gekregen dankzij 

de vele brochures die me werden opgestuurd 

door de verschillende universiteiten. Ik heb dan 

voor een paar richtingen extra boekjes aange-

vraagd, waarin enorm veel informatie stond. 

Tenslotte ben ik naar een infodag geweest i.v.m. 

de specifieke richting (in mijn geval Rechten). 

Daar ben ik eigenlijk alles te weten gekomen dat 

nog ontbrak. Ik vond het een enorm tof initiatief 

van de UGent.

Stef Omdat ik heftig heb getwijfeld tussen ge-

neeskunde en burgerlijk ingenieur, heb ik zoveel 

mogelijk informatie over burgerlijk ingenieur 

gewonnen: try-outs, infodagen, info van oud 

leerlingen, ...

gust Op school waren er verschillende momen-

ten waarbij we informatie kregen over wat ons 

volgend jaar te wachten staat. Ook kregen we 

de sites en de infoboekjes waarin alles staat over 

de verschillende studierichtingen. Daarnaast zijn 
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er ook verschillende klasgespreken geweest. Dit 

alles was een goede manier om ons op weg te 

zetten naar volgend jaar.

janneken Vooral mijn zussen hebben mij in-

gelicht. Ze zijn een heel pak ouder dan mij en 

weten dan ook veel beter wat je het best kunt 

studeren om daarna een leuke job te hebben. 

Je kunt wel kiezen om iets te gaan studeren. Dat 

kan interessant zijn en alles wat je wilt. Maar als 

de job die volgt op je studies je niet aanstaat, tja 

dan zit je met een probleem

eline Via het internet, de informatiebrochures 

van de verschillende universiteiten en de info-

dagen hebben ook veel verduidelijkt. Ook heb 

ik op het moment nog een aantal familieleden 

die nog bezig zijn hun diploma arts te behalen 

en die konden er dus ook nog het één en ander 

over vertellen.

Waar?
Waar ga je studeren? Afgewogen 

argumenten, zowel rationeel als 

emotioneel... ze zijn wijs!

janneken In Gent. Mijn ouders hebben daar 

studentenkamers en het zou nogal stom zijn om 

daar dat niet op kot te gaan. Bovendien heeft 

mijn jongste zus daar geneeskunde gestudeerd. 

marieke Ik prefereer Antwerpen, het is een ech-

te stad. Ik woon er vrij dicht bij en het is er heel 

gezellig. Ik ben er ook al vaak geweest, dus ik zal 

daar waarschijnlijk snel mijn weg vinden. 

Benoît Waar ik dit dan ga studeren is natuur-

lijk ook nog een groot raadsel alhoewel ik een 

voorkeur heb voor Gent 

eline Mijn oog is op Gent gevallen. Niet alleen 

omdat het een fijne stad is, maar ook omdat de 

campus geneeskunde gemakkelijk bereikbaar 

is met het openbaar vervoer. De treinverbin-

ding Gent-Sint-Niklaas volgens mij één van de 

meest gefrequenteerde in heel België en aan-

gezien ik volgend jaar nog lekker thuis blijf, is 

dat een belangrijke overweging. Het was dus 

vooral om praktische redenen dat Gent eruit 

sprong.

alessandra Gent, de campus sprak mij het 

meest aan en het ligt ook niet zo ver van Sint-

Niklaas. Omdat ik het eerste jaar ga pendelen is 

dit zeker een pluspunt. Ook is de opleiding in 

Gent meer professioneel gericht dan in Leuven, 

verscheidene bedrijven waaronder Vandemoor-

tele hebben daar hun eigen labo waar de stu-

denten onderzoek kunnen doen naar o.a. vetten 

in hun producten. Antwerpen was nooit echt 

een optie omdat ze daar geen masteropleiding 

aanbieden.

michiel Ik ga in Gent studeren omdat dat toch 

de studentenstad is die mij het meest aanspreekt. 

Ook is het niveau van de lessen heel goed en krijg 

je een goede begeleiding. Bovendien is ze voor 

mij makkelijk bereikbaar met de trein.

Sofie Ik zal gaan studeren in Gent, omdat deze 

universiteit het dichtst bij mij is, en omdat ze 

enorm hoog staat aangeschreven wanneer het 

Rechten betreft. Gent is dan ook nog eens een 

echte hippe studentenstad, dus dat maakte de 

keuze alleen maar eenvoudiger.

Stef Ik ga in Gent studeren, omdat het dichter is 

dan Leuven (het was Gent of Leuven) en de ver-

bindingen beter zijn. Een ander argument is dat 

de meeste van mijn vrienden naar Gent gaan. 

Nick Als ik Sint-Niklaas achter me gelaten zal 

hebben, zal mijn nieuwe thuishaven de gezel-

lige stad Gent worden. Ik zal mijn studies na-

melijk vervolgen aan de Ugent. Een echte reden 

heb ik niet om voor Gent te kiezen, maar om 

dan toch iets te zeggen, ga ik daarheen omwille 

van het geweldige Gentse dialect 

iris Ik kies voor Gent, omdat de richting logo-

pedische en audiologische wetenschappen 

daar het leukst lijkt. Het sprak me meer aan dan 

dezelfde richting in Leuven. Mijn broer zit ook 

in Gent, waarschijnlijk heeft dat er ook wel iets 

mee te maken.

gust Wat zeker vast ligt, is dat ik in Gent ga stu-

deren. Deze stad is gemakkelijk bereikbaar met 

de trein en Gent spreekt me gewoon ook aan. Ik 

vind dat je niet enkel moet kijken naar de moge-

lijkheden van studeren, maar ook naar de gezel-

ligheid van de stad waar je zit. Je moet er ten-

slotte enkel jaren naar school gaan. Deze stad 

heeft leuke cafeetjes, leuke straatjes en geeft 

me gewoon een goed gevoel.

zelfkennis
Op kot of ‘Hotel mama’? Zelfkennis en 

zelfvertrouwen... ze zijn realistisch! 

janneken Mijn ouders hebben een vaste rege-

ling dat elk kind na zijn 18 op kot gaat. En dat 

geldt ook voor mij.

Nick Omdat ik in Rupelmonde woon, is elke dag 

pendelen een vreselijk tijdrovende optie. Ik ga 

dan ook op kot. Gelukkig mag ik van mijn ou-

ders en ik ben ze wel dankbaar. Het is toch een 

eerste stap naar onafhankelijkheid, maar met 

het veilige nest waar ik nog terecht kan, ben ik 

redelijk gerust in de toekomst. Ik heb nog geen 

kot, maar ik heb wel al een aanvraag ingediend 

voor een kamer in de universitaire homes en 

de kans op een kamer is reëel. Wordt het in de 

homes niks, dan zal ik nog een beetje verder 

moeten zoeken...

iris Ja, ik ga op kot! Samen met mijn broer Yorick  

en we hebben er al eentje gevonden. Bij het  

Citadelpark!

Stef Dat is eigenlijk nog niet beslist... Het eerste 

jaar ga ik ofwel met een vriend op kot, ofwel rij ik 

gewoon op... Het tweede jaar ga ik zeker op kot. 

eline Ik ga nog niet op kot volgend jaar. Ik vind 

de stap van secundair naar hoger onderwijs al 

groot genoeg en ik heb totaal nog geen idee 

hoe mijn leven er gaat uitzien volgend jaar, 

daarom dat ik de taak van het onderhouden van 

een kot en van een hele week op jezelf te zijn 

aangewezen nog niet op me wil nemen. Niet 

uit luiheid, maar meer uit onwetendheid. Graag 

zou ik ook eerst de universiteit en de stad willen 

leren kennen en deftig op mijn pootjes terecht 

komen in mijn studie. Ook wil ik het gebeuren 

van ’s avonds gewoon thuis te kunnen komen in 

mijn gezin nog niet kwijt. Het pendelen is voor 

mij geen ingewikkelde zaak aangezien ik bijna 

naast het station woon in Sint-Niklaas. Dus zie ik 

dat best wel zitten om nog geen ‘kotstudent’ te 

zijn want dat zal er zeker in één van de volgende 

jaren nog van komen. 

Eline Janneken Michiel
Nick

Alessandra
Marike Sofie

Stef

<<<
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michiel Ik ga (nog) niet op kot. Het eerste jaar ga 

ik proberen om te pendelen en te zien hoe dit 

gaat. Als dit vlot gaat dan zou ik het 2e jaar op kot 

gaan om toch zelfstandiger te worden en studies 

met ‘huishoudelijke taken’ te combineren.

marieke Niet op kot, neen. Het eerste jaar moet 

men zich bewijzen, in het tweede jaar kan daar 

over gediscussieerd worden. Ik zou ook niet 

graag hebben dat ik het eerste jaar al op kot 

mag. Ik weet niet of ik zou kunnen omgaan met 

die vrijheid die je ineens krijgt. Als je dan niet 

slaagt (door te veel te feesten) ben je al gestraft 

omdat je het tweede jaar thuis moet blijven. De 

klap is dan veel groter.

Benoît Het eerste jaar is het niet de bedoeling 

dat ik op kot ga aangezien ik genoeg zelfken-

nis heb om door te hebben dat het dan waar-

schijnlijk fout gaat aflopen... Mijn ouders delen 

dezelfde mening.

gust Ik zou wel willen maar ik moet het eerste 

jaar ‘bewijzen’ dat ik een kot verdien. Mijn ou-

ders willen niet dat ik mijn eerste jaar zou ver-

gooien door elke dag kotfeestjes te geven en 

niet naar de les te gaan. Ergens snap ik dit wel, 

maar toch. Pas als ik er het eerste jaar door ben, 

mag ik het tweede jaar wel op kot. Waarschijnlijk 

zal ik dan het kot van mijn broer overpakken 

Sofie Nee, jammer genoeg ga ik niet op kot. 

Mijn ouders zien dit nog niet meteen zitten, en 

hebben besloten dat het beter zou zijn als ik het 

eerste jaar zo probeer door te komen. Als mijn 

punten goed genoeg zijn, mag ik vanaf het 

tweede jaar dan wel op kot.

alessandra Nee, misschien zou op kot gaan 

wel handiger zijn maar zeker voor het eerste jaar 

verkies ik Hotel Mama. Ik denk dat op kot gaan 

net iets teveel verandering zou zijn vooral qua 

voor mijn eigen eten e.d. te moeten zorgen. 

Vanaf het tweede jaar, als ik al wat gewoon ben 

aan het ritme en weet hoeveel ik moet studeren 

ga ik waarschijnlijk wel op kot.

De langste zomervakantie
Wat zijn je vakantieplannen, vooral voor 

dat extra stuk in september? Werken en 

ontspanning, planning en improvisatie... 

het komt in orde, met die jonge gasten!

Benoît De vakantie bestaat vooral uit festivals 

zoals Werchter en uit vakantiewerk om deze dan 

te kunnen betalen. Ze staan spijtig genoeg in de 

juiste volgorde... Maar eerst door die examens 

geraken natuurlijk. 

janneken Ik ga op kamp met de jin (scouts), 

op muziekkamp, operastage en daarna hope-

lijk geen tweede zit voor mijn ingangsexamen 

Geneeskunde. In de maand september heb ik 

niet veel gepland. Misschien dat ik wel een paar 

dagen ga trekken met vrienden. Het is nog zo 

veraf. Eerst nu door die examens geraken.

marieke Ik ga vakantiewerk doen in de eerste 

maanden, om nadien mijn geld op te doen. 

Wie weet ga ik wel op reis in september. Ik zal 

blij zijn dat ik nooit meer op 1 september naar 

school moet! Een week voor de lessen begin-

nen in de school is er een extra cursus om de 

wiskunde van het secundair op te frissen. Deze 

zou ik graag volgen om toch opgefrist zijn en 

om (hopelijk) een goed schooljaar te starten. 

Wat dat extra stukje september betreft, dat valt 

nog te bezien. 

gust In juli ga ik een maand werken, om het 

dan in augustus en september te kunnen uit-

geven. Zo ben ik van plan om naar Pukkelpop 

te gaan en met de auto met vrienden op reis te 

gaan. Waarschijnlijk gaan we dit in september 

doen omdat het dan veel goedkoper is. Voor 

de rest ga ik zoveel mogelijk proberen genieten 

van 3 volle maanden zonder stress en met ho-

pelijk vééél zon.

eline Al een hele tijd zijn we met een drietal 

vriendinnen aan het plannen om een trip naar 

Groot-Brittannië te maken, alleen komen we 

er maar niet uit waar we nu eigenlijk precies 

naartoe willen en hoe we zouden reizen. Veel 

specifieke details heb ik dus nog niet. Ik hoop 

gewoon dat september niet de maand wordt 

waarin ik nog vlug vlug moet gaan beslis-

sen wat ik ga studeren als het ingangsexamen 

mocht zijn tegengevallen.

alessandra In juli ga ik een maand naar Italië, 

meer bepaald naar Ventimiglia, een rustig kust-

stadje vlakbij de Franse grens. In augustus en 

september zal ik waarschijnlijk in toaal een 2 à 

3 weekjes werken. In september ga ik 2 weken 

een voorbereidende cursus wiskunde volgen 

om niet teveel problemen te hebben tijdens het 

schooljaar. Maar ik ga vooral genieten, veel tijd 

spenderen met mijn vriendje en vrienden en 

hopelijk ook van het zonnetje kunnen genieten.

michiel In september ga ik op reis naar Berlijn. 

In augustus ga ik werken wat de hele maand 

in beslag zal nemen. In juli heb ik niks gepland 

omdat ik dan geopereerd word en dus die 

maand zal moeten herstellen.

Sofie Drie maanden vakantie = een zee van tijd! 

Ik kijk er sowieso erg naar uit, maar het zal niet 

enkel plezier maken zijn aangezien ik ook een 

maand ga werken. Verder ga ik nog eens op reis 

met mijn ouders, en mijn vriendje en ik plannen 

een city- trip in september. Het zal heel erg raar 

zijn om plots drie maanden vakantie te hebben, 

maar mij zal je zeker niet horen klagen, integen-

deel!

Stef k weet al vrij goed wat ik in juli en augus-

tus ga doen: eerst wat uitgaan, dan vakantie-

werk, daarna Pukkelpop, ... In dat extra stuk in 

september heb ik nog niets vastgelegd, het zal 

wel even wennen zijn, zo nog een maand extra, 

maar plannen zullen wel nog volgen!

Nick Eerst en vooral heel hard genieten van de 

vakantie, zoals iedereen allicht. Ik heb wel geen 

reisplannen en vermoedelijk zullen die er ook 

niet komen. Omdat onze regering de nieuwe 

regeling omtrent vakantiewerk heeft veranderd 

(waardoor we nu 50 dagen mogen werken, een-

der wanneer) zal mijn vakantie vooral bestaan 

uit werken, werken en nog eens werken. Het kot 

moet natuurlijk ook gefinancierd raken en om-

dat ik medelijden heb met mijn vader zijn por-

tefeuille, heb ik beslist om zelf ook iets te doen 

voor mijn ‘studeerrecht’. Een festival of fuif hier 

en daar is ook een zekerheid voor deze zomer. 

Maar de absolute zekerheid voor deze zomer 

zijn de goedgevulde weekends waar ik veel kilo-

meters zal verslinden met de wielertoeristen. En 

wat doen we in september? Eens lekker uitsla-

pen en zeker geen medelijden hebben met de 

kindjes die nog enige tijd moeten wachten op 

die verlengde vakantie.

iris Er ligt nog niet echt iets vast, enkel mijn va-

kantiewerk dan. Ik hoop een leuk reisje te kun-

nen maken in september! En het kot inrichten 

zal ook in september moeten gebeuren. Kort-

om, zeer leuke vooruitzichten!

Met dank aan:

Alessandra De Mulder en Sofie De Rycke  

(6 LWE), Benoît Blanckaert en Gust Smet (6 HW), 

Stef De Wilde en Janneken Stockman (6WEWIb), 

Eline Hermans (6 GWIb), Nick Van Bossche  

(6 LWIb), Michiel Waegemans (6 WEWIa1), 

Marieke Thyssen (6 EMT) en Iris Maes  

(6 WEWIa2)

Samenstelling KM
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Via een kleine omweg belandde zij in het mu-

zikale wereldje. Haar oom, de peter van haar 

zus, kocht haar toen ze drie was een keyboard. 

Zij deed wat elk kind van die leeftijd zou doen: 

erop kloppen tot het geluid maakt, met grote 

hilariteit tot gevolg. Gelukkig toonde haar 

mama haar dat het ook mooie klanken kon 

maken. Zij had namelijk vroeger nog piano ge-

speeld. De kiem tot het later componeren was 

gelegd.

Officieel gepassioneerd door 
muziek
Hoe verliep het verder met de eerste stappen 

in de wereld van de muziek?

Nadat ik mijn mama vertelde over mijn grote 

ambities om in haar voetsporen te treden, 

gingen we naar de muziekschool. Het enige 

probleem was: ik was te jong. Er was wel een 

initiatieklasje dat ik kon volgen, dus dat deed ik 

dan maar samen met mijn zus. Ik weet nog dat 

ik dat jaar mijn would-be muzikale carrière bijna 

helemaal opgaf omdat ik het zo moeilijk vond. 

Het was, geloof ik, vooral gebaseerd op ritme 

en blokjes en triangels en dat lag me eigenlijk 

niet. Gelukkig ging ik toch, wel een jaar te vroeg, 

mee met mijn zus AMV (Algemene Muzikale 

Vorming, notenleer) volgen. Sindsdien ben ik of-

ficieel gepassioneerd door muziek. 

Piano vond ik meteen al heel leuk. Ik kan niet 

zeggen dat het automatisch ging, maar het 

voelde natuurlijk aan. Dat komt misschien ook 

omdat piano een beetje in mijn bloed zit. Mijn 

overgrootmoeder wou eigenlijk conservatorium 

voor piano doen, maar mocht dit niet van haar 

ouders. Zij is ook altijd een grote inspiratie voor 

mij geweest, want zelfs op 80-jarige leeftijd kon 

ze ‘La tartine de beurre’ van W.A. Mozart spelen!

Raar maar waar, AMV vond ik ook enorm leuk. 

Muziek was iets logisch, het had structuur, ei-

genlijk is het zoals wiskunde. 

Componeren en opblijven  
tot in de vroege uurtjes
En je werd ouder en je werd beter?

Toen ik afgestudeerd was van AMV, kreeg ik op 

een infovergadering te horen dat er ook iets was 

als AMT (Algemene Muzikale Theorie: compo-

neren, analyseren en harmoniseren van muziek) 

en ik was meteen enthousiast. Ik had namelijk al 

een paar liedjes en zelfs een klein pianowerkje 

geschreven. Dus begon ik naast mijn andere 

muziekschoollessen ook AMT te volgen bij Koen 

Dejonghe, als zijn jongste leerling ooit. 

Dat jaar heb ik meegedaan aan een uitwisse-

lingsproject met een andere muziekschool in 

Nederland. Daar verbleef ik bij een gastgezin 

met een meisje van ongeveer 15 jaar. In dat 

weekend werd niet alleen mijn eerste compo-

sitie voor fluit, harp en piano opgevoerd, maar 

mocht ik ook eens zonder ouders opblijven zo-

lang ik wou. We waren nog tot 3 à 4 uur wakker 

en als 12-jarig meisje vond ik dat natuurlijk wel 

enorm spannend.

Naar Michigan
En nu?

Jaren gingen voorbij en ik begon complexere 

stukken te schrijven. Ondertussen dacht ik aan 

mijn toekomst, want ik wou enorm graag ver-

dergaan in muziek. Dus ik deed dan de richting 

Doorstroming: een intens programma van de 

muziekschool om je voor te bereiden op het 

conservatorium. Dat lag me goed.

Toen ik 16 was, las ik op internet over een inter-

nationaal zomerkamp voor alle soorten kunste-

naars: muzikanten, schilders, schrijvers, dansers, 

acteurs etc. Het kamp heette the Interlochen 

Summer Arts Camp en het was in Michigan. Ik 

stuurde een auditietape op in de hoop dat ik 

aanvaard zou worden en... het lukte! Ik sprong 

een gat in de lucht en een paar maand later zat 

ik alleen op het vliegtuig naar Amerika om daar 

6 weken intensief met muziek bezig te zijn. Hoe-

veel ik daar geleerd heb is onvoorstelbaar. Niet 

alleen heb ik er veel bijgeleerd voor muziek, 

maar ik heb er ook vrienden voor het leven ge-

maakt. Nu nog proberen we de grenzen over te 

steken om elkaar te zien. 

Vorig jaar was ik klaar met de studie klassiek in 

de muziekschool. Ik had nog een jaar over om 

in te vullen, maar kon enkel nog privélessen van 

piano volgen. Daarom dacht ik dat het wel een 

uitdaging zou zijn om jazz te studeren voor een 

jaar. En dat heb ik dit jaar gedaan. Het was heel 

tof. Ik heb er veel bij bijgeleerd, want jazz is een 

heel andere wereld dan klassiek.

Muzikale ingenieur
Zien we je over een paar jaar op de Koningin 

Elisabethwedstrijd of zul je filmmuziek 

schrijven voor de nieuwste van Spielberg? 

Koester je met andere woorden een hoop  

op een muzikale carrière? 

Hoewel ik enorm graag in de muziek verder wil 

gaan, heb ik toch besloten dit niet te doen. Ik zie 

mezelf namelijk helemaal geen leerkracht wor-

den en als je muziek doet, is het bijna 100% zeker 

dat je (als bijbaan) les zal moeten geven. Daarom 

heb ik besloten om volgend jaar burgerlijk inge-

nieur-architect te gaan doen: wiskunde en creati-

viteit gecombineerd lijkt een perfecte studierich-

ting voor mij! Maar ik blijf muziek als hobby en als 

passie behouden en ik grijp elke kans om ermee 

bezig te blijven. Dat laatste blijkt ook uit de broe-

derlijk delen viering. Ik vond het enorm plezant 

om met Janneken, Ester en Zoë mijn eigen liedjes 

te brengen voor de hele school. En wie weet be-

slis ik binnen een paar jaar om toch voor muziek 

te kiezen. Je weet het nooit eigenlijk.

Bedankt voor een heel fijn interview 

waarvan het enthousiasme afdruipt.  

Ik heb toch een sterk vermoeden dat we  

nog van jou – letterlijk – gaan horen... 

Veel succes ermee! RP

StePHaNie VaN laere – 6wewib

gebeten door muziek
Als je even grasduint op Wikipedia en ‘componist’ intikt, kom je via 
een nieuwe link terecht op een indrukwekkende lijst van componisten. 
Tussen Jan Van landeghem uit Temse en Annelies Van Parys uit brugge is 
zeker nog wel een plaatsje vrij voor Stephanie Van laere uit 6WEWIb. 
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Ben je met een volleybal in de hand geboren?

Nee, maar ik speel toch ongeveer al mijn hele leven volleybal. Eén van mijn eerste 

speeltjes was een pluchen bal en ik ben opgegroeid in een volleybalfamilie. Zo be-

gon ik dan ook op mijn 2,5 jaar met volleybalschool, wat eigenlijk voor een kleuter 

balgewenning betekent. Vanaf het 1ste leerjaar leer je daar dan echt de kleine din-

gen van het volleybal, veel techniek. Vanaf het 2de leerjaar ben ik aangesloten bij 

de volleybalclub in onze buurt, PNV Waasland, waardoor ik meer uren trainde en 

waar ik tot dit seizoen speelde. De laatste 3 jaar speelde ik in 2de divisie, wat eigen-

lijk 4de klasse is. 

Superleerschool: EK in Turkije
Je volleybalcarrière blijft niet beperkt tot op Belgische bodem?

Vorig jaar heb ik mogen meedoen met het EK in Turkije. Dit was een hele belevenis! 

Het hotel waar we zaten (dit was zeer chic!), de sporthal (ik had nog nooit zo een 

sporthal gezien!), de sfeer... Er kwamen mensen vragen of ik met hen op de foto 

wou staan. Op dit EK had ik veel geluk dat mijn concurrente geblesseerd was. Ik heb 

de meeste matchen kunnen spelen. Wat een ervaring! Weten dat je speelt tegen 

iemand die in Italië in de hoogste klasse speelt en besffen dat jezelf nog helemaal 

niet in de hoogste klasse in België speelt... Je leert door deze internationale mat-

chen natuurlijk heel veel bij. Je denkt alleen aan winnen en je moet het dus goed 

doen! Een EK duurt een tweetal weken. Met de stages, die we doen ter voorbe-

reiding van een EK of een kwalificatie, trekken we heel EU rond. Soms wat verder, 

soms enkel naar het Nederland. Natuurlijk is het voor mij elke keer opnieuw knok-

ken om bij de selectie te zijn, want dit is niet zo gemakkelijk. De meeste speelsters 

zijn immers groter.

Waar een wil is, is een weg
Hoe ziet jouw sportieve toekomst er (hopelijk) uit?

Volgend jaar ga ik naar Oostende. Daar zal ik in de ereklasse spelen. Mijn doel is om 

zo veel mogelijk bij te leren, zo snel mogelijk aan de top te staan. En dan genieten 

van mijn leven op alle vlakken. Want volleybal is niet alleen mijn leven.

Valt het goed te combineren met school? (trainingen, wedstrijden, ...)

Tot nu toe was het wel al altijd goed te combineren. Soms is het wel eens moeilijk, 

soms heb tijdsgebrek, maar hiervoor moet ik goed plannen. En als ik dit doe, lukt 

het wel! Ik weet dat het volgend jaar wel wat zwaarder zal zijn. Maar mijn motto is: 

als je iets wil, lukt het! En ik hoop dat dat volgend jaar ook het geval zal zijn.

Dat is een prachtig motto! Nog veel succes ermee!

RP

tom ameloot (5emt) 
te gaSt iN KooKeilaNd

gek op koken
Tom heeft niet alleen een stevige passie voor 
koken, hij beschikt ook nog eens over een flinke 
dosis talent en creativiteit. Het zou ons weinig 
verbazen als deze jongeman in de nabije toe-
komst een bevoorrecht plekje zou vinden in de 
Vlaamse horecawereld. 

Tom werd niet alleen door Piet Huysentruyt en ‘Kookeiland’ gese-

lecteerd uit een resem kandidaten om samen een aantal afleverin-

gen van de perfecte keuken in te blikken, hij won begin april ook 

een kookwedstrijd die uitgeschreven werd door ‘Maggi’. Tom won 

de hoofdprijs voor het bedenken van drie nieuwe recepten met be-

staande smaakversterkers van ‘Maggi’ en sleepte meteen ook nog de 

nevenprijs voor het beste kookfilmpje in de wacht!

Creativiteit
In een familie die een lekkere maaltijd altijd wel weet te appreciëren, 

begon Tom zo rond de leeftijd van twaalf jaar te experimenteren met 

kant-en-klaardeegjes waarbij meestal enkel eieren of melk dienden 

toegevoegd te worden. Hij oogstte hiermee veel lof, maar voelde zich 

daar eigenlijk niet zo heel er gelukkig mee, omdat hij gewaardeerd 

werd voor zaken waar hij eigenlijk weinig verdienste aan had. Daarom 

schakelde hij al snel over naar het echte werk. Hoewel Tom vandaag 

de dag nog steeds graag aan desserts werkt (Hij bakte voor het uit-

wisselingsproject van 5 EMT een heuse Zwarte Woudtaart!) verschoof 

zijn voorkeur toch eerder naar de hoofdgerechten. “Daar kan je eens 

echt je ding mee doen, mensen eten elke dag een hoofdgerecht en 

daarvan willen ze ook het meest eten. Een dessert is meer iets voor 

gelegenheden.”

jutta VaN de VyVer (4SPwb)

Volleybaltalent 
boordevol talent  
en wilskracht

Jutta Van de Vyver uit 4SPWb is setter. 
zij geeft met precisie passen aan de 
aanvallers van haar ploeg die het dan 
hopelijk afmaken! Haar sport? Volleybal 
natuurlijk! Enkele snelle vragen aan een 
snelle setter!
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Met dé Piet achter het fornuis
Veel stress krijgt Tom voorlopig nog niet van al 

dat koken. De eerste keer toen hij met Piet Huy-

sentruyt voor de camera stond, had hij het wel 

wat moeilijk om de juiste woorden te vinden, 

maar na een paar kleine tips ging dat al veel 

beter. Hij verklapte ons wel een paar geheimen 

over de beroemde tv-kok. “Piet is een vakman, 

hij neemt nooit iets twee keer op. Meestal gaat 

het mooi in één keer door en dan wordt er ach-

teraf hier en daar wel wat geknipt. Omdat hij zijn 

vak zo goed kent, loopt er slechts uiterst zelden 

iets fout. Er is ook een hele ploeg die meewerkt 

aan de voorbereiding, zodat Piet in staat gesteld 

wordt om op minder dan een week tijd afleve-

ringen voor drie maanden te filmen. Het enige 

waar wel eens mee gesjoemeld wordt, zijn de 

gaartijden. Als een stoofpotje twee uur moet 

sudderen, wordt dat soms wel al eens na een 

half uurtje van het vuur gehaald. Het resultaat 

ziet er perfect uit op tv, maar het vlees is dus al-

lesbehalve mals. Nu wat betreft bedrog, valt dat 

wel best mee. Thuis gewoon de aangegeven 

gaartijd volgen en alles komt snor.”

Mijn restaurant?
Na zijn studies op onze school zou Tom maar 

wat graag een eigen restaurant beginnen. Per-

soonlijk ziet hij Peter Goossens als grootste 

voorbeeld. Niet alleen om wat de man bereikt 

heeft, maar vooral omwille van het gegeven 

dat hij op zijn leeftijd nog altijd willen blijven 

groeien en vernieuwen. Tom had voorals nog 

niet het genoegen om te mogen dineren in een 

sterrenzaak en beseft dus dat het absoluut geen 

vanzelfsprekende zaak is om ervan te dromen 

om er ooit zelf eentje te hebben, maar inspi-

rerende voorbeelden zoeken is natuurlijk een 

must als je ergens wil geraken. Voorlopig doet 

hij zijn uiterste best om onder het wakende oog 

van zijn ouders eerst op onze school zijn diplo-

ma te behalen. “Een beetje basiskennis van eco-

nomie en wiskunde zijn nooit slecht voor wie 

een zaak wil beginnen en vooral de talen zijn 

bijzonder interessant, aangezien een koksop-

leiding vandaag de dag hoe dan ook voor een 

stuk uit buitenlandse stages bestaat.” 

Kookkampen en Njam 
Na zijn middelbare school zou Tom één jaar op-

leiding willen volgen in Hotelschool ‘Ter Duinen’ 

in Koksijde, waarna een jaar buitenlandse stages 

zou moeten volgen. Uiteraard hebben leerlin-

gen die al zes jaar hotelschool gevolgd hebben 

een beetje voorsprong, maar Tom heeft er alle 

vertrouwen in dat hij die achterstand in dat ene 

jaar zou moeten kunnen goedmaken. Hij is nu 

al erg bezig met koken en beschikt al over een 

grondige beheersing van alle basistechnieken 

dankzij enkele erg interessante kookkampen. 

(o.a. in Ter Duinen en in Nederland) Ook de zen-

der ‘Njam’ ziet hij als een echt godsgeschenk 

voor het uitbreiden van zijn kunnen, hoewel 

een aantal huisgenoten niet altijd even enthou-

siast zijn wanneer Tom zich ‘bijschoolt’ .

Winnend gerecht
Tijdens dit interview kookte Tom zijn winnen-

de Hongaarse Goulash. Het recept is hiernaast 

terug te vinden. Wie het graag wat visueler 

wil, kan ook op YouTube terecht waar Tom 

zelf uitgebreid duiding geeft bij het bereiden 

van zijn gerecht. Conclusies na het proeven: 

erg smaakvol, al zou de paprika nog iets meer 

mogen domineren. Na een nachtje trekken 

wordt het, zoals alle stoofpotjes, wellicht al-

leen maar beter!

MVL

Hongaarse goulash
ingrediënten voor vier personen:

< 750 g. varkensstoofvlees  

(kan ook met rund, lam of zelfs kip)

< 2 uien

< 2 teentjes knoflook

< 2 wortelen

< 3 paprika’s

< een blikje tomatenconcentraat

< een blikje tomatenstukjes

< komijnpoeder

< paprikapoeder

< chilipoeder

< tijm

< laurier

< een liter water

< een zakje ‘stoofvlees’ van Maggi

< yoghurt

< bloem

< olijfolie

Bereiding

< Schroei het vlees dicht. Het moet een bruin 

korstje krijgen, maar moet nog niet gaar zijn.

< Haal het vlees uit de pot en bak de uien en 

de knoflook glazig. Voeg eventueel eerst 

wat water toe en laat het aanbaksel van het 

vlees loskomen en giet dat vocht bij het 

vlees.

< Voeg de fijngesneden paprika’s wortelen, 

tomatenblokjes en het tomatenconcentraat 

toe aan de uien en laat een beetje stoven.

< Voeg het vlees terug toe en bestrooi het 

met bloem.

< Voeg het pakje Maggi bij het kokende water 

en voeg het in de pot toe.

< Voeg het komijnpoeder, paprikapoeder, 

chilipoeder, de tijm en de laurierblaadjes 

toe.

< Laat 90 minuten op een laag vuur sudderen.

< Kruid eventueel af met peper en zout.

< Serveer met een beetje yoghurt.

Zie ook: https://www.youtube.com/ 

watch?v=XNUF6YTj0Y4&feature=relmfu 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=690u_l51zeI&feature=relmfu: soepje

https://www.youtube.com/ 

watch?v=yzP8gTPLN78&feature=relmfu: zalm
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Op zijn achttiende had Guy Smagge zijn humaniora, richting Latijn-Wis-

kunde, erop zitten en trok hij vanuit Woumen (Diksmuide) de wijde wereld 

in, richting grootstad Gent. Daar studeerde hij af als landbouwkundig inge-

nieur (bio-ingenieur) aan de Universiteit Gent in 1991, om er vier jaar later 

zijn doctoraatstitel te behalen. 

Resoluut koos hij om zich te focussen op insecten. “Wat mij steeds mate-

loos geboeid heeft, is de metamorfose die insecten ondergaan. Hoe een 

rups een vlinder kan worden, vind ik fantastisch. De film ‘Erik of het klein 

insectenboek’ wakkerde in mijn kindertijd de interesse aan, en toen ik wat 

ouder was, vond ik ook Kafka’s ‘Metamorphosis’ geweldig”, vertelt hij. 

Prof in gent
In 2002 kwam dan de benoeming tot onderzoeksprofessor aan de Uni-

versiteit Gent; momenteel leidt hij daar zijn eigen onderzoeksteam rond 

‘Insectenfysiologie en bestrijding plaaginsecten’ dat bestaat uit een 25-tal 

onderzoekers/sters, en hij is verbonden aan de vakgroep ‘Gewasbescher-

ming’ van de faculteit ‘Bio-ingenieurswetenschappen’. 

Tijdens zijn huidig onderzoek maakt hij gebruik van verschillende insec-

tensoorten zoals rupsen, kevers en bladluizen die grote schade toebren-

gen aan planten in de land- en tuinbouw. Ook hommels neemt hij onder 

de loep; zij zijn immers van enorm groot belang voor de bestuiving in de 

vrije natuur, maar ook in de landbouw om een goede productie van ap-

pels, peren, aardbeien en ook van andere planten zoals tomaat en papri-

ka mogelijk te maken. Met behulp van probiotica wordt getracht om de 

darmflora van de hommel te verbeteren waardoor een betere vertering 

van het voedsel (pollen) en een bescherming tegen schadelijke bacteriën 

kan verkregen worden. Door zijn gedeelde interesse om plaaginsecten uit 

de wereld te helpen en tegelijk hommels – de goeierds onder de insecten 

als het aankomt op bestuiving – aan de beste overlevingskansen te hel-

pen, komt zeker zijn karakter als multidisciplinaire duizendpoot boven. 

Met verschillende technieken uit de fysiologie, ecologie en microbiolo-

gie, evenals uit de moleculaire biotechnologie en genetica tackelt prof. 

Smagghe interessante biologische vragen en problemen.

“Het is fascinerend om de manier waarop insecten groeien beter te be-

grijpen. Neem bijvoorbeeld een rups: op een bepaald moment wikkelt zij 

zich in een cocon, waar haar lichaam volledig wordt afgebroken, en daaruit 

ontstaat dan een vlinder”. Dit proces van ‘metamorfose’ wil hij verder door-

gronden. 

bestrijding van plaaginsecten
Maar prof. Smagghe wil niet alleen zomaar kennis vergaren, zijn onderzoek 

moet ook praktisch nut hebben. Daarom heeft hij ook interesse naar de 

bestrijding van plaaginsecten met aandacht voor insecten die schadelijk of 

nuttig voor de landbouw. De Coloradokever is één van de insecten waar-

mee hij werkt, naast rupsen en bladluizen. Baanbrekend is ook zijn werk 

op het vlak van natuurlijke en milieuvriendelijke gewasbescherming. Door 

op zoek te gaan naar nieuwe specifieke receptoren en nieuwe natuurlijke 

insecticiden is het mogelijk om insecten te bestrijden zonder gebruik te 

maken van schadelijke pesticiden. Dit is beter voor zowel de mens als het 

milieu. Verschillende keren trok hij voor zijn onderzoek naar het buiten-

land, zoals VSA, Canada, Spanje, Zwitserland, Japan, om daar in het labo te 

werken. 

Erkenning
Een zeer bijzonder aspect van een onderzoeker is dat hij/zij wil communi-

ceren over zijn/haar onderzoek. De nieuwe bevindingen moeten getoond 

en besproken worden via artikels in wetenschappelijke tijdschriften of op 

congressen. Prof. Smagghe kon zijn wetenschappelijke realisaties reeds 

bekendmaken in meer dan 300 artikels en 7 patenten, en was reeds vele 

malen uitgenodigd spreker op internationale congressen in de VSA, Au-

stralië, Japan, China, Brazilië en verschillende Europese landen. Daarnaast 

is hij auteur van 17 hoofdstukken in wetenschappelijke werken, en gaf hij 

twee boeken uit. 

Prof dr. guy Smagge VoortaaN 
fellow VaN de aaaS

wetenschappelijk 
onderzoek aan de top

Prof. dr. guy Smagghe, Ugent-professor én papa 
van Dries (2MWe), lise (3la) en Wouter (3gl), werd 
onlangs – als tweede belg ooit – verkozen tot ‘Fellow’ 
door de ‘American Association for the Advancement 
of Science’, en dat is geen klein bier. Hiermee voegt 
hij zich namelijk bij een hele resem geniale weten-
schappers, al dan niet met Nobelprijs. Een groots 
verhaal over een man geboeid door de kleintjes, de 
insecten.

Multidisciplinaire duizendpoot prof. dr. Guy Smagghe en gezin (Wouter (3GL), 
Dries (2MWe) en Lise (3La)) voor het Parthenon in Athene.
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Ook zijn palmares van eretitels mag er wezen. 

In 1998 werd hij verkozen tot ‘Eerst Laureaat’ 

van de Koninklijke Academie van België, Klasse 

Wetenschappen. Recent – in juli 2011 – kwam 

daar een eredoctoraat aan de Universiteit van 

Annaba bij. 

Dit jaar ontving hij echter de belangrijkste er-

kenning tot nog toe. Voor zijn vele originele 

bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek 

omtrent de rol van insecten in de landbouw 

werd hij verkozen tot ‘Fellow van de AAAS’. De 

AAAS (Triple-A S) of voluit de ‘American Society 

for the Advancement of Science’ is de grootste 

wetenschappelijke organisatie van de wereld 

en ook uitgever van het toptijdschrift ‘Science’. 

Hij is met deze prestigieuze onderscheiding 

de tweede Belg die zich ‘Fellow’ van de AAAS 

mag noemen. De enige andere Belg is de bio-

chemicus prof. Christian de Duve, die in 1974 

de Nobelprijs voor Geneeskunde kreeg. Onder 

de ‘AAAS Fellows’ zijn trouwens verschillende 

Nobelprijswinnaars, wat duidelijk aangeeft hoe 

hoog het prestige is om tot deze wetenschap-

pelijke vereniging te behoren. Tijdens de jaarlijk-

se algemene vergadering van de AAAS op 18 fe-

bruari 2012 in Vancouver ontving hij uit handen 

van de voorzitter het bijhorende diploma en 

een ereteken. Daarmee is hij benoemd als een 

soort ambassadeur voor uitstekend weten-

schappelijk onderzoek; “hier hebben we toch 

even op getoast op de Universiteit en ook thuis 

uiteraard!”, klinkt het trots. 

Waaslandse wetenschappers  
in spe: ga ervoor!
Toch is deze bekroning allesbehalve een signaal 

om op de lauweren te rusten. Integendeel! “De 

volgende uitdaging is nu een Nobelprijs in de 

Wetenschappen”, grapt hij. “Uiteraard is het een 

zeer mooie momentopname waar je van kunt 

genieten, een lauwerkrans van de AAAS. Maar 

het werk gaat verder in de zoektocht naar meer 

kennis en toepassingen”. 

Voor goed onderzoek zijn uiteraard de nodige 

financiering/onderzoeksmiddelen nodig, maar 

ook goede talentvolle mensen. Hij hoopt dat 

deze aandacht in de media ook jongeren – in 

het bijzonder uit het Waasland – mag inspireren 

om hun hart te volgen als ze onderzoeker/ster 

willen worden en te kiezen voor een loopbaan 

in het wetenschappelijk onderzoek. “Weten-

schappelijk onderzoek is een fantastische job 

met veel vrijheid, heel veel creativiteit en inter-

nationale contacten”, vertelt hij. “Fantastisch om 

van je hobby, je beroep te kunnen maken. En 

als je wilt, kan je tegelijk een mooi stuk van de 

wereld zien. Uiteraard met een credo van ‘Mens 

sana in corpore sano’ (een gezonde geest in een 

gezond lichaam) en dit lukt excellent met de 

fiets langs de Schelde. Een ander recent pracht-

voorbeeld van deze filosofie is de Waaslander 

Thomas De Gendt, die ook een grootse presta-

tie deed tijdens de koninginnenrit van de Giro 

op de Passo dello Stelvio”. 

www.tarmak.info Stationsstraat 86 - 9100 St-Niklaas

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

De professor besluit: “Thomas De Gendt is ge-

boren in 1986 en in datzelfde jaar ben ik naar de 

Universiteit Gent getrokken en is mijn verhaal 

ook gestart. Dit zijn geen onverwachte overwin-

ningen, maar voorbeelden dat je iets kunt berei-

ken als je iets wilt!”
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Brief VaN oud-leerliNg  
cHriStoPHe HeSSelS (gl ’96)

topjurist  
bij european asylum 
Support office, malta
Dag iedereen,

Na mooie tijden in de Grieks-Latijnse in het College, studeerde ik via enke-

le omwegen af als Master in de rechten aan de UGent. Tijdens mijn studies 

kreeg ik een bijzondere interesse voor internationaal recht en – meer spe-

cifiek – recht van gewapende conflicten. Ik droomde van een carrière bij 

internationale organisaties of instellingen zoals de VN, de NAVO, het ICRC, 

de EU, etc...

Ik kwam als jurist – weeral na enkele ommetjes – bij de Raad van State te-

recht. Ik schreef daar gedurende twee jaar juridische adviezen in beroepen 

tegen asielzaken. Het zuivere juridische werk begon me een beetje te ver-

velen en ik keek uit naar meer ‘inhoudelijk’ werk. Ik wou meer te maken 

hebben met de situatie in de landen waaruit de asielzoekers afkomstig 

waren.

Vluchtelingen
Via een examen kon ik beginnen bij het Commissariaat-Generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Ik interviewde meer dan een jaar 

asielzoekers uit Afghanistan, een land in oorlog. Ik moest hun dossier on-

derzoeken en uiteindelijk een gemotiveerde beslissing schrijven over de 

asielaanvraag. 

Er kwam een plaatsje vrij op de landeninformatiedienst van het CGVS om 

onderzoek te doen naar de situatie in Afghanistan. Ik solliciteerde hier-

voor en werd zo researcher. Als researcher moet ik vragen beantwoor-

den en rapporten schrijven over verschillende thema’s. Zo bijv.. over het 

onderwijssysteem in Afghanistan, over de veiligheidssituatie in bepaalde 

provincies, over activiteiten van commandanten in bepaalde regio’s, over 

etnische groepen, over de Taliban, etc... Deze informatie helpt de mensen 

die interviews afnemen en moeten beslissen over asielaanvragen van Af-

ghanen.

EASO helpt lidstaten
In 2010 richtte de Europese Commissie het allereerste Europese asielkan-

toor op, het European Asylum Support Office (EASO). Dit is geen kantoor 

dat interviews afneemt en beslissingen schrijft over individuele asielaan-

vragen. Dat gebeurt nog steeds in de Lidstaten zelf, zoals op het CGVS. 

EASO is wel een kantoor dat de Lidstaten gaat helpen bij het behandelen 

van de vele asieldossiers. Hiervoor wordt er een Europese landeninfor-

matiedienst opgericht. Er verscheen een vacature voor een researcher bij 

EASO en ik solliciteerde. Ik werd geselecteerd.

Ik help nu mee om deze dienst op te richten. Ik ga binnenkort een eerste 

Europees rapport over Afghanistan schrijven voor de asieldiensten in de 

Lidstaten. Dit is erg spannend, want nu gaan niet alleen de dossierbehan-

delaars, beleidsmakers, rechters, advocaten en organisaties in België mijn 

rapport lezen. Het zal in heel Europa gelezen worden door mensen die te 

maken hebben met Afghaanse asieldossiers. 

Symbolische locatie
De Europese Commissie besloot om EASO in Malta te vestigen. Dit is een 

beetje symbolisch omdat het zuiden van Europa te kampen heeft met 

bootvluchtelingen en een zeer ernstige asielproblematiek. Malta is bo-

vendien een klein en neutraal land. Voor mij en m’n gezinnetje had dit wel 

grote gevolgen. We verhuisden en wonen nu in het uiterste zuiden van Eu-

ropa, midden in de Middellandse Zee, onder de zon. We genieten erg van 

het leven daar. Je kunt elke dag in je short en T-shirt buitenstappen. Het is 

een paradijs voor watersporten. We houden ook erg veel van de mediter-

rane keuken: pasta, vis, wijn en zongerijpte groenten en fruit!

Ik hou jullie verder op de hoogte!

Tot later,

Christophe Hessels
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+ of x maakt niet uit
Het maakt niet uit of je optelt bij of vermenig-

vuldigt met 1,5 bij dit getal. Welk getal?

Idem voor 1,25. Welk getal dan? 

Cijfers en letters
Wat hebben volgende cijfers  

– en alleen deze – gemeen?

1 2  6  7  9

Wat is de logica achter dit getal?

8  3  1  9  0  2  4  5  6  7

Mooi op een rij 
Wat is het volgende getal?

101 103 107 109 113 127 

en 

2  4  8  10  20 

en

een buitenbeetje:  

welk getal hoort niet in de rij?

43  26 50 37 17 82 

Klimop
Een aap hangt aan een touw over een katrol. 

Aan de andere kant hangt een tros bananen. 

Wat gebeurt er met de bananen als hij naar 

boven klimt?

rekenen voor leerlingen
Hoe lang nog?

De lessen in de namiddag lopen  

van 13.25 tot 16.05.  

Hoe laat is het als er nog 3 keer meer minuten 

volgen dan dat er al gepasseerd zijn?

Interessant maar fictief
DW telt mee voor één vierde van de punten. 

Proefwerk voor 3 vierden. De punten voor het 

tweede semester wegen dubbel zo zwaar als 

die voor het eerste. Voor hoeveel punten tellen 

de examens in juni mee?

Geef je KBC-Bankkaart  
een gratis facelift! 

Bepaal zelf hoe je bankkaart eruitziet. KBC biedt je de mogelijkheid om je 

kaart 1 keer per jaar gratis* een persoonlijk tintje te geven. Een foto van je 

lief, je vrienden, een toffe vakantiefoto … het kan allemaal. Geen inspiratie?  

Misschien vind je iets leuks in onze galerij. Surf naar www.mijnkbckaart.be 

en geef je bankkaart met enkele muisklikken een gratis facelift!

* Aanbod alleen geldig voor 25-minners.

KBC. Wij spreken uw taal.

www.kbc.be

Peren plukken
Peter, Piet, Patricia en Paulien plukten peren. 

Peter plukte er één meer dan Piet.

Patricia plukte er één meer dan Paulien. Peter en 

Piet plukten er tien meer dan Patricia en Paulien. 

Samen plukten ze 60 peren.

Hoeveel peren plukte Peter?

Samenstelling KM

Puzzelpagina

oplossingen op www.sjks.be/ic Hou nr. 94
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“Mocht een school in de mogelijkheid verkeren om een telefoonboek 

aan regeltjes, geboden en verboden, plichten en misschien hier en 

daar een kleine alinea rechten aan hun leerlingen op te solferen, ze 

zouden het vast en zeker doen”, hoor je diezelfde leerlingen denken. 

“Nu het schoolreglement niet langer beperkt moet zijn tot die enkele 

A4’tjes in de agenda, maar integraal online wordt geplaatst, zou dat 

nog eens sneller waarheid kunnen worden, dan je tot nu toe vreesde... 

Luid de onheilsklokken!”

SCHOOlrEglEMENTEN 
ONDEr DE lOEP
Zo’n leerling durft dan wel eens foeteren: “Het is hier een gevangenis!”, 

wanneer hij werd aangemaand om z’n broek op te trekken, niet op 

blote voeten door de gangen te slempen of toch maar die loden pijp 

uit z’n onderkin te halen. 

De kans is weliswaar reëel dat die getroffen leerling eigenlijk niet wist 

dat hij de regels overtrad. Hoe zou hij ook? Heeft u het hele schoolre-

glement gelezen? Wie heeft – behalve diegenen die al eindeloos veel 

strafwerk hebben moeten schrijven – het schoolreglement integraal 

en met de nodige aandacht gelezen? Inderdaad. Ik ook niet echt. 

AllErEErSTE SCHOOlrEglEMENT, 
IN ‘T lATIJN
Toch ben ik er vrij zeker van dat het er vandaag stukken gemoedelijker 

aan toe gaat dan pakweg 200 jaar geleden. Om dat te bewijzen, heb ik 

me begeven naar de donkere krochten van ons archief. Onder het dik-

ke pak stof der vergetelheid heb ik daar een documentje opgeduikeld, 

opgesteld in Latijn: het allereerste schoolreglement. Het document is 

niet gedateerd, maar laten we er voor het gemak van uitgaan dat het 

tot de oudste documenten van ons archief behoort.

Weet je, er wordt in dat reglement geen woord gerept over piercings 

of over spaghetti-bandjes. Wat er dan wel gezegd wordt, vraag u zich 

af? Ik heb een (erg kleine) selectie van fragmentjes gemaakt, opdat je 

zou beseffen dat wij, de leerkrachten en de directie uit de 21ste eeuw, 

lang de slechtsten nog niet zijn...

caput primum: de Seminarii ingressu.
Hoofdstuk één: over de toelating tot het seminarie 

1° Nullus ad Seminarium admittetur, nisi ligitimo thoro et ab honestae 

vitae ac integrae famae parentibus proginitus, insuper pietate, morum 

integritate, temperantia, docilitate, observantia, coeterisque qualitatibus ad 

statum ecclesiasticum requisitis sese commendatum reddiderit.

1° Niemand zal tot het seminarie toegelaten worden, die geen wettig kind 

is van ouders met een respectabel leven en onbesproken reputatie, een 

kind dat bovendien vertrouwd is met godsvrucht, integriteit van zeden, 

gematigdheid, volgzaamheid, eerbied en de overige kwaliteiten die vereist 

zijn voor een kerkelijke houding.

Wees van harte welkom op het Sint-Jozef-Klein-Seminarie! Ik vermoed dat ze 

dat eigenlijk bedoelden met deze inleidende tekst. Ik geef toe dat het nu niet 

meteen een sfeer van openheid en gemoedelijkheid uitstraalt, maar een slapja-

nus die zich daardoor zou laten kennen!

caput secundum: de distributione temporis 
Hoofdstuk twee: over de tijdsindeling

3° Ad primum signum prompte et velociter surgant, quasi ab Angelo 

tutelari excitati Christum adorent et petant humiliter ejus benedictionem.... 

honeste et sine mora sese vestiant interim mente revolventes materiam 

meditationis.

3° Bij het eerste signaal moeten ze (de seminaristen) dadelijk en snel 

opstaan . Ze moeten, als het ware aangespoord door hun beschermengel, 

Christus aanbidden en nederig zijn zegen vragen. Zonder dralen moeten 

zij zich fatsoenlijk aankleden, terwijl ze intussen meditaties overdenken. 

Ik heb me al vaak afgevraagd hoe het voelt om door m’n beschermengel aan-

gespoord te worden. Ik vermoed dat het een beetje kietelt. Ikzelf functioneer pas 

na een douche en een kop koffie. Ik bespaar u de hierop volgende paragrafen 

waarin nog verder wordt aangemaand godsvruchtig te zijn en te bidden – en 

dat allemaal op nuchtere maag! 

eeN SjKS-ScHoolreglemeNt uit VerVlogeN tijdeN

o tempora o mores
Er wordt door misnoegde leerlingen wel eens gesakkerd dat hun school meer verbiedt dan dat het eigenlijk  
dingen toelaat. Er zijn (beperkte) regels over de kledij die hun vege lijf moeten omhullen. Er zijn regels over eten 
en dan vooral regels over waar al dan niet mag gegeten worden. Nu ik er over denk: er zijn vooral regels over 
waar niet mag gegeten worden. Er zijn regels over gedrag. Er zijn regels over beleefdheid. Er zijn regels over...  
ach, er zijn regels over ongeveer elk aspect van het leven. 
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6° In classe modeste et attente sese gerant,

servando exactissimum silentium.

7° Tempore studii studeant materiae explicatae

et praelegant materiam explicandam

6° In de klas moeten ze zich gehoorzaam en aandachtig gedragen, door 

volkomen stilte te bewaren. 

7° Tijdens de studie moeten ze de uitgelegde leerstof studeren en de 

leerstof die nog moet uitgelegd worden, moeten ze vooraf lezen. 

Niets nieuws onder de zon, lijkt me. Ook mijn leerlingen nemen al mijn lessen op 

voorhand door en thuis studeren ze die plichtbewust in. Niet? Oh ja, het is ook 

altijd muisstil in mijn les. Bij jullie toch ook?

12° Medio nonae preces vespertinae. His finitis cubitum sese conferant in 

silentio et sancta reflectione.

12° Om half negen zijn er de vespers. Nadat deze zijn afgelopen, begeven 

ze zich in stilte en in heilige reflectie naar bed. 

Geen laatavond-film dus, maar als je weet dat je bij het eerst signaal ‘s ochtends 

gekieteld wordt door je beschermengel en dat je dadelijk opnieuw moet preste-

ren, kan je maar beter uitgeslapen zijn.

caput tertium: circa Studia 
Hoofdstuk 3: over de studies

2° Quare ut non pereat flos temporis, cum propria aliorumque jactura, toto 

illo tempore cessabit omne murmur, Domini libros non accumulabunt 

ne opinionum varietate distrahantur, attendant praesertim ne libros de 

doctrinae perversitate suspectos apud se retineant.

2° Opdat de bloeitijd des tijds niet zou verloren gaan, samen met 

de inspanningen voor zichzelf en voor de anderen, zal elk gefluister 

verstommen gedurende de hele studietijd. Ze zullen de boeken van de 

Heer niet ‘stapelen’, opdat ze door de veelheid aan meningen niet zouden 

aan het twijfelen slaan, ze moeten er vooral op letten dat ze geen boeken 

bij zich hebben, die verdacht zijn om een verkeerde leer. 

Ik doe hier slechts een wilde gok, maar ik vermoed dat boeken, zoals Harry Potter, 

niet in de toenmalige leerlingenbibliotheek te vinden waren.

caput quartum: circa mensam 
Hoofdstuk vier: over de maaltijden

1° Omnes lectionem diligenter auscultent et ostendant se dum cibum 

corpori subministrant, non minus sollicitos esse ut animae spirituale 

alimentum praebeant.

1° Iedereen moet aandachtig luisteren naar de lezing en moet tonen dat 

hij, terwijl hij voedsel voor het lichaam tot zich neemt, minstens even zeer 

bezorgd is om geestelijke voeding voor de ziel. 

Ik heb me laten vertellen dat voedsel voor de ziel best lekker is. Vooral met een 

kaassausje, gebakken patatjes en verse groenten

2° Caveant in mensa ab omni rusticitate aut murmuratione, manducantes 

quae apponuntur, non ut serviant appetitui, sed ut satisfaciant necessitati; 

memores cum Sancto Augustino (lib. Io. Conf C 31), ut quemadmodum 

medicamenta, sicet alimenta sumpturi accedamus.

2° Aan tafel moeten ze zich onthouden van elke vorm van boersheid en 

geroezemoes, terwijl ze eten wat hen wordt voorgeschoteld, opdat ze niet 

hun appetijt zouden dienen, maar enkel de noodzaak zouden lenigen. Ze 

moeten hierbij de Heilige Augustinus in gedachten houden, die zei dat we 

op eenzelfde manier eten tot ons moeten nemen als we geneesmiddelen 

tot ons nemen. 

Ik vermoed dat de schrijver van dit reglement nog niet op de hoogte was van de 

schrikbarende hoeveelheid medicijnen die de mens in de 21ste eeuw dagelijks 

tot zich neemt. Mocht dat wel het geval geweest zijn, had hij wel een ander ci-

taat gekozen om soberheid in spijs aan te prijzen.

caput quintum: de conversatione et moribus 
Hoofdstuk vijf: over conversatie en gewoonten

3° Cum vero quidquid honestati contrarium est, etiam repugnet charitati, 

abstineant ab omni specie mala (1 Thes. 5.22), et ad virtutis exercitum 

studeant invicem pia aemulatione excitare.

3° Aangezien alles dat in strijd is met het fatsoen, ook in strijd is met de 

naastenliefde, moeten ze zich onthouden van elk slecht gedachtengoed 

en moeten ze zich toeleggen op de training van de deugd door vrome 

navolging ten opzichte van elkaar. 

4° Ad haec considerent qualiter in sortem Domini vocati deponere 

debeant curas saeculares atque adeo remoti esse a nimia cum saecularibus 

conversatione, ne simile quid eis eveniat quod apud Prophetam legitur 

(Ps. 105 X 35): “Commixti sunt inter gentes, et didicerunt opera eorum, 

et servierunt sculptilibus eorum, et factum est illis in scandalum.” Sed 

ante omnia plane aversi sunt a personis alterius sexus, altissima mente 

repositum habentes monitum Sti. Hiernonymi ad dilectissum sibi 

Sepotianum: Quod nempe nec sanctiores Davide, nec Samsone fortiores, 

nec Salomone possint esse sapientores. (Hinc omnino interdicitur 

ingressus in tabernas, in culinam et quodcumque colloquium cum ancillis. 

Interdicitur omnis inutilis visitatio.)

4° Hiervoor moeten ze overdenken hoe ze, geroepen tot het lot van de 

Heer, hun wereldse zorgen moeten neerleggen en zich afzijdig moeten 

houden van gesprekken met wereldse lieden, opdat hen niets zou 

<<<
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overkomen, zoals bij de profeet te lezen valt: 

“ze lieten zich liever in met die heidenen: hun 

gebruiken volgden ze na. Hun afgoden gingen 

ze dienen, werden in hun netten verstrikt.” 

Maar bovenal moeten ze zich weghouden van 

het andere geslacht, de waarschuwing van 

de Heilige Hiëronymus aan zijn zeer geliefde 

Sepotianus goed in hun gedachten houdend: 

dat ze immers niet heiliger kunnen zijn dan 

David, niet sterker dan Samson, niet wijzer dan 

Salomon. (Vandaar is de toegang tot herbergen, 

tot de keuken en eender welk gesprek met 

dienstmeisjes verboden. Elke bezoek zonder nut 

is verboden.)

Waar treffen we het andere geslacht aan? Waar 

vinden we de vrouwen? Juist, in het café en in de 

keuken.

Ps. 38.2. 6° Ponant quoque ori suo custodiam, ne

linguae vitia in scurrilia, dissentiones, susurra

et alia ejus modi peccata erumpant. Serio etiam

meminerint, quoniam omne verbum otiosum

quod locuti fuerint... reddent rationem de eo

in die judicii. Matth. 12.36

6° Ze moeten letten op hun taal: geen 

platvloerse grapjes, ruzies, gefezel en andere 

zonden van dien aard mogen ze uiten. Op de 

dag des Oordeels zullen ze rekenschap moeten 

afleggen voor elk nutteloos woord dat ze 

hebben gesproken. 

God zal op de desbetreffende dag Z’n werk nog 

hebben wanneer Hij Z’n oor te luisteren legt op de 

speelplaats van het seminarie anno 2012...

regulae particulares 
Bijzondere regels

1° Prohibetur ne quid tabaci fumum hauriat, aut 

id dentibus mandat.

2° Nullus, nisi habtita licentia, introducetur extra-

neus in partes seminarii interiores.

3° Non adulterabuntur nomina.

8° Hiemali tempore ne eant ad musaeum ut 

janua prope culinam clausa maneat.

9° In horto ludant globulis sed in loco ad 

hoc destinato ne leguminibus noceant.

1° Het is verboden tabak te roken of te 

kauwen. 

2° Niemand van buitenaf, tenzij hij een 

toestemming heeft, mag binnengebracht 

worden in de binnenplaatsen van het 

seminarie. 

3° Er mogen geen namen vervalst worden. 

8° Tijdens de winter mogen de studenten 

niet naar de bibliotheek gaan, opdat de 

deur bij de keuken zou gesloten blijven. 

9° In de tuin mogen ze spelen met ballen, 

maar enkel op de plaats die daartoe 

bestemd is, opdat ze de groenten niet 

zouden schaden. 

Zolang de worteltjes en de kroppen salade 

gevrijwaard bleven, mochten de seminaristen 

voetbal spelen. Ik vind dat een sympathieke 

regel: voetbal is natuurlijk belangrijk, maar niet 

zo belangrijk als pakweg bloemkool. 

Misschien moeten we eens overwegen om 

enkele van deze regels opnieuw op te nemen 

in het huidige schoolreglement. Vooral regel 

3 van de bijzondere maatregelen zouden bij-

voorbeeld de interimarissen en stagiairs ten 

goede komen, niet? 

Als je daarentegen het geheel van de vermelde 

regels overschouwt, dringt het besluit zich on-

tegensprekelijk op dat het huidige schoolregle-

ment toch niet zo slecht is. De interimarissen 

zullen die ‘zelf-uitgevonden’ namen wel over-

leven.

MV

Oh ja, vooraleer ik de hele vakgroep klassieke 

talen over me heen krijg: ik heb de teksten nog-

al vlotjes proberen vertalen. Hier en daar heb ik 

de grammatica dan ook staalhard genegeerd. 

Graag gedaan. 

zijn gehuwd 
24.03.2012 Sofie Hennebel (lerares),  

dochter van Dirk Hennebel (leraar) en  

Michaël Opgenhaffen (GL-’96)

09.06.2012 Gerben Van Hoyweghen en  

Leen Van Royen, dochter van Danny Van Royen 

(adjunct-directeur), zus van Stijn Van Royen 

(leraar)

Sofie Hennebel en Michaël Opgenhaffen
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Jaren waren wij getuige van een samenlevingscontract tussen merels en 

poezen, waarbij de regels duidelijk waren. Wij, zo stelden de poezen, wij 

doen alsof we nog jong zijn. Wij zoeken waar jullie zitten, we sluipen en 

springen nog even maar alleen omdat dat zo in de natuurwet staat. Wij 

zijn jagers en reageren op gepiep en gefluit.

En wij, zo gingen de vogels akkoord, gaan wij ervan uit dat jullie ons nooit 

pakken. We doen alsof we bang zijn en we laten onze noodroep horen, 

vooral als we babymereltjes hebben. Dat instinct is sterker dan onszelf. 

En als jullie in onze buurt komen, vliegen we snel op, maar alleen voor de 

show.

En als er eten staat, geven we geen voorstelling; dan profiteren we samen 

van wat Scolarest vandaag op het menu zet. Zo beslisten ze in overleg.

Vandaar dat we wel eens een vogel aan de kattenbrokken zagen. Maar nu 

niet meer. De voedselvoorziening voor Oscar en August lokte blijkbaar 

meer vogels dan de veilige haven die een katloze tuin biedt. En de eetbak-

jes zijn verdwenen, de drinkschaaltjes opgeruimd, het kattenhaar vervlo-

gen. Want onze poezen zijn, bijna tegelijk, op weg gegaan naar de hoge 

poezenhemel.

Met veel houten banken om te soezen in de zon, met fris gras dat kriebelt 

aan je buik, met internen die je aaien omdat ze wat affectie nodig hebben, 

met veel voorbijgangers waardoor je je onfeilbaar instinct nog eens kunt 

laten zien. 

Is dit een kattenmens, ja of nee? (Niet-kattenmensen durven schoppen als 

je kopjes geeft.)

Hoe verzeilden de rosse katers in de tuin? Het was één van de dierlijke 

mysteries van het College. Ze zijn er jaren geweest, Oscar een tint meer 

oranje dan August. En ze werden ook niet ouder, maar langzaam werden 

ze wat kleiner – en de lente na de koude winter hebben ze deze keer niet 

gehaald.

Meer willen we ook niet weten. Dan zijn ze er nog even, dan verwachten 

we nog ze te zien. Dan kunnen we stilaan weer genieten van vogels zon-

der katten in de tuin.

En we moeten ons inhouden om zelf geen noodroep te laten horen!

KM

goede morgen,  
Oscar en August

Is jullie de zachte nacht bevallen, 

hebben de ondeugende, 

geheimzinnige planten 

naar behoren gegeurd?

Hebben jullie de interessante nerveuze godvruchtige vogeltjes, 

waarde bedaarde katers, al wel bekeken, 

druk telefonerend van: hallo met piet,

kom je op mijn tak – o de sierlijke levendige vogels, 

allemaal, allemaal voor de brave poes?

En is de kattencateraar, 

die zeer bekende schenker van melk, kliekjes en kattenbrokken 

op zijn verlengde achterpoten al langs geweest?

Heeft iemand al tussen jullie oortjes gekrabbeld vandaag, 

of dag poes gezegd 

dag radarbesnorde, dubbelgepuntmutste poes?

Zit nu nog even in de rauwe geurige ochtendlucht, 

nu de zon nog teder is en 

de blaadjes levendig in de goede vrolijke wind. 

O halmstaartige katers, straks komen de gekouste of 

denimdragende benen om kopjes te geven

als ze gaan zitten maken ze koesterende schoten, 

daar kunnen jullie misschien wel snorrend gaan zitten

en ronkend kijken naar de ritselende magnolia.

Met dank aan F. ten Harmsen van de Beek

Naar de PoeZeNHemel

oscar en august 
Het lijkt alsof er minder vogels zitten onder de 
Japanse kerselaar, in ons besloten binnenhofje. Het 
lijkt alsof er het fragiele evenwicht in dat ecosysteem 
verbroken is.
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welKom KleiNe, grote Vogel
Arend De Waele, zoontje van 
secretariaatsmedewerker Adriaan 
De Waele, 6 mei 2012
Als ik met Google de betekenis van zijn naam opzoek 

vind ik woorden als ‘kracht, verlichting, vrijheid, leider-

schap.’ Als totem in de scouts lees ik kenmerken als 

‘expressief, fier, geduldig, gevoelig, hardnekkig, impo-

nerend, kalm, koninklijk, leergierig, moedig, ontwik-

keld, sluw, snel, trots, volhardend, waardig en zeker.’ Dat 

klinkt allemaal veelbelovend, maar wij als trotse ouders 

zijn we vooral blij dat hij flink eet en goed slaapt. We 

genieten van elke moment! Welkom kleine vogel!

Het KaN SNel gaaN
Andreas De Paepe, zoontje  
van oud-leraar Tom De Paepe,  
15 januari 2012
Donderdag 12 januari, half vijf ’s morgens. Ik 

word wakker gemaakt want mijn echtgenote 

denkt dat Andreas op komst is. Half vijf, dat is 

voor papa echt nog te vroeg. En de dokter had 

de medisch noodzakelijke keizersnede pas ge-

pland de volgende woensdag. Ik murmel iets 

van ‘afwachten’ en krijg om half zeven gelijk: 

loos alarm.

Zondag 15 januari, 9 uur ’s morgens. Zalig gesla-

pen en met de familie een eitje aan het verorbe-

ren aan de ontbijttafel, tot plots enkele weeën 

mee aanschuiven. Niets ergs, dat kennen we 

van donderdag, dat waait wel over. En hier be-

gint de wijze levensles: het kan snel gaan in het 

leven, zo snel dat je om 11 uur in allerijl grote zus 

Paulien bij de buren moet droppen, al rijdend 

(schoon)ouders moet verwittigen, ondertussen 

uiterst behoedzaam verkeersdrempels neemt 

om het niet allemaal nog erger te maken en om 

de drie minuten je hand tot moes mag laten 

knijpen wegens alweer een wee, terwijl je drin-

gend naar derde moet schakelen. 

Twee uur later konden we – na een natuurlijke 

bevalling – Andreas in onze armen houden, 

waar hij in even strak tempo onze harten ver-

overde. En de reactie van zus Paulien? Die kwam 

binnen, zag mama borstvoeding geven en trok 

haar conclusie. Vijf minuten later vond ik haar, 

T-shirt omhoog, haar knuffelbeer de borst ge-

vend. Toen wisten we: die zal goed voor haar 

broer zorgen.

mieleKe iS  
eeN lacHeNd ZoNNetje
Miel Van den brande, zoontje van 
lerares Nele Van Haegenbergh,  
5 februari 2012
Mieleke, kleine broer van Tuur en Stien geboren op 

5 februari 2012 (bijna tijdens een volleybalmatch:) 

Daar stond ik dan, vertrekkensklaar om nog eens 

mijn volleybal ploeg te gaan aanmoedigen maar 

Miel besliste daar anders over! Ik ben niet gaan 

supporteren, er werd voor mij gesupporterd! Vlie-

gensvlug was Miel daar en vliegensvlug is hij nog 

steeds! Vlug eten, vlug slapen, vlug wenen, vlug 

groeien maar vooral vlug lachen! Want als hij geen 

ongemakjes heeft, lacht hij naar iedereen! Hij is 

een echt zonnetje in huis! (Volgens Tuur en Stien, 

dat zonnetje van de teletubbies.) Grote broer en 

zus zijn dan ook dol enthousiast over hun broertje: 

“Kijk mama daar is ons Mieleke op TV!”, “Kijk mama 

Mieleke lacht naar mij” “Mama, Mieleke is mijn dik-

ste vriend” “Ik ben verliefd op Mieleke” en ga zo 

maar door. Pas op, het is hier ook heel druk in huis 

en het vraagt wel wat planning! Want echt mee-

werken doen die kleine spoken nog niet! Ik kom 

soms letterlijk handen te kort maar als Mieleke 

lacht vergeet je snel al het hectische en kun je al-

leen nog maar wegsmelten en genieten! Mieleke 

zorgt voor nog meer zon in ons leven. Wij zijn su-

per blij dat hij onze broer/zoon is!!

familienieuws
zijn geboren 
02.02.2012 lotte, dochtertje van  

Sander Schack (MWI-’02) en Ina Rombouts en 

kleindochtertje van Herman Schack (leraar)

11.02.2012 lotta, dochtertje van Bart Cant 

(WEWI-’00) en Evelien Trog en kleindochtertje 

van Gilbert Cant (leraar)

11.02.2012 ferre, zoontje van Floris Verbeeck 

en Nele Cant (WEWI-’01) en kleinzoontje van 

Gilbert Cant (leraar)

21.02.2012 Noor, dochtertje van  

Dave Verdurmen (permanentie/opvoeder) en  

Saskia De Groot

02.03.2012 jora Elin, kleindochtertje van 

Johan De Smet (leraar)

13.03.2012 StaN, zoontje van Niek Deserranno 

en Lien Verniers (lerares) en kleinzoontje van  

Rik Verniers (leraar)

26.03.2012 lieZe Maria, dochtertje van  

Ronald Lopez en Hadewijch Baert (lerares)

28.04.2012 Zara, dochtertje van Mehmet 

Badas en Hatice Bas (lerares)

30.04.2012 jarNe en Tibo, kleinzoontjes van 

Luc Bocklandt (werkman)

01.05.2012 tHijS, zoontje van Thomas  

Van Meir (leraar) en Katrien Van Lent

06.05.2012 areNd, zoontje van Adriaan  

De Waele en Sarah Van Osselaer, neefje van 

Pieter-Jan De Waele en kleinzoontje van  

Dirk De Waele (huismeester)

23.05.2012 rooS, dochtertje van Jan  

Van Steelant en Sofie Moorthamer (lerares)

23.05.2012 KeaNo, zoontje van Kevin 

Geenens (ICT-medewerker) en Angélique Marist
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ideale SPeelKameraad  
Voor grote Broer
Stan Deserrano, zoontje  
van lerares lien Verniers,  
13 maart 2012
Op 13 maart is Stan geboren. Met zijn 3,120 kg 

en zijn 48 cm heeft hij de ideale maten! Hij werd 

met open armen onvangen, niet in het minst 

door grote broer Lucas, die hem voortdurend 

wil knuffelen en vastpakken. Aangezien een 

broertje leuker is dan een pop of knuffel, be-

leeft hij gouden tijden: (net iets te hard) in zijn 

handjes knijpen, zijn wangetje strelen (en soms 

gevaarlijk dicht bij de oogjes komen), een tutje 

geven (of Stan daar nu zin in heeft of niet)... 

Maar dit alles met zeer veel liefde en toewijding! 

Ook mama en papa zijn zeer tevreden en trots: 

Stan is een flinke eter, een goede slaper en een 

vrolijk kereltje. Kortom, alles wat een baby moet 

zijn. Tot slot drijven ook de grootouders op een 

roze wolkje, want zij hebben er weer een klein-

kind bij om heerlijk te verwennen! 

Hier BeN iK daN, Hallo!
roos, dochtertje van lerares  
Sofie Moorthamer en Jan Van 
Steelant (lWe –’01), 23 mei 2012 
Hallo! Mijn naam is Roos Van Steelant. Wat een 

eer dat ik nu al in Ic Hou mag verschijnen. Ik ben 

namelijk nog heel klein! Op 23 mei liet ik mijn 

allereerste kreet. Toen woog ik 3,190 kg en was 

ik 48,5 cm groot. Dat was even een verrassing, 

want iedereen dacht dat ik een grote en zware 

baby ging zijn! Mama en papa moeten onder-

tussen wel al wat gewend zijn aan mijn stem-

volume, want ik laat regelmatig van mij horen! 

Zo krijg ik veel knuffels en mag ik dicht bij mijn 

ouders zijn.

Oh ja, mijn mama, dat is Sofie Moorthamer. Zij 

geeft les bij jullie op school. Nu even niet, want 

nu heeft ze haar handen vol met pampers, eten 

geven en mij vertroetelen. Mijn papa, Jan Van 

Steelant, die heeft lang geleden ook aan de 

schoolbanken van het College gezeten. Ook al 

zitten zijn woordjes Latijn ondertussen ver in 

zijn geheugen, in papa zijn, vind ik hem de bes-

te! Wat een geduld heeft hij met mij als ik weer 

last heb van krampjes in mijn buik! Zelfs mijn 

geurige pampers kan hij de baas! 

Oei, ik moet nu gaan, mama zegt dat het etens-

tijd is. Genieten jullie maar gauw van een wel-

verdiende vakantie. Bij mij duurt het gelukkig 

nog enkele jaartjes voor ik naar school moet. 

Groetjes, 

Roos

PS: Groetjes van mijn mama en papa.

Precious!
zara badas, dochtertje  
van lerares Hatice bas,  
28 april 2012 

The day she came

Time stood still

The day she came

I felt my heart fill

Love so pure 

I’ve never before felt

Love so warm

It made my heart melt

That little face

So sweet and small

The whole cute package

I love it all

Ahhh... My baby... My girl... So precious!

SteedS Vrijaf  
oP je Verjaardag
Thijs Van Meir, zoontje van leraar 
Thomas Van Meir, 1 mei 2012
Bij ons thuis, veilig, intiem en heel mooi ben je 

op de wereld gekomen. De zon was nog maar 

net wakker en daar was je, klein wonder. Een 

kwartiertje later kwam je grote zus Floor al eens 

kijken. Heel nieuwsgierig was ze. Had ze nu een 

broertje of een zusje? Snel even kijken... een 

jongen! Je hebt ons alle drie heel gelukkig ge-

maakt, lieve Thijs. Je doet het al heel goed hoor 

jongen, drinken, korte slaapjes doen, pamper-

tjes vullen en af en toe ook eens brullen. Geluk-

kig ben je gauw getroost! En weet je wat ieder-

een zo fantastisch vindt? Je bent geboren op 

1 mei, dus je hebt altijd vrijaf op je verjaardag!
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zijn overleden 
09.01.2012 mevrouw Gisella Allaert (°1934), 

grootmoeder van Jan Van den Berghe (3GL)

12.01.2012 de heer Jean Coppens (°1920), 

grootvader van Gilles Heirbaut (4Lc)

12.01.2012 mevrouw Alphonsina Heyns (°1921), 

overgrootmoeder van Jonas Van Dyck (3SPWb)

23.01.2012 de heer Marcel De Boodt (°1926), 

grootvader van Brecht (6WEWIb) en  

Michiel Tomme (1Ae)

23.01.2012 mevrouw Diane Van Boom (°1941), 

grootmoeder van Steve Vertongen (4Wa)

24.01.2012 mevrouw Marie-Thérèse Daeleman 

(°1928), grootmoeder van Viktor Moortgat 

(5LWIb)

31.01.2012 mevrouw Denise Vancanneyt(°1931), 

moeder van Chris Dhondt (lerares)

15.02.2012 de heer Luc Van Steenkiste (°1962), 

vader van Pieter-Jan Van Steenkiste (WEWIa1-’10)

17.02.2012 mevrouw Anna Detavernier(°1931), 

schoonmoeder van Walter Quintelier 

(onderwijzer basisschool) en grootmoeder  

van Bart (LWI’-00) en Maarten (SPWE-’04)

27.02.2012 de heer Koen Stuer (°1964)(LWE-’82) 

12.03.2012 mevrouw Miet De Smet (°1932), 

moeder van Steven Van Peteghem (leraar) en 

Michiel Van Peteghem (GL-’85), grootmoeder 

van Janne Van Peteghem (3Wb)

18.03.2012 de heer William Van Peteghem 

(°1939) (EC-’58)

18.03.2012 mevrouw Catherine Poppe (°1971), 

tante van Iris (6WEWIa2) en Nele Maes (2MWf)

31.03.2012 de heer Paul Van der Meulen (°1927), 

schoonvader van Isabelle Vackier (lerares)

03.04.2012 de heer Georges Van de Vijver 

(°1928), schoonvader van Johan De Smet (leraar)

08.04.2012 broeder Dom Ambrosius o.s.b. 

(broeder in de Sint-Pieters- en Paulusabdij),  

alias André De Cock, (°1932) (RET-’50)

23.04.2012 de heer Sigfried Albert Van Cauter 

(°1916), overgrootvader van Lisa Van Emelen 

(5GWIb)

27.04.2012 de heer François De Saegher (°1932), 

grootvader van Natayo Van De Wiele (1Aj)

30.04.2012 de heer Roger Mistiaen (°1927), 

grootvader van Wouter (WEWIa-’07) en  

Pieter (6WEWIa2) Mistiaen 

01.05.2012 mevrouw Hilda Agneessens (°1944), 

grootmoeder van Matthias (5WEWIa1),  

Victor (3La) en Florence (2MWc) Vanroelen

02.05.2012 de heer Ferdinand Teerlinck (°1934), 

schoonbroer van Johan De Smet (leraar)

5.05.2012 de heer Robert Maes (°1929), 

grootvader van Katrien Rombaut (opvoeder)

10.05.2012 Noortje Verdurmen (°2012), 

dochtertje van Dave Verdurmen (permanentie/

opvoeder) en Saskia De Groot

11.05.2012 de heer Leo Raeymaekers (°1928), 

grootvader van Carolien (HWb-’10), Tom (5LWIb) 

en Sofie (5LWE) Vermeire 

13.05.2012 de heer André Ravijts (°1933),  

oud-leraar

16.05.2012 de heer Jozef Toté (°1928),  

nonkel van Dries Van Overloop (6WEWIa2)

21.05.2012 de heer Marc Huyghe (°1938), 

grootvader van Pepijn (6WEWIa1) en  

Alexander Van De Putte (6WEWIa1)

Noor, ons licht
21 februari 2012-10 mei 2012

Liefste Noor

Nooit voelden jouw voetjes waarvoor gras is bedoeld

De warmte van de zon heb je nooit gevoeld

Je haartjes hebben nooit gewapperd in de wind

En we hebben geen idee welke liedjes jij leuk vindt

Je handjes hebben nooit kunnen spelen

Je beentjes hebben nooit op de wereld gestaan

Maar nooit voelden we je liefde zo sterk als nu

Een voortdurend warme gloed waar jij de bron van bent

We dragen je in ons hart, Noor

En op die manier raken we jou nooit kwijt

Je hoort er voor altijd bij.

Onze Noor, ons licht.

Mama en papa

Saskia De Groot en Dave Verdurmen

iN memoriam
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Ingelijst Met tractor en aanhanger en met daarop een stevige muziekinstallatie bolden in alle 
vroegte enkele zesdejaars de speelplaats op. Ze trakteerden de leerlingen van het 1ste 
tot het 5de jaar op een stevige beat vooraleer die een gewone schooldag startten.
Om halfnegen schoof de groep van meer dan 150 – in mooie, uniforme honderd-
dagentrui – aan voor een ontbijtbuffet in de internenrefter. Na het ontbijt wandelde 
de groep naar Ons Huis in de Schoolstraat. Twee stand-up-comedians verzorgden daar 
de show: Begijn le Bleu en Piv Huvluv. Hun grappen en imitaties werden fel gesmaakt.
Tijdens de middagpauze verkleedden de feestvierders zich: een super-konijnenklas, 
een bejaardenhuis, Grease-style, american football-style, ... een knotsgekke, kleur-
rijke bende!
Tijdens de middag was er een dj-set in de feestzaal en een receptie voor zesdejaars 
en leerkrachten in de ontmoetingsruimte. Daarna was het tijd om met de volledige 
groep te genieten van een smakelijke barbecue in de Calfac. Hier en daar werd het 
duidelijke dat de voorbije korte nacht sommigen parten begon te spelen: ze moes-
ten hun best doen om niet toe te geven aan een broodnodig hazenslaapje. Om-
streeks halfvier – na het door de leerlingen zelfgemaakt dessertenbuffet! – volgde 
het sluitstuk van de 100-dagenviering op school: de show in de feestzaal.
Filmpjes met imitaties van leerkrachten, een originele en goed gebrachte muziek-
medley en variaties op populaire televisieprogramma’s kruidden de 100-dagenshow. 
De aanwezigheid van Lennert Motmans gaf deze 100-dagendag een extra dimensie. 
Lennert werd vijf jaar geleden erg zwaar gewond bij een verkeersongeval; hij kroop 
door het oog van de naald, maar houdt aan het ongeval wel levenslang erg zware 
handicaps over. Hij getuigde reeds eerder voor de zesdejaars over zijn ongeval en 
het leven met zijn handicaps naar aanleiding van een project in verband met ver-
keersveiligheid. Als dankbetuiging voor zijn getuigenis nodigden de zesdejaars de 
19-jarige Limburger uit om samen met hen de 100-dagen te vieren. Voor Lennert 
werd het een feestelijke dag. De zorg van de zesdejaars voor Lennert bewees dat 
voor jonge mensen engagement geen loos begrip is.

DVR


