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Missie-visietekst  Eindreizen  WK-vragen en Oranjegekte!  Twee boeken voor je zomervalies  
Pensioen: Gilbert Cant en Dirk Hennebel  De Kunstbende  Uitgebreide Ic Hou-jongeren met  
o.a. poll WK, Middelburg, WO I, recensies, ...  IM Guido Roels 
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“‘Zomerhuis met zwembad’ is mijn favoriet. Naast het eigenlijke verhaal vind ik de  
passages waarin het hoofdpersonage (een cynische huisdokter) de consultaties met 
zijn patiënten zeer plastisch beschrijft, fantastisch. Misschien krijgt Zomerhuis met 
zwembad wel concurrentie van Geachte heer M het laatste boek van Herman Koch dat 
ik voor Moederdag gekregen heb. Ongetwijfeld zet ik de vakantie met dit boek in.’

Lien Verniers – leest graag – 
over de boeken die een plaatsje in je zomervalies verdienen – pag. 21
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“We nemen nog eens afscheid: het grootste deel van de groep vertrekt naar Spanje,  
wij naar Italië. We weten waarom. De leerlingen nog niet. Vanaf nu mogen we nog  
een tijdje alleen maar braaf wachten en alles laten gebeuren: nog even rust vóór de 
opwindende en soms chaotische drukte van bijna tien dagen lang.”

Erik Bielen – een ancien onder de reisbegeleiders – 
over het begin van de eindreis – paasvakantie 2014 – pag. 10

“Generaties oud-leerlingen prijzen hem om zijn doordachte pedagogische aanpak en 
zijn scherp wiskunde inzicht. Als bestuurder werd zijn bedachtzame en strategische 
aanpak naar waarde geschat.”

Robbert Mossu – oud-collega en vriend – in een in memoriam over Guido Roels – pag. 96

“Ik ben een liefhebber, geen kenner. Maar ik hoop eigenlijk altijd dat Brazilië een ploeg 
heeft om te winnen. (En ik hoop eigenlijk ook altijd: niet Nederland, desnoods dan nog 
Duitsland) Maar voetbal gaat al lang niet meer om een goal meer maken, maar om het 
eerste doelpunt scoren... en dan ‘de wedstrijd te controleren’. Die eerste goal wordt wel 
erg belangrijk. En heel veel goals vallen na stilstaande, al dan niet dubieuze spelfases. 
Ik reken wel op goede scheidsrechters, maar hun taak is aartsmoeilijk zolang ze geen 
gebruik maken van tv-beelden.”

Kathleen Mels – voetbalkenner-liefhebber – over ‘Wie gaat het WK winnen?’ – pag. 15

‘Oxford – Cambridge 2-2! Dat wordt een draw. Oxford voor de sierlijkheid van de stad. 
En ook wel een beetje omdat de serie ‘Morse’ zich daar afspeelt. Ik lees dan wel weinig 
of geen detectiveverhalen, maar ik kijk er wel graag naar. In Cambridge heb je dan 
weer een bijzonder goede boekenwinkel recht tegenover King’s College. Bij de jaar-
lijkse Henley Regatta heb ik dus niet echt een favoriet.’

Dirk Hennebel – anglofiel en op de drempel van pensioen – 
over het dilemma Oxford of Cambridge – pag. 35
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BLIKVANGERBLIKVANGER

In dit artikel blikken we terug op de afgelegde 

weg van dat proces en we kijken vooruit naar 

wat op stapel staat.

In de schoolagenda die we op school gebruiken 

staat al vele jaren een tekst met de titel ‘Peda-

gogisch project’. In de schoolagenda’s voor vol-

gend schooljaar staat nog diezelfde tekst. We 

schreven hem 10 jaar geleden. Het is een tekst 

waar we nog steeds achter staan. 

Toch vonden we het om meer dan een reden 

noodzakelijk om te trachten ons pedagogisch 

project te herformuleren. 

Het directieteam (lagere school en humaniora) 

en de voormalige voorzitter en de huidige voor-

zitter van het schoolbestuur besloten tot deze 

‘oefening’ in april 2013. 

Waarom?
< Om de identiteit onder de loep te houden, 

ze scherper te stellen en doelen voor korte 

en lange termijn te formuleren.

< Om de betrokkenheid van personeel, leerlin-

gen, ouders en schoolbestuur bij de missie 

en visie van de school te vergroten.

< Om een nieuw ijkpunt te hebben bij het 

bepalen van prioriteiten en het plannen van 

concrete acties.

< Om een ‘charter’ te hebben dat overeen-

komsten en verschillen in gesprekken met 

andere scholen-schoolbesturen duidelijker 

maakt.

< Om te trachten tot één missie-visietekst te 

komen voor zowel lagere als secundaire 

school.

< Om een ‘geüpdatete’ tekst te hebben die 

we ook op plastische wijze willen zichtbaar 

maken in de school (de identiteit zichtbaar). 

Hoe zijn we gestart?
Marcel Van Buynder en Hugo De Hauwere (de 

‘oude’ en de huidige voorzitter van ons school-

bestuur), Luc Braem (de directeur van de lagere 

school) en Walter Roggeman, Marc Buytaert en 

ondergetekende (de directie van de secundaire 

school) gaven onszelf een huiswerk: formuleer 

op maximaal twee A4’tjes wat onze school ken-

merkt vandaag en morgen; wat zijn de grote 

doelstellingen, ...

We werkten volledig onafhankelijk van elkaar. 

In twee vergaderingen werden de huiswerken 

grondig besproken. Wat maakt onze school 

specifiek? Wat willen we borgen van wat zijn 

degelijkheid bewees? Welke nieuwe uitdagin-

gen gaan we aan? De wijze van formuleren ver-

schilde, maar de grote lijnen liepen in alle zes de 

teksten parallel. We besloten de teksten de la-

ten samensmelten in één voorstel. Dat voorstel 

werd bezorgd aan de leden van het schoolbe-

stuur en geagendeerd op een vergadering van 

het schoolbestuur (april-juni 2013).

Kritisch werd het voorstel besproken. Er werd 

gewijzigd en geherformuleerd; accenten wer-

den toegevoegd (november-december 2013). 

Van bij het begin waren we overtuigd dat het 

erg belangrijk was dat de nieuwe tekst een 

groot draagvlak zou hebben. Die aanpak en 

strategie werd met het schoolbestuur bespro-

ken en door hen onderschreven.

Genuanceerder, rijker, beter
Van januari tot mei 2014 werd de ‘missie-visie 

2015’ grondig besproken met de personeelsle-

den en met een delegatie van de ouders. Er wa-

ren vergaderingen met de volledige personeels-

groep van de lagere school en per reeks (per 

jaar) met alle leerkrachten van het secundair. 

Ook met het personeel van het secretariaat en 

met de oudercomités van de lagere school en 

het secundair werd uitgebreid van gedachten 

gewisseld over de missie-visietekst. De peda-

gogische raad van de secundaire school (over-

legorgaan directie-personeel) zorgde voor feed-

back en voor begeleiding van dit proces.

Het resultaat van deze vele vergaderingen was 

vooraf niet goed in te schatten. In welke mate 

zou het formuleren van doelen op korte en lange 

termijn jonge en meer ervaren personeelsleden 

aanspreken? Was het wel mogelijk tot één missie-

visietekst te komen voor zowel kleuterschool, ba-

sisschool als secundair? Dreigden we door derge-

lijke brede consultatieronde niet in oeverloos en 

eindeloos gepalaver verstrikt te geraken? 

Niet meer dan koudwatervrees bleken al deze 

vragen te zijn, want op alle vergaderingen werd 

er erg betrokken gediscussieerd en geamen-

deerd. Personeelsleden (jong en ‘iets minder 

jong’) en ouders legden hun accenten, vul-

den aan, suggereerden andere formuleringen, 

zoomden in op hun specifieke leeftijdsgroep, ... 

Na iedere vergadering werd de tekst, rijker, ge-

nuanceerder, beter. 

Telkenmale werd de vergadering afgerond met 

de vraag of de aanwezigen ‘deze oefening’ als 

zinvol ervoeren. Op alle vergaderingen was het 

antwoord op die vraag positief. Onafgezien van 

wat de finale tekst zou worden was de oefening, 

het proces, op zichzelf alvast waardevol. 

Samen van gedachten wisselen over wat je echt 

belangrijk vindt, over waarden, over fundamen-

tele doelstellingen, over onze missie en onze vi-

sie, over ons pedagogisch project... alle gesprek-

partners maakten er tijd voor. We danken hen 

bij deze heel oprecht voor hun inbreng!

De zoektocht om de eigen identiteit nauwkeu-

riger op het netvlies te krijgen, wil niemand in 

een keurslijf dwingen. De visietekst wordt geen 

checklijst! We hopen wel dat het proces om tot 

een tekst te komen én de finale tekst zelf de 

geesten aanscherpt(e) en een leidraad is om 

met alle partners in dezelfde richting te kijken, 

te werken. Nogmaals, met ruimte voor ieders 

eigenheid en talenten. De missie-visietekst ver-

woordt een ambitieuze droom. Het is een hef-

boom en inspiratiebron, dat zeker ook. 

Op 19 juni 2014 werd de tekst besproken met 

het schoolbestuur. Het resultaat: een ‘voorlopig 

definitieve tekst’.

Leerlingen 3de graad
In oktober 2014 staat nog een laatste overleg-

ronde gepland. We willen de ‘voorlopig defi-

nitieve tekst’ bespreken met leerlingen van de 

derde graad secundair. De werkvorm waarin dat 

zal gebeuren is nog niet definitief bepaald, maar 

zal in ieder geval zo zijn dat alle leerlingen van 

de derde graad bij deze overlegronde worden 

betrokken. In samenspraak met leerkrachten 

van de derde graad en leerlingen van de leerlin-

genraad werken we deze laatste ‘fase’ uit.

In november 2014 finaliseren we de tekst en 

wordt hij door het schoolbestuur bekrachtigd. 

Op 5 januari 2015 maken we de tekst bekend. 

We hopen op dat moment of kort daarna ook 

de krachtlijnen van de missie-visietekst zicht-

baar te maken in de school. We kloppen eerst-

daags bij enkele beeldende kunstenaars aan om 

ons hierbij te helpen.

Woorden én daden
Een missie-visietekst is één, de realisatie ervan is 

een ander paar mouwen. De woorden mogen 

geen dode letter blijven, maar moeten vlees en 

bloed krijgen in het dagdagelijks werk van ieder 

schooldag: in ieder les, in ieder project, in ieder 

gesprek, in iedere uitstap, in ieder initiatief. De 

tekst wil inspireren en houvast bieden op perso-

neelsvergaderingen, vakvergaderingen en leer-

lingenraden. De prioritaire werkpunten voor de 

volgende schooljaren moeten geput worden uit 

de visie-missietekst 2015.

Doorstart
Het is helemaal niet zo dat deze nieuwe missie-

visietekst een startpunt is. Wat goed is behou-

den we, wat beter kan, daaraan werken we. 

Onze school zou niet zijn wat ze vandaag is zon-

der de inzet en creativiteit van een fantastische 

groep personeelsleden. Ieder van hen zorgt 

ervoor dat met haar/zijn eigen inbreng, ken-

nis, vaardigheden en talent onze doelstellingen 

worden gerealiseerd. Onze school zou evenmin 

niet zijn wat ze vandaag is zonder de fantasti-

sche leerlingen. Meer nog dan in het verleden 

voelen zij zich verbonden met hun school, zijn 

ze er fier op en helpen ze mee het College te 

maken tot een school waar het fijn is om te zijn, 

fijn is om te leren. . De missie-visietekst is een 

doorstart!

Nog even geduld
Beste lezer, u merkt het, het is een gestaag pro-

ces. Maar waardevol, daar zijn we van overtuigd. 

Ondertussen hopen we dat u al een beetje ge-

prikkeld bent om te weten wat er allemaal in de 

nieuwe missie-visietekst staat. 

We vragen u echter nog even geduld te oefe-

nen. 

Een tipje van de sluier?

< De tekst zal op twee A4’tjes kunnen.

< De slotzin luidt als volgt: “Wij willen bovenal 

de focus richten op wat echt bijdraagt tot 

GELUK: geloof in ieder mens, duurzame rela-

ties, vriendschap, vertrouwen en authentici-

teit. In geluk zit ‘lukken’: het moet meezitten, 

maar inzet en actieve deelname zijn, net als 

geduld en humor, onontbeerlijk.”

Wordt vervolgd, zeker weten.

DVR 

Pedagogische project, 
missie, visie

In de nieuwe tekst gebruiken we de woorden 

‘missie’ en ‘visie’. Wij spraken het volgende af. In 

de ‘missie’ drukken we uit waarom we bestaan 

als school. Waarom organiseren we onderwijs 

en wat is onze grote doelstelling daarbij. In de 

‘visie’ verwoorden we onze toekomstdroom 

over onze school. We bundelen de doelstellin-

gen rond drie ankerwoorden: zorgen, verwach-

ten en inspireren.

We willen bij de eindredactie van de nieuwe 

missie-visietekst bewaken dat de tekst vlot lees-

baar is, de grote lijnen bevat en details achter-

wege laat, en dat we de twee A4’tjes niet over-

schrijden.

Nieuwsgierig naar de nieuwe missie-visietekst? 

Nog even geduld. Na de overlegronde met de 

leerlingen van de 3de graad in oktober 2014 en 

de eindredactie stellen we hem bij het begin 

van 2015 aan alle betrokkenen van onze school 

met fierheid voor.

In afwachting daarvan hieronder de kernzin-

nen van de tekst van ons huidig pedagogisch 

project. We onderschrijven dat nog steeds ten 

volle. In de nieuwe missie-visietekst wordt ech-

ter geherformuleerd en aangevuld. Accenten 

worden verlegd en er worden er nieuwe toege-

voegd.

IN DE STEIGERS: MISSIE-VISIE 2015

Samen nadenken over de toekomst van  
onze school

Vorig jaar in april startten we met een proces waarvan we de eerste fase op 5 januari 2015 willen afronden:  
het formuleren van – een breed gedragen – missie-visietekst van en voor onze school. De tweede en belangrijkste 
fase is het trachten realiseren van wat we formuleren. 

Pedagogisch project van SJKS –  

1 september 2014

Voortbouwend op een traditie van meer dan twee

honderd jaar christelijk onderwijs op onze school  

willen we met respect voor die degelijke traditie een 

eigentijdse invulling geven aan ons opvoedingsproject.

Wij willen een christelijke school zijn

Wij willen een hartelijke school zijn

Wij willen een degelijk studiepeil verzekeren

Wij willen onze leerlingen begeleiden

Wij willen onze leerlingen leren leven tussen grenzen

Wij willen leerlingen inspraak geven

Wij willen onze leerlingen bewuste keuzes leren maken

Wij willen een open, verdraagzame en respectvolle 

schoolzijn
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Bram Pieters, leerling 

1 Mijn favoriet is Brazilië. Ik denk dat zij de beste kans maken op de we-

reldbeker omdat ze zoals altijd een sterke selectie hebben, die misschien 

wel de sterkste van het hele WK is. Daarbij komt nog dat ze het gastland 

zijn. Volgens Stephen Hawking worden 30% van de wereldbekers gewon-

nen door het land waarin het georganiseerd wordt.

2 Ik denk dat Engeland onderschat wordt. Ze hebben een relatief mak-

kelijke poule en zouden deze normaal gezien zonder problemen moeten 

doorkomen. Dan hebben ze nog altijd sterke spelers als Gerrard, Sturridge 

en Rooney die elke match alles geven en dus tot veel in staat zijn. Ik zie ze 

met wat geluk toch minstens de halve finale halen.

3 De Duivels zullen eerst de poule moeten overleven, wat toch nooit een 

zekerheid is met zo weinig ervaring. De meeste spelers zijn nog erg jong 

en bovendien is het voor Marc Wilmots het eerste WK als bondscoach. 

Desondanks denk ik dat België met een normale efficiëntie en goed voet-

bal vlot door de poule zal geraken. Dan valt het natuurlijk af te wachten 

wie we in de kwartfinale loten...

4 Onze sterkste stroef is zeker en vast de grote variatie aan spelers. We 

kunnen eigenlijk zowat alle soort voetbal spelen (hoge druk, counteren of 

zelfs zoals ze zeggen: een bus voor ons doel parkeren). Met veel techni-

sche en snelle aanvallers als Hazard, De Bruyne en Mertens kunnen we veel 

forceren, ook tegen moeilijke tegenstanders.

5 Ons zwakke punten zijn toch wel onze flankverdedigers. De rechtsback 

valt nog mee, maar een linksback hebben we gewoon niet. Hier wordt af 

en toe een centrale verdediger zoals Vermaelen uitgeprobeerd, maar zon-

der veel succes. Dit is gewoon iets dat we nog missen. Dit is nu niet zo een 

cruciale positie, maar wanneer Cristiano Ronaldo of Neymar tegenover je 

staan, kan dat wel exact hetgeen zijn dat je niet wil missen.

6 Ik denk dat Diego Costa wel eens een beslissende speler zou kunnen 

zijn voor Spanje. Hij heeft de Spaanse La Liga gewonnen, scoorde iets 

meer dan 35 doelpunten en is bovendien zeer goed omringd in de Spaan-

se Selectie. Bij de Belgen hoop ik dat Hazard de uitblinker wordt. Hij heeft 

bij Chelsea al genoeg getoond tot wat hij in staat is. Maar soms heb ik het 

gevoel dat hij beter kan bij onze nationale ploeg. Zijn klassenflitsen kun-

nen ons, wanneer ze op de juiste momenten komen, zeker tot in de halve 

finale helpen.

7 Het moment waarop Eden Hazard uit protest een hamburger at tijdens 

de wedstrijd omdat hij, naar zijn mening, te vroeg gewisseld werd.

8 Ja, ik heb een truitje van de Rode Duivels en een kleurstift van Nivea!

9 Ik ga nu vooral België volgen. En uiteraard ook enkele topwedstrijden, 

vooral vanaf de kwartfinales. 

10 Ik rijd meestal wel naar vrienden of naar familie. We gebruiken dan een 

beamer om de wedstrijd te projecteren en zetten een paar pintjes fris...

dan nog zeggen dat het werk voor 90% het zijne is...? Stoefen en broekschij-

ten kan iedereen, maar ‘pottingk moete kopen’, zeggen ze hier dan.

5 De sterkte van onze spelers is misschien wel de achillespees. Gaan ze 

niet te snel naast hun schoenen beginnen lopen? Ze voelden zich bij hun 

laatste uitwedstrijd al zo ver verheven boven het gewone plebs dat ze 

‘vergaten’ het talrijk opgekomen publiek te groeten. Dat zijn zaken die niet 

door de beugel kunnen. Daarom zal Wilmots ook alles uit de kas moeten 

halen om hun voetbalvoetjes op de grond te houden: buiten de eigen ka-

mer geen koptelefoons, geen speciale sakosjen van een nekkenmerk. Sluit 

ze af van de buitenwereld, Marc. Laat ze whisten en roefelen, op de pietjes-

bak spelen, desnoods FIFA op de playstation spelen en laat ze veel met de 

gewone supporter spreken en zo weinig mogelijk met de pers.

6 In elk land voetbalt er wel eentje mee van wie ik moet zeggen: die zou 

bij Waasland-Beveren ook misschien wel mogen meespelen, maar uitblin-

ken hangt van zoveel kleinigheden af. Bij de Belgen verwacht ik veel van 

Courtois en Kompany. Courtois heeft uiteraard zijn gestalte mee: met zo’n 

armen kan je niet alleen aan de deklat zonder je hielen van de grond te 

moeten lichten, maar kan je bijna moeiteloos beide doelpalen tegelijker-

tijd aanraken. En die handen! Koolschuppen zijn het. Een wedstrijdbal lijkt 

in zijn handen een miniemenformaatje. En Kompany heeft het verstand en 

de cool mee. Hij is wel blessuregevoelig, maar als hij wat gespaard blijft, 

kan hij de manschappen op zijn manier naar een hoger niveau tillen.

7 Het meest biezondere moment blijft voor mij het doelpunt van Geor-

ges Grün tegen Nederland waardoor we ons op 20 november 1985 kwa-

lificeerden voor het WK in Mexico. Hij was ingevallen om de boomlange 

John Van Loen uit de wedstrijd te houden en bij 2-0 voor Nederland trok 

hij mee naar voor om te scoren. 2-1 verlies, maar geplaatst. Het werd stil 

in de Kuip. En dankzij de commentaar van Rik De Saedeleer kreeg deze 

match epische dimensies.

8 Neen, geen enkel. Nu enkele Jupiler-bierglazen, maar dat is meer om de 

kleinkinderen een plezier te doen. Er is er eentje bij die zo zot is van Lukaku 

dat hij geen zwarte mag tegenkomen op straat of hij denkt dat hij moet 

beginnen scanderen, wat zijn vader al het trotseren van heel wat boze 

zwarte blikken heeft opgeleverd.

9 Het zal zoals steeds zijn gang gaan: een mens laat zich opjutten door 

de pers en gaat vanaf de eerste minuut voor het scherm zitten. Maar al 

snel zie je dat het landenvoetbal eigenlijk niet kan tippen aan bijvoorbeeld 

wedstrijden uit de CL en dat er nog meer wordt gerekend dan in de nati-

onale competities. En dan slaat de verveling toe en zie je wel wat er op je 

afkomt. Ik mag daarenboven ook niet vergeten rekening te houden met 

mijn huisgenoten die niet voetbalminded zijn.

10 Het liefst kijk ik alleen: een voetbalwedstrijd volgen vergt concentra-

tie en ik kan je verzekeren dat ik na sommige wedstrijden even moe zal 

zijn al zij die op het veld hebben gestaan. Daarna kan er een moment van 

decompressie volgen. Voor mij ligt dat niet in het snuiven van een lijntje 

of het nuttigen van meerdere sponsorbiertjes, maar in innerlijk geluk en 

een snelle terugkeer naar het gewone. Want de volgende match kunnen 

de kaarten al helemaal anders liggen.

KENNERS-LIEFHEBBERS AAN HET WOORD 

10 WK-vragen
1 Wie is voor jou favoriet op het WK? Waarom? 

2 Wie beschouw je als een geduchte outsider?

3 Waar eindigen volgens jou onze Duivels?  
Is de voorronde overleven een must?

4 Wat is volgens jou de sterkste troef van de Rode 
Duivels? 

5 Wat is de achillespees van onze Rode Duivels?

6 Wie maakt – alle WK-spelers in acht genomen – kans 
om een van de uitblinkers te worden van het WK? 
Wie wordt bij de Belgen de uitblinker?

7 Welk bijzonder moment uit de geschiedenis van de 
Rode Duivels van de voorbije decennia blijft jou bij?

8 Heb je supportersattributen van de Rode Duivels? 
Welke?

9 Hoe fanatiek volg je het WK? Probeer je alle 
wedstrijden te zien? Kies je er wedstrijden uit? 
Welke? 

10 Kijk je alleen of spreek je af met vrienden, familie, ... 
om de wedstrijden te bekijken?

Herman Schack, leraar 

1 Ongetwijfeld het thuisland, Brazilië. Alleen al wanneer je kijkt naar de 

massa toeschouwers die sommige Braziliaanse stadions kunnen slikken, 

weet je wel dat de thuisploeg een gigantisch voordeel heeft. Bovendien 

heeft het land de traditie mee: op elk WK stààn ze er. Niet zelden als fa-

voriet. Het ontbrak hen al verscheidene keren aan dat tikkeltje geluk dat 

je moet hebben om met de beker huiswaarts te keren, maar dankzij hun 

sambavoetbal hebben ze al jaren mijn hart veroverd. Ik gun het hen ook 

deze keer en reken maar dat er dan in heel Brazilië een weergaloos feest 

zal losbarsten (wat niet wil zeggen dat ik graag in dat feestgedruis zou wil-

len vertoeven: gezien de enorme tegenstellingen in dat land zou het wel 

eens kunnen ontaarden en zou er hier of daar wel eens een schotje kun-

nen vallen – hun soort feestjes zijn we hier in Europa niet gewend).

2 Als outsider zag ik graag een Afrikaanse ploeg winnen. Daarbij reken ik 

op de ‘lions indomptables’ van Kameroen. Niet in het minst omdat onze 

Waasland-Beverse spits Oumarou waarschijnlijk wel meemag. Het zal voor-

al als bankzitter zijn (hij heeft de snelheid van een Usain Bolt maar jammer 

genoeg vaak de techniek van een of andere provinciale scholier), maar ik 

gun hem de winninggoal in de finale. Daarin gaat hij bij zijn invalbeurt drie 

keer alleen voor de keeper komen en tot grote wanhoop van half Afrika de 

twee doelpalen en de deklat treffen. Maar in de allerlaatste minuut klimt 

hij bij hoekschop hoger dan de rest en zijn hanenkam doet de rest. En dan 

schreeuwt de halve wereld “Oumarou, Oumarou, Oumarou”. Waarop hij 

een Afrikaanse toerlaba legt en de Heer wel vijf minuten lang gaat danken 

in de middencirkel.

3 Met deze sterke generatie die over heel Europa is uitgezworven gaan 

we natuurlijk erg snel aan het dromen. Toch niet vergeten dat er geen lan-

den meer ‘per ongeluk’ op het WK staan. De tijd van de dokwerker die na 

de ochtendploeg snel zijn nationale trui aantrekt en met de bazas op de 

bult een hattrick scoort, is definitief verleden tijd. Er lopen geen spelers 

meer rond die bij wijze van spreken nog nooit met echte shoes hebben 

gespeeld. Al deze jongens hebben al een flink deel van de wereld gezien 

en vaak hebben ze op hun leeftijd al in verscheidene continenten ge-

speeld. Toch zou het een enorme teleurstelling zijn, mochten ze de eerste 

ronde niet overleven. Maar nu al dromen van halve finale of nog meer, is 

echt wel voorbarig.

4 We hebben in elke lijn spelers die het verschil kunnen maken. Toch ben 

ik ervan overtuigd dat we onze sterkte voor een deel danken aan Wilmots. 

Ik heb er nooit in geloofd dat een trainer echt van levensbelang is voor een 

ploeg, maar in het geval van Wilmots wil ik toch (even maar) mijn mening 

terzijde schuiven. Het lijkt erop dat hij echt wel de fighting spirit in het team 

heeft gebracht. Naar buiten toe lijkt hij vaak iets ‘too basic’, wat op de duur 

aan arrogantie gaat grenzen, maar deze houding lijkt het wel bij de voetbal-

lende jeugd te doen. Want om eerlijk te zijn: de Georges kon het niet, hé. En <<<
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Geen gesloten deur omdat hij niet graag meer lesgeeft, maar omdat hij 

nog zoveel andere dingen wil doen. Tijd dus voor twee jaar TBS en dan 

het welverdiende pensioen. We blikken met plezier terug op een gevulde 

carrière, aangevuld met appels, foto’s, gemotoriseerde tweewielers, barri-

cades en longitudinale onderzoeken.

Leerling op het College
Het internenleven was strenger, veel meer geregeld en afgelijnd dan nu 

het geval is. De school beheerste je leven veel meer. Geen mp3-spelers,  

radio’s, internet, gsm, dus heel weinig communicatie met de buitenwereld. 

Brieven versturen of meegeven met externen was de enige mogelijkheid. 

Op maandag ‘s morgens toekomen en zaterdagmiddag na de biechtstudie 

naar huis. Wij vonden toen dat de school een gevangenis was, vandaar de 

benaming ‘’t kot’ Die naam is helemaal verdwenen. Na drie jaar internaat heb 

ik mij ‘vrij’ gevochten en is mijn echte leven begonnen. De jeugdbeweging 

KLJ heeft daar een grote rol in gespeeld. Thuis hadden wij een zaak, een 

boomkwekerij. Vanaf mijn tiende moest ik meehelpen tijdens alle vakanties. 

Naar school gaan was eigenlijk de vakantie voor mij. 

Terugkeer als leerkracht wiskunde 
Na vier jaar wiskunde in Leuven en een jaartje werken bij de gemeente 

Beveren, kreeg ik de kans om wiskundeleerkracht Jeannine Van Hese vier 

maanden te vervangen vanaf 1 september 1979. Ik gaf toen wiskunde in 

4 klassen van het vierde jaar. Eén leerling herinner ik me nog zeer goed: 

Fernand of Ferre Grignard, de zoon van de echte Ferre.

Vanaf 1980 kon ik in een open loopbaan beginnen: vijf uur in ’t College, 

acht uur in de Heilige Familie en zes uur in het avondonderwijs van LBC. 

Na enkele jaren werden het acht uur wiskunde in SJKS.

In 1982 heb ik eens drie weken aan Jan Verheyen les gegeven. In ’85 aan 

Tim Pauwels, de latere VRT-journalist. In de Heilige Familie aan Els De 

Schepper en Kristel van K3.

Ten slotte op één school 
Was het anders om in de Heilige Familie les te geven in vergelijking 

met het vertrouwde College?

Wij zijn het misschien vergeten, maar ’t College was een jongensschool en 

(dus?) strenger. De personeelsleden waren pastoor of mannelijke leek. De 

eerste vrouwelijke leerkrachten (nvdr. Christine Dejonghe!) zijn hier eind 

jaren ’70 ontdekt. De Heilige Familie was toen een meisjesschool met een 

erg familiaire omgang tussen leerlingen en leerkrachten en met veel meer 

vrouwelijke collega’s.

Het College was mijn vertrouwde school, waar ik veel leerkrachten kende 

en daarom wou ik hier ook blijven lesgeven. Ik had echter meer uren in de 

Heilige Familie, de sfeer was goed en de toenmalige directeur Willy Goos-

sens, was een oud-leerkracht wiskunde. Bovendien waren de twee scho-

len op loopafstand van mekaar. Na een tijdje kon ik beide scholen moeilijk 

missen.

Samengevat: hier mannelijk en streng; ginds vrouwelijk en milder. Stilaan is 

in ’t College ook een veel menselijker houding gekomen. ’t Is nu absoluut 

geen ‘kot’ meer. Uiteindelijk hakte ik in september 2005 de knoop door en 

koos ik voor een fulltime opdracht in SJKS. Ik was het moe om vaak vier 

keer per dag van de ene naar de andere school te moeten lopen. 

Je gaf graag 3 en 4 u wiskunde. Traditiegetrouw zijn dit toch de 

leerlingen die niet echt staan te springen voor een lesje wiskunde? 

Was de uitdaging wel groot genoeg?

Het is inderdaad moeilijker om leerlingen die 3 of 4 uur wiskunde volgen, 

te motiveren. Ik heb wel vele jaren in het 4de jaar 5 uur of 6 uur wiskunde 

gegeven. Ook 6 uur in het 5de jaar. Qua interesse voor het vak is dat glo-

baal een verschil. Ik heb altijd geprobeerd enthousiast les te geven, of dat 

nu voor de 3 of voor de 6 uur was. 

En weet je wat het verschil is tussen wiskunde en natuurkunde? Bij wiskun-

de moet je juist zijn, bij natuurkunde moet je weten hoeveel je (maximaal) 

fout kunt zijn...

Apple forever
Fruit is natuurlijk gezond. Vanwaar je passie voor Apple?

Mijn eerste computer kostte in 1988 70 000 BEF (1750 Euro), een Philips zon-

der harde schijf met 2 floppy disks en MS-DOS erop. Ik kon 1 jaar later een 

tweedehandse Macintosh kopen, een MACplus met een harde schijf van 

20 Mb en met het muisgestuurde apple-systeem 6 erop en met de WORD 

versie 3. Dat was een reusachtig verschil met MS-DOS en copy*.* a: b:!

Sindsdien werk ik bijna uitsluitend met Apple. In de jaren ‘90 was de uitwis-

seling met andere systemen lastiger, maar nu is dit grotendeels opgelost. Ik 

koop steeds tweedehandstoestellen. Na 4 jaar betaal je ongeveer 600 euro 

voor een toestel dat nieuw 2 à 3.000 euro kost. Meestel werk ik er dan nog 

5 jaar mee. Ik sta zeker niet in de rij als er een nieuw hebbeding uitkomt. 

Vooral qua gebruik vind ik het Apple systeem (OSX) veel interessanter. 

Heel wat jaren geleden interviewde ik jou i.v.m. een longitudinaal 

onderzoek waaraan jij deelneemt. Hoe zit deze vork precies aan  

de steel?

Dit is een onderzoek over de fysieke toestand van mensen gedurende vele 

jaren. Ik ben één van diegenen die men reeds volgt vanaf hun twaalfde 

jaar en dat heeft zelfs met onze school te maken. In 1968 is men gestart 

met het onderzoeken van ongeveer 500 Vlaamse twaalfjarige leerlingen. 

Ook een 50-tal leerlingen van het College zaten in de onderzoeksgroep. 

Zes jaar na elkaar moesten we dezelfde fysieke proeven doen en ook ons 

lichaam laten meten. Dat stopte toen we 18 jaar werden.

Na een tussenpauze van 12 jaar is dat onderzoekswerk verder gezet, maar 

vanaf dan vijfjaarlijks. Er zijn enkele proeven bijgekomen, andere werden 

stopgezet. Vervelend zijn de vragenlijsten die ingevuld moeten worden 

over onze leef- en eetgewoonten. Ik herinner me nog dat we een stokje 

zolang mogelijk op onze wijsvinger recht moesten houden, ons zo lang 

mogelijk aan een horizontale legger moesten hangen (de zin ervan ont-

gaat me nog steeds), de uithoudingsproef op de fiets, enz. Er was ook eens 

een test met een soort stappenteller, die we een hele week moesten aan-

houden, ook ’s nachts...

Amateurfotograaf?

Ik vind het boeiend om situaties te fotograferen op het juiste moment. 

Vooral kijken tot je iets merkwaardigs of moois ziet en dan plots ‘ingrijpen’. 

Als mensen spreken tegen mekaar of naar elkaar kijken of iets doen, op het 

gepaste moment klikken. Vlug handelen. Geen lang op voorhand geplan-

de foto’s maar plotse indrukken vastleggen. Zeker geen kunstfoto’s maken, 

maar foto’s van het juiste moment.

Hét spook... De Grote Ring 
We kennen je allemaal als groene jongen, vaak op de barricaden. 

Hoe sterk beheerst groen en milieubewustheid jouw leven?

Mei ’68 was pas voorbij. In het tweede jaar op het College (1970: het jaar 

van Plant een boom) voerden wij al maatschappelijke discussies over de 

consumptiemaatschappij, over de luchtvervuiling van de fabrieken, over 

de auto’s die vervuilden en mensen dood reden, over de fiets, .... 

Die aandacht is altijd gebleven. Als mens zijn wij met behulp van de tech-

niek vanaf vorige eeuw in staat de aarde te vernietigen of serieus toe te 

takelen. Ik hoor vaak: voor je kinderen moet je alles over hebben. Maar dan 

MET PENSIOEN: WISKUNDELERAAR GILBERT CANT

Naar school gaan was vakantie voor mij!
Vanaf september 1968, mei dus op een haar na missend, liep Gilbert Cant rond op onze school als leerling.  
Zijn ouders hadden in Haasdonk een zaak en zodoende – zoals hij het zélf lachend zegt – waren de leeromstandig
heden op school vermoedelijk beter, zodat hij net als zijn drie broers op het internaat verbleef. Nu, bijna een 
halve eeuw later, sluit hij – beroepshalve althans – de collegedeur achter zich. 

begrijp ik niet dat veel mensen ondertussen leven op een manier die het 

onze kleinkinderen en achterkleinkinderen zeer lastig kan maken. O.a. de 

klimaatopwarming is toch heel ernstig. Moeten we niet veel efficiënter le-

ven? De techniek gebruiken om het met minder te kunnen stellen? Ruim-

ten verwarmen waar de warmte zomaar verdwijnt door kieren, ramen, mu-

ren... is toch niet meer hedendaags? Tien jaar geleden waren begrippen 

als passiefwoning, balansventilatie helemaal niet gekend. Gelukkig is dat al 

veranderd. Als men onze manier van leven over 100 jaar zal beoordelen, 

zullen onze nazaten bulderen van het lachen. Je kan dat perfect vergelij-

ken met onze huidige visie op het rookgedrag in de jaren zestig. Roken 

werd dan zelfs als emancipatie ervaren!

Ik ben lid van vele verenigingen: de fietsersbond, ABLLO vzw (milieuvereni-

ging in het Waasland), Groen, FDME, Ademloos, en er zijn er nog.

Ik verzorg al 20 jaar de lay-out en coördinatie van het tijdschrift ‘’t groene 

waasland’. Om de twee maand moet er nieuw nummer verschijnen; een 

drukke bezigheid dus.

Ah, ja, ik zou het nog vergeten: de grote ring of moet ik daarover zwijgen? 

Zeer kort. Ik ben sinds 1976 bezig aan het ‘vechten’ tegen de aanleg van 

de grote ring in het Waasland. Wij hebben in 1988 een grote betoging ge-

organiseerd. Ik ben eens in De Zevende Dag gaan discussiëren met Ward 

Beysen, toenmalig minister. Die ring, die volgens bijna alle studies de Ant-

werpse files niet oplost, is er tot nu toe niet gekomen, maar regelmatig 

komt dat spook toch nog eens te voorschijn, zoals nu net voor de verkie-

zingen ook weer. Wanneer stopt die strijd definitief?

Kerncentrales zorgen voor afval dat tienduizenden jaren uiterst gevaarlijk 

blijft. Wij kunnen de volgende duizend generaties hiermee toch niet op-

zadelen? Efficiënter omgaan met energie, sneller ontwikkelen van alterna-

tieven die reeds bestaan en meer investeren in nieuwe technologie is de 

oplossing. Blijven kiezen voor kernenergie vertraagt dit proces!

Ik ben vanaf 1974 dan ook mee actief in “Kern-energie, nee bedankt!  

Zonne-energie, ja graag”.

Slimme (en erg snelle) fiets? 

Ik rijd met een ‘slimme’ fiets. In de jaren negentig was ik aan het dromen 

over een fiets, waarbij je constant een kleine extra duw zou kunnen krijgen 

met een elektrische motor en batterij. Eindelijk zag ik zo’n fiets in 2000 tij-

<<<
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Er schieten me uiteraard honderden selfies door het hoofd: werkelijk alles 

zet men op beeld! Van knappe Spaanse mensen, luxestoelen en yacuzzi 

in het Bernabeu-stadion, over leerkrachten die even zichzelf niet zijn, 

leerlingen die altijd zichzelf zijn, tot het bejubelde Cordobaspel. Checkt 

dat af op Facebook!

Trixie Whitley zong het, ik deed het: ‘Every time I go, I’m leaving behind 

my soul. Dit keer in het prachtige thuisland van Aurora en studeerland van 

Inge en Anne-Mie.

Parking Stadsschouwburg Sint-Niklaas
Vrijdag 4 april 2014 om halfvier ’s morgens (’s nachts dus): een ongeor-

dende troep van tientallen jonge reizigers laden hun bagage in de bus om 

naar Zaventem te vertrekken. Zoals vóór hen duizenden jongvolwassen 

Noordeuropeanen vanaf de 17de eeuw beginnen ze aan hun Grand Tour, 

hun reis naar Italië. De papa’s en de mama’s nemen met gemengde gevoe-

lens afscheid en wensen hen van alles toe. Iedereen krijgt meermaals de 

vraag of hij zijn identiteitskaart wel bij heeft.

Brussel Nationaal
We nemen nog eens afscheid: het grootste deel van de groep vertrekt 

naar Spanje, wij naar Italië. We weten waarom. De leerlingen nog niet. Van-

af nu mogen we nog een tijdje alleen maar braaf wachten en alles laten 

gebeuren: nog even rust vóór de opwindende en soms chaotische drukte 

van bijna tien dagen lang.

Rome
Het voordeel van het onzalig vroege vertrekuur is dat we ruim vóór de 

middag in Rome zijn, in onze hotels aan de via Cavour. We gaan samen 

eten en dan beginnen we eraan. Een verkennende wandeling vanuit de 

Subura langs de Fori Imperiali naar het Campo Marzio: Romeinse resten, 

bewaard of gereconstrueerd, hier en daar een Middeleeuws gebouw, ker-

ken en paleizen uit Renaissance en Barok, en negentiende- en twintigste- 

eeuwse gebouwen. 

Architectuur: wat is er indrukwekkender: de ruïnes van het forum van Tra-

janus of het Vittoriano, dat de eenmaking van Italië gedenkt (o meneer, ik 

wil op die trappen!)? Het reusachtige palazzo Farnese van o.a. Sangallo en 

Michelangelo of de optische misleiding van de gang van Borromini in het 

palazzo Spada er vlakbij? Kijken naar details: waarom zijn er gaten in die 

Romeinse stenen en waarvoor dient dat gaatje in het buisje van die fon-

tein (niet om de leraar nat te spuiten...)?

Verhalen over mensen: over Giordano Bruno die in 1600 verbrand is om 

zijn afwijkende mening; over het verdriet van Octavianus om Marcellus, 

zijn verwachte opvolger, die overleed toen hij negentien was; over pausen 

die in harnas te paard aan het hoofd van hun troepen ten strijde trokken; 

over Romeinse generaals die de graantoevoer afsloten om hun politieke 

tegenstander te boycotten; over keizers die zich als een god lieten vereren, 

en over Mussolini die zich gedroeg alsof hij een Romeinse keizer was.

Busreis
Vanuit Rome vertrekken we naar het noorden met de bus van Mario, al 

jaren onze sympathieke en stijlvolle chauffeur. De bus kent zijn eigen ri-

tuelen. Naast slapen en praten, werd er dit jaar veel gezongen. Bijzonder 

grappig waren wel de slogans die af en toe uit de boxen rolden. Soms 

vindt iemand van de begeleiders het zonde dat de leerlingen zo weinig 

rondkijken en dan kan hij zich niet houden om de microfoon te nemen en 

wat uitleg te geven. “Beste vriendjes en vriendinnetjes: bedenk dat tien-

duizenden mensen van de andere kant van de wereld naar hier reizen om 

dit unieke Toscaanse landschap te kunnen bewonderen.” Niet iedereen 

luistert even aandachtig, maar sommigen zullen nog wel weten wat een 

bullepees is of een décolleté à la Veneziana...

En elke dag weer iets anders: in Rome de Oud-

heid en de Barok en de rest: het verleden in al-

lerlei lagen geplooid; in Assisi het mystiek mo-

mentje bij het beluisteren van het Zonnelied van 

Franciscus bij het Middeleeuwse kerkje van San 

Damiano; in Florence de Renaissance, een ver-

nieuwingsbeweging onder het mom van imitatie 

van de Oudheid; in Bologna een stadsrally met 

als hoogtepunt een loopwedstrijd op het cen-

trale plein van de stad; op het einde van de reis 

Venetië: een ander geluid en ondanks het massa-

toerisme toch hier en daar sfeervolle rust.

Voor de leerlingen
Wat betekent dit alles voor de leerlingen (want 

voor hen doen we het)? Zouden ze het gevoeld 

hebben, die onvoorstelbare gelaagdheid van 

de eeuwenoude stad Rome... de weemoedige 

sfeer van een wegzinkend Venetië... de spannin-

gen en conflicten die zichtbaar gemaakt wor-

den in beroemde kunstwerken... de pracht en 

praal van kerken die triomfantelijk de mensen 

willen overbluffen, maar soms ook de ontroe-

rende authenticiteit van sommige kunstwerken, 

... de actualiteit van het verleden, dat zowel cy-

nisch als naïef altijd gebruikt en altijd misbruikt 

wordt... de grote verbanden en ontwikkelingen, 

... maar dat een mens wel altijd een mens blijft...

Ach, laat ons nuchter blijven: ze hebben veel 

plezier gemaakt, ze hebben genoten van eten 

en drinken (sommigen te veel), ze hebben el-

kaar beter leren kennen (soms te goed), ze heb-

ben zichzelf beter leren kennen en ze hebben 

hun leerkrachten op een andere manier leren 

kennen, en ze hebben onze diepzinnige uiteen-

zettingen vrolijk naast zich neergelegd terwijl ze 

een fles wijn doorgaven op de trappen van de 

Piazza di Spagna.

Deze laatste opmerking komt absoluut niet voort 

vanuit een licht weemoedige ontgoocheling. 

Ook wij als begeleiders hebben veel bijgeleerd 

en hebben veel plezier gemaakt, met de leer-

lingen en onder elkaar... Bovendien hebben we 

zonder enige pedagogische richtlijn te volgen 

een onvoorstelbaar aantal ‘vakoverschrijdende 

eindtermen geïmplementeerd’. Wat heeft een 

leerkracht meer nodig om gelukkig te zijn?

Je hebt veel geduld nodig in het hooggebergte. 

“Het verlangen om onderweg te zijn... eerder 

dat, dan je doel zo snel mogelijk te bereiken.” 

Dat is de wet van de berg.

Elf sportieve leerlingen uit 6SPW en twee leer-

krachten (Steven Van Peteghem en Bert De 

Gendt) trokken er op uit, om alweer een ver-

geten stukje Alpen te ontdekken. Deze tocht 

is meer dan een louter fysieke uitdaging. Het 

is een les in nederigheid t.o.v. de natuur en het 

brengt het beste naar boven. En daarvoor doen 

we het

Weerwolven met  
de Mont Blanc als decor

Enkele impressies van de leerlingen:

“Een zware trektocht zowel fysiek als mentaal, 

maar zeker de moeite waard. Ongelooflijke uitzich-

ten en top sfeer. De groep is hierdoor nog hechter 

geworden. Je leert iedereen op een andere manier 

kennen en er is een groot gevoel van gelijkheid.  

Het was een topweek die me altijd zal bijblijven!”

“Tijdens de eerste afdaling werden we gevolgd door 

een hond. De aanwezigheid en de zorgen voor die 

hond schepten een band. Gelukkig werd het baasje 

na enkele dagen teruggevonden.”

“Op een gegeven moment hebben we ons 

gewassen in een kleine bergvijver. Primitief maar 

ongelooflijk deugddoend.”

“Er ook sneeuw! Sommige hellingen moesten we 

skiënd naar beneden. Dit gaf aanleiding tot veel 

hilariteit“

“‘s Avonds aan het kampvuur speelden we ‘weer-

wolven’, en dit met een onvoorstelbaar uitzicht op 

de Mont Blanc.”

“Door het mooie weer heerste er een zeer groot 

vakantiegevoel. Je was echt weg van de dagelijkse 

sleur. Het leuke was ook dat we de leerkrachten op 

een betere manier hebben leren kennen”

“Je leert niet alleen de klasgroep als ‘echte’ vrienden 

kennen, maar je komt jezelf ook tegen. Je leert 

genieten van ‘het onderweg zijn’. Survival is meer 

dan bergen beklimmen, hindernissen trotseren, 

tenten opzetten of koken op kleine vuurtjes. Het is 

mentaal en fysiek overleven door elkaar te steunen 

en aan te moedigen. Tijdens het afzien leer je elkaar 

pas echt kennen.”

“Een van de mooiste momenten was op de top van 

een kleine berg. Dit gaf een enorme voldoening en 

het uitzicht was bovendien machtig! In de verte 

zagen we de ‘Witte Berg’. Al onze vermoeidheid viel 

op dat moment gewoon weg!”

“Tijdens het stappen heb je eindelijk eens tijd om  

je gedachten de vrije loop te laten en dat deed 

geweldig deugd. Slechts één woord: Wooow!”

“Wat een geluk dat we deze reis hebben mogen 

meemaken. Alles viel geweldig mee. Het hoofd 

vrijmaken voor de examens: zalig!”

SPORTKAMP 6SPW

Massif des Bauges 2014: ‘Buckle up’
“It’s the law!”: rugzak op en wees 'Zen'! Dit is geen voetbalwedstrijd  
van negentig minuten, maar vierentwintig uur op vierentwintig uur, 
zeven op zeven. 

Wij vonden het ook zalig! Merci gasten.

Steven Van Peteghem en Bert De Gendt

Gracias!
Huisgenoten paraderen nu met chargerende stieren en flamenco-dan-

seressen op hun t-shirts, ik kan nog steeds een siësta gebruiken, gewoon 

schoollopen is hard: op verplaatsing leren is veel plezanter! Ik dank dan 

ook van harte alle deelnemende partijen en met voorsprong de allesom-

vattende inzet van de collega’s Inge Callewaert en Anne-Mie Verbeke die 

deze onvergetelijke trip waarmaakten.

ERIK BIELEN, EEN ANCIEN REISBEGELEIDER

Italië: een chaos als het leven zelf
En wij daar orde in proberen brengen...

2
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Bij deze tekst horen voetnoten voor de meerwaardezoeker! 

Zie www.sjks.be, Ic Hou nr. 98, voetnoten bij pagina 10.

RUBRIEK
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VERSPREEKWOORDEN
< Ik word met scheve schaatsen aangekeken.

< Ik zou niet naast zijn schoenen willen lopen.

< Dat is er met de paplepel ingeslagen.

< Iemand hard onder de riem steken. 

< Laten we met een schone luier beginnen.

< Nu gaat er een lampje bij me rinkelen.

< We moeten niet te hoog van de toren springen.

< Het kaft van de koran scheiden.

< Ze lijken als twee appels op elkaar.

HOE MAAK JE JEZELF GELIEFD?
Zomervakantie, eindelijk tijd om te doen wat je wil: uitslapen, genieten 

en... de etter uithangen. Probeer eens met volgende beginnertips...

< Maak tijdens een gesprek de zinnen van de ander af. Het liefst met iets 

dat de ander helemaal niet wilde zeggen.

< Tel de woorden van iemand die een verhaal probeert te vertellen en 

vermeld dat na afloop. 

VERSPREKINGEN
< Dat introduceert me niks.

< De ovulatietheorie van Darwin.

< De reacties waren hartverdovend.

< Ik wil hier graag even op inhakken.

< In het holst van de leeuw.

< Je imiteert me mateloos.

< Je moet niet dronken dat ik denken ben.

< Ik spreek vloeibaar Nederlands. 

< Sorry, wilt u mij even executeren?

DEFINITIES
Handig voor op het examen Nederlands als je het antwoord écht niet 

weet. Het is beter dan niets invullen (of in elk geval toch grappiger)...

< continenten = het inenten op een delicate plaats van het lichaam

< coupon = nachtgewaad voor een rund

< eileider = autoritaire kip

< minimaal = kleine maaltijd

< panama = vader laat moeder voorgaan

< papier = zwaarlijvige Ier

< politicus = zoen van een politieagent

< uitzonderlijk = begrafenisondernemer op reis

< verzuipen = overmatig alcohol gebruiken in het buitenland

ONELINERS
< De misdaad is al georganiseerd. Nu de politie nog.

< Zolang m’n baas net doet alsof ik veel verdien, doe ik net alsof ik hard werk.

< 24 uur in een dag. 24 pilsjes in een krat. Toeval? Ik dacht het niet!

< I am on a seafood diet, everytime I see-food-I-eat it.

< I’m not arrogant, I’m right!

< Ik ben niet paranoïde! Dat gerucht wordt verspreid door mijn vijanden...

< Je kan niet alles met geld kopen. Daarom bestaan er creditkaarten.

< Er zijn drie soorten mensen: zij die kunnen tellen, en zijn die niet kunnen tellen.

< We all have opinions. Mine are the correct ones.

Dag Stijn. Stel jezelf even kort voor.  

Wat zijn je hobby’s?

In mijn vrije tijd ben ik graag buitenshuis om 

wat te helpen in de tuin of te gaan wandelen. Ik 

sta ook graag in de keuken en probeer van alles 

uit.

Ik was heel erg verrast dat het mannetje al 

zo snel werd gevonden, de eerste dag al! 

Was je bewust op zoek naar het mannetje, of 

vond je het eerder per toeval? 

Het was echt per toeval. We hadden LO het eer-

ste lesuur, en mijn oog viel er gewoon op. 

Had je de eerste tip gezien? (nvdr.  

“Ik zit/sta in een kast.”) Dacht je meteen 

aan de trofeeënkast in de Sporthal?

Nee, ik heb zelfs de eerste tip niet gezien! 

Je hebt waarschijnlijk een sleutel moeten 

vragen, had je geen concurrentie dan?

De kast was open, ik moest dus geen sleutel 

vragen. Er waren ook anderen die het zagen, 

maar ik was eerst... (lacht)

Vond je het een goede plek? 

Ik vond het een hele goed plek. Je moet echt ge-

woon het geluk hebben dat je oog erop valt...

Spelletjespagina Ik herinner me dat 

je bij de vorige 

editie wel bewust 

op zoek was. Je 

bent wel blij dat 

je deze keer het 

gevonden hebt, 

zeker?

Natuurlijk ben ik blij, de vorige keer werd het 

mannetje namelijk net voor mijn neus wegge-

kaapt. Dat was wel een teleurstelling.

Heb je een idee voor een nieuwe verstopplaats?

Het OLC vond ik wel een goede verstopplek. Nu 

moest je eigenlijk al LO hebben in de sporthal 

of de feestzaal.

En wat is jouw drijfveer: de zak snoepjes of 

de naambekendheid?

Ik zocht er niet echt bewust naar, en had dus 

ook niet echt de bedoeling te winnen. Dus ja, 

die prijs is natuurlijk wel mooi meegenomen. 

(lacht)

Goed, dan sluiten we hier af... Nog veel 

plezier met je prijs en nog eens een dikke 

proficiat dat jij ditmaal de gelukkige 

winnaar bent, Stijn! 

< Vraag aan mensen met een kat of het een Siamees is. Als ze zeggen dat 

het een andere soort is, zeg je: “Oh, maar dat verschil proef je  

toch niet.” 

< Vraag iemand die is blijven eten hoe het smaakte, en zeg daarna blij: 

“Zie je wel dat die houdbaarheidsdatum niets uitmaakt.”

< Zing mee bij een opera.

< Lach alleen met je eigen grappen. 

< Aan iemand vragen: “Ben je al in de zoo geweest – ik bedoel, als 

bezoeker?”

JEUGDFOTO’S LEERKRACHTEN
Verbind jij de jeugdfoto (links) met de juiste beschrijving of leerkracht (rechts)?

Vinder van het Ic Hou-mannetje:  
Stijn Detavernier – 4ECb2
Door Mirjam Eren
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Oplossingen vorige editie:

1. Stijn Verhaeghe / 2. Kathleen Mels / 3. Renaat Philips / 4. Annelies Droessaert / 5. Kim De Jonghe / 

6. Dirk Hennebel / 7. Dorien Grolus / 8. Luc Pierssens / 9. Danny Baart / 10. Liesbeth Gijsels

India... Jonge Franse dame...

Heeft net zijn laatste 
schooljaar op  

het College  
achter de rug...

Een klassieke dame...
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SCHACKBOEKSCHACKBOEK

De oortjes – die nochtans een surplus aan vierkan-

te centimeter innemen waarmee de meest uiteen-

lopende toonhoogten en frequenties hoorbaar 

zouden moeten zijn – laten het met de jaren meer 

en meer afweten. En leven in een luchtbel valt nu 

eenmaal dik tegen in feestgedruis. 

Wablieft? Ja, zonder alcohol a.u.b.
Het is de laatste jaren al zo erg geworden dat 

ik in gezelschap meer en meer maar wat van ja 

of neen zit te knikken, terwijl ik vaak het raden 

heb naar wat de inhoud van het gesprek wel 

zou kunnen zijn. Het lijkt evenwel een bijzonder 

intelligente indruk te geven, want to nu toe kan 

ik me al missiepotnegertje nog perfect redden. 

Het is echter wachten op het moment dat ik 

compleet door de mand val en de hele wereld 

gaat beseffen dat ik zo goed als doof ben. Maar 

ja, aan de genetica lijkt nu eenmaal moeilijk te 

ontsnappen. Grootvader Schack maakte de-

zelfde miserie mee. En ging bijgevolg in gezel-

schap maar stilzwijgend pinten drinken. Maar 

hier komt er voor mij plots een onverklaarbare 

kink in de geneticakabel. Want volgens mijn 

onmiddellijke zowel als iets verdere omgeving 

is drinken ook mijn ding niet. Persoonlijk heb 

ik daar een ander idee over, maar ik moet toch 

toegeven dat enkele biertjes mijn volgende 

dag op deze aardkloot niet helderder maken. 

Meer nog: maag en vooral darmpjes laten ook 

terstond weten dat trop teveel is. Giet ik in een 

vlaag van euforie mezelf dan nog enkele dag-

schotels binnen, dan is het hek van de dam en 

heb ik bijgevolg een halve week overàl pijn. 

Maar kom, bovenstaande twee mankementen 

zouden eigenlijk geen belemmering mogen zijn 

om er op een feest eens goed in te vliegen. Kan 

je niet zitten kletsen of val je na een pint of drie 

van je stoel van zattigheid, ga dan wat dansen. 

Kom niet meer van die dansvloer af, laat je ma-

dam alle hoeken van de dansvloer zien en leef 

je eens voor de volle honderd procent uit. Want 

in het dagelijks leven kan je geen twee minuten 

stilzitten, dus grijp die kans en dans je ADHD 

eens uit je lijf!

Put on your shoes!
Oei, probleem nummer drie. Sierlijk dansen 

vereist enige vorm van lenigheid alsook enige 

notie van het zich weten bewegen in een ruim-

te. En ja hoor: ook op dit vlak heb ik een man-

kement. Zo heb ik wat last van hoogtevrees. 

Zolang ik me ergens aan kan vasthouden, is er 

niet veel aan de hand. Neem echter die houvast 

– die strohalm die maar nodig is – weg en dan 

maak ik plots de roterende beweging van onze 

aarde in 4G mee. En ben ik de hoogte al een 

beetje gewend, komt er een volgend probleem 

om de hoek loeren: ik vergeet dat ik op een lad-

der op een stelling sta. Zo ben ik al verscheide-

ne keren met verfpot, rol en heel de ‘bataklang’ 

weer op de aarde beland. Dyspraxie waarschijn-

lijk. Of tegenwoordig DCD. Den Boelen van het 

CLB zal daar wel een zeer wetenschappelijke 

omschrijving voor kunnen geven, ik hou het 

echter op “een geleerd woord om te zeggen dat 

iemand in hoge mate onhandig is”.

Gevolg: nen echten danseur was ik niet, ben 

ik niet en zal ik nooit worden. Genetisch be-

paald? Ik denk het niet. Nu kan ik me grootva-

der Schack moeilijk als de Michael Jackson van 

de late negentiende eeuw voorstellen, maar 

van mijn pepé Verhille heb ik een ander beeld. 

Ik denk dat die – naast het lusten van meer dan 

één biertje – mijn pitte Madeleine op de dans-

vloer veroverd heeft. Pepé Verhille was indertijd 

‘een schoon manneken’ – op zijn vijftiende al in 

het eerste elftal van RAC Excelsior – een derde-

klasser, dus ook in de golden twenties succes bij 

’t vrouwvolk verzekerd. 

Scoorde in de wedstrijd waarin zijn verloofde 

(mijn latere ‘pit’, typisch Sint-Niklaas voor ‘doop-

meter’) voor het eerst kwam kijken een goal of 

drie vooraleer afgevoerd te worden met een 

kwetsuur die zijn steile carrière om zeep hielp. 

Kan het echter heroïscher? Wat moet ne man 

nog meer doen om een vrouw te veroveren? 

En zoals het in de golden twenties het geval 

was, zal de kwetsuur snel weggespoeld zijn met 

enige struise 33-ers en een paar charlestons in 

een Sint-Niklase danszaal. Maar buiten een goeie 

swing had hij blijkbaar nog wat meer in de heu-

pen, want na de trouwpartij in december 1929 

werd mijn moeder in maart 1930 geboren. Maar 

ja, vroeger was ’t beter hé, dan deden de men-

sen niet van die dinges voor het huwelijk. Nu is 

mijn moeder met haar amper anderhalve meter 

niet groot van stuk en staat er haar op haar 84ste 

misschien nog een inhaalbeweging qua groei te 

wachten, maar een driemaander? Maar kom, dat 

is ondertussen meer dan tachtig jaar geleden, 

kunnen we ons daar nog iets bij voorstellen? Dat 

was amper tien jaar na het eind van de Great War, 

hé mannekens. Ze zijn allebei te vroeg uit mijn 

gezichtsveld verdwenen, maar zoals ik ze heb 

gekend, was dat nog echt liefde totterdood en 

uitte zich dat ook op de dansvloer, getuige het 

zwartwitfilmpje dat nog bestaat van de trouw-

partij van mijn tante en oom in 1957.

Een zwoel dansende Schack?
Iets dichter bij het heden ligt het verleden van 

vader Schack. Was niet vies van een dansken te 

placeren. Heeft met zijn Maria meer dan eens het 

danspaleis ‘Rubens’ in de Ankerstraat aangedaan 

begin de fifties. Kort na die andere oorlog dus. Zij: 

een jonge frisse meid van amper 20. Ik heb nog 

een foto waarop ze poseert in zelfgemaakte out-

fit in de naaischool. Geen mis ding zulle. Hij: een 

dandy van een jaar of vier ouder. Steeds in maat-

pak: col en plastrong. Golvend haar naar achter 

gekamd. Onberispelijk tot in het kleinste detail. 

Tot zelfs de veters verstopt in de schoenen. Veel 

overuren kloppen in de drukkerij, maar toch re-

gelmatig, zelfs tijdens weekdagen, gesignaleerd 

met zijn Maria in de Rubens, de discotheek van 

de fifties. Nooit stoeferig over gedaan, wel vol 

bewondering over de danskunsten van leeftijds-

genoten. Maar toch: als beiden al kwieke zeven-

tigers waren, kon je merken dat dat gevoel voor 

ritme oké zat. Walsen als de besten. En zelfs een 

tango. Man, man, man, een sensueel zwoel dan-

sende Schack, waar ga je dat schrijven?

Koppelfeestjes
Hun drie zoons is het anders vergaan. De tijd 

van de ballrooms was in de seventies definitief 

voorbij. De TD’s waren als uit het niets versche-

nen: thé-dansants waarbij oorspronkelijk thee 

werd gedronken (om in de stemming te komen 

een matige start, niet?) en wat werd gedanst. 

Zeer vaak onder het toeziend oog van aanwezi-

ge mama’s of hun ongetrouwde overjaarse zus-

sen. Vooral afstand houden was de boodschap. 

Tenzij toenaderingspogingen werden onder-

nomen tussen een toekomstig ‘droomkoppel’. 

Want zo waren die TD’s ontstaan: koppelfeestjes 

van wat zich de betere mensen noemde. Waren 

wij als bewoners van wat nu niet bepaald de 

meest residentiële wijk van Sint-Niklaas kon ge-

noemd worden uiteraard niet bij. Eens de doch-

ter van een fabrikant wat te dicht tegen uwe gi-

let trekken tijdens een slow was al bijna genoeg 

voor een groot artikel in ‘Het Vrije Waasland’.

Toch vond de jeugd snel een alternatieve uit-

laatklep: de klasfuiven. Zijn wat jaren in de mode 

geweest, niettegenstaande de vele moralise-

rende preken van schooldirecteurs toen. Want 

ja, de dansstijl was er wat losser en wilder op ge-

worden en het bierverbruik was navenant. Waar 

moest het met onze jeugd naartoe? De redding 

voor allen kwam van over de grens: af en toe en 

na een tijdje wel vaker dan af en toe werd een 

klasfuif verstoord door een bende amokmaken-

de Hollanders die hun agressie tijdens het week-

end kwamen kanaliseren in Sint-Niklaas. Lees: 

stoelen en tafels kapotslaan en een puberaal 

voorste haantje wat toeken op zijn bakkes ver-

kopen. Het leek wel een terugkeer naar vroege-

re eeuwen waarbij telkens weer rellen ontston-

den op kermissen: messentrekkende Stekenaars. 

“Mijn pree en mijn mes” en met een groepje zak-

ten ze af naar plaatselijke bierfestijnen en pen-

senkermissen. “Marie, doet de blaffeturen dicht, 

want ze zijn daar”. Nu kwamen de agressors dus 

van iets noordelijker en spraken een andere taal.

Al bij al zag iedereen snel in dat het er eigenlijk 

wel wat rustiger mocht aan toegaan. Degenen 

die graag dansten of hun stijl wensten te per-

fectioneren gingen naar de dansschool. Wals, 

tango, jive, quickstep – toen dat nog geen lami-

naat was – alles kon je daar leren. Voor de zesde-

jaars van de humaniora’s van Sint-Niklaas. Mijn 

madam is daar naartoe geweest. Ze heeft er 

nog met Tom Lanoye over de vloer gezweefd. 

Zij kan dus wel dansen. Een vedette? Ik denk 

het niet. Laten we het gewoon bij stevige mid-

delmaat houden. Daar zie, de criticus. Dat is wel 

gemakkelijk hé, kritiek geven op andere mensen 

en er zelfs niet van bakken. Waarom heb jij dan 

niet zelf dansschool gevolgd? Awel, ik zal u dat 

eens uitleggen.

Tegen mijn gilet
Uiteraard hadden pa en ma Schack al snel in de 

mot dat geen van hun drie nakomelingen hun 

niveau (lees: ook maar enig niveau) zou halen. 

Nu is een dansvloer in de regel wel glad, maar 

als een van de kinderen al aan het struikelen gaat 

bij de minste oneffenheid van een voetpad, dan 

weet je dat er tussen je kroost vast geen Fred 

Astaire tussen zit. Maar zelfs mocht dat het ge-

val geweest zijn: een danscursus voor iemand 

van de Watermolendreef? De straat van de dove 

Magriet, de lange Magriet, ’t pompierken, de bus-

kesmannen, de bruine en de zotte Lea? Als die er 

weet van hadden gekregen dat een van ons naar 

de dansles ging, ze zouden ook rap gedacht (en 

nog rapper gezegd) hebben “amai, die kleine 

Maria met haar kinderen in de dansschool, die 

krijgen dat daar ook hoog in hun bol”.

Dus geen danscursus voor mij en bijgevolg 

moet mijn madam met lede ogen toezien dat 

haar veroveraar op feestjes op zijn stoel geplakt 

blijft als was er lijm aan zijn broek. En als hij zich 

al eens op de dansvloer waagt – uiteraard na 

het struikelen over een paar stoelen en een sa-

coche die weer in de weg staan – dan lijkt het 

wel of er ook lijm aan zijn schoenen kleeft. Nee, 

laat hem dan maar liever wat zitten jaknikken en 

enkele spaarzame pintjes drinken.

En toch. Voor een dans of twee kon ze me vroe-

ger nog wel warm krijgen (voor wat anders ook 

wel. Hela, ga je nu stoppen met die zever, vies 

oud ventje). Ne slow en den bamba. Is er iets 

Vlaamser dan den bamba, de kuskesdans? Die 

maakt deel uit van ons cultureel erfgoed, die is 

bijna beschermd door de Unesco. De polonaise 

kon ik ook nog aan, alhoewel minder geschikt 

gezien mijn lengte – leg je handen maar eens 

op de schouders van een voorganger die een 

halve meter groter is. En ne slow, daar kon ik 

me wel in vinden. Geen vettigheden met over-

dreven innig zoenen of andere vetzakkerij zoals 

beide handen op de kont van uw partner. Nee, 

gewoon eens dicht tegen uw gilet trekken. En 

met uw eigen madam hé. Ook hierin ben ik re-

delijk fundamentalistisch: geen intimiteiten met 

andere madammen.

De houding van  
de kroonkraanvogel
Maar na wat andere danspartijen met mijn ma-

dam kwamen er kinderen. De dochter was lenig 

genoeg. Een springbeen. Kon geen vijf minuten 

stilstaan. Haar broers hebben meer weg van 

hun vader: laat die maar zitten op een feest. Ver-

andering in de dansfactor van het gezin kwam 

er met de komst van de Rwandese adoptiekin-

deren. Bij de komst van de eerst twee – noch-

tans jongens – merkten we het verschil al: ze 

waren niet bepaald leniger dan de doorsnee 

Vlaamse jeugd, maar hun gevoel voor ritme 

was zoveel groter. En vooral de soepelheid in de 

gewrichten viel op. Waar die van ons wel eens 

droog staan, lijken die van hen constant geolied 

te worden. En toen kwamen er nog twee zussen 

bij. Dat was nog wat anders natuurlijk. Die wa-

ren bij aankomst tien en zes en konden op hun 

tweeën een dansshow van een kleine drie kwar-

tier brengen. Met passende Rwandese liedjes. 

We mochten niet kijken – dat was iets van hen 

alleen dat ze met niemand wilden delen – maar 

ze leefden er zich enorm in uit. De show vereiste 

blijkbaar verschillende vrouwenrollen, want op 

een bepaald moment werden de speelpoppen 

als Afrikaanse baby’s met een badhanddoek 

op de rug vastgemaakt. Waarna het spektakel 

hernam. In de typische Rwandese dansstijl: de 

houding van de kroonkraanvogel: de handen 

vooruit, de kont achteruit en laat de benen de 

rest van het werk maar doen. Laat dat een blan-

ke vrouw doen en je ligt in een deuk van het la-

NIET MEER WEG TE DENKEN

De dansende trezekes
Je kan veel over mij zeggen, maar niet dat ik een feestvarken ben. Dat is ooit in een heel ver verleden anders 
geweest, maar met het schrijden der jaren is daar wel verandering in gekomen. 
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Tempus fugit
Eind juni. Nu reeds! Het schooljaar is voorbijgevlogen. Het is een huizen-

hoog cliché: ieder jaar lijkt het sneller te gaan. En er moet zoveel, we doen 

zoveel! Misschien zorgden de extra lange paasvakantie met paasmaandag, 

de twee lange weekends in mei en Pinsteren in juni voor een nog sneller 

jaareinde? Of komt het omdat een jaar erbij in ons eigen leven ervoor zorgt 

dat 365 dagen een kleiner aandeel hebben in alle dagen van ons leven (het 

gaat sneller, hou ouder je wordt)? Of omdat we het zo naar onze zin heb-

ben? Omdat het boeiend is? Het is niemand van ons onbekend: een half-

uurtje met een geliefde lijkt voorbij te vliegen, een halfuur wachten op die 

geliefde duurt een eeuwigheid.

De verleden tijd is er in herinneringen; de toekomende tijd in dromen en 

plannen, die tijd kan niet lang genoeg duren. De tegenwoordige tijd lijkt ons 

(soms) door de handen te glippen. Het gaat allemaal zo snel, het nu dreigt 

kopje onder te gaan in duizend-en-één ‘to do’s’.. 

Misschien biedt Prediker (3:1-8) houvast: “Er is een tijd voor alles, een tijd om te 

zaaien en een tijd om de oogsten, ...?” Misschien ook de vijftien eeuwen oude 

monnikenregel van Benedictus? Beiden doen nadenken over een levensstijl, 

een levenshouding. “Een middel om de kwaliteit van samenleven en samen-

werken te verhogen”, schrijft Wil Derkse in ‘Een levensregel voor beginners’ 

(Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven – Lannoo 2008). 

In een notendop - en dus ongenuanceerd – bieden Prediker en Benedictus 

volgende handvatten: maak keuzes en doe wat je doet goed, het ene na het 

andere, gestaag en met toewijding. Als het tijd is om te werken, is het tijd 

om te werken; als het tijd is voor ontspanning is het tijd voor ontspanning. 

Baken af en verzoen je met het feit dat indien je deed wat mogelijk is – al is 

het onaf en onvolmaakt – het goed is. 

Je best doen. Raakt het bij Benedictus ook de spiritualiteit van het leven dan 

is dat bij de Portugese dichter Fernando Pessoa minder het geval, maar wel 

uiterst kernachtig en poëtisch geformuleerd (vertaling August Willemsen): 

Para ser grande, sé inteiro: nada Wees, om groot te zijn, geheel:  

 maak niets wat jouw is

Teu exagera ou exclui. Groter of tot niets.

Sé todo em cada coisa. Po~e quanto és Wees al in alles. Leg zoveel je bent

No minimo que fazes. In ‘t minste dat je doet.

Assim em cada lago a lua toda Zo blinkt de maan in ieder meer geheel

Brilha, porque alta vive. Wijl zij verheven leeft.

Een motto dat een uitdaging biedt, maar tegelijk rust kan geven en zalf kan 

zijn voor de ziel.

Je goed voelen op school en de kans krijgen om je in je studie of je werk te 

ontplooien zijn voor de aan ons vertrouwde jonge mensen en voor ieder-

een die op onze school werkt en leeft enorm belangrijk. Zonder die context 

dreigt ‘gelukkige tijd’ door onze vingers te glippen. Deze Ic Hou houdt de 

vinger aan de pols van het schoolleven en laat u, beste lezer, voelen dat het 

goed leven en werken is op het College.

Laat onze daden de woorden volgen – “er is een tijd voor alles” – : de riem 

mag eraf, vakantie nu. Ten volle. De focus wordt verlegd. Gezond en wel op-

nieuw op post eind augustus.

DVR

EDITORIAAL
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In dit artikel blikken we terug op de afgelegde 

weg van dat proces en we kijken vooruit naar 

wat op stapel staat.

In de schoolagenda die we op school gebruiken 

staat al vele jaren een tekst met de titel ‘Peda-

gogisch project’. In de schoolagenda’s voor vol-

gend schooljaar staat nog diezelfde tekst. We 

schreven hem 10 jaar geleden. Het is een tekst 

waar we nog steeds achter staan. 

Toch vonden we het om meer dan een reden 

noodzakelijk om te trachten ons pedagogisch 

project te herformuleren. 

Het directieteam (lagere school en humaniora) 

en de voormalige voorzitter en de huidige voor-

zitter van het schoolbestuur besloten tot deze 

‘oefening’ in april 2013. 

Waarom?
< Om de identiteit onder de loep te houden, 

ze scherper te stellen en doelen voor korte 

en lange termijn te formuleren.

< Om de betrokkenheid van personeel, leerlin-

gen, ouders en schoolbestuur bij de missie 

en visie van de school te vergroten.

< Om een nieuw ijkpunt te hebben bij het 

bepalen van prioriteiten en het plannen van 

concrete acties.

< Om een ‘charter’ te hebben dat overeen-

komsten en verschillen in gesprekken met 

andere scholen-schoolbesturen duidelijker 

maakt.

< Om te trachten tot één missie-visietekst te 

komen voor zowel lagere als secundaire 

school.

< Om een ‘geüpdatete’ tekst te hebben die 

we ook op plastische wijze willen zichtbaar 

maken in de school (de identiteit zichtbaar). 

Hoe zijn we gestart?
Marcel Van Buynder en Hugo De Hauwere (de 

‘oude’ en de huidige voorzitter van ons school-

bestuur), Luc Braem (de directeur van de lagere 

school) en Walter Roggeman, Marc Buytaert en 

ondergetekende (de directie van de secundaire 

school) gaven onszelf een huiswerk: formuleer 

op maximaal twee A4’tjes wat onze school ken-

merkt vandaag en morgen; wat zijn de grote 

doelstellingen, ...

We werkten volledig onafhankelijk van elkaar. 

In twee vergaderingen werden de huiswerken 

grondig besproken. Wat maakt onze school 

specifiek? Wat willen we borgen van wat zijn 

degelijkheid bewees? Welke nieuwe uitdagin-

gen gaan we aan? De wijze van formuleren ver-

schilde, maar de grote lijnen liepen in alle zes de 

teksten parallel. We besloten de teksten de la-

ten samensmelten in één voorstel. Dat voorstel 

werd bezorgd aan de leden van het schoolbe-

stuur en geagendeerd op een vergadering van 

het schoolbestuur (april-juni 2013).

Kritisch werd het voorstel besproken. Er werd 

gewijzigd en geherformuleerd; accenten wer-

den toegevoegd (november-december 2013). 

Van bij het begin waren we overtuigd dat het 

erg belangrijk was dat de nieuwe tekst een 

groot draagvlak zou hebben. Die aanpak en 

strategie werd met het schoolbestuur bespro-

ken en door hen onderschreven.

Genuanceerder, rijker, beter
Van januari tot mei 2014 werd de ‘missie-visie 

2015’ grondig besproken met de personeelsle-

den en met een delegatie van de ouders. Er wa-

ren vergaderingen met de volledige personeels-

groep van de lagere school en per reeks (per 

jaar) met alle leerkrachten van het secundair. 

Ook met het personeel van het secretariaat en 

met de oudercomités van de lagere school en 

het secundair werd uitgebreid van gedachten 

gewisseld over de missie-visietekst. De peda-

gogische raad van de secundaire school (over-

legorgaan directie-personeel) zorgde voor feed-

back en voor begeleiding van dit proces.

Het resultaat van deze vele vergaderingen was 

vooraf niet goed in te schatten. In welke mate 

zou het formuleren van doelen op korte en lange 

termijn jonge en meer ervaren personeelsleden 

aanspreken? Was het wel mogelijk tot één missie-

visietekst te komen voor zowel kleuterschool, ba-

sisschool als secundair? Dreigden we door derge-

lijke brede consultatieronde niet in oeverloos en 

eindeloos gepalaver verstrikt te geraken? 

Niet meer dan koudwatervrees bleken al deze 

vragen te zijn, want op alle vergaderingen werd 

er erg betrokken gediscussieerd en geamen-

deerd. Personeelsleden (jong en ‘iets minder 

jong’) en ouders legden hun accenten, vul-

den aan, suggereerden andere formuleringen, 

zoomden in op hun specifieke leeftijdsgroep, ... 

Na iedere vergadering werd de tekst, rijker, ge-

nuanceerder, beter. 

Telkenmale werd de vergadering afgerond met 

de vraag of de aanwezigen ‘deze oefening’ als 

zinvol ervoeren. Op alle vergaderingen was het 

antwoord op die vraag positief. Onafgezien van 

wat de finale tekst zou worden was de oefening, 

het proces, op zichzelf alvast waardevol. 

Samen van gedachten wisselen over wat je echt 

belangrijk vindt, over waarden, over fundamen-

tele doelstellingen, over onze missie en onze vi-

sie, over ons pedagogisch project... alle gesprek-

partners maakten er tijd voor. We danken hen 

bij deze heel oprecht voor hun inbreng!

IN DE STEIGERS: MISSIE-VISIE 2015

Samen nadenken over de toekomst van  
onze school

Vorig jaar in april startten we met een proces waarvan we de eerste fase op 5 januari 2015 willen afronden:  
het formuleren van – een breed gedragen – missie-visietekst van en voor onze school. De tweede en belangrijkste 
fase is het trachten realiseren van wat we formuleren. 
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De zoektocht om de eigen identiteit nauwkeu-

riger op het netvlies te krijgen, wil niemand in 

een keurslijf dwingen. De visietekst wordt geen 

checklijst! We hopen wel dat het proces om tot 

een tekst te komen én de finale tekst zelf de 

geesten aanscherpt(e) en een leidraad is om 

met alle partners in dezelfde richting te kijken, 

te werken. Nogmaals, met ruimte voor ieders 

eigenheid en talenten. De missie-visietekst ver-

woordt een ambitieuze droom. Het is een hef-

boom en inspiratiebron, dat zeker ook. 

Op 19 juni 2014 werd de tekst besproken met 

het schoolbestuur. Het resultaat: een ‘voorlopig 

definitieve tekst’.

Leerlingen 3de graad
In oktober 2014 staat nog een laatste overleg-

ronde gepland. We willen de ‘voorlopig defi-

nitieve tekst’ bespreken met leerlingen van de 

derde graad secundair. De werkvorm waarin dat 

zal gebeuren is nog niet definitief bepaald, maar 

zal in ieder geval zo zijn dat alle leerlingen van 

de derde graad bij deze overlegronde worden 

betrokken. In samenspraak met leerkrachten 

van de derde graad en leerlingen van de leerlin-

genraad werken we deze laatste ‘fase’ uit.

In november 2014 finaliseren we de tekst en 

wordt hij door het schoolbestuur bekrachtigd. 

Op 5 januari 2015 maken we de tekst bekend. 

We hopen op dat moment of kort daarna ook 

de krachtlijnen van de missie-visietekst zicht-

baar te maken in de school. We kloppen eerst-

daags bij enkele beeldende kunstenaars aan om 

ons hierbij te helpen.

Woorden én daden
Een missie-visietekst is één, de realisatie ervan is 

een ander paar mouwen. De woorden mogen 

geen dode letter blijven, maar moeten vlees en 

bloed krijgen in het dagdagelijks werk van ieder 

schooldag: in ieder les, in ieder project, in ieder 

gesprek, in iedere uitstap, in ieder initiatief. De 

tekst wil inspireren en houvast bieden op perso-

neelsvergaderingen, vakvergaderingen en leer-

lingenraden. De prioritaire werkpunten voor de 

volgende schooljaren moeten geput worden uit 

de visie-missietekst 2015.

Doorstart
Het is helemaal niet zo dat deze nieuwe missie-

visietekst een startpunt is. Wat goed is behou-

den we, wat beter kan, daaraan werken we. 

Onze school zou niet zijn wat ze vandaag is zon-

der de inzet en creativiteit van een fantastische 

groep personeelsleden. Ieder van hen zorgt 

ervoor dat met haar/zijn eigen inbreng, ken-

nis, vaardigheden en talent onze doelstellingen 

worden gerealiseerd. Onze school zou evenmin 

niet zijn wat ze vandaag is zonder de fantasti-

sche leerlingen. Meer nog dan in het verleden 

voelen zij zich verbonden met hun school, zijn 

ze er fier op en helpen ze mee het College te 

maken tot een school waar het fijn is om te zijn, 

fijn is om te leren. . De missie-visietekst is een 

doorstart!

Nog even geduld
Beste lezer, u merkt het, het is een gestaag pro-

ces. Maar waardevol, daar zijn we van overtuigd. 

Ondertussen hopen we dat u al een beetje ge-

prikkeld bent om te weten wat er allemaal in de 

nieuwe missie-visietekst staat. 

We vragen u echter nog even geduld te oefe-

nen. 

Een tipje van de sluier?

< De tekst zal op twee A4’tjes kunnen.

< De slotzin luidt als volgt: “Wij willen bovenal 

de focus richten op wat echt bijdraagt tot 

GELUK: geloof in ieder mens, duurzame rela-

ties, vriendschap, vertrouwen en authentici-

teit. In geluk zit ‘lukken’: het moet meezitten, 

maar inzet en actieve deelname zijn, net als 

geduld en humor, onontbeerlijk.”

Wordt vervolgd, zeker weten.

DVR 

Pedagogische project, 
missie, visie

In de nieuwe tekst gebruiken we de woorden 

‘missie’ en ‘visie’. Wij spraken het volgende af. In 

de ‘missie’ drukken we uit waarom we bestaan 

als school. Waarom organiseren we onderwijs 

en wat is onze grote doelstelling daarbij. In de 

‘visie’ verwoorden we onze toekomstdroom 

over onze school. We bundelen de doelstellin-

gen rond drie ankerwoorden: zorgen, verwach-

ten en inspireren.

We willen bij de eindredactie van de nieuwe 

missie-visietekst bewaken dat de tekst vlot lees-

baar is, de grote lijnen bevat en details achter-

wege laat, en dat we de twee A4’tjes niet over-

schrijden.

Nieuwsgierig naar de nieuwe missie-visietekst? 

Nog even geduld. Na de overlegronde met de 

leerlingen van de 3de graad in oktober 2014 en 

de eindredactie stellen we hem bij het begin 

van 2015 aan alle betrokkenen van onze school 

met fierheid voor.

In afwachting daarvan hieronder de kernzin-

nen van de tekst van ons huidig pedagogisch 

project. We onderschrijven dat nog steeds ten 

volle. In de nieuwe missie-visietekst wordt ech-

ter geherformuleerd en aangevuld. Accenten 

worden verlegd en er worden er nieuwe toege-

voegd.

Pedagogisch project van SJKS –  

1 september 2014

Voortbouwend op een traditie van meer dan twee

honderd jaar christelijk onderwijs op onze school  

willen we met respect voor die degelijke traditie een 

eigentijdse invulling geven aan ons opvoedingsproject.

Wij willen een christelijke school zijn

Wij willen een hartelijke school zijn

Wij willen een degelijk studiepeil verzekeren

Wij willen onze leerlingen begeleiden

Wij willen onze leerlingen leren leven tussen grenzen

Wij willen leerlingen inspraak geven

Wij willen onze leerlingen bewuste keuzes leren maken

Wij willen een open, verdraagzame en respectvolle 

schoolzijn
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Als gij daar geen goesting in hebt, dan zal een 

ander er ook niet voor staan springen zeker. Ne 

mens moet zijn plicht doen, ook al moet ge 

daarvoor een kiesbureau gaan voorzitten.

Een schermke van  
een halve zakdoek groot
Uw vrouw komt thuis. Met een mopke laat ge 

haar weten dat de koning en alle ministers u de 

volledige vrijheid gegeven hebben om iemand 

de volle 38,5 euro te laten verdienen op een dag 

dat hij normaal alleen maar geld kan uitgeven, 

want ge moogt zelf ne secretaris aanduiden. Ze 

kan er niet mee lachen. En wie gaat er dan op 

de kleine passen? Uw maten dan? Ineens haalt 

ge u voor de geest dat ge ne geschiedenis-

meester (nvdr. Vincent De Meyer) kent. Die man-

nen weten daar toch alles van, dat is actualiteit, 

dat is de geschiedenis van de toekomst. Ge zult 

hem in ruil daarvoor nog wel eens ne keer hel-

pen verhuizen of een papfles kopen als er nog 

eens ne kleine op komst is.

Twee dagen voor de kiezing is het infosessie 

van tstad en de eerste die ge daar ziet zitten is 

nog ne collega. Allé, gij ook jong, ze weten toch 

waar dat ze ons moeten vinden, hé! Ne meester 

die moet wat van alles kunnen. Het begint daar 

schoon op tijd, dat is toch al iets dat u aanstaat, 

maar eens de uitleg bezig is, merkt ge dat die-

gene die de uitleg geeft er toch ook niet overal 

het fijne van kent. En dan de demonstratie. 

Ja, dat is een demonstratie, maar een kwartier 

staan wachten tot de computer aangezet is en 

met vijftig staan kijken naar een schermke van 

een halve zakdoek groot, ... dan hadt ge mis-

schien toch al eens een powerpointje verwacht. 

Dat is gelijk het leven is zeker. In uw mindere da-

gen geeft ge ook al eens les voor die gasten die 

op de eerste rij zitten. Maar gij wordt daar wel 

nog ongelukkig van.

Nog wat streekproducten, 
meneer?
Dan is de grote dag daar. Misschien toch maar 

best dat ge gezien hebt dat het efkes duurt om 

den boel aan de praat te krijgen. Al een chance 

dat ge uwe secretaris hebt, dat is nu feitelijk 

toch ne crème van ne jongen. Gijzelf moogt 

ondertussen kiezen wie er zijn dag in ledigheid 

zal slijten en wie er met gerust gemoed in eigen 

hart zal mogen kijken, nog even voor het slapen 

gaan. Niet iedereen blijkt even mobiel, niet ie-

dereen blijkt uw taal zo goed te beheersen en 

niet iedereen is bereid het geheim van de stem-

ming te bewaren. De laatkomers hebben het 

aan hun been.

En dan ziet ge alles passeren. Maar ge helpt de 

mensen. Waarom zoudt ge dat niet doen?! En 

de verhalen komen en de techniek laat u in de 

steek – hadt ge anders verwacht – en het ge-

raakt wel opgelost zonder dat daarvoor moet 

geschreid worden en voor ge het weet moogt 

ge uw kraam sluiten en met uw borst vooruit 

naar tstadhuis rijden met uwe velo om aan de 

vrederechter – nen echte rechter, daar hebt gij 

nog niet voor gestaan – den brief met de uitslag 

te bezorgen. Al een chance dat tstad u daarna 

nog graag ne keer wilt bewijzen dat Sinnekloas 

een paar schone streekproducten heeft. Ge 

woont daar feitelijk wel graag. En ge pakt er de 

kiezing dan wel bij. En... ge hoopt dat iedereen 

op de goeie gestemd heeft, natuurlijk.

MVL

Anthe in de 
Franse prijzen!

Naar aanleiding van de week van 
de Franse taal en de francofonie 
(15 tot 23 maart) namen de leer-
lingen van 5LMT/MWIa deel aan 
de haikuwedstrijd 2013-2014. 

Deze wedstrijd werd georganiseerd door de 

Franse Ambassade, de BVLF (vereniging van 

Vlaamse leraren Frans) en het comité Cham-

pagne BENELUX, met de steun van de Japanse 

Ambassade. 

Lerares Frans Anne-Mie Verbeke: “De wedstrijd 

richtte zich dit jaar tot niet-Franstalige leerlingen 

van de Vlaamse en Duitse Gemeenschappen 

van België. 2032 leerlingen van het secundair 

onderwijs uit vijftig verschillende scholen na-

men deel. Eén van onze leerlingen werd finalis-

te: Anthe Lainé (5LMT)! Haar haiku werd samen 

met 23 andere haiku’s op 8 bladwijzers gedrukt.”

De haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, 

die bestaat uit 17 lettergrepen (5-7-5), geschre-

ven in drie dichtregels. Het is een beknopt, me-

ditatief gedicht dat een ervaring uitdrukt. Vaak 

gaat het om een waarneming in de natuur die 

een emotie, een stemming oproept bij de lezer. 

DVR

25 MEI 2014: DE MOEDER ALLER VERKIEZINGEN

De voorzitter en zijn secretaris
Ge kent dat. Ge komt thuis van uw werk en daar ligt nen brief. Van ’t stad 
zo blijkt, met de vraag of ge een goede reden hebt om uw burgerplicht te 
weigeren. Ge kunt veel redenen bedenken. Een stuk of zeven. Maar zijn 
dat goeie redenen? 

Sous le saule pleureur
Rêvasser avec Marcel

On boit du pastis
Anthe Lainé
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Hernieuwde deelname aan 
de Geografie Olympiade

Dit schooljaar werd in Vlaanderen voor de 19de maal 
de Geografie Olympiade ingericht, tot vorig jaar 
gekend als ‘Geo Olympiade’. 15 leerlingen van SJKS 
scheven zich in. 

Nu werd geopteerd om deze wedstrijd onder te brengen onder 

de koepel van Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschap-

pen (VONW). Dit zijn wedstrijden, georganiseerd voor leerlin-

gen uit de 3de graad, waar aardrijkskunde, biologie, chemie 

en fysica tot het lessenpakket behoren. De wedstrijden zijn 

interscolair en er wordt op individuele basis aan deelgenomen. 

De achterliggende gedachte is interesse op te wekken bij leerlin-

gen voor wetenschappen.

Selectieronde via nettoepassing
Door deze samenwerking binnen de VONW veranderde er voor de leer-

lingen niet veel, behalve dat er een extra selectieronde via een internet-

toepassing werd georganiseerd, die gelijktijdig op alle Vlaamse scholen 

waarvan leerlingen zich hadden ingeschreven doorging. Toch heeft deze 

extra ronde een belangrijk voordeel: leerlingen hoeven zich voor de eer-

ste ronde niet meer te verplaatsen naar Gent, waardoor er woensdagna-

middag nog voldoende tijd over blijft voor andere (school)activiteiten. 

Vermoedelijk hierdoor lag het aantal ingeschreven leerlingen opmerkelijk 

hoger dan bij de vorige edities. Ook viel op dat de meeste ingeschreve-

nen zich situeerden in specifieke klassen uit het 5de jaar, zowel uit de 1- of 

2-uursrichting aardrijkskunde.

Waarom deelnemen aan een Geografie Olympiade?
Om aan de Vlaamse Geografie Olympiade deel te nemen, hoef je niet 

noodzakelijk een kei in aardrijkskunde te zijn. De nadruk ligt niet op geo-

grafische ‘weetjes’. Het gaat vooral om vaardigheden, inzicht en het juist 

omgaan met en gebruiken van geografische informatie. Als voorbereiding 

op verdere studies is de Geografie Olympiade een manier om jezelf op 

deze vaardigheden en inzichten te testen. Gezien de aard van de vragen 

hebben leerlingen uit het tso of kso evenveel kans om goed te scoren als 

leerlingen uit het aso.

Knap van Sander en Arne!
De 35 meerkeuzevragen met betrekking tot de verschillende aardrijks-

kundige thema’s en vaardigheden uit het secundair onderwijs waren ook 

dit jaar van een ‘stevig niveau’, en hoewel er enkel leerlingen uit het 5de 

jaar zich hadden ingeschreven behaalden de meesten toch een redelijk 

resultaat. Twee leerlingen van onze school, Sander Vandenhende en Arne 

Verhulst – 5WEWIa1, wisten echter ruim boven de achteraf ingestelde  

minimumnorm te scoren en namen deel aan de tweede ronde op woens-

dag 12 februari 2014 in Gent. 

Kristof Van Hove

Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte:

Solar Cleaning Services nv
Passtraat 71 - 9100  Sint-Niklaas
T  03-780 95 20  -  F 03-780 95 25
info@scs-nv.be  -  www.scs-nv.be

Vakbekwame schoonmakers voor schitterend werk
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Solar Cleaning Services nv
Actief lid van ABSU  (Algemene Belgische Schoonmaak- en OntsmettingsUnie)

Schoonmaak

Ruiten wassen

Reinigen & conserveren van aluminium

Slijpen & herpolijsten van natuursteenvloeren
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TELESCOPISCH RUITEN WASSEN 
MET OSMOSEWATER:
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MEER DAN 

25 JAAR



Kom naar de infodagen van
KAHO Sint-Lieven

in Aalst, Gent en Sint-Niklaas
www.kaho.be/infodagen

woensdag 19 maart
zaterdag 26 april
zaterdag 28 juni

zaterdag 6 september

KAHO Sint-Lieven Campus Waas, 
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, 
tel: 03-776 43 48
info.waas@kaho.be
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BINNEN EN OVER DE GRENZEN

Tijdens de voorbereiding ontmoette ik grootse Spanjaarden. In Madrid, in de 

arena ‘Las Ventas’ komt Manoletes verhaal tot leven. Veel leerlingen gingen 

compleet op in het spannende volksgebruik, ondergetekende paste voor 

deze trip. Mijn peperkoeken hart kan zulks wederzijds leed niet aan, voor mij 

volstaat onderstaand verslag!

’Gevecht wordt kunst’ 
De grootste Matador die de wereld ooit kende, met een vernieuwde stijl 

en heldhaftigheid die zijn weerga niet kent. Geboren in 1917 in het zuide-

lijk Cordoba hielp Manolete op 12-jarige leeftijd al in de arena. Hij ‘studeert’ 

aan ‘Montilla, de school voor stierenvechters’ in zijn thuisstad. Na 9 jaar No-

villero (leerling), een maand later Alternativa, nogmaals 6 maanden oefe-

nen en dan wachtte hem een leven in de corrida van bloed en zand.

Manoletes stijl veranderde de vorm van de stierengevechten. Hij zwaaide 

niet met de ‘lidia’, de cape, maar verhief, geconcentreerd op het rode doek, 

de ‘muleta’, elk gevecht tot kunst. Ijzig stil wanneer de stier rond hem heen 

chargeerde, alsof het beest draaide rond een paal. Zo goed als geen be-

weging, zijn handen neerwaarts, zijn ‘muleta’ achterwaarts en laag. Hij was 

daadwerkelijk onbevreesd. 

Op 28 augustus 1947, een nokvolle arena onder een verstikkende hitte. 

Hooggespannen verwachtingen omwille van de beste matadors en de 

meest geduchte stieren in Miura. Reporters merken op dat het gezicht 

van Manolete deze keer gespannen staat. De stier ‘Islero’, een gigantisch 

exemplaar, gewapend met verschrikkelijke hoorns en een berucht tempe-

rament, begint aan het schimmenspel van de dood. Manolete positioneert 

zich en boort bijna volledig het zwaard in het lichaam van het zwart, brie-

sende gevaarte. In een reflex slaat het dier genadeloos toe en een hoorn 

boort zich razendsnel in de liesstreek. Het publiek veert als één man in 

complete shock recht, terwijl het gekreun van hun held duidelijk hoorbaar 

is. In allerijl naar het ziekenhuis, verschillende bloedtransfusies later valt het 

doek over de grootste Matador. Zijn dood laat Spanje en de wereld ver-

dwaasd achter, de Spanjaarden zijn in totale rouw. De groep 10 000 Mani-

acs bezong deze tragische dag in ‘Death of Manolete’.

Babygeest!
Stadswandeling Madrid. Voor velen de eerste keer, maar dapper gewa-

pend met kaart en uitleg bij diverse gebouwen, banen we ons een weg 

door de brede lanen langs Palacio de Buenavista of de Comunicaciones, 

Paseo del Prado, het museum van Thyssen-Bornemisza en informeren de 

leerlingen op professionele wijze: data, politiek belang of emotionele lief-

deshistories. Eén verhaal frappeert me en ik vertel geëmotioneerd over 

een baby die door verboden-liefdes-omstandigheden de dood vindt en 

nu nog steeds in het desbetreffende Casa de América ronddoolt. Ik wijs 

daarbij overtuigend naar een gigantisch rood gebouw, want m’n collega 

vond het huis op de kaart. Toehoorders behoorlijk ontroerd tot mevrouw 

de kaart plots van richting draait, waardoor de babygeest aan de andere 

kant van de metersbrede laan spookt! Hilariteit, weg emotie!

Ontroering, boeiende gesprekken en  
meer dan een museum
Atocha is een moment van echte stilte: het imponerende herdenkingsmo-

nument voor de treinaanslagen van 11 maart, nu tien jaar geleden. In een 

doorschijnende koepel beloven vele talen en dus naties zoiets nooit meer 

mee te maken. Aurora vertaalt het lied ‘Jueves’ van La Oreja de Van Gogh: 

twee verlegen, verliefde mensen nemen dagelijks dezelfde trein en vatten 

moed om elkaar te vinden. Op 11 maart zijn ze zover en sporen ze verliefd 

de tunnel in. Niet veel later weerklinkt de explosie. Una historia de amor. 

Mijn groep D krijgt een gezicht: d-edication waarbij friendship belangrijk is, 

maar safety altijd first komt. Geen paniek, dus wordt er geteld en veilig overge-

stoken, al dan niet flauwe moppen verteld, metro’s genomen, geluisterd, gid-

sen in de lucht gegooid, geteld, op tijd in bed gekropen, voor elkaar gezorgd, 

gezond ontbeten en weer geteld. Ambitieuze toekomstverhalen ontplooien 

zich tijdens de wandelingen: geen kot, Gent, geneeskunde, godsdienstweten-

schappen, buitenland, kiné. Mijn reuma, ziektes of ziel zijn in goede handen!

Het Prado en Reina Sofia, het Real Alcàzar en de Mezquita voegen dank-

zij geestige en leerrijke gidsbeurten van collega’s Bram Noens, Stefan De 

Bock en Fréderic Caulier weer een schare museumfans toe. Man, wat we-

ten die drie veel.

Naar het Zuiden
Cruisend van Noord- naar Zuid-Spanje sta ik versteld van Toledo, de war-

me temperatuur, Cordoba, de tapas, Sevilla en het uithoudingsvermogen 

van de deelnemers! Elke avond tot middernacht Spanje verkennen, dat is 

waar voor je geld.

We belanden ook in minder commerciële wijken van Sevilla waar school-

vrienden van mevrouw Verbeke een remedie vonden tegen de kunst-

armoede geschapen door de economische crisis. In een, gratis voor de 

buurt, kunstig kader van leenboeken, Oscar Wild-foto, tweedehandse 

zetels luisteren we naar een wijninwijding van Fréderic Caulier. We zijn 

gecharmeerd door de bebaarde vrijbuiters en hun project in een sjofele 

buurt. Blij dat we het echte Sevilla bezochten.

VERA GOOSSENS, NEOFIET REISBEGELEIDER

En wijlen weg naar Spanje!
Grootste vrees bleek ongegrond: gaan ze mij nog kennen?  
Een jufje uit het tweede, raakt meestal zo midden vierde jaar in 
de vergetelheid! Zesdes zijn genereus: ze sloten me in hun hart en 
samen bezochten we Spanje.

1

<<<
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Er schieten me uiteraard honderden selfies door het hoofd: werkelijk alles 

zet men op beeld! Van knappe Spaanse mensen, luxestoelen en yacuzzi 

in het Bernabeu-stadion, over leerkrachten die even zichzelf niet zijn, 

leerlingen die altijd zichzelf zijn, tot het bejubelde Cordobaspel. Checkt 

dat af op Facebook!

Trixie Whitley zong het, ik deed het: ‘Every time I go, I’m leaving behind 

my soul. Dit keer in het prachtige thuisland van Aurora en studeerland van 

Inge en Anne-Mie.

Parking Stadsschouwburg Sint-Niklaas
Vrijdag 4 april 2014 om halfvier ’s morgens (’s nachts dus): een ongeor-

dende troep van tientallen jonge reizigers laden hun bagage in de bus om 

naar Zaventem te vertrekken. Zoals vóór hen duizenden jongvolwassen 

Noordeuropeanen vanaf de 17de eeuw beginnen ze aan hun Grand Tour, 

hun reis naar Italië. De papa’s en de mama’s nemen met gemengde gevoe-

lens afscheid en wensen hen van alles toe. Iedereen krijgt meermaals de 

vraag of hij zijn identiteitskaart wel bij heeft.

Brussel Nationaal
We nemen nog eens afscheid: het grootste deel van de groep vertrekt 

naar Spanje, wij naar Italië. We weten waarom. De leerlingen nog niet. Van-

af nu mogen we nog een tijdje alleen maar braaf wachten en alles laten 

gebeuren: nog even rust vóór de opwindende en soms chaotische drukte 

van bijna tien dagen lang.

Rome
Het voordeel van het onzalig vroege vertrekuur is dat we ruim vóór de 

middag in Rome zijn, in onze hotels aan de via Cavour. We gaan samen 

eten en dan beginnen we eraan. Een verkennende wandeling vanuit de 

Subura langs de Fori Imperiali naar het Campo Marzio: Romeinse resten, 

bewaard of gereconstrueerd, hier en daar een Middeleeuws gebouw, ker-

ken en paleizen uit Renaissance en Barok, en negentiende- en twintigste- 

eeuwse gebouwen. 

Architectuur: wat is er indrukwekkender: de ruïnes van het forum van Tra-

janus of het Vittoriano, dat de eenmaking van Italië gedenkt (o meneer, ik 

wil op die trappen!)? Het reusachtige palazzo Farnese van o.a. Sangallo en 

Michelangelo of de optische misleiding van de gang van Borromini in het 

palazzo Spada er vlakbij? Kijken naar details: waarom zijn er gaten in die 

Romeinse stenen en waarvoor dient dat gaatje in het buisje van die fon-

tein (niet om de leraar nat te spuiten...)?

Verhalen over mensen: over Giordano Bruno die in 1600 verbrand is om 

zijn afwijkende mening; over het verdriet van Octavianus om Marcellus, 

zijn verwachte opvolger, die overleed toen hij negentien was; over pausen 

die in harnas te paard aan het hoofd van hun troepen ten strijde trokken; 

over Romeinse generaals die de graantoevoer afsloten om hun politieke 

tegenstander te boycotten; over keizers die zich als een god lieten vereren, 

en over Mussolini die zich gedroeg alsof hij een Romeinse keizer was.

Busreis
Vanuit Rome vertrekken we naar het noorden met de bus van Mario, al 

jaren onze sympathieke en stijlvolle chauffeur. De bus kent zijn eigen ri-

tuelen. Naast slapen en praten, werd er dit jaar veel gezongen. Bijzonder 

grappig waren wel de slogans die af en toe uit de boxen rolden. Soms 

vindt iemand van de begeleiders het zonde dat de leerlingen zo weinig 

rondkijken en dan kan hij zich niet houden om de microfoon te nemen en 

wat uitleg te geven. “Beste vriendjes en vriendinnetjes: bedenk dat tien-

duizenden mensen van de andere kant van de wereld naar hier reizen om 

dit unieke Toscaanse landschap te kunnen bewonderen.” Niet iedereen 

luistert even aandachtig, maar sommigen zullen nog wel weten wat een 

bullepees is of een décolleté à la Veneziana...

Gracias!
Huisgenoten paraderen nu met chargerende stieren en flamenco-dan-

seressen op hun t-shirts, ik kan nog steeds een siësta gebruiken, gewoon 

schoollopen is hard: op verplaatsing leren is veel plezanter! Ik dank dan 

ook van harte alle deelnemende partijen en met voorsprong de allesom-

vattende inzet van de collega’s Inge Callewaert en Anne-Mie Verbeke die 

deze onvergetelijke trip waarmaakten.

ERIK BIELEN, EEN ANCIEN REISBEGELEIDER

Italië: een chaos als het leven zelf
En wij daar orde in proberen brengen...

2

<<<

Bij deze tekst horen voetnoten voor de meerwaardezoeker! 

Zie www.sjks.be, Ic Hou nr. 98, voetnoten bij pagina 10.
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En elke dag weer iets anders: in Rome de Oud-

heid en de Barok en de rest: het verleden in al-

lerlei lagen geplooid; in Assisi het mystiek mo-

mentje bij het beluisteren van het Zonnelied van 

Franciscus bij het Middeleeuwse kerkje van San 

Damiano; in Florence de Renaissance, een ver-

nieuwingsbeweging onder het mom van imitatie 

van de Oudheid; in Bologna een stadsrally met 

als hoogtepunt een loopwedstrijd op het cen-

trale plein van de stad; op het einde van de reis 

Venetië: een ander geluid en ondanks het massa-

toerisme toch hier en daar sfeervolle rust.

Voor de leerlingen
Wat betekent dit alles voor de leerlingen (want 

voor hen doen we het)? Zouden ze het gevoeld 

hebben, die onvoorstelbare gelaagdheid van 

de eeuwenoude stad Rome... de weemoedige 

sfeer van een wegzinkend Venetië... de spannin-

gen en conflicten die zichtbaar gemaakt wor-

den in beroemde kunstwerken... de pracht en 

praal van kerken die triomfantelijk de mensen 

willen overbluffen, maar soms ook de ontroe-

rende authenticiteit van sommige kunstwerken, 

... de actualiteit van het verleden, dat zowel cy-

nisch als naïef altijd gebruikt en altijd misbruikt 

wordt... de grote verbanden en ontwikkelingen, 

... maar dat een mens wel altijd een mens blijft...

Ach, laat ons nuchter blijven: ze hebben veel 

plezier gemaakt, ze hebben genoten van eten 

en drinken (sommigen te veel), ze hebben el-

kaar beter leren kennen (soms te goed), ze heb-

ben zichzelf beter leren kennen en ze hebben 

hun leerkrachten op een andere manier leren 

kennen, en ze hebben onze diepzinnige uiteen-

zettingen vrolijk naast zich neergelegd terwijl ze 

een fles wijn doorgaven op de trappen van de 

Piazza di Spagna.

Deze laatste opmerking komt absoluut niet voort 

vanuit een licht weemoedige ontgoocheling. 

Ook wij als begeleiders hebben veel bijgeleerd 

en hebben veel plezier gemaakt, met de leer-

lingen en onder elkaar... Bovendien hebben we 

zonder enige pedagogische richtlijn te volgen 

een onvoorstelbaar aantal ‘vakoverschrijdende 

eindtermen geïmplementeerd’. Wat heeft een 

leerkracht meer nodig om gelukkig te zijn?

Je hebt veel geduld nodig in het hooggebergte. 

“Het verlangen om onderweg te zijn... eerder 

dat, dan je doel zo snel mogelijk te bereiken.” 

Dat is de wet van de berg.

Elf sportieve leerlingen uit 6SPW en twee leer-

krachten (Steven Van Peteghem en Bert De 

Gendt) trokken er op uit, om alweer een ver-

geten stukje Alpen te ontdekken. Deze tocht 

is meer dan een louter fysieke uitdaging. Het 

is een les in nederigheid t.o.v. de natuur en het 

brengt het beste naar boven. En daarvoor doen 

we het

Weerwolven met  
de Mont Blanc als decor

Enkele impressies van de leerlingen:

“Een zware trektocht zowel fysiek als mentaal, 

maar zeker de moeite waard. Ongelooflijke uitzich

ten en top sfeer. De groep is hierdoor nog hechter 

geworden. Je leert iedereen op een andere manier 

kennen en er is een groot gevoel van gelijkheid.  

Het was een topweek die me altijd zal bijblijven!”

“Tijdens de eerste afdaling werden we gevolgd door 

een hond. De aanwezigheid en de zorgen voor die 

hond schepten een band. Gelukkig werd het baasje 

na enkele dagen teruggevonden.”

“Op een gegeven moment hebben we ons 

gewassen in een kleine bergvijver. Primitief maar 

ongelooflijk deugddoend.”

“Er ook sneeuw! Sommige hellingen moesten we 

skiënd naar beneden. Dit gaf aanleiding tot veel 

hilariteit“

“‘s Avonds aan het kampvuur speelden we ‘weer

wolven’, en dit met een onvoorstelbaar uitzicht op 

de Mont Blanc.”

“Door het mooie weer heerste er een zeer groot 

vakantiegevoel. Je was echt weg van de dagelijkse 

sleur. Het leuke was ook dat we de leerkrachten op 

een betere manier hebben leren kennen”

“Je leert niet alleen de klasgroep als ‘echte’ vrienden 

kennen, maar je komt jezelf ook tegen. Je leert 

genieten van ‘het onderweg zijn’. Survival is meer 

dan bergen beklimmen, hindernissen trotseren, 

tenten opzetten of koken op kleine vuurtjes. Het is 

mentaal en fysiek overleven door elkaar te steunen 

en aan te moedigen. Tijdens het afzien leer je elkaar 

pas echt kennen.”

“Een van de mooiste momenten was op de top van 

een kleine berg. Dit gaf een enorme voldoening en 

het uitzicht was bovendien machtig! In de verte 

zagen we de ‘Witte Berg’. Al onze vermoeidheid viel 

op dat moment gewoon weg!”

“Tijdens het stappen heb je eindelijk eens tijd om  

je gedachten de vrije loop te laten en dat deed 

geweldig deugd. Slechts één woord: Wooow!”

“Wat een geluk dat we deze reis hebben mogen 

meemaken. Alles viel geweldig mee. Het hoofd 

vrijmaken voor de examens: zalig!”

SPORTKAMP 6SPW

Massif des Bauges 2014: ‘Buckle up’
“It’s the law!”: rugzak op en wees 'Zen'! Dit is geen voetbalwedstrijd  
van negentig minuten, maar vierentwintig uur op vierentwintig uur, 
zeven op zeven. 

Wij vonden het ook zalig! Merci gasten.

Steven Van Peteghem en Bert De Gendt
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Bram Pieters, leerling 

1 Mijn favoriet is Brazilië. Ik denk dat zij de beste kans maken op de we-

reldbeker omdat ze zoals altijd een sterke selectie hebben, die misschien 

wel de sterkste van het hele WK is. Daarbij komt nog dat ze het gastland 

zijn. Volgens Stephen Hawking worden 30% van de wereldbekers gewon-

nen door het land waarin het georganiseerd wordt.

2 Ik denk dat Engeland onderschat wordt. Ze hebben een relatief mak-

kelijke poule en zouden deze normaal gezien zonder problemen moeten 

doorkomen. Dan hebben ze nog altijd sterke spelers als Gerrard, Sturridge 

en Rooney die elke match alles geven en dus tot veel in staat zijn. Ik zie ze 

met wat geluk toch minstens de halve finale halen.

3 De Duivels zullen eerst de poule moeten overleven, wat toch nooit een 

zekerheid is met zo weinig ervaring. De meeste spelers zijn nog erg jong 

en bovendien is het voor Marc Wilmots het eerste WK als bondscoach. 

Desondanks denk ik dat België met een normale efficiëntie en goed voet-

bal vlot door de poule zal geraken. Dan valt het natuurlijk af te wachten 

wie we in de kwartfinale loten...

4 Onze sterkste stroef is zeker en vast de grote variatie aan spelers. We 

kunnen eigenlijk zowat alle soort voetbal spelen (hoge druk, counteren of 

zelfs zoals ze zeggen: een bus voor ons doel parkeren). Met veel techni-

sche en snelle aanvallers als Hazard, De Bruyne en Mertens kunnen we veel 

forceren, ook tegen moeilijke tegenstanders.

5 Ons zwakke punten zijn toch wel onze flankverdedigers. De rechtsback 

valt nog mee, maar een linksback hebben we gewoon niet. Hier wordt af 

en toe een centrale verdediger zoals Vermaelen uitgeprobeerd, maar zon-

der veel succes. Dit is gewoon iets dat we nog missen. Dit is nu niet zo een 

cruciale positie, maar wanneer Cristiano Ronaldo of Neymar tegenover je 

staan, kan dat wel exact hetgeen zijn dat je niet wil missen.

6 Ik denk dat Diego Costa wel eens een beslissende speler zou kunnen 

zijn voor Spanje. Hij heeft de Spaanse La Liga gewonnen, scoorde iets 

meer dan 35 doelpunten en is bovendien zeer goed omringd in de Spaan-

se Selectie. Bij de Belgen hoop ik dat Hazard de uitblinker wordt. Hij heeft 

bij Chelsea al genoeg getoond tot wat hij in staat is. Maar soms heb ik het 

gevoel dat hij beter kan bij onze nationale ploeg. Zijn klassenflitsen kun-

nen ons, wanneer ze op de juiste momenten komen, zeker tot in de halve 

finale helpen.

7 Het moment waarop Eden Hazard uit protest een hamburger at tijdens 

de wedstrijd omdat hij, naar zijn mening, te vroeg gewisseld werd.

8 Ja, ik heb een truitje van de Rode Duivels en een kleurstift van Nivea!

9 Ik ga nu vooral België volgen. En uiteraard ook enkele topwedstrijden, 

vooral vanaf de kwartfinales. 

10 Ik rijd meestal wel naar vrienden of naar familie. We gebruiken dan een 

beamer om de wedstrijd te projecteren en zetten een paar pintjes fris...

KENNERS-LIEFHEBBERS AAN HET WOORD 

10 WK-vragen
1 Wie is voor jou favoriet op het WK? Waarom? 

2 Wie beschouw je als een geduchte outsider?

3 Waar eindigen volgens jou onze Duivels?  
Is de voorronde overleven een must?

4 Wat is volgens jou de sterkste troef van de Rode 
Duivels? 

5 Wat is de achillespees van onze Rode Duivels?

6 Wie maakt – alle WK-spelers in acht genomen – kans 
om een van de uitblinkers te worden van het WK? 
Wie wordt bij de Belgen de uitblinker?

7 Welk bijzonder moment uit de geschiedenis van de 
Rode Duivels van de voorbije decennia blijft jou bij?

8 Heb je supportersattributen van de Rode Duivels? 
Welke?

9 Hoe fanatiek volg je het WK? Probeer je alle 
wedstrijden te zien? Kies je er wedstrijden uit? 
Welke? 

10 Kijk je alleen of spreek je af met vrienden, familie, ... 
om de wedstrijden te bekijken?
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dan nog zeggen dat het werk voor 90% het zijne is...? Stoefen en broekschij-

ten kan iedereen, maar ‘pottingk moete kopen’, zeggen ze hier dan.

5 De sterkte van onze spelers is misschien wel de achillespees. Gaan ze 

niet te snel naast hun schoenen beginnen lopen? Ze voelden zich bij hun 

laatste uitwedstrijd al zo ver verheven boven het gewone plebs dat ze 

‘vergaten’ het talrijk opgekomen publiek te groeten. Dat zijn zaken die niet 

door de beugel kunnen. Daarom zal Wilmots ook alles uit de kas moeten 

halen om hun voetbalvoetjes op de grond te houden: buiten de eigen ka-

mer geen koptelefoons, geen speciale sakosjen van een nekkenmerk. Sluit 

ze af van de buitenwereld, Marc. Laat ze whisten en roefelen, op de pietjes-

bak spelen, desnoods FIFA op de playstation spelen en laat ze veel met de 

gewone supporter spreken en zo weinig mogelijk met de pers.

6 In elk land voetbalt er wel eentje mee van wie ik moet zeggen: die zou 

bij Waasland-Beveren ook misschien wel mogen meespelen, maar uitblin-

ken hangt van zoveel kleinigheden af. Bij de Belgen verwacht ik veel van 

Courtois en Kompany. Courtois heeft uiteraard zijn gestalte mee: met zo’n 

armen kan je niet alleen aan de deklat zonder je hielen van de grond te 

moeten lichten, maar kan je bijna moeiteloos beide doelpalen tegelijker-

tijd aanraken. En die handen! Koolschuppen zijn het. Een wedstrijdbal lijkt 

in zijn handen een miniemenformaatje. En Kompany heeft het verstand en 

de cool mee. Hij is wel blessuregevoelig, maar als hij wat gespaard blijft, 

kan hij de manschappen op zijn manier naar een hoger niveau tillen.

7 Het meest biezondere moment blijft voor mij het doelpunt van Geor-

ges Grün tegen Nederland waardoor we ons op 20 november 1985 kwa-

lificeerden voor het WK in Mexico. Hij was ingevallen om de boomlange 

John Van Loen uit de wedstrijd te houden en bij 2-0 voor Nederland trok 

hij mee naar voor om te scoren. 2-1 verlies, maar geplaatst. Het werd stil 

in de Kuip. En dankzij de commentaar van Rik De Saedeleer kreeg deze 

match epische dimensies.

8 Neen, geen enkel. Nu enkele Jupiler-bierglazen, maar dat is meer om de 

kleinkinderen een plezier te doen. Er is er eentje bij die zo zot is van Lukaku 

dat hij geen zwarte mag tegenkomen op straat of hij denkt dat hij moet 

beginnen scanderen, wat zijn vader al het trotseren van heel wat boze 

zwarte blikken heeft opgeleverd.

9 Het zal zoals steeds zijn gang gaan: een mens laat zich opjutten door 

de pers en gaat vanaf de eerste minuut voor het scherm zitten. Maar al 

snel zie je dat het landenvoetbal eigenlijk niet kan tippen aan bijvoorbeeld 

wedstrijden uit de CL en dat er nog meer wordt gerekend dan in de nati-

onale competities. En dan slaat de verveling toe en zie je wel wat er op je 

afkomt. Ik mag daarenboven ook niet vergeten rekening te houden met 

mijn huisgenoten die niet voetbalminded zijn.

10 Het liefst kijk ik alleen: een voetbalwedstrijd volgen vergt concentra-

tie en ik kan je verzekeren dat ik na sommige wedstrijden even moe zal 

zijn al zij die op het veld hebben gestaan. Daarna kan er een moment van 

decompressie volgen. Voor mij ligt dat niet in het snuiven van een lijntje 

of het nuttigen van meerdere sponsorbiertjes, maar in innerlijk geluk en 

een snelle terugkeer naar het gewone. Want de volgende match kunnen 

de kaarten al helemaal anders liggen.

Herman Schack, leraar 

1 Ongetwijfeld het thuisland, Brazilië. Alleen al wanneer je kijkt naar de 

massa toeschouwers die sommige Braziliaanse stadions kunnen slikken, 

weet je wel dat de thuisploeg een gigantisch voordeel heeft. Bovendien 

heeft het land de traditie mee: op elk WK stààn ze er. Niet zelden als fa-

voriet. Het ontbrak hen al verscheidene keren aan dat tikkeltje geluk dat 

je moet hebben om met de beker huiswaarts te keren, maar dankzij hun 

sambavoetbal hebben ze al jaren mijn hart veroverd. Ik gun het hen ook 

deze keer en reken maar dat er dan in heel Brazilië een weergaloos feest 

zal losbarsten (wat niet wil zeggen dat ik graag in dat feestgedruis zou wil-

len vertoeven: gezien de enorme tegenstellingen in dat land zou het wel 

eens kunnen ontaarden en zou er hier of daar wel eens een schotje kun-

nen vallen – hun soort feestjes zijn we hier in Europa niet gewend).

2 Als outsider zag ik graag een Afrikaanse ploeg winnen. Daarbij reken ik 

op de ‘lions indomptables’ van Kameroen. Niet in het minst omdat onze 

Waasland-Beverse spits Oumarou waarschijnlijk wel meemag. Het zal voor-

al als bankzitter zijn (hij heeft de snelheid van een Usain Bolt maar jammer 

genoeg vaak de techniek van een of andere provinciale scholier), maar ik 

gun hem de winninggoal in de finale. Daarin gaat hij bij zijn invalbeurt drie 

keer alleen voor de keeper komen en tot grote wanhoop van half Afrika de 

twee doelpalen en de deklat treffen. Maar in de allerlaatste minuut klimt 

hij bij hoekschop hoger dan de rest en zijn hanenkam doet de rest. En dan 

schreeuwt de halve wereld “Oumarou, Oumarou, Oumarou”. Waarop hij 

een Afrikaanse toerlaba legt en de Heer wel vijf minuten lang gaat danken 

in de middencirkel.

3 Met deze sterke generatie die over heel Europa is uitgezworven gaan 

we natuurlijk erg snel aan het dromen. Toch niet vergeten dat er geen lan-

den meer ‘per ongeluk’ op het WK staan. De tijd van de dokwerker die na 

de ochtendploeg snel zijn nationale trui aantrekt en met de bazas op de 

bult een hattrick scoort, is definitief verleden tijd. Er lopen geen spelers 

meer rond die bij wijze van spreken nog nooit met echte shoes hebben 

gespeeld. Al deze jongens hebben al een flink deel van de wereld gezien 

en vaak hebben ze op hun leeftijd al in verscheidene continenten ge-

speeld. Toch zou het een enorme teleurstelling zijn, mochten ze de eerste 

ronde niet overleven. Maar nu al dromen van halve finale of nog meer, is 

echt wel voorbarig.

4 We hebben in elke lijn spelers die het verschil kunnen maken. Toch ben 

ik ervan overtuigd dat we onze sterkte voor een deel danken aan Wilmots. 

Ik heb er nooit in geloofd dat een trainer echt van levensbelang is voor een 

ploeg, maar in het geval van Wilmots wil ik toch (even maar) mijn mening 

terzijde schuiven. Het lijkt erop dat hij echt wel de fighting spirit in het team 

heeft gebracht. Naar buiten toe lijkt hij vaak iets ‘too basic’, wat op de duur 

aan arrogantie gaat grenzen, maar deze houding lijkt het wel bij de voetbal-

lende jeugd te doen. Want om eerlijk te zijn: de Georges kon het niet, hé. En <<<
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Jaro De Pauw, leerling

1 Voor mij is Brazilië de topfavoriet van het WK. Buiten het feit dat ze een 

geweldige ploeg hebben, spelen ze ook nog eens in hun thuisland.

2 Rusland zal zeker door onze Belgische poule stoten. Vanaf dan is elke 

match een finale en is er veel mogelijk.

3 De Rode Duivels zullen volgens mij samen met Rusland de poule over-

leven. Ik gok dat ze ergens in de kwartfinale zullen stranden.

4 Onze jonge, creatieve aanvallers kunnen het verschil maken in Brazilië. 

We hebben ook prima bankzitters die ons kunnen helpen om toch die ene 

goal te maken. Ook de groepssfeer is bij België uitstekend. 

5 Onze ploeg is waarschijnlijk één van de landen met het minste erva-

ring. Voor zover ik weet is Daniel Van Buyten de enige speler die al eens 

een WK heeft meegemaakt. We kunnen dus zeker geklopt worden op er-

varing.

6 Ik denk dat Carlos Bacca bij Colombia een stevige indruk zal nalaten op 

het WK. De kans dat ze door hun poules geraken is reëel dus dan kan hij 

zich extra in de kijker spelen. Bij de Belgen zal dit hoogst waarschijnlijk Ke-

vin De Bruyne zijn. Dit heeft hij namelijk al bewezen in alle oefeninterlands.

7 De plaatsing voor dit WK is het mooiste dat ikzelf al heb mogen mee-

maken van onze Rode Duivels. Voor de iets oudere generatie zal dit uiter-

aard Mexico ’86 zijn. 

8 Ik heb enkele sportartikelen zoals een truitje, broekje, kousen, pruik, ...

9 Tijdens de examens kijk ik enkel naar de matchen van de Rode Duivels. 

Na de examens volg ik ook de andere matchen.

10 De eerste match van de Rode Duivels tijdens de examens zal ik thuis 

volgen met mijn gezin. De tweede en derde match ga ik op de markt van 

Sint-Niklaas kijken. De wedstrijden van andere landen kijk ik gewoon thuis.

Johan De Smet, leraar 

Ik zal proberen op de vragen te antwoorden hoewel ik niet zo’n Rode- 

Duivelfan ben (te Belgisch!).

1 Spanje. Ik vind de competitie er van een zeer hoog niveau. Dat ligt ze-

ker ook aan de buitenlanders die er spelen, maar de Spanjaarden zijn zelf 

ook heel sterk. Als je echter met favoriet bedoelt voor wie ik supporter dan 

is dat voor de Portugezen en ook wel voor de Duitsers.Ik heb iets met Por-

tugal, ik ga er veel op reis en spreek ook wat Portugees. En het Duitse voet-

bal kan ik echt appreciëren: berekend maar toch enthousiast, sterk tactisch 

en ook enkele heel goede spelers.

2 Portugal. Zie boven. Enkele zeer goede spelers en op elk tornooi staan 

ze er wel.

3 Ik zie de kans dat ze de eerste ronde uitliggen reëel. Normaal zou dat 

zeker niet mogen maar de euforie wordt me soms wat te groot. En als ze 

de eerste ronde overleven moeten ze hoogstwaarschijnlijk tegen Portugal 

of Duitsland, en dan weet je al wie mijn favorieten zijn!

4 Men spreekt altijd over het groepsgevoel en de eendracht-maakt-macht-

filosofie en die ervaring in de grootste competities van Europa. Maar dat is 

natuurlijk bij de meeste landen ook zo. Er zijn enkele sterspelers: Courtois en 

Company. Maar een heel sterk punt kan ik eigenlijk niet noemen. 

5 De euforie. Iedereen ziet hen al in de volgende ronde, sommigen spre-

ken van een echte outsider die wel eens heel dicht zou kunnen eindigen. 

Maar laat ons een beetje serieus blijven, he. Ik weet ook niet of Wilmots dat 

hoog niveau aankan.

6 Ik tip nog steeds op Messie. Hij blijft voor mij de tweede beste voetbal-

ler ooit (na Johan Cruijff natuurlijk). En bij de Duivels tip ik als uitblinker op 

Courtois, wat meteen betekent dat ik denk dat ze zeker hun stempel niet 

zullen drukken op de meeste wedstrijden.

7 Het doelpunt van Grün tegen en in Nederland in 1985 in de barrage-

wedstrijd voor het WK in Mexico. En dan de goal van Vandenbergh in de 

openingsmatch in 1982 tegen Argentinië. België won totaal onverwacht 

met 1-0. Het was dan dat de legendarische Rik De Saedeleer de al even 

legendarische zin met taalfout inclusief uitschreeuwde: ‘Daar is ‘em!

8 Nee, zeg, met al dat hysterisch Belgicistisch gedoe doe ik niet mee. 

9 Ik probeer alle matchen integraal te zien. Ze staan al allemaal in mijn 

agenda. Eentje is meen ik om 3 uur ‘s nachts. Dat wordt moeilijk want ik sta 

om 5.30 uur op. Maar dat zal wel lukken. Hopelijk vallen de deliberaties een 

beetje goed, de eerste match van de avond begint om 6 uur!

10 Ik kijk alleen met een Westmalle in de nabijheid. 
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Kathleen Mels, lerares

1 Ik ben een liefhebber, geen kenner. Maar ik hoop eigenlijk altijd dat Bra-

zilië een ploeg heeft om te winnen. (En ik hoop eigenlijk ook altijd: niet 

Nederland, desnoods dan nog Duitsland) Maar voetbal gaat al lang niet 

meer om een goal meer maken, maar om het eerste doelpunt scoren... en 

dan ‘de wedstrijd te controleren’. Die eerste goal wordt wel erg belangrijk. 

En heel veel goals vallen na stilstaande, al dan niet dubieuze spelfases. Ik 

reken wel op goede scheidsrechters, maar hun taak is aartsmoeilijk zolang 

ze geen gebruik maken van tv-beelden. 

2 Meestal een voor mij totaal onverwachte, maar voor de kenners ver-

wachte ploeg. 

3  Ik denk dat ze de voorronde overleven. Dat moet eigenlijk wel. Ik heb 

geen idee waar ze zullen eindigen. 

4  Ik denk dat ze zich eerder willen tonen dan een goed contract en eeu-

wige roem versieren. (Of hoop ik dat alleen maar?) Dus: een sterk collectief, 

tactisch goed gestuurd door Wilmots en met flitsen van Hazard om een 

match te beslissen.

5  Geen Benteke in de spits. Wilmots heeft dat type niet in zijn selectie. 

Vandaar misschien de verrassende keuze voor Origi? Ik vrees dat je met al-

leen maar de kracht van Lukaku het verschil niet kan maken tegen de bes-

te verdedigers van de wereld...

6  Pas.

7  Goal van Wilmots tegen Brazilië, 2002. Ik bracht Pauline naar het exa-

men in haar eerste jaar geneeskunde in Gent. Over verlaten wegen, met 

de wedstrijd op de autoradio. Ik heb heeel haaard en laaang getoeterd. Tot 

Prendergast het doelpunt afkeurde, natuurlijk.

8  In juli in ons vakantieplaatsje De Haan wemelt het van Nederlanders 

en Duitsers, en dus ook van hun vlaggen. Ik zou gewoon een zwart, een 

geel en een rood T-shirt over een bezemsteel draperen. Misschien doe ik 

dat dit jaar ook wel.

9  Ik kijk alle wedstrijden als ik thuis ben. Voor die van België blijf ik thuis, 

als ik geen verplichtingen heb op school, uiteraard.

10  Het is het leukste thuis. We houden wel een pronostiek met kinderen 

en kleinkinderen. Twee jaar geleden heeft Noah (toen drie jaar) die trou-

wens gewonnen. Wat meer zegt over pronostieken dan over zijn voetbal-

kennis en/ of voorspellende gaven. Gokken doen we vooralsnog niet. Mis-

schien kunnen we ook een pronostiek regelen over matchfixing? 

Largo Conrad, leerling 

1 Spanje is mijn gedoodverfde favoriet op het WK. Het bewijst al elke 

editie op rij dat het één van de topfavorieten is, maar dit jaar zal het be-

hoorlijk wat tegenstand krijgen van onder andere Duitsland, Brazilië en 

Argentinië. 

2 Uruguay is voor mij een geduchte outsider. Het is een sterk land met 

enkele toppers zoals Luis Suarez en Edinson Cavani, maar zit zeker en vast 

niet in een gemakkelijke groep met Italië, Engeland en Costa Rica.

3 De eerste ronde overleven is zeker en vast een must voor de Rode Dui-

vels. In vergelijking met de andere poules zitten zij in één van de gemak-

kelijkste, maar een toch niet te onderschatten poule. Wanneer ze dan deze 

voorronde overleefd hebben, komen ze volgens mij in de achtste finales 

uit tegen Portugal, waartegen ze zullen stunten. Maar dan nog een ronde 

verder geraken, lijkt mij toch vrij moeilijk.

4 De sterkste troef van deze generatie is vooral de combinatie van het 

jonge talent met de ervaring van de wat oudere mannen.

5 De minste ‘troef’ van de Rode Duivels is dan weer het nonchalante en 

verlies van concentratie gedurende de match. 

6 Één van de spelers die een uitblinker zal worden op dit WK, is vol-

gens mij Paul Pogba van Frankrijk. Hij is een talentvolle middenvelder van 

Juven tus, die loopvermogen combineert met techniek en scorend vermo-

gen. De uitblinker van de Belgen zal volgens mij Kevin De Bruyne worden. 

Het feit dat hij nu terug in de Duitse competitie speelt en dat de aanhou-

dende affaire met Chelsea nu gestopt is, zal er volgens mij voor zorgen dat 

hij weer op een vrijere manier spelen. En zoals we reeds in de kwalificatie-

matchen gezien hebben, zal hij voor de ploeg van goud belang zijn. 

7 Dat is zeker en vast de overwinning van de Belgen in en tegen Kroatië 

met 1-2 waarmee ze zich ook kwalificeerden voor het WK. Vooral de we-

deropstanding van Romelu Lukaku in die match, hij scoorde namelijk twee 

goals, zal me zeker en vast bijblijven. 

8 Hoewel ik een fanatiek voetballiefhebber ben, heb ik toch geen sup-

portersattributen van de Rode Duivels. 

9 Ik ben dus een fanatiek voetballiefhebber en zal ook proberen om 

geen enkele match van de Rode Duivels te missen. Voorts zal ik proberen 

om nog enkele topmatchen mee te pikken, maar ik zal heus niet alle mat-

chen trachten te bekijken. 

10 De eerste match van de Rode Duivels, die midden in de examens valt, 

zal ik waarschijnlijk wel alleen thuis bekijken. Maar de andere wedstrijden 

van onze nationale helden zal ik proberen om met vrienden te bekijken. 

<<<
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Pieter Van Rumst, leraar 

1 Brazilië is voor mij topfavoriet. Eerst en vooral beschikken ze over een 

erg sterke selectie met spelers die in topcompetities bij topploegen heel 

erg bepalend zijn. Uiteraard is er ook het thuisvoordeel. De Brazilianen zul-

len erg gemotiveerd zijn om voor eigen publiek wereldkampioen te wor-

den. Bovendien zijn de spelers ook gewend aan de heel specifieke klimato-

logische omstandigheden.

2 Volgens mij zou Colombia wel eens de grote verrassing kunnen wor-

den op het WK. Ook zij hebben een erg sterke selectie. Al zou het wel een 

serieuze aderlating zijn, mocht topspits Falcao niet fit geraken. Een ander 

voordeel is dat de Colombianen niet in de sterkste reeks staan en in de 

1/8 finale waarschijnlijk ook niet de sterkste tegenstander zullen treffen. Al 

hoop ik stiekem dat onze ‘Rode Duivels’ de revelatie worden van het WK. 

We hebben alleszins een erg talentvolle groep waarin blijkbaar een erg 

goede sfeer heerst. 

3 Ik hoop dat de Rode Duivels ver geraken. De poulefase overleven is 

echt wel haalbaar. Moesten de Belgen er uitgaan in de eerste ronde zou 

de ontgoocheling toch wel erg groot zijn. De achtste finale wordt onge-

twijfeld een erg moeilijk wedstrijd (waarschijnlijk tegen Duitsland, Portugal 

of Ghana), maar als ze die ronde zouden overleven, is volgens mij erg veel 

mogelijk.

4 De Rode Duivels hebben een jonge en enthousiaste ploeg. Je voelt 

aan alles dat de sfeer erg goed is en dat die gasten veel honger hebben. 

Bovendien bulkt onze ploeg van het talent. Vooral in het middenveld is er 

keuze te over tussen echte topspelers. Ook kapitein, Vincent Kompany, is 

een erg belangrijke troef. Zijn capaciteiten als leider van de ploeg kunnen 

niet overschat worden. Leve Vince The Prince!

5 Het uitvallen van Benteke is sowieso een serieus gemis. Als Lukaku uit-

valt, vrees ik dat Wilmots serieus in de trukendoos zal moeten zoeken. Ook 

achteraan laten onze Duivels soms steken vallen. Vermaelen en Alderwei-

reld hebben weinig gespeeld bij hun clubs en ook Vertonghen heeft niet 

zijn beste seizoen gespeeld. Hopelijk kunnen deze spelers op het WK be-

wijzen dat ze sterk genoeg zijn. Het kan echter ook een voordeel zijn dat 

deze spelers iets frisser zijn dan andere spelers.

6 Aangezien ik tip op Brazilië als wereldkampioen, vermoed ik dat Ney-

mar wel eens zou kunnen schitteren deze zomer. Ook van de Braziliaanse 

verdediger Thiago Silva verwacht ik mooie dingen. Verder blijft het uitkij-

ken naar toppers zoals Ronaldo, Messi en Suarez. Bij de Belgen zie ik een 

glansrol weggelegd voor Courtois, De Bruyne en Kompany. De Bruyne is 

na zijn transfer naar Wolfsburg terug naar zijn oude vorm gegroeid en zal 

zich willen bewijzen op het hoogste niveau. Courtois is ondanks zijn jonge 

leeftijd nu al één van de beste doelmannen ter wereld en blijft steeds rus-

tig. Ik vermoed dat hij dus ook op het WK enkele cruciale reddingen uit zijn 

mouwen zal schudden. Kompany zal als leider van de ploeg zijn ploegma-

ten op sleeptouw nemen.

7 In positieve zin onthoud ik de overwinning van België tegen Nederland 

op het WK ‘94. Vooral de ongelooflijke reddingen van Michel Preud’homme  

herinner ik mij nog erg goed. Verder heb ik spijtig genoeg ook nog enkele 

mindere herinneringen aan de Belgen op het WK. Te beginnen met de 

goal van David Platt tegen België op het WK 1990. Dit is eigenlijk mijn eer-

ste echte herinnering aan de Rode Duivels. Ik weet dat ik als achtjarig jon-

getje ontroostbaar was en mijn tranen moest afdrogen in mijn washandje 

van de Rode Duivels. Ook de scheidsrechterlijke dwalingen van Röthlis-

berger en Prendergast. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland 

in 2012 is wel nog een erg aangename herinnering. Ik was live in het sta-

dion aanwezig en het was een erg sfeervolle wedstrijd met een nog leuker  

resultaat. 

8 Ik ben een erg fanatieke supporter van de Rode Duivels en volg sinds 

2008 alle thuiswedstrijden van de Rode Duivels. Als diehard-fan is het ui-

teraard een noodzaak om met de nodige attributen naar het stadion af te 

zakken. Ik heb verschillende voetbaltruitjes van de Rode Duivels, meerdere 

sjaals, een muts, enkele kleine vlaggen, een gigantische vlag... zelfs een 

onderbroek van onze nationale ploeg ligt in mijn kast. Als kind had ik ook 

ringmappen, pennenzakken, dekbedovertrek... van de nationale ploeg.

9 Ik zal het WK erg fanatiek volgen zoals steeds. Het feit dat de Rode Dui-

vels meedoen, maakt het natuurlijk extra interessant. Ik tracht alle wedstrij-

den rechtstreeks en volledig te bekijken. Van wedstrijden die ik niet vol-

ledig kan volgen, tracht ik zeker een uitgebreide samenvatting te bekijken. 

Uiteraard hangt alles een beetje af van het examenrooster, maar dit valt 

gelukkig goed mee. De wedstrijden van de Rode Duivels bekijk ik sowieso. 

Er moet al erg veel misgaan voor ik een wedstrijd van de Rode Duivels mis.

Tijdens het WK gaan we ook met school naar de Cévennes, waardoor het 

niet mogelijk zal zijn alle wedstrijden te volgen. Toch zal ik proberen om 

ook daar enkele wedstrijden op groot scherm te projecteren, zodat we 

met de leerlingen naar de wedstrijden kunnen kijken. Moesten de Rode 

Duivels nog deelnemen belooft het een leuke avondactiviteit te worden 

in de Cévennes.

10 Alle wedstrijden met familie of vrienden bekijken zal niet lukken, 

maar als het mogelijk is kijk ik liefst met mijn broers of met ploegmaten 

van mijn minivoetbalploeg of veldvoetbalploeg. 
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Xander Demey, leerling 

1 Mijn favoriet voor het WK is Duitsland, Duitsland heeft al jaren een van 

de sterkste ploegen ter wereld en het is altijd ‘net niet’. Ze hebben op elke 

positie 2 waardige spelers voor het eerste elftal. Ze zitten wel in een poule 

met Portugal en Ghana, dus het blijft toch riskant. Toch zie ik ze deze keer 

het WK wel winnen.

2 Outsider: Als outsider zie ik vooral twee ploegen. Nigeria en Uruguay, 

beide zeer sterk, zeer fysiek voetbal en zeker geen gemakkelijke ploeg om 

tegen te spelen. Uruguay heeft in 2010 ook halve finale gespeeld, en ze 

hebben daar toch wel een grote indruk op mij nagelaten. Nigeria is een 

typisch Afrikaans elftal, met vele grote krachtige spelers, spelers die er hun 

hoofd voor leggen en die door hun teamgeest volgens mij wel eens zou-

den kunnen verrassen.

3 Ik zie onze Rode Duivels in ieder geval al door de eerste ronde raken, 

het zou toch wel een redelijke schande zijn als dit niet zou lukken. We heb-

ben van alle ‘toplanden’ toch wel de makkelijkste poule. Onderschatting 

is natuurlijk gevaarlijk, maar ik zie ons dit wel tot een goed einde brengen. 

Daarna is het afwachten. We spelen bij groepswinst tegen de nummer 2 

van de poule van Duitsland, Portugal, Ghana en de VS. Waarschijnlijk zal 

dit Ghana of Portugal worden, twee sterke teams, waartegen een België 

op volle sterkte wel een goed resultaat kan halen. Dan is het afwachten 

natuurlijk, maar ik denk dat kwartfinale al een heel realistische en mooie 

prestatie zou zijn.

4 De sterkste troef van onze Duivels is de teamgeest, de spelers schieten 

zeer goed op met elkaar. Dit is iets wat in de voorbereiding zeker gebleken 

is, en dit moeten we ook uitspelen. Bovendien is onze trainer zeer beschei-

den en kent hij zijn spelers zeer goed, discipline is hierin ook zeer belang-

rijk. Wie niet presteert, vliegt eruit!

5 De zwaktes van de Duivels zouden onze backs kunnen zijn, achteraan 

blijft het toch altijd puzzelen. We spelen met Vertonghen en Alderweireld, 

toch twee spelers die niet gewoon zijn van op deze positie te spelen en 

centraal beter uit de voeten kunnen. Tegen snelle flankspelers kan het 

voor hen dus wel moeilijk worden. Anderzijds kan een gebrek aan ervaring 

ook meespelen, al spelen deze spelers allemaal in zeer grote competities 

en zijn ze wel gewoon van met deze stress om te gaan.

6 Bij deze vraag denk je natuurlijk aan spelers zoals een Ronaldo of een 

Messi, spelers die het gezien hun status verplicht zijn om goed te preste-

ren. Verder zie ik Di Maria zeker ook schitteren, een schitterende voetbal-

ler, snelheid en techniek. Hij zou wel eens samen met Messi zeer bepalend 

kunnen zijn voor Argentinië. Bij de Belgen zie ik toch vooral Witsel als uit-

blinker, een zeer onopvallende maar nuttige speler. Hij is zeer veel aan de 

bal en zonder twijfel een van de beste op zijn positie. Anderzijds verwacht 

ik ook wel veel van Hazard en De Bruyne.

7 Het WK in 2002 in Japan, aangezien dit toch ook het laatste grote tor-

nooi was. Toen werden de lessen in de lagere school onderbroken om de 

matchen van de Rode Duivels live te volgen. De droom van elke jongen 

van die leeftijd:)

8  Ik heb twee vlaggen, een pruik, een sjaal, een hoed, een gepersonali-

seerd truitje, een schminkstift, en niet te vergeten: de vuvuzela! 

9 Tijdens de examens is dit onmogelijk, maar na de examens zal ik toch 

wel de meeste matchen zien. Ik ben enorme voetballiefhebber, dus voor 

mij is het zeker geen verveling om te kijken. De matchen van de Rode 

Duivels zijn natuurlijk de belangrijkste, die zal ik zeker niet missen. Maar ik 

denk toch dat ik nagenoeg alle matchen zal zien na de examens.

10 Vooral met vrienden, zeker de matchen van de Rode Duivels. Die zul-

len we waarschijnlijk op de markt in Sint-Niklaas gaan bekijken. Samen met 

waarschijnlijk nagenoeg de hele school, dit is een ideale uitlaatklep na de 

examens en dan kunnen we allemaal samen ons team naar de overwin-

ning schreeuwen.

Samenstelling: DVR
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Ook bij onze noorderburen draait de commerce 

op volle toeren: oranjegekte.

Even grasduinen op Wikipedia leert ons het vol-

gende over deze gekte...

Oranjegekte of Oranjekoorts is een verschijnsel 

dat zich voordoet onder grote delen van het 

Nederlandse volk, voornamelijk bij belangrijke 

internationale voetbalwedstrijden waarbij Ne-

derland vertegenwoordigd is en bij Koningin-

nedag. 

Het manifesteert zich onder andere in het dra-

gen van oranje kleding, zoals oranje T-shirts, 

petjes, sjaals, het oranje verven van het hoofd-

haar, en het versieren van muren, kamers, hui-

zen en zelfs straten met oranje versierselen zoals 

slingers en vlaggen. 

Het verschijnsel oranjegekte begon tijdens het 

wereldkampioenschap voetbal van 1974, toen in 

oranje uitgedorste fans het nationale team ach-

terna reisden.

Leuk zeg,  
Nederlanders in onze school!
Ook op onze school vangen we een glimp van 

deze gekte op. Niet alleen omdat de Nederland-

se grens hier maar een (flinke) boogscheut van-

daan ligt, maar omdat onze school ook wel een 

paar Nederlandse staatsburgers telt. 

Wonen ‘over de grens’: Daniël Witte (1Aa),  

Augustinus de Waal (1Ad), Lisa Geleyn (2La), 

Martin de Vos (2MWa), Ellen van der Heijden 

(2MWa), Romke Witte (3HW), Caroline Wilking 

(5LWIa). Eén Nederlandse leerling woont in  

België: Jiënity de Kler (1Aj). 

Daarnaast wonen er ook een aantal van onze 

Belgische leerlingen in Nederland: Elise De Mey 

(3Eca2), He Wang (4Ecb2), Marie Pittoors (6HW), 

Ann Van Hecke (6HW), Tine Van den Bossche 

(6WeWia2) en Eva Wenborn (6WeWia2). Tot slot 

woont ook één Poolse leerling, Hubert Bugow-

ski, (OKAN groen) in Nederland. 

Natuurlijk is er ook nog Sonja Suij, onze Neder-

landse collega (lerares Nederlands en geschie-

denis) die het op een of ander WK of EK aandurf-

de om op oranje crocs naar school te komen.

Redenen genoeg om een beetje dieper in te 

gaan op deze Oranjegekte... Elise De Mey, Ann 

Van Hecke en collega Sonja Suij doen een en 

ander uit de oranje doeken.

”Ik pas me aan en...  
kom te laat!” 
Hoe voelt het om als Belgische in Nederland 

te wonen?

Ann: Ik woon er al vrij lang, maar geraak er maar 

niet ingeburgerd. Ik zit hier op internaat en ben 

enkel in de weekends in Nederland. Ik zit er dus 

niet op school en er een sport of andere hobby 

beoefenen is onmogelijk, aangezien je in de 

week moet trainen. Zo is het niet eenvoudig om 

contacten te leggen met mijn buurtbewoners 

en weet ik maar weinig van wat er in mijn dorp 

gaande is en wat de mensen er bezighoudt.

Elise: Het is wel elke dag redelijk ver naar school 

en terug, maar het is te doen. Al mijn vrienden 

en vriendinnen wonen in België dus afspreken 

gaat soms wel moeilijk want de afstand is toch 

groot. Maar ik zou toch nergens anders willen 

gaan wonen; ik ben zeer tevreden met waar ik 

nu woon.

Merk jij grote verschillen tussen Belgen en 

Nederlanders?

Sonja Suij: Ja, ik zou er een boek over kunnen 

schrijven! Ondertussen heb ik al zoveel jaren in 

België gestudeerd en gewerkt dat ik mij gewoon 

aanpas. Zo kom ik, als in België naar een vergade-

ring moet, meestal te laat, want een vergadering 

begint hier nooit op het afgesproken tijdstip;). 

Ann: Zeker en vast. In de clichés zit altijd wel 

een bron van waarheid, ze zijn weliswaar enorm 

overdreven. Uitspraken als ‘die gierige, onbeleef-

de Nederlanders’ kloppen ergens wel. Nederlan-

ders zijn veel meer uitgelaten en zeggen waar 

HUP HOLLAND, HUP!

Oranjegekte
Hier en daar een vlag, achteruit-
kijkspiegels gehuld in onze na-
tionale driekleur, paninistickers 
alom, extra bakken bier achter-
over drukken om toch maar élke 
Rode Duivel op een glas te zien 
prijken, gepersonaliseerde WK-
outfits in kledingzaken... België 
kleurt stilaan zwart, geel en rood. 
Enkele kilometers naar het noor-
den en... huizen, mensen, alles 
baadt in oranje. 
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het op staat, zonder ervoor terug te schrikken 

dat ze eventueel iemand zouden kunnen kwet-

sen met hun onverbloemde uitspraken. Belgen 

zijn dan weer te terughoudend, verlegen en 

beleefd. Ze vinden het respectloos en incorrect 

om de waarheid in mensen hun gezicht te zeg-

gen. Dit heeft tot gevolg dat Belgen veel achter 

andermans rug roddelen en achterbakser zijn 

dan Nederlanders. In plaats van ons op de kleine 

verschillen te fixeren, zouden we eens moeten 

kijken naar wat we allemaal gemeenschappelijk 

hebben. Dan zal blijken dat dat nog opvallend 

veel is.

Elise: Er zijn wel verschillen maar niet zoveel. Ne-

derlanders mogen hun lespakketten zelf kiezen, 

maar er zijn wel vakken verplicht zoals bijvoor-

beeld: Frans, wiskunde, Nederlands... De vakan-

ties zijn ook korter en zijn anders ingedeeld dan 

bij ons. In Nederland mag je ook vanaf je 14e al 

een baantje doen voor een beetje extra zakgeld.

Apetrots op  
onze jongens en meisjes
Nederlanders ‘smijten’ zich echt als het 

om nationalistische gevoelens gaat. 

Koningsdag, Olympische Spelen, EK en WK 

zijn daar goede voorbeelden van. Hoe komt 

dat volgens jou?

Sonja Suij: Dat wordt ons met de paplepel in-

gegoten, denk ik. Tegenwoordig wordt het ex-

tra in de verf gezet door de commercialisering 

van ons ‘oranjegevoel’. De winkels liggen vol 

met gadgets, je kunt het zo gek niet bedenken 

of het wordt verkocht; van een oranje slipje tot 

een oranje tompoes (tompoes = soort gebakje). 

Maar toen ik nog op de lagere school zat, was 

Koninginnedag ook zonder het mediaspektakel 

een echt volksfeest. Dat begon ’s morgens tus-

sen 6 en 7 met een ‘lawaaistoet’ van jongeren 

op brommers waar vaak de uitlaat was afge-

schroefd, door heel het dorp. Als kind kwam 

ik uit mijn bed om naar die stoet te kijken. Op 

school begon de dag met het hijsen van de vlag 

en het zingen van het Wilhelmus, daarna was er 

een heel feestprogramma. Nog steeds heeft elk 

dorp een ‘oranjecomité’ dat elk jaar Koningsdag 

(vroeger Koninginnedag) organiseert. 

Dat ‘oranjegevoel’ creëert een samenhorigheids-

gevoel en dat komt ook naar boven bij het EK, WK 

en de Olympische Spelen. We maken er, net als op 

Koningsdag, een feestje van. Op een uitzondering 

na staat onze ‘oranjeaanhang’ gekend als feest-

gangers. Zelf onze koning en koningin staan op de 

tribune met een sjaal aan mee te swingen.

We zijn apetrots als onze ‘jongens’ en ‘meisjes’ 

het heel goed doen en diep teleurgesteld als 

we verliezen. Maar we hebben toch een leuk 

feestgevoel gehad.

Maxima: vlekkeloos Nederlands
Zien we je binnenkort met oranje geverfd 

haar rondlopen als het Nederlandse elftal 

het goed blijkt te doen?

Sonja Suij: Hahaha, oh nee. Dat is een keer bij-

na gebeurd. Ik studeerde toen nog en het was 

een EK of WK waarbij België tegen Nederland 

moest voetballen. Toen heb ik met een Belgi-

sche vriend een weddenschap afgesloten; als 

Nederland zou verliezen, zou ik mijn haar knal-

oranje verven en zo naar de lessen komen. In 

het kamp van de Belgische vrienden heb ik naar 

de wedstrijd gekeken en mezelf voorgenomen 

nooit meer een weddenschap af te sluiten. Ik 

was ontzettend blij toen eindelijk het fluitsig-

naal ging en Nederland gewonnen had!

Ann en Elise zijn minder gebeten door de 

oranjemicrobe. Voetbal is niet echt Anns 

ding en Elise speelt op safe...

Elise: Ik supporter in de eerste plaats voor Bel-

gië, ik ben nog steeds een Belg, maar als Ne-

derland speelt (buiten tegen België) ben ik voor 

Nederland. Als Nederland speelt, zitten we met 

buren meestal bij iemand thuis met z’n allen te 

supporteren met toeters, hapjes, vlaggetjes en 

oranje T-shirts... Ik denk echter niet dat België of 

Nederland de finale zullen halen, maar als ik dan 

toch tussen één van beide moet kiezen, denk ik 

dat Nederland de ‘finale’ misschien haalt, omdat 

ze het een paar jaar geleden beter hebben ge-

daan dan België.

Wat heeft het Nederlandse koningshuis 

meer te bieden dan het Belgische?

Sonja Suij: Ik weet niet direct of ons konings-

huis meer te bieden heeft. In tegenstelling tot 

het Belgische koningshuis is het voor hen mak-

kelijker om de eenheid van het land te bewaren. 

Misschien hebben ze wel een betere pr. Onze 

huidige koningin Maxima (uit Argentinië) sprak 

vlekkeloos Nederlands toen ze werd voorge-

steld aan de bevolking, Willem-Alexander en 

Maxima zijn ook aanwezig op alle sportevene-

menten en supporteren dan enthousiast mee. 

Vorig jaar was er zowel in Nederland als in België 

een troonswisseling. Bij ons was het een heel 

groot feest; Amsterdam was helemaal afgezet. 

In België is de troonswisseling toch met veel 

minder ophef verlopen.

Ann: Ik vind ze socialer en ze durven zich tussen 

de bevolking te begeven. Op sociaal vlak heeft 

Koning Filip zeker en vast nog een grote ach-

terstand, maar of het Nederlandse koningshuis 

meer te bieden heeft dan het Belgische hou ik 

in het midden.

Misschien moeten we toch maar al een 

beetje oefenen om ons volkslied uit volle 

borst mee te brullen. De kans is immers 

wel erg groot dat België en Nederland nog 

volop meedraaien in het WK-circus op het 

ogenblik dat we deze Ic Hou voor het eerst 

ter hand nemen...

RP

Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik, van Duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een Prinse van Oranje 

ben ik, vrij onverveerd, 

den Koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd.

In Godes vrees te leven 

heb ik altijd betracht, 

daarom ben ik verdreven, 

om land, om luid gebracht. 

Maar God zal mij regeren 

als een goed instrument, 

dat ik zal wederkeren 

in mijnen regiment.

(+ nog 14 (!) strofen)

Brabançonne
O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren, 

Onze ziel en ons hart zijn U gewijd, 

Aanvaard ons kracht en het bloed van ons aad’ren, 

Wees ons doel in arbeid en in strijd, 

Bloei, o land, in eendracht niet te breken, 

Wees immer u zelf, en ongeknecht, 

Het woord getrouw dat g’ onbevreesd moogt spreken. 

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. 

Het woord getrouw dat g’ onbevreesd moogt spreken. 

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht 

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht 

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

(...)
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Eric Balthau,  
leraar geschiedenis

De papen van Brugge
Een sociologische studie van de secu-

liere geestelijkheid, verbonden aan de 

Brugse kerken in de 15de eeuw, op basis 

van prosopografisch onderzoek. De au-

teur (doctor in de geschiedenis aan de 

KULeuven) onderzoekt de opleiding, de kerkelijke wijdingen, het  

absenteïsme, de levenswandel, de sociale stratificatie en de sociale 

netwerken, de interactie met de stad Brugge en met het Bour-

gondische hof, de professionele activiteiten en het culturele leven 

van een onderzoeksgroep van 1298 geestelijken. Dergelijk onder-

zoek werd reeds gevoerd voor raadsheren en ambtenaren van de 

Bourgondische staat, voor het eerst nu ook voor een groep gees-

telijken. Het boek brengt heel veel nuances aan aan het beeld van 

de ongeletterde, hypocriete, ijdele, vraatzuchtige 

en geile pastoor zoals dat o.a. in Van den vos Rey-

naerde wordt meegegeven.

Hendrik Callewier, De papen van Brugge.  

De seculiere clerus in een wereldstad, 14111477, 

Universitaire Pers Leuven, 411 p., Leuven, 2014.

Reform, Conflict, and the Shaping  
of Corporate Identities
De auteur, hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Uni-

versiteit Gent en oud-leerling van SJKS (GL 1994), kreeg in 2012 de 

Friedrich Wilhelm Bessel Research Award van de Alexander von 

Humboldt Stiftung en werd in 2013 Laureaat van de Academie, 

de meest prestigieuze prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie 

van België voor Wetenschappen, Letteren en Kunsten, voor zijn 

baanbrekende studie van de cultuur en sociale inbedding van 

religieuze groepen, inzonderheid kloosterlingen, in de Westerse 

samenleving van de volle middeleeuwen (ca. 900-1200). Zijn in-

terdisciplinaire en vernieuwende vraagstellingen vonden inter-

nationaal weerklank. Het boek is een bundeling van 10 artikels, 

verschenen tussen 2006 en 2012. Geschiedwetenschap van de 

bovenste plank. Kwaliteit voor het verleden en voor de toekomst.

Steven Vanderputten, Reform, Conflict, and the 

Shaping of Corporate Identities. Collected Studies on 

Benedictine Monasticism, 10501150, Vita Regularis. 

Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens  

im Mittelalter, Abhandlungen 54, LitVerlag,  

Zürich/ Münster, 2013.

Jessie De Paepe,  
lerares Latijn en Nederlands

Vrees me van Tahereh Mafi
“Juliettes aanraking is dodelijk. Het 

Herstel heeft haar opgesloten voor 

moord. Ze willen haar gebruiken in 

hun strijd om alleenheerschappij. 

Dan krijgt Juliette een celgenoot, 

Adam. Samen besluiten ze terug te vechten.”  De toege-

voegde omschrijving van de bibliotheek stelde me allerminst gerust: 

kernwoorden als ‘fantasyelementen’ en ‘ware hype in Amerika’ deden me 

veeleer huiveren. Weer zo’n stuntelig geschreven jeugdboek dat er moei-

teloos in slaagt een horde weinig kritische tieners te overtuigen, dacht ik. 

Toekomstverhalen en weinig realistische plots lieten me tot nog toe altijd 

in een wijde boog om het boek heen lopen. Toch moet je als leerkracht 

Nederlands af en toe je eigen (voor)oordelen opzij kunnen zetten om aan 

de voorkeur van je leerlingen tegemoet te komen. Al bij de eerste bladzij-

den stond ik versteld van de poëtische schrijfstijl. Het verhaal zelf kwam 

na een aantal pagina’s echt op dreef en sleepte me in één ruk mee. Op 

het einde van het boek werden voldoende vragen beantwoord, waardoor 

de lezer niet op zijn honger bleef zitten. Tegelijk liet de auteur voldoende 

pistes open voor een tweede en zelfs een derde vervolgverhaal.  Een van 

mijn leerlingen kwam vandaag trouwens de klas binnengelopen met de 

veelbetekenende woorden: ‘Mevrouw, door u ben ik verslaafd. Ik kan ‘Vrees 

me’ en het vervolg ‘Breek me’ maar niet opzij leggen!’ Kan een boek ooit 

een mooier compliment krijgen? Ook ik zal noodgedwongen mijn mening 

moeten herzien: een Amerikaanse hype rond een fantasyboek is niet per 

definitie ongegrond! Dus zal ‘Breek me’ deze vakantie zeker op mijn nacht-

tafeltje liggen. Hopelijk kan ik dan ongestoord genieten.

De laatkomer van Dimitri Verhulst
Schuldig. Ik pleit schuldig: ik ben fan van Dimitri Verhulst. Ver-

wacht van mij hier dus geen kritische bespiegelingen, maar 

wel een heuse lofzang op de onverminderde kwaliteiten 

van deze Vlaamse auteur. Ook in zijn meest recente roman 

‘De laatkomer’ weet hij meteen de aandacht te trekken. Wie 

anders dan Verhulst durft het aan om een boek te wijden aan Desiré Cor-

dier die zich voordoet als een demente bejaarde. Door zijn dementie voor 

te wenden, neemt Desiré op een absurde wijze wraak voor het kleurloze 

burgerbestaan dat hij al die jaren heeft geleid. Verhulst is hier duidelijk op 

zijn best: in zijn typische schrijfstijl en met rauwe humor belicht hij een heel 

gevoelig thema. Meer nog dan de dementie tekent Verhulst de doorsnee 

Vlaming: van typisch huislijke taferelen tot voyeuristische buren die toevallig 

hun voortuin moeten schoffelen en tot vier keer toe hetzelfde gras maaien 

wanneer er iets spannends staat te gebeuren. De herkenbaarheid is groot 

als ik terugdenk aan mijn vroegere buurman die regelmatig de brievenbus 

(voor de tweede keer) moest legen om tien uur ’s avonds... Verhulst is er nog 

maar eens in geslaagd een rake, humoristische typering te brengen van de 

sympathieke Vlaming die de lezer beslist doet schaterlachen.

ZOMERVAKANTIE 2014

LEESTIPS VAN BOEKENLIEFHEBBERS 

Twee boeken voor je zomervalies
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Stijn Verhaeghe,  
leraar Duits en Nederlands

Recept voor een ge(s)laagde vakantie: 

Ingrediënt: De gang naar Canossa  
van Tom Holland
Dit boek vertelt het verhaal van de val van het West-

Romeinse rijk tot de beroemde boetegang naar  

Canossa van Hendrik IV om vergiffenis te vragen aan paus Gregorius VII. Wacht 

nog even voor je de woorden ‘saai’, ‘nerdy’ en ‘tijdverlies’ in je geest een zin 

laat vormen. De schrijver probeert de gebeurtenissen namelijk van binnenuit 

te benaderen. Hij doet dat niet op een geromantiseerde fantasyachtige manier, 

maar vanuit zeer degelijk bronnenonderzoek. (Zie de wel erg uitgebreide bibli-

ografie achteraan dit boek.) Holland laat zijn bronnen tot leven komen en sa-

menklinken tot een verbluffend verhaal. Hij gaat op zoek naar de motoren van 

de gebeurtenissen en de motieven van de historische personages. Daarbij gaat 

hij wetenschappelijk genoeg te werk om genuanceerd te blijven, maar ver-

liest hij ook nooit de lijn van het spannende historische verhaal uit het oog. Bij 

het lezen van dit boek schud je soms onbegrijpend het hoofd over de bizarre 

vreemdheid van het verleden, maar even vaak kan je in de histo-

rische gebeurtenissen het heden herkennen. In ieder geval doet 

‘De gang naar Canossa’ je met een andere blik kijken naar onze 

Westerse samenleving. Combineer dit alles met een weergaloze 

schrijfstijl en je krijgt een absolute aanrader voor iedereen die 

geïnteresseerd is in het menselijke gewriemel dat we geschie-

denis noemen.

Ingrediënt: Die Vermessung der Welt 
van Daniel Kehlmann

In het Nederlands vertaald als ‘Het meten van de wereld’. Deze 

historische roman vertelt het verhaal van twee totaal verschil-

lende vroeg 19de-eeuwse persoonlijkheden: de ontdekkingsrei-

ziger Alexander von Humboldt en de wiskundige Carl Friedrich 

Gaus. Allebei proberen ze de wereld op hun eigen manier te 

doorgronden. Von Humboldt probeert dit door de meest waan-

zinnige ontdekkingsreizen te ondernemen en Gaus door in zijn eigen geest de 

mathematische perfectie op te zoeken. Ondanks hun onmiskenbare genialiteit 

en de inzichten die ze aan anderen verschaffen, lijken de beide hoofdpersona-

ges steeds minder van de hen omringende omgeving te begrijpen. Er zitten in 

dit boek best wel wat filosofische gedachten omtrent de aard van de natuur en 

de menselijke drijfveren, maar bovenal is het een verhaal over misfits die een 

plaats proberen vinden in de samenleving. ‘Boring’, denk je nu misschien, maar 

dan vergeet je de kurkdroge en absurde humor. Die geeft het boek de nodige 

vaart en serveert je – bijna zonder dat je er erg in hebt – de filosofische achter-

grond. Dat dit trouwens een vlot en meer dan entertainend verhaal is, hebben 

ze ook in filmland snel begrepen. Het resultaat daarvan is de knappe verfilming 

van ‘Die Vermessung der Welt’

Bereidingswijze:
Meng deze twee boeken met een schitterend WK (met de juiste winnaar, uiter-

aard!) veel plezier met vrienden en familie, kruid eventueel met een mooie reis 

en een paar scherpe concerten en je krijgt een fantastische vakantie!

Lien Verniers,  
lerares Latijn en Nederlands

Zomerhuis met zwembad  
van Herman Koch
Ik zet de vakantie graag in met een ont-

spannend boek, eentje waarbij ik het 

verstand op nul kan zetten en vlot kan 

doorlezen (om onmiddellijk in de vakan-

tiesfeer te komen). Al enkele jaren heb ik daarvoor een 

afspraak met dezelfde auteur: Herman Koch. Zomerhuis met zwem-

bad is mijn favoriet. Naast het eigenlijke verhaal vind ik de passages 

waarin het hoofdpersonage (een cynische huisdokter) de consultaties 

met zijn patiënten zeer plastisch beschrijft, fantastisch. Misschien krijgt 

Zomerhuis met zwembad wel concurrentie van Geachte heer M het 

laatste boek van Herman Koch dat ik voor Moederdag gekregen heb. 

Ongetwijfeld zet ik de vakantie met dit boek in.

Post Mortem van Peter Terrin
Waar ik vorige zomer ook enorm van genoten heb, is 

Post Mortem van Peter Terrin. Het boek vertelt het 

verhaal van de gevierde schrijver Emiel Steegmans die 

broedt op een idee voor een nieuw boek: een roman 

over een succesvolle schrijver. Hierdoor word je als le-

zer voortdurend geconfronteerd met de zoektocht naar fictie en wer-

kelijkheid: waar heb je te maken met het personage Emiel Steegmans 

en waar met de auteur Peter Terrin zelf? In een andere verhaallijn slaat 

bij Emiel Steegmans het noodlot toe: zijn dochtertje Renée krijgt een 

herseninfarct en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Vooral de delen 

waarbij je de zeer intense liefde van een vader voor zijn kind voelt, ge-

koppeld aan zijn machteloosheid, zijn zeer pakkend. Je leest het boek 

in één ruk uit, maar ook daarna laat het je niet los. Een echte aanrader.

Kathleen Mels,  
lerares Nederlands en Engels

De kunst van het rijden in de regen  
van Garth Stein
Een boek over formule 1, verteld door een 

hond. Niet stoppen.... De hond in kwestie 

kijkt veel tv met zijn baasje, en heeft door 

een documentaire over Tibet een vast vertrouwen in zijn eigen 

reïncarnatie. Als mens. En dus oefent hij alvast... in goed zijn.... 

Het verhaal van Enzo (Quiz: waarom heet de hond Enzo?) is het 

verhaal van zijn baasje, de vrouw van het baasje en het kind van het baasje... . 

Het is een grappig en ontroerend boek, dat ik al heel vaak cadeau gedaan heb. 

Dan krijg ik sms’jes met ‘bedankt’. Maar die hoeven jullie niet te sturen.

Het moordend testament van Jonathan Coe
Een familieroman, maar veel meer dan dat. Engagement en  

Engeland. Historische roman en schets van de jaren tachtig.  

Detective en hilarisch grappig. Vlot maar geweldig opgebouwd. 

Literair en politiek correct. Engeland zoals The Times en de 

BBC het niet tonen... Wil je hier meer van lees dan niet meer van Coe – zeker 

niet zijn recentste, Expo 58, dat zich in België afspeelt – maar grijp naar Witte  

Tanden van Zadie Smith of Dear Osama van Chris Cleave. (oeps, toch nog een 

paar tips binnengesmokkeld). 

ZOMERVAKANTIE 2014
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Maar om muziek te spelen of te beluisteren, hoef je niet per se naar de 

muziekschool. Ik ging op bezoek bij het gezin van collega Ann Delarbre 

lerares wiskunde) waar men via een huisconcert de muziekschool tot in de 

eigen woonkamer bracht.

Dichter bij de mensen
Beste Ann, we zitten hier in je woonkamer waar daarnet een klassiek 

concert gegeven werd. Hoe heb je die middag ervaren? 

Dit is nu de tweede maal dat wij zo’n concertje in onze huiskamer hou-

den, en ik zou het absoluut opnieuw doen. We doen dit in samenwerking 

met de muziekacademie van Beveren en die samenwerking verloopt pri-

ma. Muziek brengt een eigen, rustige sfeer in huis, zeker als je dit samen 

met andere geïnteresseerden kan beleven. De muziekacademie wil klas-

sieke muziek dichter bij de mensen te brengen en ik draag daar graag een 

steentje toe bij. Ook mensen die niet echt thuis zijn in klassieke muziek, 

zijn bij ons al op bezoek geweest en hebben een leuke namiddag beleefd. 

Ben je zelf muzikaal aangelegd? 

Ik heb veel bewondering voor jongeren die enthousiast opgaan in het 

spelen van muziek, of het nu solo is of in een groepje. Ik heb in mijn jonge 

jaren piano gespeeld, maar de gedrevenheid ontbrak om door te zetten. 

Zoals bij zoveel hobby’s is de wil en de passie van groot belang om daarin 

verder te gaan. Mijn man heeft trouwens nooit muziek gespeeld en heeft 

daar nu wel spijt van. Hij heeft wel de zin om er aan te beginnen, maar het 

vraagt vooral veel tijd, en die is er niet altijd. We genieten ervan om onze 

kinderen te horen spelen en dagelijks klinkt er muziekgeluid in de woon-

kamer. 

En dagelijks een portie muziek
Je drie kinderen hebben allen een opleiding in de academie gevolgd, 

of zijn die het aan het volgen. Welke instrumenten kunnen we bij 

jullie thuis beluisteren?

Viggo is negen en startte in september met piano en volgt zijn tweede 

jaar keyboard. Zijn grotere broer Cedric (6GWib – 2009) speelt ook piano 

en heeft in zijn jonge jaren keyboard, hobo en viool gespeeld. Hij weet 

nog steeds van geen ophouden. Onlangs liet hij zich overhalen om zijn 

hobo terug ter hand te nemen, dit voor de harmonie waar hij ook al piano 

en basgitaar speelt. Zijn droom is om na zijn studies naar het conservato-

rium te gaan. Noor (6LWib – 2012) speelde dwarsfluit en viool en volgde 

zangles. Zij beklaagt zich nu een beetje dat ze er in haar puberteit mee 

gestopt is en denkt eraan de zangles toch nog terug op te nemen.

Maakt muziek spelen jullie gelukkiger?

Als ik zie hoe mijn kinderen dagelijks meerdere keren vrijwillig achter de 

piano zitten, hoe Cedric zich tweemaal per week naar de harmonierepe-

tities haast en met veel enthousiasme meerdere keren optreedt, dan kan 

het niet anders dan dat muziek een mens gelukkig maakt, op voorwaarde 

dat je het met veel plezier en gevoel doet, uiteraard!

Het was een gezellige en sfeervolle middag!  

Bedankt voor de uitnodiging en het gesprek.

SH

IN DE WOONKAMER VAN ANN DELARBRE

Muziekschool  
in eigen huis

“Wil je een instrument leren bespelen, een acteur  
of actrice worden of misschien een goed danser,  
dan is de muziekacademie de uitgelezen plek om  
te vertoeven.” Deze wervingstekst staat te lezen op 
de website van de muziekschool. 
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Synerjey

Na de shows van Skairo kregen we van de leer-

krachten de kans om op een woensdagnamid-

dag een workshop te volgen van de dansers 

van So You Think You Can Dance. We konden 

kiezen tussen Danny Kalila en Synerjey. Ik had 

voor Synerjey gekozen. De stijl van Synerjey 

sprak me aan, tijdens de workshop hebben we 

veel tips van hem gekregen. Hoe je bepaalde 

bewegingen moet uitvoeren en met welke ge-

laatsuitdrukking je soms moet dansen. Het was 

een zeer leuk dansje en omdat we met niet 

zoveel waren was het nog leuker. Sinerjey was 

grappig waardoor ik me wel goed voelde tij-

dens de workshop. Ik vond het een zeer leuke 

ervaring en ben zeer blij dat ik de workshop heb 

mogen doen.

Florence Bauwens – 1Aa

De workshop hiphop bij Synerjey was heel tof! 

Samen met een paar vriendinnen heb ik me 

echt geamuseerd die woensdagnamiddag.  

Synerjey is echt grappig en had een leuke cho-

reo in elkaar gestoken op Talk Dirty van Jason 

Derulo. De sfeer zat goed en hij wou ons echt 

iets bijleren. Iedereen was op het einde heel te-

vreden. Het was de moeite waard. Voor herha-

ling vatbaar! 

Lies Cornelis – 3Wc 

 

Omdat Skairo 10 jaar bestond mochten we 

een workshop doen met Kalila, Synerjey en Dan-

ny. We mochten kiezen tussen de drie en onze 

klas heeft voor hip-hop van Synerjey gekozen. 

We waren heel blij dat we deze keuze gemaakt 

hebben, want het was supertof! Als hij ons iets 

aanleerde zei hij altijd ‘boom-khaa’ dat was echt 

hilarisch. We hebben een leuk dansje geleerd 

en een toffe ervaring opgedaan die we nooit of 

niet gauw zullen vergeten. 

Kelly Van Duyse – 1Ae

WOENSDAG 30 APRIL 

Workshops  
voor Skairo

Kalila

Na de schitterende jubileumshow van Skairo 

keek iedereen reeds uit naar “de dag die we in 

onze agenda moesten vrijhouden”. De begelei-

dende leerkrachten verwenden ons nog eens 

extra met een verrassing. Een verrassing die 

toch al niet meer zo geheim was aangezien 

iedereen al druk aan het discussiëren was wie 

de beste SYTYCD-choreograaf is. Vol hoop en 

spanning zochten we naar de affiche die alles 

zou ophelderen. Vervolgens kwamen de we-

ken waarin we moesten wikken en wegen bij 

wie we het liefst een workshop zouden volgen:  

Kalila, Danny of Synerjey. Voor mij was die keuze 

niet zo moeilijk. De girly-hiphop van Kalila sprak 

mij meteen aan! Aangekomen op de workshop 

was er geen tijd meer te verliezen. Kalila ging 

meteen van start met de choreografie die dui-

delijk voor een gevorderde groep bedoeld was. 

Met zweet en misschien een beetje tranen (van 

het lachen) genoten we met volle teugen! Zoals 

men zegt: de tijd vliegt als je je amuseert! Weer 

een ervaring rijker begon ik al te fantaseren over 

het volgende Skairojaar!

Manon Vanderveken – 5LMT

Danny, winnaar van SYTYCD

Mijn workshop met Danny de winnaar van So 

You Think You Can Dance 2013  was een gewel-

dige ervaring. Het was aftellen voor we binnen 

mochten. En yes, we waren binnen. We stonden 

klaar voor moderne dans en wat bleek? Het was 

hip hop. Daar trokken we ons niets van aan. We 

gingen er voor. Hij deed eerst het dansje voor. 

Wow, dat gaan wij niet kunnen hoor. Maar het 

viel best nog mee. Na veel oefenen konden we 

het... ongeveer. “En dan nu in groepjes”, zei hij 

plots. Toen ging hij het volledige dansje doen; we 

stonden met de hele groep te filmen. Vooraleer 

we naar de kleedkamers gingen, moesten we toch 

nog eerst nog zijn handtekening vragen en samen 

met hem op de foto. De workshop zat er op. Een 

geweldige danservaring voor iedereen. Dit is een 

quote van onze dansleraar – en ik vind dat hij gelijk 

heeft: “Dance is a way to express yourself, a way to 

deal with, and show your emotions.”

Yuna De Cock – 2MWf

De workshop bij Danny was echt geweldig. Eerst 

was het schrikken, want we kwamen voor een 

workshop modern en kregen ineens hiphop... 

Die schrik was snel weg en we hebben ons rot 

geamuseerd! Het was echt wel moeilijk, maar 

toch tof . Ik hoop dat we volgend jaar nog zo 

een verrassing krijgen van de leerkrachten, want 

het is echt wel voor herhaling vatbaar! 

Aurélie Huber – 5WWa2



Private en Openbare werken
Industriebouw, woningbouw
Scholen, Vernieuwbouw, ...
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De oortjes – die nochtans een surplus aan vierkan-

te centimeter innemen waarmee de meest uiteen-

lopende toonhoogten en frequenties hoorbaar 

zouden moeten zijn – laten het met de jaren meer 

en meer afweten. En leven in een luchtbel valt nu 

eenmaal dik tegen in feestgedruis. 

Wablieft? Ja, zonder alcohol a.u.b.
Het is de laatste jaren al zo erg geworden dat 

ik in gezelschap meer en meer maar wat van ja 

of neen zit te knikken, terwijl ik vaak het raden 

heb naar wat de inhoud van het gesprek wel 

zou kunnen zijn. Het lijkt evenwel een bijzonder 

intelligente indruk te geven, want to nu toe kan 

ik me al missiepotnegertje nog perfect redden. 

Het is echter wachten op het moment dat ik 

compleet door de mand val en de hele wereld 

gaat beseffen dat ik zo goed als doof ben. Maar 

ja, aan de genetica lijkt nu eenmaal moeilijk te 

ontsnappen. Grootvader Schack maakte de-

zelfde miserie mee. En ging bijgevolg in gezel-

schap maar stilzwijgend pinten drinken. Maar 

hier komt er voor mij plots een onverklaarbare 

kink in de geneticakabel. Want volgens mijn 

onmiddellijke zowel als iets verdere omgeving 

is drinken ook mijn ding niet. Persoonlijk heb 

ik daar een ander idee over, maar ik moet toch 

toegeven dat enkele biertjes mijn volgende 

dag op deze aardkloot niet helderder maken. 

Meer nog: maag en vooral darmpjes laten ook 

terstond weten dat trop teveel is. Giet ik in een 

vlaag van euforie mezelf dan nog enkele dag-

schotels binnen, dan is het hek van de dam en 

heb ik bijgevolg een halve week overàl pijn. 

Maar kom, bovenstaande twee mankementen 

zouden eigenlijk geen belemmering mogen zijn 

om er op een feest eens goed in te vliegen. Kan 

je niet zitten kletsen of val je na een pint of drie 

van je stoel van zattigheid, ga dan wat dansen. 

Kom niet meer van die dansvloer af, laat je ma-

dam alle hoeken van de dansvloer zien en leef 

je eens voor de volle honderd procent uit. Want 

in het dagelijks leven kan je geen twee minuten 

stilzitten, dus grijp die kans en dans je ADHD 

eens uit je lijf!

Put on your shoes!
Oei, probleem nummer drie. Sierlijk dansen 

vereist enige vorm van lenigheid alsook enige 

notie van het zich weten bewegen in een ruim-

te. En ja hoor: ook op dit vlak heb ik een man-

kement. Zo heb ik wat last van hoogtevrees. 

Zolang ik me ergens aan kan vasthouden, is er 

niet veel aan de hand. Neem echter die houvast 

– die strohalm die maar nodig is – weg en dan 

maak ik plots de roterende beweging van onze 

aarde in 4G mee. En ben ik de hoogte al een 

beetje gewend, komt er een volgend probleem 

om de hoek loeren: ik vergeet dat ik op een lad-

der op een stelling sta. Zo ben ik al verscheide-

ne keren met verfpot, rol en heel de ‘bataklang’ 

weer op de aarde beland. Dyspraxie waarschijn-

lijk. Of tegenwoordig DCD. Den Boelen van het 

CLB zal daar wel een zeer wetenschappelijke 

omschrijving voor kunnen geven, ik hou het 

echter op “een geleerd woord om te zeggen dat 

iemand in hoge mate onhandig is”.

Gevolg: nen echten danseur was ik niet, ben 

ik niet en zal ik nooit worden. Genetisch be-

paald? Ik denk het niet. Nu kan ik me grootva-

der Schack moeilijk als de Michael Jackson van 

de late negentiende eeuw voorstellen, maar 

van mijn pepé Verhille heb ik een ander beeld. 

Ik denk dat die – naast het lusten van meer dan 

één biertje – mijn pitte Madeleine op de dans-

vloer veroverd heeft. Pepé Verhille was indertijd 

‘een schoon manneken’ – op zijn vijftiende al in 

het eerste elftal van RAC Excelsior – een derde-

klasser, dus ook in de golden twenties succes bij 

’t vrouwvolk verzekerd. 

Scoorde in de wedstrijd waarin zijn verloofde 

(mijn latere ‘pit’, typisch Sint-Niklaas voor ‘doop-

meter’) voor het eerst kwam kijken een goal of 

drie vooraleer afgevoerd te worden met een 

kwetsuur die zijn steile carrière om zeep hielp. 

Kan het echter heroïscher? Wat moet ne man 

nog meer doen om een vrouw te veroveren? 

En zoals het in de golden twenties het geval 

was, zal de kwetsuur snel weggespoeld zijn met 

enige struise 33-ers en een paar charlestons in 

een Sint-Niklase danszaal. Maar buiten een goeie 

swing had hij blijkbaar nog wat meer in de heu-

pen, want na de trouwpartij in december 1929 

werd mijn moeder in maart 1930 geboren. Maar 

ja, vroeger was ’t beter hé, dan deden de men-

sen niet van die dinges voor het huwelijk. Nu is 

mijn moeder met haar amper anderhalve meter 

niet groot van stuk en staat er haar op haar 84ste 

misschien nog een inhaalbeweging qua groei te 

wachten, maar een driemaander? Maar kom, dat 

is ondertussen meer dan tachtig jaar geleden, 

kunnen we ons daar nog iets bij voorstellen? Dat 

was amper tien jaar na het eind van de Great War, 

hé mannekens. Ze zijn allebei te vroeg uit mijn 

gezichtsveld verdwenen, maar zoals ik ze heb 

gekend, was dat nog echt liefde totterdood en 

uitte zich dat ook op de dansvloer, getuige het 

zwartwitfilmpje dat nog bestaat van de trouw-

partij van mijn tante en oom in 1957.

Een zwoel dansende Schack?
Iets dichter bij het heden ligt het verleden van 

vader Schack. Was niet vies van een dansken te 

placeren. Heeft met zijn Maria meer dan eens het 

danspaleis ‘Rubens’ in de Ankerstraat aangedaan 

begin de fifties. Kort na die andere oorlog dus. Zij: 

een jonge frisse meid van amper 20. Ik heb nog 

een foto waarop ze poseert in zelfgemaakte out-

fit in de naaischool. Geen mis ding zulle. Hij: een 

dandy van een jaar of vier ouder. Steeds in maat-

pak: col en plastrong. Golvend haar naar achter 

gekamd. Onberispelijk tot in het kleinste detail. 

Tot zelfs de veters verstopt in de schoenen. Veel 

overuren kloppen in de drukkerij, maar toch re-

gelmatig, zelfs tijdens weekdagen, gesignaleerd 

met zijn Maria in de Rubens, de discotheek van 

de fifties. Nooit stoeferig over gedaan, wel vol 

bewondering over de danskunsten van leeftijds-

genoten. Maar toch: als beiden al kwieke zeven-

NIET MEER WEG TE DENKEN

De dansende trezekes
Je kan veel over mij zeggen, maar niet dat ik een feestvarken ben. Dat is ooit in een heel ver verleden anders 
geweest, maar met het schrijden der jaren is daar wel verandering in gekomen. 
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tigers waren, kon je merken dat dat gevoel voor 

ritme oké zat. Walsen als de besten. En zelfs een 

tango. Man, man, man, een sensueel zwoel dan-

sende Schack, waar ga je dat schrijven?

Koppelfeestjes
Hun drie zoons is het anders vergaan. De tijd 

van de ballrooms was in de seventies definitief 

voorbij. De TD’s waren als uit het niets versche-

nen: thé-dansants waarbij oorspronkelijk thee 

werd gedronken (om in de stemming te komen 

een matige start, niet?) en wat werd gedanst. 

Zeer vaak onder het toeziend oog van aanwezi-

ge mama’s of hun ongetrouwde overjaarse zus-

sen. Vooral afstand houden was de boodschap. 

Tenzij toenaderingspogingen werden onder-

nomen tussen een toekomstig ‘droomkoppel’. 

Want zo waren die TD’s ontstaan: koppelfeestjes 

van wat zich de betere mensen noemde. Waren 

wij als bewoners van wat nu niet bepaald de 

meest residentiële wijk van Sint-Niklaas kon ge-

noemd worden uiteraard niet bij. Eens de doch-

ter van een fabrikant wat te dicht tegen uwe gi-

let trekken tijdens een slow was al bijna genoeg 

voor een groot artikel in ‘Het Vrije Waasland’.

Toch vond de jeugd snel een alternatieve uit-

laatklep: de klasfuiven. Zijn wat jaren in de mode 

geweest, niettegenstaande de vele moralise-

rende preken van schooldirecteurs toen. Want 

ja, de dansstijl was er wat losser en wilder op ge-

worden en het bierverbruik was navenant. Waar 

moest het met onze jeugd naartoe? De redding 

voor allen kwam van over de grens: af en toe en 

na een tijdje wel vaker dan af en toe werd een 

klasfuif verstoord door een bende amokmaken-

de Hollanders die hun agressie tijdens het week-

end kwamen kanaliseren in Sint-Niklaas. Lees: 

stoelen en tafels kapotslaan en een puberaal 

voorste haantje wat toeken op zijn bakkes ver-

kopen. Het leek wel een terugkeer naar vroege-

re eeuwen waarbij telkens weer rellen ontston-

den op kermissen: messentrekkende Stekenaars. 

“Mijn pree en mijn mes” en met een groepje zak-

ten ze af naar plaatselijke bierfestijnen en pen-

senkermissen. “Marie, doet de blaffeturen dicht, 

want ze zijn daar”. Nu kwamen de agressors dus 

van iets noordelijker en spraken een andere taal.

Al bij al zag iedereen snel in dat het er eigenlijk 

wel wat rustiger mocht aan toegaan. Degenen 

die graag dansten of hun stijl wensten te per-

fectioneren gingen naar de dansschool. Wals, 

tango, jive, quickstep – toen dat nog geen lami-

naat was – alles kon je daar leren. Voor de zesde-

jaars van de humaniora’s van Sint-Niklaas. Mijn 

madam is daar naartoe geweest. Ze heeft er 

nog met Tom Lanoye over de vloer gezweefd. 

Zij kan dus wel dansen. Een vedette? Ik denk 

het niet. Laten we het gewoon bij stevige mid-

delmaat houden. Daar zie, de criticus. Dat is wel 

gemakkelijk hé, kritiek geven op andere mensen 

en er zelfs niet van bakken. Waarom heb jij dan 

niet zelf dansschool gevolgd? Awel, ik zal u dat 

eens uitleggen.

Tegen mijn gilet
Uiteraard hadden pa en ma Schack al snel in de 

mot dat geen van hun drie nakomelingen hun 

niveau (lees: ook maar enig niveau) zou halen. 

Nu is een dansvloer in de regel wel glad, maar 

als een van de kinderen al aan het struikelen gaat 

bij de minste oneffenheid van een voetpad, dan 

weet je dat er tussen je kroost vast geen Fred 

Astaire tussen zit. Maar zelfs mocht dat het ge-

val geweest zijn: een danscursus voor iemand 

van de Watermolendreef? De straat van de dove 

Magriet, de lange Magriet, ’t pompierken, de bus-

kesmannen, de bruine en de zotte Lea? Als die er 

weet van hadden gekregen dat een van ons naar 

de dansles ging, ze zouden ook rap gedacht (en 

nog rapper gezegd) hebben “amai, die kleine 

Maria met haar kinderen in de dansschool, die 

krijgen dat daar ook hoog in hun bol”.

Dus geen danscursus voor mij en bijgevolg 

moet mijn madam met lede ogen toezien dat 

haar veroveraar op feestjes op zijn stoel geplakt 

blijft als was er lijm aan zijn broek. En als hij zich 

al eens op de dansvloer waagt – uiteraard na 

het struikelen over een paar stoelen en een sa-

coche die weer in de weg staan – dan lijkt het 

wel of er ook lijm aan zijn schoenen kleeft. Nee, 

laat hem dan maar liever wat zitten jaknikken en 

enkele spaarzame pintjes drinken.

En toch. Voor een dans of twee kon ze me vroe-

ger nog wel warm krijgen (voor wat anders ook 

wel. Hela, ga je nu stoppen met die zever, vies 

oud ventje). Ne slow en den bamba. Is er iets 

Vlaamser dan den bamba, de kuskesdans? Die 

maakt deel uit van ons cultureel erfgoed, die is 

bijna beschermd door de Unesco. De polonaise 

kon ik ook nog aan, alhoewel minder geschikt 

gezien mijn lengte – leg je handen maar eens 

op de schouders van een voorganger die een 

halve meter groter is. En ne slow, daar kon ik 

me wel in vinden. Geen vettigheden met over-

dreven innig zoenen of andere vetzakkerij zoals 

beide handen op de kont van uw partner. Nee, 

gewoon eens dicht tegen uw gilet trekken. En 

met uw eigen madam hé. Ook hierin ben ik re-

delijk fundamentalistisch: geen intimiteiten met 

andere madammen.

De houding van  
de kroonkraanvogel
Maar na wat andere danspartijen met mijn ma-

dam kwamen er kinderen. De dochter was lenig 

genoeg. Een springbeen. Kon geen vijf minuten 

stilstaan. Haar broers hebben meer weg van 

hun vader: laat die maar zitten op een feest. Ver-

andering in de dansfactor van het gezin kwam 

er met de komst van de Rwandese adoptiekin-

deren. Bij de komst van de eerst twee – noch-

tans jongens – merkten we het verschil al: ze 

waren niet bepaald leniger dan de doorsnee 

Vlaamse jeugd, maar hun gevoel voor ritme 

was zoveel groter. En vooral de soepelheid in de 

gewrichten viel op. Waar die van ons wel eens 

droog staan, lijken die van hen constant geolied 

te worden. En toen kwamen er nog twee zussen 

bij. Dat was nog wat anders natuurlijk. Die wa-

ren bij aankomst tien en zes en konden op hun 

tweeën een dansshow van een kleine drie kwar-

tier brengen. Met passende Rwandese liedjes. 

We mochten niet kijken – dat was iets van hen 

alleen dat ze met niemand wilden delen – maar 

ze leefden er zich enorm in uit. De show vereiste 

blijkbaar verschillende vrouwenrollen, want op 

een bepaald moment werden de speelpoppen 

als Afrikaanse baby’s met een badhanddoek 

op de rug vastgemaakt. Waarna het spektakel 

hernam. In de typische Rwandese dansstijl: de 

houding van de kroonkraanvogel: de handen 

vooruit, de kont achteruit en laat de benen de 

rest van het werk maar doen. Laat dat een blan-

ke vrouw doen en je ligt in een deuk van het la-

<<<
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chen, maar bij een zwarte vrouw wordt dat op-

eens een wonderbaarlijk sierlijke dansstijl.

Het duurde echter geen maanden vooraleer ze 

waren afgekickt van hun thuisland en dus ver-

dween ook de dansshow in de mist van de ge-

schiedenis van hun grijze Rwandese jeugd. Ze 

begonnen vrij snel te verwestersen en genoten 

met volle teugen van onze westerse muziek en 

de bijhorende danspasjes.

Clapaja
We woonden al in de Breedstraat toen ons 

eigen oudste wit product in een humaniora-

school moest worden ingeschreven. Voorwaar 

geen gemakkelijke zoektocht, want het ge-

mengd onderwijs in het secundair moest nog 

worden uitgevonden. De juffrouw kennende 

zou het wel eens een hele klus kunnen wor-

den. Dan maar begonnen bij de dichtstbijzijnde 

school: Berkenboom. 

Openschooldag 1994. Ik had me al voorbereid 

op een middagje palaveren en slenteren en nog 

eens gaan bekijken en herbekijken van het klein-

ste hoekje van die school. Aan de ingang van de 

school werd verwezen naar een gastoptreden 

van dansgroep ‘Clapaja’ in een of andere ruimte 

van Berkenboom. We waren er juist op tijd voor. 

Ja, dat wou ze wel zien. Ik vond het eerlijk gezegd 

‘gene vetten’. Er was wat gekronkel van licha-

men van jonge deernen en het spektakel werd 

voornamelijk bijgewoond door pubers van het 

andere kunnen die eens op een legale manier 

kwamen kijken welk vlees er zoal in de jazzdans-

kuip te vinden was. Op dochterlief had het blijk-

baar een onuitwisbare indruk gemaakt. Of we 

nog naar dit of dat volgens mij interessant lokaal 

gingen kijken? Een klasje van het eerste jaar? Een 

wetenschapslokaal? Neen, allemaal niet meer 

nodig. Haar besluit stond al vast: het zou Berken-

boom worden. Niks geen lokalen meer bekijken. 

Zelfs de straat niet meer oversteken. Fiets op en 

terug naar de Breedstraat. Want een school waar 

plaats was voor gedans, dat moest wel een goeie 

school zijn. Ik kon het niet in dat jong koppeken 

steken dat dat eigenlijk geen dansgezelschap 

van de school was, maar het was al boter aan de 

galg. Het moest en zou die school worden. Zo zie 

je maar: schoolkeuze is vaak gewoon een emo-

tionele keuze en slechts zelden rationeel. Ik wil 

naar die school omdat er kan gevoetbald worden 

op de speelplaats, of omdat ‘ze’ zeggen dat het 

een strenge school is en dat is goed voor mij (ja, 

hallo, masochistje soms?) of omdat de mensen er 

vriendelijk zijn (die ene openschooldag, ja, maar 

daarna?)

Het Zwanenmeer
En toen Linda Maes, de eega van de huidige 

voorzitter van ons schoolbestuur op een 

mosselfestijn op school bij mijn dochters Cla-

paja de hemel inprees, was er geen houden 

meer aan. Judith tapdans, Jocelyne klassiek en 

Kwizera nog een ander merk en dan alle drie 

nog eens jazzdans. Wist ik meteen waarvoor ik 

les ging geven. Al een geluk dat het maar schuin 

tegenover de deur was, want had ik de dochters 

moeten brengen en halen, had het me niet al-

leen een auto gekost, maar had ik simpelweg 

geen tijd meer voor school gehad. Jocelyne 

spande wel de kroon: die heeft daar een paar 

jaren bijna ingewoond. Af en toe kwam die nog 

eens thuis. Pre-keurgroep, company, vakantie-

lessen, optredens, Stadsschouwburg, Brussel, 

Leuven, Blankenberge. Het kon niet op. Voor-

waar een harde noot om kraken voor een vader 

die echt de linker- niet van de rechtervoet weet 

te onderscheiden. Nu moet ik toegeven: die 

mensen van Clapaja zijn jaren later nog altijd 

vriendelijk tegen mij. Dat zal wel! Op een be-

paald moment betaalde ik in mijn eentje zowat 

de huur van hun zaal, denk ik.

Alhoewel dansleek, leek het mij toch de vaderlij-

ke plicht een optreden van Clapaja bij te wonen. 

Het deed me eerlijk gezegd deugd dat het (naar 

mijn bescheiden dansmening) niet allemaal 

grote vedetten waren die daar het podium met 

hun balletschoentjes kwamen gladschuren. Er 

waren jongedames bij die hun ranke lichaam in 

allerlei sensuele (voor mijn toch) bochten kon-

den wringen. Er waren toch ook jonge en vooral 

heel wat rijpere vrouwen bij (die wel graag voor 

jongedame doorgingen maar wiens hespenrol-

letjes toch van een meer dan behoorlijk laagje 

zwoerd waren voorzien) die zowat de sierlijk-

heid van een Brabants trekpaard hadden en 

met wie zelfs ik me qua souplesse kon meten. 

Respect: zij durven het aan zich op een podium 

voor een ruim publiek te tonen; aan mij zou je 

het niet moeten vragen (of ’t moest voor een 

komische act zijn – onbedoeld komisch dan).

Nu betekende dat optreden nog niet het einde 

van mijn martelgang. En een beetje masochist 

zijnde, heb ik het nog zelf gezocht ook. In de 

Antwerpse Stadsschouwburg liep halfweg de 

nineties ‘Het Zwanenmeer’ van Tsjaikovski (niet 

te verwarren met ‘Trickovski’ – een van de ster-

ren van Waasland-Beveren die ons dankzij een 

fenomenaal doelpunt op weg zette naar een tij-

delijk verlengd verblijf in eerste klasse), gebracht 

door het nationaal ballet van Tatarstan. Als bra-

ve vader gedacht dat dat iets voor dochter Joce-

lyne moest zijn, trokken we dus ons getweeën 

naar Antwerpen op een herfstige zondagavond.

Dat was natuurlijk andere kak. De prijs van een 

kaartje viel wel dik tegen (kan ik zelfs nog heden 

ten dage een abonnement voor WB van kopen 

en dan ben ik verzekerd van een topact om 

de twee weken) maar voor de rest was dat al-

lemaal àf. Jonge Russinnen die als ranke hindes 

over het podium zweefden. Een gelid van poses 

met benen waarop je een waterpas kon leggen; 

pointes die eenzelfde ritme tokkelden. Kortom: 

geen foutje te bespeuren. Toch niet in mijn 

ogen. Die leken geen inspanning te moeten 

doen. Mijn dochter snapte het: zij ging wijselijk 

blijven dansen bij Clapaja. Het verschil tussen 

provinciaal voetbal en Champions League was 

ook plots voor haar duidelijk.

Iets tegen provinciaal voetbal, stijve hark? Hele-

maal niet, want net als de Champions League is 

dat soort dans er soms dik over. 

Dansen? ’t Is niks voor mij, maar het houdt men-

sen in beweging, het is dus sport en dus moet 

het wel gezond zijn. Als je er zoals in alles, maar 

niet in overdrijft. Het blijft natuurlijk iets voor 

vrouwen. Er zijn mannen die dat modern ‘ge-

dans’ ook graag en bewonderenswaardig goed 

doen, maar het blijft zoals in het voetbal. Daar 

zijn ook dames die regelmatig de shoes aanbin-

den (met of zonder sleehak, met of zonder rode 

zool – een Louboutin Rio of zoiets – stop met 

zeveren, oude macho), maar dat blijft toch voor-

namelijk een mannenzaak.

Voetbalhoogtijdagen lijken 
voorbij
Nu, dat voetbal was dan ook een mannenzaak 

in ’t College. De tijd ligt nog niet zo ver achter 

ons dat de helft van onze eerstejaars aange-

sloten was bij een voetbalploeg (gaande van 
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semiprofessioneel tot “zijn de koeien al van het 

terrein?”). En de kers op de taart was dan natuur-

lijk de strijd om de beker van het eerste jaar op 

een vaak zonovergoten woensdagnamiddag op 

de terreinen van wat nu Sportkring Sint-Niklaas 

moet voorstellen. De bekerwinnaars dwongen 

respect af op de speelplaats: die wisten toen al 

dat België stilaan te klein voor hen aan het wor-

den was en dat een buitenlandse transfer er zat 

aan te komen. 

Maar plots werden we gemengd en diende 

met het andere geslacht ten volle rekening ge-

houden. We bleven echter voetballen en hier 

en daar was er zelfs een jongedame die op het 

veld meer dan haar mannetje stond. Er was er 

zelfs eentje dat zich ook niet te schoon vond 

om beenharde tackles met voorwaar een pre-

Ruytinxgehalte uit te voeren op de speelplaats. 

En niemand die het live meemaakte zal het oe-

verloze verdriet van ene Valentina vergeten na 

haar gemiste penalty na de scoreloze finale van 

zowat tien jaar geleden.

Maar stilaan veranderde de scene: meer en 

meer meisjes vonden de weg naar het College 

en jongens gingen plots meer tennissen, hoc-

keyen en zelfs – godbetert – krachtbal kwam 

even in beeld. De strijd om de voetbalbeker 

eind mei werd zowaar een troosteloze bedoe-

ning. Hier en daar werd wel een grietje gevon-

den dat zich tijdelijk als doelpaal of in-de-weg 

wilde uiten, maar gaandeweg zakten zowel het 

niveau als de interesse in die mate dat met spijt 

in ’t hart afscheid moest genomen worden van 

vele heroïsche veldslagen in het verre Nieuw-

kerken. De jongens die het konden en wilden, 

bleven hun gading vinden op de speelplaats 

tijdens de middagpauze, maar er groeide stilaan 

een feministisch probleem. “En wij dan?”, klonk 

het meisjeskoor.

Let’s dance
Luc Pierssens en Myriam Van Goethem hadden 

het als eersten in de mot, zagen dat er een pro-

bleem aan het groeien was. En wie die twee een 

beetje kent, weet dat er dan een snelle ingreep 

volgt. Er werden wat leerlingen van de hogere ja-

ren aangesproken en zie: er ontstond zowaar een 

dansgroep. Wie had dat een kleine 200 jaar gele-

den durven voorspellen? Middagpauzes werden 

gevuld met heupgewieg, geshake van allerlei 

vrouwelijke lichaamsdelen die zich daartoe lenen 

en vooral bekommernis om het vinden van een 

cd-speler en de sleutel van de turnzaal. En op de 

openschooldagen een optreden in de Feestzaal. 

Geen groots opzet, maar groots in pedagogische 

kwaliteit: door en voor leerlingen.

Maar jonk volk vraagt jonk volk. Wij zijn erg jong 

van geest, maar het was voor onze meisjes wel 

een zegen dat er plots heel veel vrouwelijke col-

lega’s hun intrede maakten op onze school. We 

hadden ook wel semi-professionele Ingrid, maar 

samen met Luc en Myriam stoomden die in de 

beginjaren van Skairo toch al op de halve eeuw 

af. Niet bepaald de gemiddelde leeftijd van de 

prima ballerina’s, dacht ik zo als leek. En pas op: 

uiteraard staan die nog hun mannetje (Ingrid 

kwam dansinitiatie geven op de sportdag van 

onze eerstjaars en toen die snotters vernamen 

dat die slechts twee jaar jonger is dan ik, zag 

ik hen denken: amai, en die Schack loopt bijna 

achter een rollator), maar toch: leerlingen van 

vandaag, het is een andere generatie, het zijn 

onze kinderen, wat zeg ik, het zijn bijna onze 

kleinkinderen.

Dus kwam Skairo in handen van Kirsten, Leen, 

Annelies, An, Ilse, Erika, Nele en noem ze verder 

allemaal maar op. Het mondde uit in meer op-

tredens in de feestzaal: uiteraard snel uitverkocht, 

vooral warm in de zaal, omkleden in de ontmoe-

tingsruimte, pointes en kledij overal, jongeman-

nen die vooral op afstand moesten worden ge-

houden en op wie streng werd toegezien en een 

ongezellige bar in de sporthal. Beetje amateuris-

tisch, maar dat kan geen kwaad: ge moet uwe 

nek niet van in ’t begin opblazen.

Zijn die bovenvermelde dames supervedetten? 

Hebben die een balletverleden in binnen- en 

buitenland? Stonden die ooit in het Bolsjoi in 

Moskou? Ik denk het niet. Maar het is zoals in 

elke sport: je hoeft geen caps als nationale held 

te hebben om als trainer te slagen. Je hoeft er 

zelfs geen diploma voor te hebben. Je moet 

vooral een prima motivator zijn, niet teveel bo-

ven je spelers staan en niet te vaak tussen hen. 

Gezag uitstralen, dat wel. Maar ze te allen tijde 

verdedigen. En veel krediet geven. Vooral op 

training. Toelaten dat er al eens te veel lawaai 

in de gang aan de turnzaal is, dat een cd-speler 

niet onmiddellijk weer in de juiste kast belandt, 

dat er eens een danseresje afhaakt, dat er kritiek 

komt van collega’s. Maar weten dat je coacht 

met vriendinnen die hard kunnen zijn voor me-

kaar maar met een groot hart (redelijk melig, hé 

Schack). En in de goeie flow zitten. Want van 

één optreden kwamen er al snel twee. En een 

derde op de openschooldag. Want we kunnen 

meer dan alleen maar slim zijn.

Skairo is een begrip
En de feestzaal werd te klein. Iets groter zoeken. 

Liefst vlakbij. Stadsschouwburg dan maar? Zijde-

gijzot? Gaat dat wel lukken? Stress, ongelooflijk 

veel zenuwen, maar het was geen verrassing 

toen ook dat weer lukte: met de juiste coaching 

konden ook de kleinste problemen worden op-

gelost.

Skairo is een begrip geworden. Op dezelfde 

hoogte als pakweg inhaallessen, klassenraden, 

examens. Skairo hoort gewoon bij onze school. 

Met hulp van veel collega’s, maar zeker dankzij 

het niet aflatende enthousiasme van de jon-

gere en ook iets oudere dames uit ons korps. En 

vooral door onze stilaan talloze leerling-choreo-

grafen en danseressen en zelfs dansers. 

En ook dit jaar was het er weer ‘boenk op’: drie 

voorstellingen in de Stadsschouwburg. Online 

uitverkocht binnen het kwartier. Werchterni-

veau. Succes verdien je. Elke dag opnieuw. De 

dansende trezekes? Ze zijn simpelweg niet meer 

weg te denken uit onze school. 

Over 200 jaar zal men met andere ogen de oude 

schoolfoto’s bekijken. Men zal ongetwijfeld wat 

lacherig doen over foto’s uit de nineties. “Kijk 

hier, dan was er zelfs nog geen Skairo op ’t Col-

lege”. Het kan snel gaan in een mensenleven. Ik 

word het ’s morgens ook meer en meer gewaar 

bij het opstaan en het uit bed tuimelen. 

Dansen? ’t Zal niet meer voor deze jongen zijn. 

Laat hem maar wat aan de kassa bij Skairo zitten 

dan. En hou hem goed in de gaten, want in de 

Stadsschouwburg zijn dat nogal hoge stoelen. 

Ge weet maar nooit...
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Onze collegetandem maakte deel uit van een 

mediadriehoek van de Damiaanactie. Samen 

met twee andere tandems en een cameraploeg 

van TV-Oost bezochten ze medewerkers en pa-

tiënten van de Damiaanactie op het terrein. Het 

werd een beklijvende en inspirerende ervaring.

Van hun reis brachten ze een getuigenis voor alle 

leerlingen van de school. TV-Oost zorgde voor 

boeiende reportages in de week die voorafging 

aan de campagneweek. Leerlingen verkoch-

ten massaal stiftenetuis; op zaterdag 26 januari  

gingen een honderdtal SJKS-leerlingen stiften 

verkopen aan de ingang van de warenhuizen in 

Sint-Niklaas, Sint-Gillis, Temse en Stekene. 

De leerlingenraad van de 3de graad verkocht cho-

comelk en door de leerkrachten gebakken cake 

ten voordele van de Damiaanactie. 2MWa bracht 

500 broodjes met een hamburger aan de man.

Op 8 februari trotseerden 9 personeelsleden en 

27 leerlingen weer en wind en pelgrimeerden 

van Sint-Niklaas naar Tremelo (ruim 50 kilome-

ter). In de manenblussersstad werd gepauzeerd; 

daarna volgden nog 17 lange kilometers naar 

het geboortedorp van de beroemdste Belg.

Duivel-doet-al leraar Patrick Braem zorgde voor 

een meer dan levensgrote Damiaanfiguur. De 

SJKS-Damiaan is al voor een groot gedeelte in-

gekleurd: 807 levens werden gered (€ 32.280!). 

Op 8 mei werd de SJKS-Damiaan (in de gang 

rond de Calfac) onthuld; een verantwoordelijke 

van de Damiaanactie reikte bij die gelegenheid 

een dankoorkonde uit aan onze school. Volgend 

schooljaar willen we ons vooropgestelde doel 

bereiken (overschrijden...): iedere leerling, ieder 

personeelslid redt één leven. De onthulling op 

8 mei sloot de Damiaanactiecampagne op onze 

school voor dit schooljaar af.

Beste lezer, u merkt het, de Damiaanactie leefde-

leeft op school. Leerlingen en personeelsleden 

maakten het verschil en redden vele levens. 

Dank aan elkeen die op een of andere wijze 

haar/zijn steentje bijdroeg tot het welslagen van 

deze solidariteitsactie.

DVR

2014 WAS TOPJAAR VOOR SJKS-DAMIAANACTIE

807 levens gered!
De campagne van de Damiaanactie dit schooljaar was een echte voltreffer. Eind september gingen  
Jonathan Beyaert, leraar, en Pieter Jan Volkaert, leerling 5LWIa, samen op pad naar Zuid-India. Het begin van  
een hernieuwde intense inspanning om de Damiaanactie meer slagkracht te geven.
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Geen gesloten deur omdat hij niet graag meer lesgeeft, maar omdat hij 

nog zoveel andere dingen wil doen. Tijd dus voor twee jaar TBS en dan 

het welverdiende pensioen. We blikken met plezier terug op een gevulde 

carrière, aangevuld met appels, foto’s, gemotoriseerde tweewielers, barri-

cades en longitudinale onderzoeken.

Leerling op het College
Het internenleven was strenger, veel meer geregeld en afgelijnd dan nu 

het geval is. De school beheerste je leven veel meer. Geen mp3-spelers,  

radio’s, internet, gsm, dus heel weinig communicatie met de buitenwereld. 

Brieven versturen of meegeven met externen was de enige mogelijkheid. 

Op maandag ‘s morgens toekomen en zaterdagmiddag na de biechtstudie 

naar huis. Wij vonden toen dat de school een gevangenis was, vandaar de 

benaming ‘’t kot’ Die naam is helemaal verdwenen. Na drie jaar internaat heb 

ik mij ‘vrij’ gevochten en is mijn echte leven begonnen. De jeugdbeweging 

KLJ heeft daar een grote rol in gespeeld. Thuis hadden wij een zaak, een 

boomkwekerij. Vanaf mijn tiende moest ik meehelpen tijdens alle vakanties. 

Naar school gaan was eigenlijk de vakantie voor mij. 

Terugkeer als leerkracht wiskunde 
Na vier jaar wiskunde in Leuven en een jaartje werken bij de gemeente 

Beveren, kreeg ik de kans om wiskundeleerkracht Jeannine Van Hese vier 

maanden te vervangen vanaf 1 september 1979. Ik gaf toen wiskunde in 

4 klassen van het vierde jaar. Eén leerling herinner ik me nog zeer goed: 

Fernand of Ferre Grignard, de zoon van de echte Ferre.

Vanaf 1980 kon ik in een open loopbaan beginnen: vijf uur in ’t College, 

acht uur in de Heilige Familie en zes uur in het avondonderwijs van LBC. 

Na enkele jaren werden het acht uur wiskunde in SJKS.

In 1982 heb ik eens drie weken aan Jan Verheyen les gegeven. In ’85 aan 

Tim Pauwels, de latere VRT-journalist. In de Heilige Familie aan Els De 

Schepper en Kristel van K3.

Ten slotte op één school 
Was het anders om in de Heilige Familie les te geven in vergelijking 

met het vertrouwde College?

Wij zijn het misschien vergeten, maar ’t College was een jongensschool en 

(dus?) strenger. De personeelsleden waren pastoor of mannelijke leek. De 

eerste vrouwelijke leerkrachten (nvdr. Christine Dejonghe!) zijn hier eind 

jaren ’70 ontdekt. De Heilige Familie was toen een meisjesschool met een 

erg familiaire omgang tussen leerlingen en leerkrachten en met veel meer 

vrouwelijke collega’s.

Het College was mijn vertrouwde school, waar ik veel leerkrachten kende 

en daarom wou ik hier ook blijven lesgeven. Ik had echter meer uren in de 

Heilige Familie, de sfeer was goed en de toenmalige directeur Willy Goos-

sens, was een oud-leerkracht wiskunde. Bovendien waren de twee scho-

len op loopafstand van mekaar. Na een tijdje kon ik beide scholen moeilijk 

missen.

Samengevat: hier mannelijk en streng; ginds vrouwelijk en milder. Stilaan is 

in ’t College ook een veel menselijker houding gekomen. ’t Is nu absoluut 

geen ‘kot’ meer. Uiteindelijk hakte ik in september 2005 de knoop door en 

koos ik voor een fulltime opdracht in SJKS. Ik was het moe om vaak vier 

keer per dag van de ene naar de andere school te moeten lopen. 

Je gaf graag 3 en 4 u wiskunde. Traditiegetrouw zijn dit toch de 

leerlingen die niet echt staan te springen voor een lesje wiskunde? 

Was de uitdaging wel groot genoeg?

Het is inderdaad moeilijker om leerlingen die 3 of 4 uur wiskunde volgen, 

te motiveren. Ik heb wel vele jaren in het 4de jaar 5 uur of 6 uur wiskunde 

gegeven. Ook 6 uur in het 5de jaar. Qua interesse voor het vak is dat glo-

baal een verschil. Ik heb altijd geprobeerd enthousiast les te geven, of dat 

nu voor de 3 of voor de 6 uur was. 

En weet je wat het verschil is tussen wiskunde en natuurkunde? Bij wiskun-

de moet je juist zijn, bij natuurkunde moet je weten hoeveel je (maximaal) 

fout kunt zijn...

MET PENSIOEN: WISKUNDELERAAR GILBERT CANT

Naar school gaan was vakantie voor mij!
Vanaf september 1968, mei dus op een haar na missend, liep Gilbert Cant rond op onze school als leerling.  
Zijn ouders hadden in Haasdonk een zaak en zodoende – zoals hij het zélf lachend zegt – waren de leeromstandig-
heden op school vermoedelijk beter, zodat hij net als zijn drie broers op het internaat verbleef. Nu, bijna een 
halve eeuw later, sluit hij – beroepshalve althans – de collegedeur achter zich. 
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Apple forever
Fruit is natuurlijk gezond. Vanwaar je passie voor Apple?

Mijn eerste computer kostte in 1988 70 000 BEF (1750 Euro), een Philips zon-

der harde schijf met 2 floppy disks en MS-DOS erop. Ik kon 1 jaar later een 

tweedehandse Macintosh kopen, een MACplus met een harde schijf van 

20 Mb en met het muisgestuurde apple-systeem 6 erop en met de WORD 

versie 3. Dat was een reusachtig verschil met MS-DOS en copy*.* a: b:!

Sindsdien werk ik bijna uitsluitend met Apple. In de jaren ‘90 was de uitwis-

seling met andere systemen lastiger, maar nu is dit grotendeels opgelost. Ik 

koop steeds tweedehandstoestellen. Na 4 jaar betaal je ongeveer 600 euro 

voor een toestel dat nieuw 2 à 3.000 euro kost. Meestel werk ik er dan nog 

5 jaar mee. Ik sta zeker niet in de rij als er een nieuw hebbeding uitkomt. 

Vooral qua gebruik vind ik het Apple systeem (OSX) veel interessanter. 

Heel wat jaren geleden interviewde ik jou i.v.m. een longitudinaal 

onderzoek waaraan jij deelneemt. Hoe zit deze vork precies aan  

de steel?

Dit is een onderzoek over de fysieke toestand van mensen gedurende vele 

jaren. Ik ben één van diegenen die men reeds volgt vanaf hun twaalfde 

jaar en dat heeft zelfs met onze school te maken. In 1968 is men gestart 

met het onderzoeken van ongeveer 500 Vlaamse twaalfjarige leerlingen. 

Ook een 50-tal leerlingen van het College zaten in de onderzoeksgroep. 

Zes jaar na elkaar moesten we dezelfde fysieke proeven doen en ook ons 

lichaam laten meten. Dat stopte toen we 18 jaar werden.

Na een tussenpauze van 12 jaar is dat onderzoekswerk verder gezet, maar 

vanaf dan vijfjaarlijks. Er zijn enkele proeven bijgekomen, andere werden 

stopgezet. Vervelend zijn de vragenlijsten die ingevuld moeten worden 

over onze leef- en eetgewoonten. Ik herinner me nog dat we een stokje 

zolang mogelijk op onze wijsvinger recht moesten houden, ons zo lang 

mogelijk aan een horizontale legger moesten hangen (de zin ervan ont-

gaat me nog steeds), de uithoudingsproef op de fiets, enz. Er was ook eens 

een test met een soort stappenteller, die we een hele week moesten aan-

houden, ook ’s nachts...

Amateurfotograaf?

Ik vind het boeiend om situaties te fotograferen op het juiste moment. 

Vooral kijken tot je iets merkwaardigs of moois ziet en dan plots ‘ingrijpen’. 

Als mensen spreken tegen mekaar of naar elkaar kijken of iets doen, op het 

gepaste moment klikken. Vlug handelen. Geen lang op voorhand geplan-

de foto’s maar plotse indrukken vastleggen. Zeker geen kunstfoto’s maken, 

maar foto’s van het juiste moment.

Hét spook... De Grote Ring 
We kennen je allemaal als groene jongen, vaak op de barricaden. 

Hoe sterk beheerst groen en milieubewustheid jouw leven?

Mei ’68 was pas voorbij. In het tweede jaar op het College (1970: het jaar 

van Plant een boom) voerden wij al maatschappelijke discussies over de 

consumptiemaatschappij, over de luchtvervuiling van de fabrieken, over 

de auto’s die vervuilden en mensen dood reden, over de fiets, .... 

Die aandacht is altijd gebleven. Als mens zijn wij met behulp van de tech-

niek vanaf vorige eeuw in staat de aarde te vernietigen of serieus toe te 

takelen. Ik hoor vaak: voor je kinderen moet je alles over hebben. Maar dan 

begrijp ik niet dat veel mensen ondertussen leven op een manier die het 

onze kleinkinderen en achterkleinkinderen zeer lastig kan maken. O.a. de 

klimaatopwarming is toch heel ernstig. Moeten we niet veel efficiënter le-

ven? De techniek gebruiken om het met minder te kunnen stellen? Ruim-

ten verwarmen waar de warmte zomaar verdwijnt door kieren, ramen, mu-

ren... is toch niet meer hedendaags? Tien jaar geleden waren begrippen 

als passiefwoning, balansventilatie helemaal niet gekend. Gelukkig is dat al 

veranderd. Als men onze manier van leven over 100 jaar zal beoordelen, 

zullen onze nazaten bulderen van het lachen. Je kan dat perfect vergelij-

ken met onze huidige visie op het rookgedrag in de jaren zestig. Roken 

werd dan zelfs als emancipatie ervaren!

Ik ben lid van vele verenigingen: de fietsersbond, ABLLO vzw (milieuvereni-

ging in het Waasland), Groen, FDME, Ademloos, en er zijn er nog.

Ik verzorg al 20 jaar de lay-out en coördinatie van het tijdschrift ‘’t groene 

waasland’. Om de twee maand moet er nieuw nummer verschijnen; een 

drukke bezigheid dus.

Ah, ja, ik zou het nog vergeten: de grote ring of moet ik daarover zwijgen? 

Zeer kort. Ik ben sinds 1976 bezig aan het ‘vechten’ tegen de aanleg van 

de grote ring in het Waasland. Wij hebben in 1988 een grote betoging ge-

organiseerd. Ik ben eens in De Zevende Dag gaan discussiëren met Ward 

Beysen, toenmalig minister. Die ring, die volgens bijna alle studies de Ant-

werpse files niet oplost, is er tot nu toe niet gekomen, maar regelmatig 

komt dat spook toch nog eens te voorschijn, zoals nu net voor de verkie-

zingen ook weer. Wanneer stopt die strijd definitief?

Kerncentrales zorgen voor afval dat tienduizenden jaren uiterst gevaarlijk 

blijft. Wij kunnen de volgende duizend generaties hiermee toch niet op-

zadelen? Efficiënter omgaan met energie, sneller ontwikkelen van alterna-

tieven die reeds bestaan en meer investeren in nieuwe technologie is de 

oplossing. Blijven kiezen voor kernenergie vertraagt dit proces!

Ik ben vanaf 1974 dan ook mee actief in “Kern-energie, nee bedankt!  

Zonne-energie, ja graag”.

Slimme (en erg snelle) fiets? 

Ik rijd met een ‘slimme’ fiets. In de jaren negentig was ik aan het dromen 

over een fiets, waarbij je constant een kleine extra duw zou kunnen krijgen 

met een elektrische motor en batterij. Eindelijk zag ik zo’n fiets in 2000 tij-
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dens een uitstap met ABLLO naar de ‘vzw de Boot’ in de Westhoek. Wij 

konden daar op zonnefietsen rijden! Dat waren de eerste elektrische fiet-

sen, waarbij de batterij werd opgeladen door zonnepanelen. Zonnefietsen 

dus. Fantastische ervaring! Ik heb me een jaar later zo’n fiets gekocht, een 

Flyer, waarmee ik nu nog rijd. De batterij is wel reeds enkele keren vervan-

gen. Het verbruik is nauwelijks één honderdste van het verbruik van een 

auto. Met de energie van drie keer met de auto naar school komen, kan ik 

heel het jaar elektrisch naar school fietsen. Als dat niet milieubewust is!

Pure natuur
Ik kom thuis en spring in mijn... 

Ik droomde ook al heel lang van een zwembad, maar die chloor en die 

blauwe kleur, vond ik niet gepast. En dan zie je ergens een andere moge-

lijkheid met een natuurlijke zuivering. Die vijver is er dus gekomen. Enkel 

die pomp moet draaien en die verbruikt energie. Maar misschien kan dat 

op termijn nog aangepast worden met behulp van een windmolen. 

En ja, Ik vind het heerlijk en gemakkelijk om alle ballast af te leggen. Daar-

na je afdrogen, even rusten of zonnen en je kan een poos verder. Geen 

vervelende natte zwembroek om je heen. Meer genieten met minder... 

En ik vind het trouwens verschrikkelijk dat mensen zich alleen maar mo-

gen laten zien als ze voldoen aan de maten van de modebladen. Een li-

chaam dat geleefd heeft, mag gezien worden.

Klussen in de Uppelink
En nu?

Ik zal zeker een aantal zaken missen: de contacten met leerkrachten, de 

omgang met leerlingen, de mogelijkheid om je mening te kunnen ge-

ven. Ik denk dat bij elke leerkracht er een enorme drang aanwezig is om 

een boodschap door te geven. Als leerkracht moet je ook al eens buiten 

de gewone leerstof kunnen gaan; spreken over waarmee je begaan bent 

in onze maatschappij. De leerlingen laten aanvoelen dat de wereld je 

ontroert. De voorbeeldfunctie van de leraar is dan ook belangrijk.

Ik laat komen wat komt, zeker het eerste jaar. De activiteiten in de ver-

schillende verenigingen kunnen misschien wat opgedreven worden.

Ik heb nog veel werk aan mijn huis en in de tuin. De laatste jaren heb ik 

dat wat verwaarloosd.

Wat hoop ik zeker meer te doen? Fietsen, wandelen, reizen, genieten 

(sauna, zwemmen, ...). 

Ik denk er soms aan om – als het hier winter is – eens een drietal maan-

den naar Zuid-Afrika te gaan, of misschien een ontwikkelingsproject te 

gaan ondersteunen in Afrika, ...

Ik zal de volgende jaren vermoedelijk ook veel in Gent zitten in de jeugd-

herberg (Hostel Uppelink met 64 bedden) van mijn dochter Tine en haar 

vriend Seppe. Ik zal daar wel klusjes kunnen opknappen. 

Ik heb ondertussen ook vijf kleinkinderen, Leni, Emke, Lotta, Ferre en 

Rune. Die zullen ook hun tijd opeisen. En ik zal hen die met plezier geven!

We zullen het dagdagelijkse beeld van een Gilbert die met een 

rotvaart op zijn gemotoriseerde fiets én in t-shirt de parking op 

snelt missen, maar we rekenen erop dat hij – mét of zonder Duvel 

in de hand – nog héél veel naar zijn vertrouwde College terugkeert. 

Het ga je goed, Gilbert!
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De eerste les Engels bekent Dirk steevast aan 

anglofilie te lijden, een enge aandoening waar-

bij de patiënt een bijna ziekelijke hang vertoont 

naar all things English. Als kennismaking en 

toonzetting kan dat tellen. Per 1 september zul-

len deze woorden echter niet meer weerklinken. 

Dirk gaat immers met pensioen. 

Bij wijze van afscheid legden wij hem enkele di-

lemma’s voor en turfden de scores: The league 

of an extraordinary gentleman. Want every inch 

a gentleman, dat is Dirk onmiskenbaar: minzaam, 

een tikje gereserveerd, geen tafelspringer of bar-

rikadenbestormer. Maar eens hij ergens zijn tan-

den in zet, gaat hij all the way, waarvan akte tij-

dens het afnemen van dit afscheidsinterview.

Reeks – Vak 3-1
Op het eerste gezicht lijkt dat misschien een 

moeilijke keuze, maar eigenlijk is dat niet het 

geval. Beide functies bevatten uitdagingen en 

verantwoordelijkheden, maar toch heb je als 

reekscoördinator veel meer vrijheid dan als vak-

coördinator. Dit wil niet zeggen dat je je taak niet 

naar behoren moet uitvoeren, maar er rust min-

der druk op je schouders. Je handelt vooral naar 

eigen inzichten en hebt niet steeds te maken 

met leerplannen die veranderen, concurrerende 

handboeken of een doorlichting die boven je 

hoofd hangt. Dat brengt toch steeds weer een 

flinke papierwinkel met zich mee. Een beetje 

druk is gezond, maar ik ben toch iemand die pas 

volledig tot bloei komt als hij ergens volledig in 

kan opgaan en zonder dat al te veel op voorhand 

is vastgelegd wat het resultaat moet worden.

Nederlands – Engels 1-2
De band met het Engels is veel inniger. Mijn 

moeder is geboren in Detroit: haar familie was 

vanuit West-Vlaanderen uitgeweken naar de 

Verenigde Staten om daar haar geluk te gaan 

beproeven. Een deel van de familie keerde te-

rug, maar enkele ooms en tantes settelden zich 

in de VS en Canada. Op gezette tijden kwamen 

ze op familiebezoek naar België. Mijn neven en 

nichten waren daar geboren en getogen en 

spraken enkel Engels, zodat we op die manier 

een mondje Engels leerden spreken.

Op de humaniora, in de Latijn-Griekse, blonk ik 

niet meteen uit in wiskunde en wetenschappen. 

Enkel bij algebra kon ik nog een beetje mee, 

meetkunde en aanverwanten waren niet aan 

mij besteed. Ik was niet slecht in Engels en zoals 

dat vaak gaat, was het een bevlogen leerkracht 

die mijn belangstelling voor deze taal wekte.

Ook mijn herkomst speelt in mijn voorliefde 

voor Engels een belangrijke rol. Ik ben afkom-

stig uit Ieper en daar is Engels nooit ver weg: er 

is een Anglicaanse kerk, er was een Engelse pub 

en club. Bovendien waren goede vrienden van 

mijn ouders nauw betrokken bij de werking de 

Commonwealth War Graves. 

Toen ik aan de universiteit Germaanse ging stu-

deren, opteerde ik voor een major Engels, ge-

combineerd met een minor Nederlandse litera-

tuur. De figuur die het heilig vuur voor literatuur 

definitief aangewakkerd heeft, is de legendari-

sche professor Willem Schrickx, samen met zijn 

assistenten. In een eigenaardig soort Antwerps 

Engels wijdde hij ons in in de geheimen van 

Shakespeare.

Ook nu nog grijp ik vaker terug naar Engelse li-

teratuur dan naar Nederlandstalige. Vooral Ian 

McEwan (met Atonement als absolute uitschie-

ter) en Iris Murdoch kan ik zeer appreciëren.

Vierdes – Vijfdes 0-1
Ik ben in de Kasteelstaat begonnen in de vier-

des. Dat was niet onlogisch, omdat oudere col-

lega’s toch vaak voor de oudere jaren opteer-

den. Gaandeweg kwam ik ook in de vijfdes en ik 

heb sporadisch zelfs wel eens in een zesde jaar 

les gegeven. Ik deed dat eigenlijk zeer graag die 

vierdes, maar op een bepaald moment ben ik in 

het vijfde jaar terechtgekomen en gebleven.

Je zou zeggen dat ik qua interesse meer voeling 

heb met de leerstof van het zesde, waar voor 

Nederlands vooral op theater gefocust wordt. 

Maar laat ik het zo zeggen: je moet niet altijd 

over je hobby lesgeven. In het vijfde jaar gaat 

veel aandacht naar poëzie. Ik heb wat moeten 

zoeken naar een manier om dat aan te bren-

gen, maar ik doe dat nu wel zeer graag. Als je de 

goede teksten kiest, krijg je vanzelf respons van 

leerlingen. Je moet niet meteen met de herme-

tische gedichten van Dirk Van Bastelaere komen 

aanzetten.

MET PENSIOEN:  
DIRK HENNEBEL, LERAAR 
ENGELS EN NEDERLANDS

Dirkdilemma’s 
De overlevering wil dat Dirk 
Hennebel de eerste seconden 
van de eerste les Nederlands in 
het vijfde jaar zijn leerlingen 
meteen confronteert met een 
stukje naamkunde: “Mijn naam 
is Dirk Hennebel. Dirk komt van 
‘Diederik’ en dat betekent zoveel 
als ‘heerser over het volk.’”  
De verklaring van zijn familie-
naam is nog prozaïscher:  
“Mooi en meedogenloos.” 

<<<
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Elk jaar laat ik de leerlingen een eigen dicht-

bundel samenstellen, waarbij ze zelf gedichten 

selecteren uit een lijst van 50-60 bekende schrij-

vers. Heel vaak vragen ze dan of ze daar ook ei-

gen teksten tussen mogen stoppen. Ze groeien 

daar echt in. Die verandering is dé charme bij 

uitstek van de vijfdes. De leerlingen komen bin-

nen als grote kinderen en verlaten je als jonge-

mannen of jongedames. Dat is geweldig.

Les geven – Toneel spelen 2-1
Tijdens het afscheid van de vakgroepen Engels 

en Nederlands drong het echt tot me door 

dat theater als een rode draad door mijn leven 

loopt. Toen ik zelf nog in de humaniora zat, in 

Ieper, kwam ik in contact met het amateurthe-

ater. Ik kwam terecht bij de jeugdafdeling van 

Het Theatercentrum, waar we jaarlijks 3 à 4 pro-

ducties voor jongeren op het getouw zetten. Zo 

speelde ik er de slaaf van Aladdin en de prins die 

Sneeuwwitje wakker kuste. 

Tijdens mijn studententijd in Gent verdween 

theaterspelen naar de achtergrond (theaterkijken 

niet), maar toen ik in de Kasteelstraat aan de slag 

kon, kreeg ik opnieuw de kans om te spelen. Om 

de paar jaar voerden we met enkele collega’s on-

der auspiciën van collega Guido Goedemé een 

toneelstuk op. We speelden slechts twee keer, 

maar we beleefden enorm veel plezier aan de 

voorbereidingen. Door samen toneel te spelen, 

werd de band tussen collega’s ongelooflijk ver-

sterkt. Daar zijn echt vriendengroepen ontstaan.

Toen ik op het College terechtkwam, sprak Erik 

Bielen me tijdens een examentoezicht aan en 

vroeg me of ik geen zin had om mee te spe-

len in het schooltoneel. Het leek mij een ideale 

manier om mij op deze nieuwe school te inte-

greren. Bovendien kreeg ik de kans om met een 

professionele regisseur te werken. De produc-

ties waren ook grootschaliger dan in de Kasteel-

straat destijds. Daarnaast speelden op het Col-

lege behalve leerkrachten ook leerlingen mee. 

Voor leerlingen betekent zo’n schooltoneel 

meer nog dan voor leerkrachten een unieke 

ervaring: ze leren omgaan met teksten, zien on-

vermoede talenten aangeboord worden...

Gaandeweg kreeg ik de kans om steeds grotere 

rollen te spelen, met als hoogtepunt de hoofd-

rol in Geschiedenis van een paard. Maanden-

lang heb ik geheel in de traditie van Stanislavski 

de paarden achter ons huis geobserveerd om 

paard onder de paarden te leren zijn. Om pas de 

week voor de première – tot grote schrik van de 

regisseur – de juiste manier te vinden om me als 

paard over de scène te bewegen.

Toen we in 1995 de musical Anatevka opvoer-

den, nam ik eenmalig de rol van regieassistent 

op mij. Door de omvang van die productie be-

tekende dat echt een extra voltijdse job naast 

mijn werk als leerkracht. Ik deed dit omdat ik 

aan de ene kant vond dat ik onvoldoende kon 

zingen, maar vooral omdat ik gefascineerd ben 

door wat er zich achter de schermen van het 

theater afspeelt. Op die manier kreeg ik een uit-

gelezen kans om van op de eerste rij een voor-

stelling te zien ontstaan. Uitputtend met een 

regisseur die Gabriël Van Landeghem heet!

Het is in de les moeilijker om leerlingen voor the-

ater warm te maken dan voor poëzie of romans. 

Je kan wel honderduit over een voorstelling pra-

ten, maar je mist toch het live element. Doorheen 

de jaren zijn er een aantal initiatieven gegroeid 

waarmee we leerlingen in contact brachten met 

theater. In het vierde jaar was er de theaterinitiatie 

door de al genoemde acteur-regisseur ‘Gabber’ 

van Landeghem, in feite een uitvloeisel van het 

schooltoneel, tussen pot en pint ontstaan.

Een ander initiatief waar ik veel genoegen aan 

beleefd heb, is het theater voor vrijwilligers. Het 

opzet was om de omstandigheden te creëren 

waarin leerlingen naar theater gaan en in contact 

komen met mensen die de theaterwereld van 

binnenuit kennen. De grote interesse voor dit 

initiatief doet mij telkens plezier. Theatermakers 

als Bruno Vanden Broecke, Dimitri Leue of Simon 

De Vos komen graag uitleg geven. Zelf ben ik ook 

een fanatiek theaterkijker, soms tot 50 voorstellin-

gen op één jaar. Als ik een fantastische productie 

zie, gebeurt het dat ik drie keer opnieuw ga kij-

ken, tot groot onbegrip van mijn vrouw. Je ziet 

telkens andere dingen, geen twee voorstellingen 

zijn hetzelfde. Ik ben verslingerd aan het ritueel 

dat theater is: wanneer het toneellicht aangaat, 

gaat een nieuwe wereld open.

Het is nooit mijn ambitie geweest om zelf pro-

fessioneel acteur te worden, wel om met profes-

sionelen samen te werken om het theater van 

binnenuit beter te leren kennen.

Dat ik leerkracht zou worden, lag trouwens in de 

lijn van de verwachtingen. Met een diploma Ger-

maanse kon je twee richtingen uit: het onderwijs 

of de journalistiek. Ik heb wel nog een jaartje pers- 

en communicatiewetenschappen gevolgd, maar 

dat heb ik wegens tijdsgebrek niet afgewerkt. 

Via mijn vrouw, die uit een echte onderwijsfami-

lie stamt, ben ik op de Normaalschool beland. Ik 

voelde me er onmiddellijk op mijn gemak en heb 

er een aantal zeer goede jaren beleefd.

Door projecten als Het schot van Sarajevo en 

het Landjuweel realiseer je trouwens nog een 

andere doeltaak van een leerkracht: talenten 

activeren en onvermoede talenten naar boven 

halen. Deze initiatieven hebben een belangrijke 

vormende waarde: leerlingen die tijdens de les 

eerder teruggetrokken zijn, spelen hier plots 

een prominente rol. Elk jaar zijn er leerlingen 

die openbloeien en mogelijkheden ontdekken 

waarvan ze voorheen geen benul hadden.

Oost-Vlaanderen –  
West-Vlaanderen 3-2
Alles bij elkaar genomen, moet ik zeggen dat de 

balans duidelijk overhelt naar Oost-Vlaanderen. 

Ik heb mijn vrouw, Trui, ontmoet in Gent tijdens 

mijn studentenjaren. Zij was van Sint-Niklaas 

en ik kwam uit de Westhoek, dus hadden we 

als ambitie om ergens tussenin te gaan wonen. 

Niet helemaal gelukt dus.

Ieper is eigenlijk wel heel perifeer gelegen. Ik zou 

daar niet geworden zijn wie ik nu ben. Veel naar 

theater gaan zou er niet bij geweest zijn. In mijn 

jonge tijd was het culturele leven zo pover dat 

we zelf maar de muziekavonden organiseerden. 

Nu is het uiteraard wel wat beter, maar het is nog 

altijd niet te vergelijken met Sint-Niklaas, waar om 

te beginnen zelf al een schouwburg is, en van 

waaruit je bovendien in drie kwartier zowel in 

Gent, Antwerpen als Brussel kan geraken.

In principe ben ik niet lang genoeg in West-

Vlaanderen gebleven om het echt heel hard te 

missen. Vanaf mijn zeventiende zat ik al op kot 

en ik ben er daarna nooit meer terug geweest 

voor een langere periode. Ik heb wel vrienden 

overgehouden uit mijn jeugd, maar ook die zijn 

uitgezwermd.

Dirk samen met Jan De Wilde
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Als er één vlak is waarop West-Vlaanderen toch 

aan het langste eind trekt, dan is het wel de taal. 

De Oost-Vlaamse dialecten vind ik maar niets, 

met uitzondering van het Gents. Toch moet ik 

bekennen dat ik dat echte dialect wel verleerd 

ben. Zelfs met mijn zus die nog altijd in de West-

hoek woont, praat ik nu tussentaal. Dat vind ik 

wel een beetje jammer, maar het is niet anders.

Verenigde Staten –  
Groot Brittannië 0-1
Hoewel mijn roots voor een stukje in de Verenig-

de Staten liggen, heb ik toch altijd een voorliefde 

gehad voor het Brits Engels: het klinkt veel mooi-

er. Toen ik in het begin van mijn carrière enkele 

dagen met mijn vrouw in Londen verbleef, raak-

ten we wij het ontbijt in gesprek met een Ameri-

kaans koppel. De man complimenteerde me met 

mijn uitspraak: “Your English is very good. Je hebt 

een erg mooi Amerikaans accent.” Sindsdien heb 

ik mijn uiterste best gedaan om zo Brits mogelijk 

en vooral niet Amerikaans te klinken.

Ik hou ook van Engeland als reisbestemming. Je 

kan het pas echt appreciëren als je er geweest 

bent. Eens je de prachtige natuur aanschouwd 

hebt en van de boeiende cultuur geproefd 

hebt, ben je verkocht.

Mc Rae – Sassoon 1-3
Absoluut Sassoon, al is dat al een beetje voer 

voor specialisten. Ik begrijp Mc Rae wel als hij in 

‘In Flanders Fields’ schrijft ‘If ye break faith with 

us who die whe shall not sleep’ en vraagt om 

de strijd voort te zetten, maar dat wil niet zeg-

gen dat ik er akkoord mee kan gaan. Nu, de man 

zelf zat wel in de loopgraven, wellicht ga je dan 

anders denken, maar het is net die situatie die ik 

niemand zou toewensen. Ik ben van na de oor-

log en ik zou dat het liefst zo houden.

Sassoon beweerde van zichzelf geen pacifist te 

zijn en wellicht was hij dat ook niet voor de volle 

100%, maar als officier was hij bijzonder menselijk. 

Hij sprak altijd voor zijn soldaten. Noem mij maar 

gerust een naïeve pacifist, maar dat is een pleonas-

me zeker? Ik heb ook geen dienstplicht gedaan. 

Dat moest ook niet als ‘gezinshoofd’, maar anders 

zou het uit principe ook zo gegaan zijn.

De beide War Poets hebben uiteindelijk wel een 

belangrijk aandeel gehad in het ontstaan van 

het hele project rond de ‘Groote Oorlog’. Oor-

spronkelijk was dat een uitstap voor geschiede-

nis waarbij we Ieper en Diksmuide bezochten. 

Veertien jaar geleden kreeg ik de vraag of ik 

daar niets mee kon doen voor Engels. Ik heb 

toen Diksmuide geschrapt omdat de sites te 

ver uit elkaar lagen, maar ook omdat dat minder 

paste in het verhaal dat ik wilde gaan vertellen.

Bij mijn eerst editie was het geheel nog altijd een 

bescheiden project: je probeert dingen uit, je leert 

de streek beter kennen. Daaruit is uiteindelijk het 

programma gegroeid zoals het vandaag bestaat. 

De belangrijkste drijfveren om dit project te blijven 

doen, waren natuurlijk mijn band met Ieper en de 

frontstreek, maar vooral de overtuiging dat deze 

verhalen verder verteld moeten worden.

Een paar jaar geleden hebben Stijn, Maarten en 

Stefan de verantwoordelijkheid voor het project 

overgenomen, maar daarmee was de kous nog 

niet af. In de eerste edities van ‘Het Schot van 

Sarajevo’ speelde ik nog een monoloog van La-

noye en een relatief geïmproviseerd Brits optre-

den om een filmfragment aan te brengen, maar 

‘na mijn afscheid’ kwam daar nog een serieuze 

apotheose bij met ‘My Boy Jack’ vorig jaar en 

de bijzondere interesse van de Unesco voor ons 

project die dit jaar boven water kwam. Via de 

schoolsite kwamen ze ons op het spoor in het 

kader van een project rond herdenkingseduca-

tie. In dat kader zakte een cameraploeg onlangs 

naar het College af om een filmpje te draaien 

dat zal figureren in een grote happening op 

de markt van Brugge en op de website van de 

Unesco. Het is allemaal misschien een beetje uit 

de hand gelopen, maar hoe meer mensen we 

met dit project bereiken, hoe beter.

Oxford – Cambridge 2-2
Dat wordt een draw. Oxford voor de sierlijkheid 

van de stad. En ook wel een beetje omdat de 

serie ‘Morse’ zich daar afspeelt. Ik lees dan wel 

weinig of geen detectiveverhalen, maar ik kijk er 

wel graag naar. In Cambridge heb je dan weer 

een bijzonder goede boekenwinkel recht te-

genover King’s College. Bij de jaarlijkse Henley 

Regatta heb ik dus niet echt een favoriet.

Het echte Engeland, dat zijn voor mij toch de 

kathedraalsteden Gloucester, Hereford en Wor-

cester en de uitgebreide ‘countryside’ eromheen. 

Londen is dan weer ‘tradition en trendy’. Een aan-

trekkelijke mix, die echter niet altijd zo ‘Engels’ is. 

Startschot – Eindoffensief 1-1
Mijn oorspronkelijke plan was om op mijn 58e al 

te stoppen, maar dat bleek een grote vergissing. 

Peter Stabel, die ervan overtuigd was dat ik met 

pensioen zou gaan, overhaalde me om mee te 

spelen in Christus wordt weer gekruisigd, pour 

finir en beauté. Deze voorstelling bleek de voor-

bode van een onvermoede apotheose, waar-

van de voorstelling My boy Jack een uitloper 

was. In die laatste jaren ben ik me vooral jonger 

gaan voelen. Sander, die in die voorstelling mijn 

zoon speelt, bleek een schitterende gids in de 

wereld van de elektronische muziek. Via hem 

leerde ik glitch-hop kennen: op basis van oude 

blues- en funksamples bijvoorbeeld worden 

nieuwe tracks opgebouwd. Aan die muzikale 

(her)ontdekking komt overigens geen einde: je 

gaat op zoek naar inspiratiebronnen van arties-

ten en groepen en zo leer je steeds nieuwe din-

gen kennen. Op die manier kon ik mijn carrière 

eigenlijk net zo mooi, neen, mooier beëindigen 

dan ik ze begonnen ben.

De laatste tijd probeer ik de draad van de muziek 

overigens weer op te nemen. In mijn jonge jaren 

had ik een groepje waarmee we folknummers 

schreven, opnamen en speelden. Af en toe 

neem ik dus mijn gitaar opnieuw ter hand om 

wat dingen uit te proberen. Verder plan ik geen 

langetermijnprojecten. Voorlopig is mijn enige 

doelstelling om op 1 september niet in de buurt 

te zijn: op dat ogenblik vertoef ik in de Lake Dis-

trict – in Engeland uiteraard. Voor kleinere pro-

jecten op school – gidsen in Canterbury met de 

derdes of iets in het kader van De Groote Oor-

log – wil ik me zeker nog engageren. En mocht 

ik op de een of andere manier in het theater 

nog iets kunnen doen: graag.

Wat ik de volgende generatie leerkrachten nog 

zou willen meegeven? Twee dingen. In de eerste 

plaats jezelf constant bevragen. Een project of 

een les, of het nu De Groote Oorlog is of een dag-

dagelijkse les, is nooit goed genoeg. Durf jezelf te 

bevragen om niet in routine of zelfvoldaanheid 

te vervallen. Je moet er uiteraard zelf wel plezier 

aan beleven én de leerlingen moeten ook wel 

een beetje meewillen. Die ingebouwde twijfel 

kan je gebruiken om jezelf steeds weer uit te da-

gen om jezelf te verwezenlijken.

Daarnaast is het belangrijk dat je gelooft in wat 

je vertelt. Je enthousiasme houdt je gaande: 

door zelf gemotiveerd voor de klas te staan kan 

je die motivatie uiteindelijk ook op je publiek 

overdragen.

MVL-BN
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Mijn dochter kende vrij snel een aantal dieren. 

De meeste beestjes herkende ze uit boeken; dat 

heb je nu eenmaal met leerkrachten als ouders. 

Nu goed, ik overdrijf misschien opnieuw: enkele 

dieren herkende ze uit het ware leven. De een-

den zwommen immers in het vervuilde water 

van het kleine vijvertje. De honden liepen zon-

der hun baasjes rond op straat. Tot slot kende ze 

ook onze eigen lapjeskat.

Het echte leven!
En toen kwam plots Johan De Smet met de 

vraag op de proppen of ik tijdens de maand 

juli één of twee weken op z’n huis wilde pas-

sen. Zijn gezin ging op vakantie naar Portugal, 

maar iemand moest op de dieren passen. Of ik 

de geiten Kamiel en Set in de weide wilde zet-

ten elke dag en bij hevig regenweer opnieuw 

in de stal wilde manoeuvreren. Of ik erop wilde 

toezien dat de konijnen wel voldoende water 

hadden, wanneer ze hadden gejongd. Of ik als-

jeblief de eieren wilde opeten. Of ik de schapen 

wilde voorzien van een biet nu en dan. Of ik hen 

op een andere weide wilde zetten, wanneer de 

ene weide was leeggegeten. Of ik mijn groen-

teafval op de ‘messink’ wou gooien. We zouden 

misschien wel ‘nen uts’ tegenkomen, maar voor 

de ‘ronkaards’ waren we te laat. (Wie ooit Johan 

De Smet aan de telefoon heeft horen praten 

met z’n echtgenote weet dat het Oosterzeels 

een wel erg bijzonder dialect is.) 

Hoe meer vragen er kwamen, hoe groter het 

besef werd dat het huis van mijn collega er toch 

enigszins anders uitzag dan het mijne: geen 

plantjes in een bloempotje om de schijn hoog 

te houden, geen snijbloemen die te snel verwel-

ken. Op mijn vraag of ik een kinderbedje moest 

meenemen voor mijn dochter, glimlachte hij. “Er 

zijn genoeg bedden in huis, geloof me.” 

Op vakantie in Scheldewindeke
Er waren inderdaad genoeg bedden in huis. We 

hadden bijna elke dag in een ander bed kun-

nen slapen tijdens die twee weken. Er was ook 

genoeg speelgoed in huis én er was een poes, 

zodat mijn dochter meteen wist dat het een 

prettige vakantie zou worden. 

Hoewel het vaak regende, hebben we ons 

waanzinnig goed gehad ten huize De Smet. De 

dag begon met het verzorgen van de dieren. 

We kookten. We aten buiten onder de bomen. 

We deden een middagdutje in de tuin. We 

dronken een glas of twee. We aten opnieuw 

buiten. We gingen de dieren strelen, appels 

plukken, fietstochtjes maken, ... Kortom, we wa-

ren op vakantie in Scheldewindeke op amper 

25 minuten met de wagen van ons hoekhuis te 

midden van de stenen.

Het huis van meneer De Smet is trouwens pre-

cies zoals je je het zou voorstellen. Verscholen 

tussen de bomen lijkt het huis weggelopen 

uit een romantisch schilderijtje: overhangende 

bloemen boven de voordeur, een vrolijk ge-

ordende chaos aan planten in de rest van het 

domein, de tuin als speelparadijs voor kinderen 

en hun geschaafde knieën, de dieren genieten 

er van de ruimte van het lentegroene gras, de 

bossen achteraan herbergen zelfgebouwde 

kampen en in het huis zelf heerst een gezellige 

drukte aan kamertjes, snuisterijen en houtwerk. 

Toen we de dieren voor het eerst kwamen be-

zoeken, troffen we Johan en zijn echtgenote Hil-

de aan, samen met enkele van zijn kinderen, in de 

voorhof, zittend rond de tafel, Westmalle Tripel 

en zelfgeperst appelsap in de aanslag. Te mooi 

om waar te zijn, zeg je? Misschien moet je het 

maar horen uit de mond van mijn collega zelf...

MV

JOHAN DE SMET, LERAAR NEDERLANDS EN ENGELS

Huis(je), tuin(tje) en beestje(s)
Mijn oudste dochter is geboren in Gent en bracht daar haar eerste twee levensjaren door. We woonden toen  
in een hoekhuis zonder tuin in Gentbrugge, alwaar het meeste groen te vinden is tussen de scheefgezakte  
straattegels. Nu goed, ik overdrijf misschien: een beetje verder in onze Moscou-wijk (ja, die van ‘Aanrijding in...’) 
is er een park met een klein vijvertje. 
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Beste Johan, probeer je huis eens in één 

ronkende zin te omschrijven.

Het is een groot huis, omgeven door natuur en 

groen, waar mens en dieren in volle glorie kun-

nen gedijen, gelegen in Scheldewindeke op 

zo’n 25 minuten van Gent. 

Hoe komt een mens daar in godsnaam 

terecht? 

Zowel mijn echtgenote Hilde als ikzelf zijn ge-

boren en getogen in Oosterzele, één van de 

buurgemeentes. Eigenlijk is het dus helemaal 

niet zo gek dat we in Scheldewindeke wonen. 

Was jouw ouderlijk huis te vergelijken  

met dit huis?

Tot op zekere hoogte wel. We hadden een groot 

huis, waarin vijf kinderen opgroeiden, een grote 

tuin met uiteraard ‘lochting’. Het enige echte 

verschil was dat er geen dieren waren, behalve 

dan de kat en wat duiven van mijn vader. 

Eindrapport

Afstand tot de school: 

Anderhalf uur heen, anderhalf uur terug,  

maar zoals het bekende spreekwoord luidt:  

‘elk nadeel ep z’n voordeel’.

Afstand tot hobby’s: 

Variërend van 2 km tot het Clublokaal tot  

60 km tot het heilige gras van de Club.  

(nvdr. Club Brugge)

Ruimte in en rond het huis: 9/10

Leuke buurt en buren: 9/10

Algemene beoordeling: 

Perfectie bestaat niet, maar ook hier is een 9/10 

zeker op z’n plaats!

Ik kan me inbeelden dat de ruimte één van 

de grote voordelen van deze tuin is? 

Zo is dat. De mogelijkheden van de tuin, de 

lochting, de ruimte voor de dieren, de rust alom, 

... dat zijn allemaal grote voordelen van ons huis. 

Bovendien hebben we heel fijne buren. We ge-

bruiken bijvoorbeeld één van de weiden van 

onze buren voor onze dieren. 

Men zegt wel eens dat, eenmaal de kinderen 

het huis uit zijn, het huis plots veel te groot 

lijkt. Is dat voor jou ook zo? 

We hebben zes kinderen en ze zijn allemaal het 

huis uit. Natuurlijk is het huis dan plots veel te 

groot voor ons tweeën. Het kuisen is bijvoor-

beeld buiten verhouding. Nu goed, ook de tuin 

is eigenlijk wat te groot aan het worden voor 

ons twee. 

Bedoel je dan dat je minder groenten wil 

kweken en meer een grasvlakte wil? 

Niet zozeer een grasvlakte, maar meer en meer 

supprimeren we de tuin; meer en meer mag er 

bos komen. 

Jullie hebben ook een huis in Portugal.  

Als het huis in Scheldewindeke echt te groot 

zou worden, zou je dan overwegen om  

je pensioen daar door te brengen?

Dat idee heeft wel al eens in mijn hoofd ge-

speeld, maar ik zou sowieso iets houden hier in 

Vlaanderen. Ik zou mijn kinderen, mijn kleinkin-

deren en mijn kennissen gewoon te veel mis-

sen. Bovendien heeft dit huis ook emotionele 

waarde: onze zoon Parsifal is in dit huis geboren. 

Zou mijn gezinnetje opnieuw op jullie 

huis mogen passen deze vakantie? Ik heb 

ondertussen ook een zoontje dat met de 

dieren wil kennis maken. Bovendien kent  

hij de woorden ‘lochting’, ‘messink’, ‘uts’  

en ‘ronkaard’ nog niet.

Jullie zijn natuurlijk van harte welkom! Ik zorg 

dat het appelsap klaar staat.

Midden in de natuur
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Zij was van plan om in april 2014 de marathon van Rotterdam te lopen. Een 

vervelende blessure gooide echter roet in het eten. Maar bij Inge is uitstel 

geen afstel!

Inge: “Ik ben gebeten door de marathonmicrobe. Samen met mijn man 

ben ik enkele jaren geleden met dit loopavontuur gestart. Aangezien we 

beiden als leerkracht L.O. afstudeerden, deden we al veel aan sport. In 

het begin was het vooral fietsen, maar daarna kwam daar het lopen. Eerst 

trainde ik voor een duatlon (zwemmen en fietsen), daarna voor een (kwart)

triatlon (lopen, zwemmen en fietsen) om uiteindelijk voor de marathon 

te gaan. Je verlegt je grenzen en wil steeds meer. Ook ik, dus ik besloot 

naar een cardioloog te gaan voor een check-up. Ik kan het belang van een 

grondige screening niet genoeg benadrukken. Ze vertelt of je in staat bent 

de trainingen aan te vatten en of je een hartprobleem hebt. Ik vind per-

soonlijk dat duursporters zich allemaal zouden moeten laten screenen.” 

Sociaal leven beperkt tot minimum
Inge: “Een marathon is 42,195 km lopen. Dit doe je niet zomaar. Je moet 

ruw geschat toch rekenen op acht maanden basistraining en enkele we-

ken extra om dit te kunnen uitlopen. Het gaat hem hierbij niet alleen om 

de pure uithouding, eigenlijk moet je hele doen en laten tijdens die voor-

bereiding in functie staan van de marathon. Alles begint bij een ander 

eetpatroon. Bij mij bestaat dat vooral uit veel fruit, kip, rijst, groenten en 

haver. Zo krijg ik meer energie, heb ik een betere nachtrust en recupereer 

ik beter. Gluten, lactose, toegevoegde suikers, alcohol en blikvoeding zijn 

bijvoorbeeld uit den boze, zij veroorzaken immers ontstekingen in het li-

chaam. Je kan het je al voorstellen dat dit eetpatroon geen evidentie is als 

je eens met vrienden gaat eten. (lacht) Daarnaast moet je natuurlijk ook 

veel slapen en rusten om fit te zijn. Gelukkig stapte mijn man uit eigen wil 

mee in het hele verhaal, anders zou ik het niet volgehouden hebben!”

Gezond? Ja, maar...
Waar zit dan het addertje onder het gras? Je gezondheidsjoker (betere be-

scherming tegen hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas, enz.) heb je met 

recreatief lopen alvast op zak. Maar een marathon gaat veel verder. Het 

gevaar is dat je je overzet, of te snel gaat in je training. Daar knelt bij veel 

lopers het schoentje. Inge kan ervan meespreken.

Inge: “Drie weken voor mijn doel, de marathon van Rotterdam op 13 april 

2014, probeerde ik mijn nieuwe schoenen uit. Een goede schoen vangt de 

schokken op en is regelmatig aan vervanging toe. Ik zat op dat moment 

in een strak schema en alles verliep goed. Elke zaterdag liep ik 15 km, elke 

zondag nog wat meer. Ik bouwde op van 20 naar 25, naar 30 km. Maar tij-

dens die laatste duurtraining liep het mis. Op 20 km zat ik nog altijd in een 

comfortabele positie. Mijn hartslag was gemiddeld 150, ik kon nog steeds 

babbelen met Maarten, wat aantoont dat de conditie goed zat, maar plots 

liet mijn enkel het afweten. Ik liep nog even verder, maar moest uiteindelijk 

toch stoppen. De dag erna kon ik zelfs niet meer stappen van de pijn. Een 

botscan toonde aan dat ik een stressfractuur had (nvdr. vermoeidheids-

breuk door overbelasting). Enige remedie: vijf weken gips en volledige 

rust. Daar ging mijn droom om de marathon te lopen. Niet alleen de mara-

thon ging niet door, ook mijn trouwplannen werden gedwarsboomd. We 

hebben de trouwdatum dan maar enkele weken later gelegd, ik ging echt 

niet op krukken trouwen.” (lacht) 

Plannen 
Inge: “Mijn revalidatie bestaat nu voorlopig uit rust, kine en massage, maar 

mijn droom om de marathon te lopen, heb ik nog steeds. Ik heb immers al-

weer een nieuw doel voor ogen: ik wil in oktober 2015 de marathon van Am-

sterdam lopen. Ook de marathon van Rotterdam staat nog steeds op mijn 

verlanglijstje. Ik denk zelfs al aan een derde en vierde marathon, al ben ik op 

mijn hoede en hou ik me strikt aan de revalidatie om te voorkomen dat mijn 

enkel me opnieuw parten zal spelen. Ik heb mijn lesje wel geleerd.”

SH

MARATHONLOOPSTER INGE MEUL 

Noodgedwongen  
aan de kant

Het lijkt wel alsof de halve wereldbevolking aan het 
lopen is geslagen. Enkele maanden geleden trok de 
Antwerp Ten Miles nog meer dan 40.000 lopers. Maar 
ook op kleinere loopwedstrijden zien ze een stijging 
van het aantal mensen dat de loopschoenen aan-
trekt om zich gedurende een aantal kilometers in het 
zweet te rennen. Collega Inge Meul, lerares biologie 
en LO-leerkracht in de eerste graad, zag het nog wat 
grootser... 
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De Vlaamse Hogeschool (1916-1918) was tijdens 

de Eerste Wereldoorlog het pronkstuk van col-

laboratie. Radicale Vlaamsgezinden, activisten 

genoemd, gingen een samenwerkingsverband 

aan met het bezettingsregime om het hoger 

onderwijs voor de eerste maal eenzijdig te orga-

niseren in het Nederlands. Het ultieme doel was 

een weerwoord te bieden aan de dominantie 

van het Frans, terwijl het bezettingsregime de 

invloedssfeer in Europa wou uitbreiden. De zo-

genaamde von Bissinguniversiteit – refererend 

naar haar initiatiefnemer gouverneur-generaal 

van België Moritz von Bissing – kon echter nooit 

een breed draagvlak verwerven omwille van 

haar collaborerend karakter.1

In totaal schreven zich 477 studenten in tussen 

oktober 1916 en oktober 1918. Zo daalde het 

studentenaantal fors ten opzichte van de voor-

oorlogse periode. De activisten en het bezet-

tingsregime streefden naar de vorming van een 

nieuwe intellectuele elite, die naar eigen zeggen 

het onderdrukte Vlaamse volk zou bevrijden 

van de Franstalige ‘wurggreep’. In dat opzicht 

betekende de Eerste Wereldoorlog een schar-

niermoment, een periode waarin het Vlaams-

nationalisme definitief vorm kreeg.2

Collegeleerlingen naar Gent
21 hoogstudenten volgden hun middelbaar 

onderwijs aan het Klein Seminarie van Sint-

Niklaas. Zij trokken naar Gent om te studeren 

in het Nederlands, ondanks de sterke publieke 

afkeer. Verwonderlijk was dat niet, want het 

Sint-Jozefcollege stond bekend om haar Vlaams 

bewustzijn3. De meeste collegeleerlingen wa-

ren dan ook opgegroeid in een familie waar de 

Vlaamse cultuur hoog in het vaandel werd ge-

dragen. Bovendien kwamen zij voornamelijk uit 

de middenklasse, een milieu waar de Vlaamse 

cultuurstrijd al vóór het uitbreken van de oorlog 

op de nodige steun kon rekenen. 

Nagenoeg het hele Waasland was vertegen-

woordigd aan de Vlaamse Hogeschool: Cyriel 

De Wael (°1896) en Ferdinand De Waele (°1896) 

uit Sinaai, Gerard De Paep (°1898) uit Melsele, 

Gerard Van De Steen (°1897) uit Haasdonk, de 

broers Alfred (°1898) en Florent Dierckx (°1897) 

uit Temse, Albert Geltmeyer (°1897) uit Belsele, 

Gerard Slabbaert (°1900) uit Lokeren, Albert 

Van Snick (°1892) uit Beveren-Waas, Hendrik 

Van Laere (°1899) uit Wachtebeke, en Frans Ma-

riman (°1892), Edgard Morel (°1895), Pieter Van 

Geert (°1897) en Alfons Vandenhende (°1899) 

uit Sint-Niklaas. Ook niet-Waaslanders trokken 

van het college richting Gent: Marcellijn De Wulf 

(°1898) uit Asse, Emiel Deloose (°1897) uit Gent, 

Firmin Versichel (°1894) uit Drongen, Frans ’t Kint 

(°1896) uit Welle, Medard Van Hyfte (°1892) uit 

Sleidinge, en Jan Vlerick (°1897) uit Asper. Ten-

slotte was eveneens oud-collegeleerling en 

activist Hildeward Van Der Spurt (°1878) uit Sint-

Niklaas ingeschreven.4

De Waassche Studentenkring
Naast het feit dat de studenten overwegend uit 

een Vlaamsgezind nest kwamen, was de Waas-

sche Studentenkring een belangrijke stimulator 

voor de verspreiding van de Vlaamse cultuur 

onder de leerlingen. De studentenvereniging 

was een stadsbond, wat wil zeggen dat de kring 

niet toebehoorde aan het college, maar open-

stond voor alle leerlingen uit de omgeving van 

Sint-Niklaas. Sinds haar oprichting in 1893 had 

de vereniging zich gericht op de Vlaamse cul-

tuur, met toneelopvoeringen in het Nederlands 

en de bespreking van Vlaamse auteurs. 

Tijdens de Eerste Wereld-

oorlog sprak een deel van 

de kring zich uit in het voor-

deel van de Vlaamse Hoge-

school. Voortrekkers waren 

Marcellijn De Wulf en Emiel 

Van Haver. In die hoedanig-

heid konden zij een aantal 

medeleerlingen overtuigen 

van het Gentse ‘avontuur’. 

Bovendien stond de stads-

bond in contact met voor-

aanstaande activisten. Karel 

Heynderickx was een van 

de oprichters van de kring 

en vanaf eind 1917 lid van 

KRISTOF LOOCKX SCHRIJFT OVER SJKS

Gent, het beloofde land? 
Collegeleerlingen naar de Vlaamse Hogeschool (1916-1918)

De Eerste Wereldoorlog is alom aanwezig. Monumenten, voordrachten, 
boeken en televisieprogramma’s herinneren ons aan wat er zich hon-
derd jaar geleden afspeelde. Recent nog gaf de reeks In Vlaamse Velden 
op Eén onder meer een beeld van de vernederlandste universiteit te 
Gent. Ook een twintigtal collegeleerlingen trok naar de Arteveldestad. 
Daarmee was het Sint-Jozef-Klein-Seminarie een van de belangrijkste 
‘studentenleveranciers’. 

“Bij het aanvangen van het studiejaar 19171918 

achtte ik het mijn plicht als student en als 

Vlaming mijn studiën aan de vervlaamschte 

hoogeschool van Gent te beginnen. [...] Door 

deze daad echter zijn de betrekkingen met 

mijn familie zoodanig gespannen dat ik van 

dien kant quasi geen financieelen steun te 

verwachten heb.” 

Gerard Van De Steen
Afbeelding 2. Verslagboek 
Waassche Studentenkring 
1915-1916  
[Archief SintJozefKlein
Seminarie SintNiklaas,  
doos 36 A574b]

Afbeelding 1. Retoricaklas Sint-Jozef Klein Seminarie 1915-1916 
(Onderaan v.l.n.r.: Maurice Van De Voorde, Florent Dierickx, E.H. 
Kamiel Beeckman (superior), E.H. Albert De Beer (leraar), Leo De Beer 
en Willy Van Gerven. Bovenaan v.l.n.r.: Gerard Verniers, Prosper De Vos, 
Alfred Dierickx, Cyriel Rombaut, Gerard De Cleene, Jan-Baptist De Beer, 
Emiel De Waele, Jozef Aps, Aimé Lerno en Marcellijn De Wulf)  
[Archief SintJozef Klein Seminarie, fotoarchief. Ic Hou, 12, 2 (1966), p. 9]

“Op 23 oktober toen Wase en Antwerpse 

studenten op dezelfde trein naar Gent togen 

om ingeschreven te worden aan de Vlaamse 

Hogeschool zagen ze plots voorbij de bocht 

van Oostakker aan het horizon de torens van 

Gent. Bij het zien van het beloofde land stonden 

ze allen spontaan recht en zongen geestdriftig 

de verzen van Albrecht Rodenbach.” 

Marcellijn Dewulf
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de Raad van Vlaanderen, het officieuze Vlaamse 

parlement. Reimond Speleers was een oogarts 

uit Waasmunster en hoogleraar aan de Vlaamse 

Hogeschool. Beide heren waren oud-leerlingen 

van het College en generatiegenoten van ande-

re prominente activisten uit het Waasland, zoals 

August Borms en Evarist Stocké. Ook zij hadden 

aan het Klein Seminarie gestudeerd.5

De houding van het College

Ondanks de Vlaamsgezinde stroming aan het 

College, distantieerde de geestelijke leiding zich 

van de von Bissinguniversiteit. Vooral de goede 

naam van de school bewaren, was de prioriteit. 

Ook vele ouders keerden zich tegen het initiatief 

omwille van de Duitse inmenging, de sociale 

druk, en de vrees voor de eventuele naoorlogse 

repressie. De meerderheid van de collegeleerlin-

gen waagde zich dan ook niet aan een reis naar 

de Arteveldestad.6 

Een onzekere toekomst?
Na de oorlog konden de ‘oorlogsstudenten’ op 

weinig begrip rekenen. Niet dat een inschrijving 

als student strafrechtelijke consequenties kende, 

maar de studenten werden wel systematisch 

geweerd uit het Belgische universitaire veld tot 

1922. Enkel Sint-Niklazenaar Hildeward Van Der 

Spurt werd veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid 

wegens activisme. De overige collegeleerlingen 

liepen geen veroordelingen op. Daarvan keer-

den een aantal terug naar Sint-Jozef om hun 

middelbare studies af te werken, zoals Gerard 

Slabbaert, Hendrik Van Laere, Jan Vlerick, en 

Frans ’t Kint.7 Anderen dienden noodgedwon-

gen te stoppen met studeren, of zochten heil in 

een buitenlands studieavontuur. Hoe dan ook, 

het momentum dat gecreëerd was tijdens de 

oorlog, verdween als sneeuw voor de zon vanaf 

de bevrijding.

Het wil niet zeggen dat de oud-collegeleerlin-

gen geen rol meer zouden spelen in de naoor-

logse maatschappij. Gerard De Paep stichtte 

als chirurg de Beverse Sint-Annakliniek in 1927. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij lid 

van het collaborerende Vlaamsch Nationaal 

Verbond (VNV) en een tijdje waarnemend bur-

gemeester van de stad Beveren. Na de oorlog 

werd hij daarvoor gevangengenomen tot 1950. 

Daarna hervatte De Paep zijn activiteiten als 

arts en bleef populair als politicus. Edgard Mo-

rel was eveneens lid van het VNV tijdens het 

tweede wereldconflict. Als schepen zetelde hij 

in het collaborerend gemeentebestuur van Sint-

Niklaas onder leiding van Emiel Van Haver. Morel 

werd net als De Paep veroordeeld, maar ont-

hield zich daarna van politiek. Verder behoorde 

Frans Mariman als ingenieur tot de oprichters 

van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereni-

ging. Mariman zou er heel zijn leven een voor-

name rol spelen. Ferdinand De Waele schopte 

het in 1937 tot professor aan de Katholieke Uni-

versiteit Nijmegen, nadat hij er sinds 1927 car-

rière begon te maken. Zijn streekgenoot Cyriel 

De Wael bouwde een beroepsleven uit in de 

verzekeringssector te Gent en was een van de 

ijveraars van de naoorlogse vereniging van ex-

gandavenses, de oud-studenten van de Vlaam-

se Hogeschool. En Marcellijn De Wulf was met 

zijn meer dan 100 bijdragen een van de belang-

rijkste leden van de Annalen van de Koninklijke 

Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.8

Slotsom
Gezien de algemene afkeer dienden de studen-

ten heel wat weerstand te overwinnen vooral-

eer ze zich konden inschrijven. Anderzijds zette 

het de vastberadenheid van de studenten in de 

verf, namelijk het verlangen om te studeren in 

het Nederlands. Op die manier werden op het 

einde van de lange 19de eeuw de fundamenten 

gelegd van het Nederlandstalig hoger onder-

wijs, dat we vandaag overigens beschouwen 

als een verworven recht. De inschrijvingen van 

de studenten waren bijgevolg een begrijpelijke 

keuze, maar niet verstandig. Aan iedere inschrij-

ving hing immers een etiket van collaboratie. 

Na de oorlog zette de opnieuw francofone Uni-

versité de Gand dat kracht bij door de Vlaamse 

Hogeschool uit de universitaire geschiedenis te 

schrijven. Pas in 1930 werd voor het eerst een 

eenzijdig officieel Nederlandstalig hoger onder-

wijs aangeboden in België met de oprichting 

van de Rijksuniversiteit Gent.

“Ik kende reeds voordien de stemming die in 

het College tegen de studenten van de Vlaamse 

Hogeschool heerste. Toen ik in 1916 tijdens het 

Kerstverlof een bezoek bracht aan mijn leraar 

van Rhetorica, E.H. Albert De Beer, [...], verzocht 

hij me in naam van alle leraars nooit geen voet 

meer in het College te zetten.” 

Marcellijn De Wulf

Afbeelding 3. Retoricaklas Sint-Jozef Klein Seminarie 1916-1917 (Onderaan 
v.l.n.r.: Jozef Janssens, Vincent Joos, E.H. Kamiel Beeckman (superior),  

E.H. Albert De Beer (leraar), Pieter De Schrijver en Werner Goossens.  
Midden v.l.n.r.: René Van Puyvelde, Basiel De Malsche, Jules Vernimmen, 

Nathal De Cleene, Jozef Van Royen, Leo Rombaut, Jules Stoop, Clement 
D’Hooghe. Bovenaan v.l.n.r.: René Peckstadt, Frans ’s Heeren, Albert Van 

Snick, Albert Geltmeyer, Frans D’Haenens, Gabriël Varendonck, Hubert De 
Leenheer, René Thuysbaert, Ferdinand Van De Voorde)  

[Archief SintJozef Klein Seminarie, fotoarchief. Ic Hou, 13, 2 (1967), p. 31]
1 Enkele suggesties (selectief): S. De Schaepdrijver, De Groote Oorlog: 

het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Amsterdam, 1997; 
D. Vanacker, Het activistisch avontuur, Gent, 2006.

2 In het academiejaar 1913-1914 waren in totaal 1315 studenten inge-
schreven aan de Université de Gand. De helft daarvan was afkomstig 
uit Wallonië of het buitenland. Universiteitsarchief Gent 4A4/3, inschrij-
vingsregister op rolnummer 1913-1914. Voor een algemeen beeld van 
de studenten tijdens de Eerste Wereldoorlog, zie: K. Loockx, ‘Zonnige 
dromen bezielen de nieuwe jeugd. De studentenpopulatie van de 
Vlaamse Hogeschool (1916-1918): een prosopografie’, in: Handelingen 
van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 
LXVII, 2014, pp. 199-229.

3 De Vlaamse cultuur kreeg bijzondere aandacht door de oprichting van 
De Klauwaerts in 1870, een initiatief van bisschop Antoine Stillemans. 
De scholierenbond wijdde zich aan de Vlaamse taal in de vorm van 
voordrachten en toneelstukken. Het betekende de start van een 
bloeiende werking, ondanks het feit dat opvolger Charles Massez geen 
voorstander was van Vlaamse invloed in het onderwijs. B. Woesten-
borghs, ‘Klein Seminarie van Sint-Niklaas’, in: R. De Schryver, e.a. (eds.), 
Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, pp. 1730-1731; C. 
Van Everbroeck, August Borms. Zijn leven, zijn oorlogen, zijn dood: de 
biografie, Antwerpen, pp. 26-27.

4 Voor een uitgebreid relaas wat betreft de sociale afkomst van de col-
legeleerlingen, zie: K. Loockx, Vlaamsche studenten, komt naar Gent! 
Prosopografie van de studentenbevolking aan de Vlaamse Hogeschool 
1916-1918, Universiteit Gent, vakgroep Geschiedenis, masterscriptie, 
2013, pp. 207-365.

5 Archief Sint-Jozef Klein Seminarie (verder ‘ASJKS’), doos 36 (verslagboek 
Waassche Studentenkring); C. Van Everbroek, August Borms. Zijn leven, 
zijn oorlogen, zijn dood: de biografie, pp. 26-27; N. Van Campenhout, 
‘Heynderickx, Karel’, in: R. De Schryver, e.a. (eds.), Nieuwe encyclopedie 
[…], pp. 1445-1446; ‘Dr. Jur. Karel Heyndrickx [sic]’, in: Ons Leven, 22, 
8 (1910), p. 113; J. Dedeurwaerder, Professor Speleers: een biografie, 
Antwerpen, 2002, p. 305-311.

6 M. De Wulf, ‘Hoe het roerde en poerde te Gent’, in: Hou ende Trou, 
vereniging der ex-gandavenses 1916-1918, 2 (1972), p. 22.

7 Rijksarchief Beveren, arrestboeken van het Hof van Assisen Oost-
Vlaanderen (dossier ontbreekt), R81.50 (7949-3339) Hildewardus Van 
Der Spurt; ASJKS, doos 5 (rekeninglijsten 1918-1920).

8 B. De Wever, ‘Paep, Gerard de’, in: R. De Schryver, e.a. (eds.), Nieuwe 
encyclopedie […], pp. 2386-2387; N. Van Campenhout, ‘Morel, Edgard’, 
in: R. De Schryver, e.a. (eds.), Nieuwe encyclopedie […], p. 2096; R. van 
Bocxstaele en L. Vandeweyer, ‘Mariman, Odillon F.’, in: R. De Schryver, 
e.a. (eds.), Nieuwe encyclopedie […], pp. 2002-2003; J. Brans en P. van 
Hees, ‘Wael, Cyriel de’, in: R. De Schryver, e.a. (eds.), Nieuwe encyclope-
die […], pp. 3653-3654.
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Bacon: eros en thanatos 
Matthias Verougstraete

“Bespreek me je favoriete kunstwerk en ik vertel je wie je bent.” Het is een 

parafrase, maar ongeveer in die bewoordingen vroeg meneer Van Royen 

aan de leerkrachten esthetica om een stukje te schrijven over een schil-

derij, muziekstuk, beeldhouwwerk, ... dat hen na aan het hart ligt. Mij leek 

het een schier onmogelijke opdracht. Kiezen is verliezen en als je keuze 

beperkt wordt tot één, dan is het verlies eindeloos groot. Maar goed, wan-

neer een directeur je iets vraagt, ...

“One thing that has never been really worked out is how photography 

has completely altered figurative painting. I think Vélazquez believed 

that he was recording the court at that time and certain people at 

that time. But a really good artist today would be forced to make a 

game of the same situation. He knows that particular thing could be 

recorded on film; so the side of his activity has been taken over by so

mething else.”

Francis Bacon in een interview met David Sylvester

Ik probeer het mijn leerlingen elk jaar opnieuw duidelijk te maken: je mag 

je appreciatie voor een schilderij niet laten afhangen van de mate waarin 

het ‘realistisch’ of ‘gedetailleerd’ of ‘waarheidsgetrouw’ is geschilderd. Wil 

een hedendaagse kunstenaar een afbeelding maken waarin precies dat 

zijn enige doel zou zijn, dan zou hij wel een foto maken. Met z’n smart-

phone. Of met z’n Ipad. Of met z’n digitale cameraatje. De technische mo-

gelijkheden zijn eindeloos vandaag – de hoeveelheid amateurfotografen is 

dat trouwens ook. 

Wanneer een schilder dus een werk maakt dat geen exacte replica is van 

de werkelijkheid rondom hem, dan is dat geen bewijs van onkunde (zoals 

kunstenaars wel vaker verweten wordt in groepswerkjes esthetica), maar 

dan is dat veeleer een bewijs dat hij dat om een welbepaalde reden heeft 

gedaan. Iedereen kan namelijk tekenen naar de werkelijkheid. Tekenen 

naar de werkelijkheid is een ambt, een vaardigheid die misschien wat oefe-

ning vergt, maar niet noodzakelijkerwijs grote kunst voortbrengt. 

Net daarom is het bovenstaande citaat van Francis Bacon zo belangrijk. 

Kunstenaars vandaag de dag hoeven de werkelijkheid niet meer realistisch 

weer te geven. Het verwijt dat Bacon niet kan schilderen – en dat heb ik 

leerlingen tussen neus en lippen horen fezelen tijdens mijn les – is com-

pleet achterhaald. 

Mijn favoriete werk van Francis Bacon (ach, die keuze alleen al!) is Study 

After Velázquez’ Portrait of Pope Innocent X, 1953. De ‘pausen’ van Bacon 

behoren waarschijnlijk tot z’n bekendste werken. Tientallen keren heeft hij 

dezelfde figuur geschilderd. Steeds weer voel ik me een beetje ongemak-

kelijk door de manier waarop de geschilderde figuur bijna uiteenspat door 

tegenstrijdigheid en intern conflict. Het is een tegenstrijdigheid die, vol-

gens mij, ook inherent is aan de schilder en aan alle toeschouwers. 

Bacon heeft in interviews wel eens laten vallen dat hij geobsedeerd was 

door het werk van Diego Velazquez. Die laatste schilderde ongeveer 300 

jaar eerder paus Pius X. Op het eerste zicht zie je een zelfzekere, hoogge-

plaatste, machtige man, maar de blik in z’n ogen en de samengeperste 

lippen laten niettemin vermoeden dat de man gevangen zit in zichzelf, 

dat z’n macht niet bevrijdend, maar eerder beperkend werkt. Bacon was 

zo verzot op het werk, dat hij postkaarten en posters met deze afbeelding 

verzamelde, dat hij deze beeltenis in talloze collages verwerkte, ... maar 

naar eigen zeggen, heeft hij het nooit aangedurfd het schilderij in een mu-

seum te gaan bekijken. Waarom? Die tegenstrijdigheid, weet je wel. 

Kijk je naar Bacons paus, zie je ook een man met grote autoriteit, maar deze 

man is elke vorm van controle kwijtgespeeld. Hij zit opgesloten in een bene-

HÉT KUNSTWERK – DE LEERKRACHTEN ESTHETICA AAN HET WOORD

Schilders en een hoofdsteun die je raken
Ilse Van Caekenberghe, Matthias Verougstraete en Erik Bielen, leerkrachten esthetica, bijten de spits af van deze 
nieuwe rubriek. Wat was de opdracht? Kies een kunstwerk en zeg me waarom het jou aanspreekt. Wat doet het 
met je? Waarom? Het is de bedoeling dat we in volgende Ic Hou’s in deze rubriek een hele rist leerkrachten en 
secretariaatsmedewerkers aan bod laten komen. Van Altamira tor heden, van de Venus van Willendorf tot de 
hedendaagse kunstscène. Alles kan, alles mag. We zijn nieuwsgierig naar datgene dat fascineert, boeit, aangrijpt, 
ontroert. Kunst doet dromen, kunst vertraagt de snelheid van het leven; kunst streelt de ziel. Het woord is aan  
de kunstliefhebbers!  DVR

Francis Bacon, Study After Velázquez’ Portrait of Pope Innocent X, 1953
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pen, glazen (?), claustrofobische ruimte en schreeuwt de longen uit z’n lijf. 

Het is een roep die weliswaar niet gehoord of niet beantwoord wordt. Het 

lijkt alsof hij, als een vlinder in een natuurkundig museum, vastgepind zit aan 

armen en benen. Zijn hoofd is het enige dat beweging impliceert. 

Tegenstrijdigheid zit ook in de manier van schilderen. Enerzijds gunt Bacon 

met z’n erg persoonlijke penseelstreken en niet-beschilderde stukken doek 

de toeschouwer een blik in z’n interne ‘keuken’, maar terzelfdertijd eist hij 

dat al z’n werken achter glas zitten. Hij lijkt te zeggen: ‘Hier ben ik. Dit ben 

ik. Maar blijf alsjeblief op een afstand.’ 

Velen gaan ervan uit dat de paus eigenlijk een afbeelding is van Bacons 

vader. Hij was een erg opvliegend man, maar eveneens iemand die hoog 

aangeschreven stond als ex-militair, succesvol als paardenfokker, ... kortom, 

een man die het gemaakt had in de ogen van de goegemeente. Hij was 

echter ook de man die het niet kon verkroppen dat z’n zoon homosek-

sueel was en die Francis als jongeman op straat heeft gezet. Is de bange, 

schreeuwende paus dan een bange vader die zich enkel laat leiden door 

uiterlijk vertoon en gevangen zit in z’n rol? Is dat de reden waarom Bacon 

het werk van Velázquez niet wilde zien in ‘het echt’? Te confronterend? 

Misschien, maar eigenlijk hoeft dat niet. 

Bacon heeft voor mij de ontwrichting, de vleesgeworden tegenstrijdig-

heid, eros en thanatos geschilderd. Maar het is niet realistisch en gedetail-

leerd – neen, dat niet. 

Borremans: er gebeurt ‘iets’ 
Ilse Van Caekenberghe

Natuurlijk is het een onmogelijke taak om je lievelingskunstwerk uit te kie-

zen. Ik begin mijn les Esthetica in september steeds met mijn favoriete top 

tien aan kunstwerken, en zelfs met die keuze heb ik het moeilijk. Smaken 

veranderen ook doorheen de tijd, maar dat is goed. In kunst moet niets 

blijven wat het is, alles is mogelijk, en ieder ervaart zoals hij wil. 

Daarom besliste ik te gaan voor een kunstenaar die me de laatste tijd 

enorm en positief heeft geboeid. Mede door de grote aandacht welllicht 

die hij deze laatste maanden krijgt, naar aanleiding van een overzichtsten-

toonstelling die hij momenteel in Bozar Brussel heeft (As sweet as it gets), 

en die een overdonderend succes blijkt te zijn, met 90.000 bezoekers tot 

nu toe.

De grote man waarover ik spreek is niemand minder dan Michaël Borre-

mans. Begonnen als fotograaf, maar daarna schilder geworden. School ge-

lopen op dezelfde school als ik, maar dan enkele jaren eerder dan mij: de 

Hogeschool voor Kunst en Wetenschappen Sint-Lucas te Gent. Dat schept 

meteen een band. 

Het is net die schilderkundige vaardigheid die mij (eveneens schilder) 

aanspreekt. Hij heeft naar de oude meesters gekeken (Velázquez was zijn 

grote voorbeeld), en er veel uit geleerd. Het verwijt dat vele van mijn leer-

lingen aan een man als Picasso 

durven maken (“dat kan ik ook”), 

zal geen mens uiten tegenover 

Borremans. Techniek beheerst 

hij als geen ander, en die kunde 

helpt hem zijn doel te bereiken.

Maar wat nog meer van tel is, 

is dat zijn werken hedendaags 

en modern ogen, fris ondanks 

het ietwat sombere en sobere 

kleurgebruik. Geen antiek stuk 

waar we ons niet meer voor kun-

nen open stellen. En als we nog 

wat langer durven kijken, zullen 

we verbaasd zijn bij de diepere 

betekenissen die erachter schuil-

gaan. Zijn ogenschijnlijk realis-

tische stijl die eigenlijk surreëel 

wordt, door een klein detail, een 

onmogelijkheid die je wereld op 

zijn kop zet. Plaats en datum zijn niet van tel, maar... er gebeurt iets. Het is 

niet altijd duidelijk wat, soms moeten we gissen naar zijn bedoeling. Sug-

gestief, dromerig, confronterend, hard. 

Deze man weet waar hij mee bezig is, geen conceptueel en pseudo – in-

tellectueel gezwans, wat me vaak mateloos geïrriteerd heeft tijdens mijn 

studentenjaren in Sint-Lucas. Maar inhoud, bescheidenheid, verstand. Een 

hele aimabele mens lijkt hij me, wanneer ik interviews met hem op het in-

ternet bekijk. Ik zou hem graag eens ontmoeten.

Moeilijk is het, om uit zijn oeuvre één werk te kiezen. Ik probeer het toch. 

‘The angel’ schilderde hij heel recent, in 2013. Het is een monumentaal 

werk, wel 2 bij 3 meter. Topmodel Hannelore Knuts heeft er model voor 

gestaan. Borremans kreeg het idee voor dit werk toen hij in een carna-

valswinkel ‘een prinsessenjurk in Disneystijl’ zag hangen. Pas bij de derde 

poging kwam hij tot het definitieve resultaat. ‘The Angel’ toont een figuur 

met donker geverfd gelaat (het lijkt wel een chocolade masker) tegen een 

leeg decor. De figuur is androgyn, en staat er apatisch bij. Berustend zelfs. 

De (te?) lange armen hangen levensloos naast haar lichaam, en benadruk-

ken de verticale plooiing van haar disneyjurk, die naar beneden valt als een 

waterval. Achter zich dringt de schaduw zich op aan de muur. En al staat 

het onderwerp er rustig bij, niets is minder waar. De sfeer is op zijn minst 

bevreemdend. Waarom draagt deze androgyne figuur een prinsessenjurk? 

Waarom is haar gezicht beschilderd? Waarom staat ze voor een soortge-

lijk decor? Waarom wendt ze haar blik subtiel van ons af? Welke geheimen 

worden hier niet prijs gegeven?

Ik vind geen antwoord op deze vragen, maar ook dat is goed. Ik ga er nog 

eens over nadenken, ooit, want dit beeld krijg ik niet meer uit mijn hoofd. 

En wie dat kan, noem ik een waar kunstenaar. 

<<<



46 IC HOU JUNI 2014

KUNSTBENDE

Luba-hoofdsteun,  
geladen met krachten

Erik Bielen 

Ik kan en wil niet kiezen. Er zijn te veel kunstwer-

ken die me aanspreken om heel verschillende 

redenen. Trouwens, ik voel me ook niet altijd in 

dezelfde stemming en verkies dus volgens de om-

standigheden andere dingen. Ik stel u één van de 

mogelijkheden voor: een hoofdsteun van de Luba, 

een volk uit de Democratische Republiek Congo.

Bij heel wat Afrikaanse volkeren was het traditie om 

te slapen met het hoofd of de nek op een houten steun. Deze gewoonte 

bestaat nog bij sommige volkeren in Ethiopië. Het is een gebruiksvoorwerp 

met een praktisch doel: slapen op een hoofdsteun zorgt ervoor dat de soms 

zeer ingewikkelde kapsels van mannen én vrouwen niet in de war geraken. 

Maar er is meer.

Het is goed gemaakt: het is met de hand gebeeldhouwd uit één stuk. Het 

is onvoorstelbaar wat een rijke variatie aan vormen er bestaat voor zo’n 

eenvoudig voorwerp: niet meer dan een houten steun om het hoofd tij-

dens de slaap zo’n 12 tot 18 cm boven de grond te houden. Die honder-

den mogelijke vormen zijn bepaald door de traditie: wie op de hoogte is, 

herkent onmiddellijk het volk vanwaar het afkomstig is: het hoofdsteuntje 

dat ik u voorstel, is typisch voor de Luba, een eeuwenoud volk uit Congo. 

Waardevol?

Dit is een zeer eenvoudig exemplaar, zonder versiering. Het zal zeker niet 

toebehoord hebben aan een belangrijk persoon: bepaalde vormen zijn 

namelijk voorbehouden aan de chef of andere notabelen. Naast de etni-

sche identiteit kan men uit zo’n voorwerp ook soms de status van de per-

soon binnen zijn volk of clan afleiden. In elk geval hoort de hoofdsteun 

onverbrekelijk bij één mens. Wanneer iemand zich opsmukt voor een 

plechtige gelegenheid, hangt het aan de riem of aan de staf. Het is één 

van de elementen die aan een individu zijn identiteit geven, samen met 

bepaalde soorten kledij en lichaamsversiering. Dat zelfs dit eenvoudig 

hoofdsteuntje voor de eigenaar zeer betekenisvol was, wordt bewezen 

door de herstelling: het rustvlak is ooit verticaal gebarsten en men heeft 

de steun hersteld met een lederen band, die strak met de hand vastge-

naaid is. Dit is dus zeker een authentiek stuk: iemand vond het zo belang-

rijk dat hij het hersteld heeft.

Kunst?

Kunst is al lang niet meer beperkt tot de traditionele ‘schone kunsten’. De-

sign of toegepaste kunst hoort al enkele decennia thuis in de musea voor 

hedendaagse kunst, net zoals fotografie, video en nieuwe media. Zo ook 

‘etnische’ kunst: het Louvre heeft al jaren een afdeling van ‘arts premiers’ 

uit Afrika, Oceanië en precolumbiaans Amerika. Maar wat is ‘kunst’? Dit is 

een typisch ‘westerse’ term. Geen enkele traditionele Afrikaanse beeldhou-

wer zou verstaan wat we bedoelen met dat woord. Zijn eerste doelstel-

ling is om een voorwerp te maken volgens de iconografische eisen van de 

traditie. Uiting van persoonlijke smaak of gevoelens is ondenkbaar in die 

context. In de meeste gevallen is die traditionele iconografie verbonden 
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met een religieuze achtergrond. Een beeld of een masker moet effectief 

kunnen werken in een ritueel. Toch heeft de kunstenaar ook een kleine 

speling om een persoonlijke toets aan te brengen en er zijn getuigenissen 

dat sommige kunstenaars meer gewaardeerd worden dan andere en dat 

‘mooie’ beelden krachtiger zijn. Maar originaliteit is niet de eerste bekom-

mernis. Het is in de eerste plaats een functioneel voorwerp. Om voor ons 

‘kunst’ te zijn, moet een gebruiksvoorwerp zijn functie overstijgen.

Achter de simpele vorm van een hoofdsteun kan ook een diepere bete-

kenis verscholen zitten. De meeste Afrikaanse volkeren geloven dat het 

universum uit twee werelden bestaat: de wereld waarin mensen en dieren 

leven en die van de bovennatuur met goden en geesten. De geesten zijn 

onzichtbaar maar alomtegenwoordig. Ze kunnen de mensenwereld posi-

tief of negatief beïnvloeden. De hoofdsteun moet de mens beschermen 

tijdens zijn slaap tegen negatieve invloeden. Wie slaapt verliest namelijk de 

controle over zijn lichaam. Zijn geest ontsnapt en kan soms doordringen in 

de geestenwereld, en daar zijn risico’s aan verbonden. Een hoofdsteun kan 

met krachten geladen zijn die de slapende mens beschermen zodat zijn 

geest veilig kan terugkeren naar zijn lichaam. In die zin speelt hij een rol in 

een complex systeem van waarden en opvattingen.

Gelaagdheid

Kortom: is dit hoofdsteuntje nu kunst? Dat het mooi is, is relatief. Origineel is 

het ook niet echt. Het is wel relatief ‘antiek’ (50 tot 100 jaar). Het is een een-

voudig gebruiksvoorwerp. Maar in zijn eenvoud draagt het een onbevatte-

lijke rijkdom aan ideeën: het draagt niet alleen het hoofd, maar tegelijk een 

ganse cultuur. Deze gelaagdheid van betekenissen maakt het tot kunst.
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Toen ik vorig jaar de eerste hoofdredacteur van de Ic Hou Jongeren werd, had 

ik nooit gedacht dat we in twee jaar tijd zo ver zouden geraken. De eerste edi-

tie was een schuchtere poging om met een tiental pagina’s eens iets aan de 

leerlingen te geven dat ook door leerlingen zelf geschreven was. We kozen 

toen voor onderwerpen die wij zelf interessant vonden en waarvan we ook 

hoopten dat ze jullie zouden aanspreken. Na de eerste succesvolle editie, waar-

mee we zelfs het regionale nieuws haalden, was de toon gezet. Vastberaden 

om nog beter te doen, leverden we in juni vorig jaar een nieuwe editie af die 

bevestigde dat we geen eendagsvlieg waren. De Ic Hou Jongerenredactie, dat 

is kwaliteit voor de toekomst!

Dit jaar vonden we het tijd om onze redactie uit te breiden en na een korte 

promotietour door de klassen van de hogere jaren, waren er wel wat leerlingen 

die zich ook geroepen voelden om aan de Ic Hou Jongeren mee te werken. 

Met deze nieuwe krachten slaagden we erin om de derde editie naar een ho-

ger niveau te tillen. We vulden maar liefst 36 pagina’s! In dit nummer wordt de 

stijgende lijn nog maar eens verder doorgezet. 

In deze editie zijn de vaste rubrieken weer van de partij: zo bezochten we dé 

legende van het College: geschiedenisleerkracht meneer Balthau, en ook het 

internaat kent voor ons geen geheimen meer. De vele uitstappen komen ook 

uitgebreid aan bod, zo zijn er artikels over de eindreizen, Canterbury, Come-

nius, Middelburg en Parijs. De sterke prestaties van de quizploegen en van de 

voetbalploeg verdienen natuurlijk ook een plekje in de Ic Hou Jongeren. Naast 

de vele rubrieken brengen we u ook weer heel wat nieuwe artikels over onder-

werpen die stuk voor stuk het lezen waard zijn!

Zonder de voltallige redactie zou het natuurlijk nooit mogelijk geweest zijn om 

deze – en de vorige edities – tot stand te brengen. Het is jammer genoeg mijn 

laatste editie, en ook die van heel wat andere zesdejaars. Ik kijk toch wel fier 

terug op de voorbije twee jaar als hoofdredacteur. Hopelijk is dit de start van 

een tijdschrift dat nog lang zal blijven bestaan. Dat de Ic Hou Jongeren ook 

volgend jaar hoge toppen zal scheren, daar heb ik alle vertrouwen in. Ik wens 

de redactie veel succes toe en wil toch ook nog Mirjam, meneer Van Looy en 

mevrouw Hennebel en de rest van de redactie bedanken voor hun inzet om 

dit allemaal mogelijk te maken!

Andreas Van de Vyver,

hoofdredacteur

V    rwoord
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Alle leerlingen hebben net hun rapport gekregen, maar de periode waarin 

ze er allemaal hun beste beentje voor moesten zetten om een zo goed 

mogelijk eindresultaat te behalen, ligt nog vers in het geheugen. De exa-

menperiode wordt echter door iedereen anders ervaren. Wat voor de ene 

een moment is om tot rust te komen, is voor de andere een strijd tegen 

tijd, vermoeidheid en stress. 

Heel wat studenten zijn niet onbekend met het fenomeen examenstress. 

Drie op de vier leerlingen heeft er wel eens last van. Maar wat zijn nu pre-

cies de oorzaken van die stress? En zeker niet onbelangrijk: hoe kan je dit 

verschijnsel intomen? Nu het ergste weer een half jaartje voorbij is, profite-

ren we ervan om deze heikele kwestie even bespreekbaar te maken.

Examenstress hoeft niet altijd gezien te worden als iets negatiefs. Integen-

deel, een beetje gezonde stress is zelfs noodzakelijk. Onderzoek toont aan 

dat studenten een bepaalde hoeveelheid stress nodig hebben. Ze preste-

ren beter wanneer er bepaalde eisen worden gesteld. Te hoge verwachtin-

gen daarentegen kunnen een tegengesteld effect veroorzaken. 

Er zijn verschillende factoren die examenstress tot gevolg kunnen heb-

ben. Eerst en vooral kan er stress ontstaan tijdens het studeren, bijvoor-

beeld omdat je de leerstof niet goed begrijpt, je op korte tijd te veel leer-

stof moet verwerken of omdat er delen in de cursus ontbreken. Ook de 

omgeving kan een storende factor zijn. Denk maar aan straatlawaai, een 

overbezorgde moeder of een klein broertje dat je constant lastigvalt. Maar 

Om plagiaat te bestrijden, maakt onze school gebruik van Ephorus. Om dit 

programma te hanteren, moet je eerst en vooral een account aanmaken, 

dan pas kan je documenten uploaden en laten controleren. Er is geen in-

stallatie van software nodig om Ephorus te gebruiken, het werkt volledig 

webbased. 

Ephorus kan geïntegreerd worden in verscheidene diensten, waaronder 

je mailbox en het ons allen bekende Smartschool. Wanneer iets geüpload 

wordt in de uploadzone, controleert Ephorus automatisch hoeveel pro-

cent plagiaat het document bevat. Ook teksten die lichtjes aangepast zijn 

vindt Ephorus onmiddellijk. Tevens herkent het programma alle schriften: 

Latijns, Grieks, Arabisch... Wanneer er overeenkomsten gevonden wor-

den, ontvangt de leerkracht automatisch een rapport met daarin de ge-

plagieerde fragmenten en het aantal procent plagiaat. Daartoe doorzoekt  

Ephorus miljarden bronnen op internet, samen met eerder ingeleverd 

werk op meer dan 4000 scholen die gebruik maken van het programma. 

Het klinkt een beetje bedreigend, maar wie zijn werkjes zelf schrijft en met 

zorg zijn bronnen vermeldt, hoeft niets te vrezen.

Voor meer informatie over Ephorus, kan je zelf een kijkje nemen op 

https://www.ephorus.com/nl/

ook ingrijpende of belangrijke levensgebeurtenissen zoals het verlies van 

iemand die je na aan het hart ligt, kunnen aan de basis liggen. Tot slot zijn 

ook karaktertrekken bepalend. Zo zijn eigenschappen als perfectionisme, 

onzekerheid en bewijsdrang echte stressverhogers. Studenten die meer 

kunnen relativeren en in het algemeen heel rustig zijn, zullen in veel min-

dere mate last hebben van examenstress.

Wanneer je tijdens de examens last hebt van hoofdpijn, spierpijn, duizelig-

heid of vermoeidheid, is de kans groot dat stress de boosdoener is. Jouw 

lichaam geeft je dan namelijk verschillende signalen om je erop attent te 

maken dat je het iets rustiger aan moet doen. 

Voor vele studenten zal de meest prangende vraag misschien wel zijn 

hoe je examenstress kan vermijden. Er bestaan enkele tips om stress de 

baas te blijven tijdens de examens. Zo is een regelmatige ontspanning 

heel belangrijk. Dat verhoogt het concentratievermogen. Ook voldoende 

lichaamsbeweging en slaap zijn essentieel. De laatste en misschien ook 

wel belangrijkste tip is een goede voorbereiding. “Goed begonnen, is half 

gewonnen” is een uitspraak die je zeker in het achterhoofd moet houden. 

Door je goed voor te bereiden, kom je niet voor verrassingen te staan. 

Het komt er met andere woorden op aan de stress zoveel mogelijk onder 

controle te houden. Als je daarin slaagt, zal de gezonde stress die overblijft 

alleen maar in je voordeel werken. Goed gehanteerde stress is immers de 

motor voor succes.

Examenstress: je vriend of vijand?
door Julie De Munck (5LWIb)

En wat met plagiaat? 
door Sven Van de Genachte
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Keulen

Wedden dat

Vlaamse kermis
Trektocht

Ardennnentocht

Alvin Ailey 
De stank dringt door tot in het  

binnenste van mijn neus. Het lint 

zit strak rond haar nek gestrengeld. 

Foto’s van haar en haar vriendin 

versieren de ruimte die ooit op een 

woonkamer moest lijken. Er zat nog 

een brief in de brievenbus. Dat was 

haar toekomst.

Nele Van Leuven (4La) 

Overval 
Ik zet mijn fiets weg, niet op slot. 

|CHECK| In mijn jaszak voel ik gerust-

stellend koud metaal. |CHECK| Ik haal 

diep adem, zucht. Lachend open ik de 

deur. Geen andere klanten. |CHECK| 

De verkoopster lacht vriendelijk, 

ik schraap mijn moed bijeen. De 

woorden liggen klaar, perfect. Een 

laatste gedachte: doen? “Eén croissant 

alstublieft.” Luna De Souter (4GL)

Eén op de tien 
Hatelijk wekkeralarm, vermoeide 

ogen, diepe zucht, geen ontbijt. 

Nooit naar een vreemde knikken of 

de vergrijsde buschauffeur. Gewoon 

daarom. De geur van een smeulende 

sigaret. Je struikelt weer over dezelfde 

kassei, vloekt en negeert straal de 

dakloze bedelaar. Regen vervangt je 

tranen. Rotte wereld. 

Ruth Baelen (4La)

55-FICTION
(max. 55-woorden-verhaal)
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De eerste meisjes op internaat
Net als onze school zelf, was ook het internaat 

vroeger uitsluitend voor jongens. Meisjes kon-

den terecht op het internaat van Onze-Lieve-

Vrouw-Presentatie, het vrouwelijke equivalent 

van het College. Toen dat internaat sloot, wer-

den de meisjes tijdelijk opgevangen door het 

Peda van KAHO Sint-Lieven. Maar aangezien 

dit internaat oorspronkelijk enkel bedoeld was 

voor hogeschoolstudenten, was er veel minder 

controle dan de jonge meisjes nodig hadden. 

In 1993 kwam het eerste meisje op het inter-

naat van onze school. Internaat was voor haar 

de beste oplossing voor haar thuissituatie, en 

er waren toen nog lege kamers. De eerste vier 

jaren waren er gemiddeld twee meisjes per 

schooljaar op het internaat. Sindsdien vonden 

steeds meer meisjes hun weg naar ons inter-

naat. Nu zijn ze zelfs (lichtjes) in de meerderheid. 

Afhankelijk van de College-regels
Het internaat heeft in de loop der jaren een 

aantal veranderingen ondergaan. Daarbij was 

het sterk afhankelijk van het schoolreglement 

van het College. Zo is het geëvolueerd van een 

katholiek jongensinternaat naar een gemengd 

internaat waar jongeren van verschillende re-

ligies welkom zijn. Voor de invoering van het 

nieuwe cateringsysteem, Scolarest, werd er voor 

de maaltijd gebeden, maar dit is door de zelf-

service niet meer van tel. Een stuk discipline is 

verloren gegaan, zo vindt ook meneer Poppe. 

Er is minder controle op wat de internen eten 

(geen groentjes, frisdrank, dessert, ...) en de re-

gelmaat vervalt (rechtstaan, stilte, gebed, ...).  

Sinds dit schooljaar is er een nieuwe regeling 

wat betreft de sluiting van de schoolpoorten. 

Dit doet men om de veiligheid van de leerlin-

gen te garanderen en spijbelen tegen te gaan. 

Een nadeel is wel dat internen nu altijd moeten 

aanbellen om binnen te kunnen en de intercom 

in het internaat voortdurend rinkelt. 

69 internen  
uit 20 verschillende scholen
Het internaat biedt verblijf aan jongeren 

vanaf 10 jaar. Een maximumleeftijd is er niet, 

maar je moet wel nog secundair onderwijs 

volgen. Ook leerlingen die in hun specialisa-

tiejaar zitten, zijn welkom. Aangezien ons in-

ternaat het enige is in omstreken (de dichtst-

bijzijnde zijn in Mechelen, Wachtebeke of 

Antwerpen) verblijven hier leerlingen van wel 

20 verschillende scholen. De accommodatie 

biedt onderkomen aan 72 leerlingen, waarvan 

momenteel 69 plaatsen bezet. Uitzonderlijk 

is dat er dit jaar maar liefst 17 laatstejaars zijn.  

In het weekend is het internaat meestal onbe-

woond. Het merendeel van de internen komt 

zondagavond aan en iedereen vertrekt vrijdag.  

Zes opvoeders, die in beurtrollen werken, be-

geleiden hen. Voor een opvoeder volstaat een 

opleiding secundair onderwijs, maar men heeft 

een voorkeur voor opvoeders / orthopedagogen 

(bachelor). De leerlingen spreken hen aan met 

‘meneer’ of ‘mevrouw’, net als op het College zelf. 

Een tweede thuis
Wanneer de leerlingen met persoonlijke proble-

men kampen, proberen de begeleiders hen zo 

goed als mogelijk op te vangen. Indien nodig 

wordt er contact gezocht met het CLB, of met 

de school van de leerling zelf. Door de jaren 

heen is er een goede band gesmeed met de 

scholen uit de omgeving. De ouders worden 

gecontacteerd bij problemen, of om bepaalde 

toelatingen te vragen. Een oudercontact is er 

niet, maar wel bijeenkomsten voor nieuwe in-

ternen, te vergelijken met de startavonden bij 

ons op school. De internaatbegeleiders nemen 

voor een deel de taak van de ouders op zich. Zo 

wordt ook de agenda dagelijks ondertekend en 

het huiswerk opgevolgd.

Wie zit op internaat?
Op internaat beland je niet zomaar. Veel inter-

nen zijn kinderen van zelfstandigen. Door de 

stijgende sociale problemen (scheidingen, een-

oudergezinnen...) merk je dat deze groep kinde-

ren groter wordt onder de ‘internaatbevolking’. 

Een andere reden om op internaat te gaan, is 

de lange afstand van thuis tot school. Op het 

College zit een meisje dat in Nederland woont, 

twee uur met de trein. Dan is op internaat gaan 

een voor de hand liggende keuze. Ten slotte zijn 

er leerlingen die voor een specifieke richting 

kiezen die ze enkel aanbieden in scholen hier in 

de buurt, waardoor ze op het internaat aange-

wezen zijn.

Gentil Poppe
< oud-leerling van SJKS

< startte op het internaat op 1 oktober 1983,  

iets meer dan 30 jaar geleden

< deed het – toen op sterven na dode –  

internaat (20 internen) heropleven

Achter de schermen van... het internaat 
door Flore Vavourakis en Mirjam Eren

Als je ’s morgens voor 7.50 uur op school bent, of ’s avonds om 16.30 uur nog door de schoolgangen ronddwaalt, 
zie je ze ongetwijfeld: leerlingen van andere scholen die de trappen naast de permanentie, ontmoetingsruimte 
of het OLC op- en aflopen of in de refters verdwijnen... de internen. Wij wilden wel eens weten hoe het internaat 
boven onze school (foto: internaat 1) er eigenlijk uitziet en hoe het er in zijn werk gaat. Gentil Poppe, beheerder 
van het internaat, nam ons mee en vertelde ons uitgebreid over het reilen en zeilen van het internaat. 
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INTERVIEW MET 
INTERNAATLEERLINGEN 

We interviewden de zusjes Cammaert, Jessica 

(6HW) (6 jaar op internaat) en Melissa (1Aa)  

(2 jaar op internaat). Ook stelden we enkele 

vragen aan Ann Van Hecke (6HW), die met 

haar 9 jaar op internaat de recordhoudster is. 

Waarom zit je op internaat?

Ann: Ik woon sinds in een klein dorpje in Zuid-

Holland. Zonder files is het anderhalf uur rijden: 

iedere dag over en weer zou onbegonnen werk 

zijn. Internaat bleek de oplossing. Ik was te jong 

om op internaat te mogen, maar meneer Poppe 

wou voor mij een uitzondering maken, aange-

zien mijn nonkel en oudste broer reeds op in-

ternaat hadden gezeten en mijn zus en jongere 

broer er op dat moment nog zaten.

Vind je het leuk om op internaat te zitten?

Ann: Er heerst een aangename, gezellige sfeer 

zonder gezaag van ouders. Als hechte groep 

zesdejaars zitten we altijd samen aan tafel, we 

hebben zelfs bijna onze vaste plaatsen. Daar-

naast bouwen we ook onze eigen traditie op. Bij 

iedere verjaardag vragen we toestemming om 

in een apart zaaltje pizza of pita te eten. 

Mis je veel?

Jessica: We hebben minder vrijheid, je moet 

met meer mensen rekening houden. Je kan bij-

voorbeeld je muziek niet luid zetten als je buur 

aan het leren is voor een examen. Ook kunnen 

we niet zomaar zonder toestemming beslissen 

om ergens heen te gaan.

Ann: Het is moeilijk om met vrienden buiten 

school af te spreken en nieuwe relaties op te 

bouwen. Je heb namelijk maar 1 uurtje vrij op 

heel de week en dit is dan nog eens op een vast 

tijdstip. Vrijdag moet ik vrijwel direct vertrek-

ken om nog op tijd thuis te zijn, aangezien ik er 

met de trein 3 uur over doe. Ook hobby’s vallen 

moeilijk te combineren, omdat er op internaat 

geleefd wordt volgens een strikt schema.

Wat vind je het leukste?

Ann: Ik vind het geweldig om zomaar uit je ka-

mer te stappen, een andere deur open te slaan 

en bij je vrienden te kunnen zijn. Het is fijn om 

te kunnen babbelen en over je zorgen te praten, 

maar ook heel handig als je wiskunde bijvoor-

beeld niet snapt, iets wat mij vaak overkomt...

Wat vind je niet leuk?

Ann: De bel. ’s Morgens worden we gewekt met 

het harde gerinkel van de internaatbel. Eerst 

drie keer opdat je het gordijntje voor het raam-

pje in je deur dicht zou doen. Daarna twee keer 

om je gordijntje open te doen en ten slotte nog 

eens een keer om je raam dicht te doen en hele-

maal aangekleed en wel naar de refter te gaan. 

Als je 5 minuten te laat beneden bent, zit er een 

mooie sanctie op je te wachten: je enige vrije 

uurtje dat je hebt verloren. 

Op dit bord staan de 
activiteiten van de 

week. Op woensdag-
namiddagen worden 

groepsactiviteiten  
georganiseerd. Het 
is echter niet altijd 

gemakkelijk om iets 
te vinden dat geschikt 

is voor iedereen. 
Daarom worden de 

woensdag namiddag-
activiteiten niet 

verplicht, maar wel 
gestimuleerd. 

Grondplan van het internaat

Er zijn zes zitkamers. Aan de hand van het 
tv-programma dat per zitkamer wordt 
opgezet, kiezen de internen waar ze gaan 
zitten. 

De internen nuttigen hun 
maaltijden in de warme refter 
en calfac, maar voor leerlingen 
die het vieruurtje of avondeten 
hebben gemist, zijn er ook op het 
internaat zelf kleine keukentjes.

Het internaat is gemengd, maar 
er is wel een scheiding tussen 
het jongensgedeelte en het 
meisjesgedeelte. 

In de dubbele kamers 
zitten de 7 oudste 
jongens.

In dit zijgangetje zitten de 
volgende 8 oudste jongens.

Hier slapen de jongere 
jongens. Zij krijgen de 
kleinste kamertjes.

Hier slapen de oudste 
meisjes. Zij krijgen de 
grootste kamers.

De kamers van de 
opvoeders liggen 
verspreid tussen de 
kamers van de jongeren. 

<<<
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Maak je hier veel vrienden?

Melissa: Ja, de meeste mensen hier zijn super-

lief. Maar je moet er ook mee kunnen omgaan, 

want sommige hebben een niet zo fijn verle-

den.

Ann: De meeste vrienden die ik heb gemaakt, 

zitten er al langer dan 3 jaar. Langzaamaan word 

je zo een hecht groepje en iedere jaar komt er 

wel iemand tof bij die de bende weer wat groter 

maakt.

Zijn er voordelen ten opzichte van andere 

leerlingen door op internaat te zitten?

Jessica: We moeten ’s morgens niet zo vroeg 

opstaan. En als het in de winter gesneeuwd 

heeft en iedereen bevroren op school aankomt, 

ben ik wel blij dat ik uit een warme refter kom. 

Bij ons is er ook minder stress om iets te verge-

ten. Als we iets in onze locker hebben laten lig-

gen, dan zullen we dat ’s avonds wel gaan halen.

Ann: Meer slaap, hoogstwaarschijnlijk. 

Hoe zijn de begeleiders?

Jessica: Onze begeleiders zijn zelf ook nog 

jong, jonger dan onze ouders, en dat heeft toch 

ook wel zijn voordelen. De meesten weten ook 

wat het is om op internaat te zitten. Eén van 

onze opvoedsters heeft zelfs hier op internaat 

gezeten.

Melissa: De opvoeders vind ik eigenlijk niet 

zo leuk, want ze geven altijd straf voor niets en 

bederven meestal de pret zo. Soms (als ik braaf 

ben) zijn ze wel plezant.

Kijk je uit naar de weekends?

Jessica: Iedereen kijkt uit naar de weekends, 

het is wel leuk om thuis te komen en te kunnen 

doen waar je zin in hebt. Het is toch leuk om elk 

weekend thuis eens lekker te kunnen eten en in 

je eigen bed te slapen. Bij ons thuis is het vrij-

dagavond wel druk, want mijn broer en mijn zus 

zitten ook op internaat. 

Ann: Neen. Ik woon heel ver van school en het 

is moeilijk om in mijn buurt contacten op te 

bouwen, aangezien ik er enkel in de weekends 

ben. Een sport of andere hobby beoefenen is 

daardoor ook onmogelijk, omdat dat meestal 1 

dag in de week en 1 dag in het weekend is. Ik 

mag ook niet naar feestjes of op café. Op die 

manier bestaat mijn weekend dus enkel uit le-

ren, leren en nog eens leren en kijk ik uit naar de 

schoolweek met iets meer variëteit.

Wat vind je van de regels?

Ann: De regels zijn vrij streng, wat noodzakelijk 

is als je zo’n grote bende in toom moet houden. 

Ik vind het vooral jammer dat er zo weinig ver-

schil in regels tussen de verschillende jaren is. 

Je zou denken: hou ouder je wordt, hoe meer 

er wordt toegelaten. Dit is enkel van toepassing 

voor het vrije uurtje dat vanaf het 4e middel-

baar wordt toegelaten, voor de rest blijven ze 

streng en geven ze snel straf als je ergens te laat 

bent of iets niet gedaan hebt.

DAGORDE

7u20 Opstaan, persoonlijke hygiëne, bed opmaken en boekentas klaarmaken.

7u40-8u10 Ontbijt.

8u10 Vertrek naar school waar eigen dagorde geldt.

12u00-13u15 Middagmaal op je eigen school of in het schoolrestaurant van het SJKS.

15u45-16u45 Vieruurtje.

16u30-18u00 Studie op de eigen kamer.

18u00-19u00 Avondmaal & recreatie.

19u00-20u15 Studie op de eigen kamer of in de studiezaal

20u15-21u30 Recreatie.

21u20 Leerlingen van basisonderwijs op kamer.

21u30 Lichten uit voor leerlingen van basisonderwijs.

22u00 Lichten uit voor leerlingen 1e, 2e en 3e jaar S.O.

22u30 Lichten uit voor leerlingen 4e, 5e en 6e jaar S.O.

Hoe vind je het interieur van het internaat?

Jessica: Het interieur van het internaat is sterk 

verouderd. Wij kijken nog tv op van die oude, 

dikke toestellen, en de zetels zijn ook best ver-

sleten. Maar sinds enkele maanden hebben we 

WIFI en dat is toch al een grote stap vooruit. De 

‘verbouwing’ van de douches en toiletten van 

de oudste meisjes is de grootste verandering 

sinds ik hier zit, en daar ben ik wel tevreden over.

Melissa: Oud, dat kan wel beter. Ik denk dat de 

meeste meubels de wereldoorlogen hebben 

meegemaakt.

Ann: Sober, kaal en grauwe kleuren. De kamers 

bestaan meestal uit dezelfde oude, saaie meu-

belen: een ijzeren bed, een lavabo met spiegel, 

een houten rekje voor je boeken, een lelijke bu-

reau met een schoolstoel en een houten kast 

voor boven je bed. De triestige gang hebben ze 

een paar jaar geleden nieuw leven proberen in-

blazen door er een rode lange mat over heel de 

lengte neer te leggen. Nu ziet het er toch al iets 

fleuriger uit. Persoonlijk zou ik nog muurschilde-

ringen aanbrengen op de witte muren, zodat je 

meer het gevoel krijgt dat je thuis bent in plaats 

van in een ziekenhuis.

Elke kamerdeur  
heeft een  

gordijntje.  
Voor de  

controle  
moeten deze  

gordijntjes  
altijd open  

blijven. 

Op de 
deur staat 

‘leeskamer’. 
Tegenwoordig 

wordt er niet 
meer gelezen: 

deze ‘lees’-
kamers zijn 
‘computer-

’kamers  
geworden... 
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Daan Witte
Reddingszwemmer

Daan Witte uit 1Aa is 13 jaar en doet aan reddend zwemmen bij de 

reddingsbrigade ‘Luctor et Emergo’ in Terneuzen.

Daan, wanneer train je?

Ik zwem elke maandagavond.

Hoe ben je er terechtgekomen?

Voor reddend zwemmen heb je geen wedstrijden, en dat sprak me wel aan. 

Waarom doe je deze hobby zo graag?

Omdat het leuk en sportief is. Je hebt er ook iets aan later: als je in een 

noodsituatie zit, dan kan je iemand uit het water redden.

Beschrijf eens hoe een reddingsactie in zijn werk gaat.

Eerst moet je kijken of er mensen in de buurt zijn. Die kunnen de hulp-

diensten verwittigen. Vervolgens moet je jouw reddingsmateriaal con-

troleren. Als je geen reddingsmateriaal hebt, moet je in het water sprin-

gen en naar de drenkeling toe zwemmen. Die kan in paniek zijn, dus 

moet je hem eerst geruststellen. Vervolgens neem je hem rond de arm 

en zwem je naar de kant.

Wil je er echt iets mee doen in de toekomst?

Ja, als ik alle diploma’s heb, dan kan ik strandwacht worden.

Stel, iemand wil deze sport gaan doen. Welk advies zou je hem of 

haar dan geven?

Je moet in elk geval je eerste zwemdiploma hebben. Natuurlijk moet je 

ook graag zwemmen en veel willen trainen. 

Michaël Knopfmacher
Schermer

Michaël Knopfmacher uit 3ECa1 is 15 en doet aan schermen bij de 

schermgilde ‘de Klauwaerts’ in Sint-Niklaas.

Wanneer doe je aan schermen?

Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag.

Hoe ben je daar terechtgekomen?

Toen ik in het vierde leerjaar zat, hing er een poster op school van de 

schermgilde ‘De Klauwaerts’. Ik was al lang op zoek naar een sport, dus 

ging ik een kijkje nemen.

Welke kledij doe je aan om te schermen?

Schermkousen, schoenen die geen sporen achter laten, een witte scherm-

broek, een ondervest, een witte vest, een elektrische vest en – niet te ver-

geten – de kabels. Die kabels heb je nodig om te zien wie een punt heeft, 

ze staan in verbinding met het scorebord

Wat zijn de belangrijkste regels waaraan je je moet houden?

Je mag je sabel maar met één hand vasthouden. Je gaat altijd met 

twee wapens de piste op. En er mag ook niet te luid gesupporterd 

worden, want dat kan de concentratie verstoren.

Heb je al meegedaan aan wedstrijden?

Ja, ik speel bijna elk weekend een wedstrijd. 

Ben je al eens gewonnen?

Ja, vorige week nog (11 januari 2014, red.).

Moet je soms tegen meisjes schermen?

Ja, sommige wedstrijden zijn gemengd.

Beschrijf eens hoe een wedstrijd verloopt.

Eerst is er het appel. Dan wordt er een oproep 

gedaan de wapens op te nemen, de venter te 

controleren en in te schrijven. Vervolgens heb 

je de opwarming. Dan moeten we ons opwar-

men voor een uur en dan begint te wedstrijd.

Zijn er veel mensen die aan schermen doen?

Nee, het is niet zo’n veelvoorkomende hobby. Dege-

nen die schermen zijn meestal wel jongeren. 

Zijn er meer jongens dan meisjes?

Nee, die aantallen liggen ongeveer gelijk. 

Welke raad zou je geven aan mensen die 

schermen of willen gaan schermen?

Er niet van uit gaan dat alles van de eerste keer gaat luk-

ken, niet te hard slaan met je sabel en vooral... durven. Volgende keer zijn we er weer met meer 
speciale hobby’s van de Collegeleerlingen... 

Bijzondere hobby’s
door Caitlin Weyn

Wil je weten wat voor bijzondere hobby’s de leerlingen 
op onze school doen? Lees dan zeker verder!  
We interviewden twee leerlingen van het eerste en 
derde middelbaar. 
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Van acht tot vier
Om twintig voor zeven gaat zijn wekker af. Net 

zoals alle legendes, is ook Eric Balthau vroeg uit 

de veren. Hij maakt zich klaar, ontbijt gezellig en 

geeft zijn vrouw nog snel een kus voor hij ver-

trekt, om stipt half acht, naar alweer een boei-

ende dag op het College. 

Om acht uur komt meneer Balthau aan op 

school. Nog even snel de beruchte overhorin-

gen gaan kopiëren voor die dag in de drukkerij 

van het College. Dan vlug naar de leraarskamer 

om zijn collega’s te begroeten en daarna – nog 

voor de les – naar zijn lokaal, om even tot rust te 

komen met wat klassieke muziek: Bach, Beetho-

ven, Mozart...

Tijdens zijn springuren kan je hem terugvinden 

in zijn favoriete lokaal, het geschiedenislokaal, of 

in de leraarskamer om een beetje te lezen, toet-

sen te verbeteren of met de collega’s een bab-

beltje te doen. 

 

Om vijf over vier vertrekt, net als de leerlingen, 

ook meneer Balthau huiswaarts. Omstreeks vijf 

uur komt hij aan in het verre Laarne, waar ook 

net zijn vrouwtje is thuisgekomen. Ook zij geeft 

les: economie en wiskunde.

Meer dan leerkracht alleen
Dat meneer Balthau zich vooral bezighoudt 

met geschiedenis, zal jullie waarschijnlijk niet 

verbazen. Geschiedenis is echter meer dan en-

kel wat wij in onze lessen behandelen, meer 

dan alleen wat data uit het hoofd leren... Ook 

archieven bijhouden en creëren hoort onder 

deze noemer thuis. Naast leerkracht is meneer 

Balthau ook archivaris. Hij doet dit vier uur per 

week op vrijdag. 

Meneer Balthau werd archivaris omdat één van 

de oud-leerlingen van het College een thesis 

schreef over het archief van de school. Hierdoor 

raakte hij geïnteresseerd en zelfs gepassioneerd 

voor alles wat met het verleden van onze school 

te maken heeft. Hij verzorgt nu het oude archief 

(alles van voor 1950) en het nieuwe archief in-

ventariseert hij verder. 

Naast archivaris op school is hij ook archivaris op 

het kasteel van Laarne. Hij schrijft daar ook voor 

een lokaal historisch tijdschrift. Meneer Balthau 

is dus als het ware een echte duizendpoot bin-

nen zijn geliefde vakgebied.

Naast zijn beroep en zijn hobby’s is hij ook een 

goede huisman. Hij vertoeft graag in zijn omge-

ving en kent er iedereen. Hij is nergens zo graag 

als thuis in Laarne. 

Wat het meest opmerkelijk is aan zijn woning, 

zijn de schapen. Meneer Balthau heeft twee 

schapen en een kat. Deze schapen verzorgt 

hij goed en met veel plezier. Hij zorgt voor de 

schapen en de schapen leveren ook een we-

derdienst. Zijn gras in de tuin is nu een heel stuk 

makkelijker af te rijden met twee, goed grazen-

de schapen erin.

Waar is den tijd...
Het is moeilijk te geloven, maar ook leerkrach-

ten zijn ooit jong geweest. Het lijkt een hele 

sprong in de tijd en we kunnen het ons mis-

schien moeilijk inbeelden, maar eigenlijk is die 

periode nog niet zó lang gelden. Net zoals me-

neer Balthau, hadden ook de Beatles in die jaren 

nog hun lange haren. De jonge, trendzettende 

Balthau stond, zoals de meeste zesdejaars, voor 

één van de belangrijkste keuzes van zijn leven: 

‘Wat na de middelbare school?’

Sommige mensen weten al van kindsbeen af 

wat ze willen studeren en blijven standvastig 

achter hun keuze staan. Dit was absoluut niet 

het geval bij de toen achttienjarige Eric Balthau. 

Met slechts enkele maanden van zijn toekomst 

Een dag uit het leven van meneer Balthau: 
The legend Uncensored... 

door Filip Van Lijsebetten en Cato Weyers

Je hoeft de muren van het College nog niet eens binnen te treden, of je hebt al van hem gehoord: meneer 
Balthau. Een legende op zich, maar wie is de man achter al die verhalen... We breken ons wellicht allemaal al lang 
het hoofd over de figuur, maar nu wordt eindelijk het mysterie ontrafeld. Speciaal voor ons opende dé legende 
van het College zijn deuren. We treden binnen in de wereld van Balthau en ontdekken dat hij zoveel meer is dan 
alleen maar een leraar geschiedenis, we leren hem kennen als fervent boekenverzamelaar en als grote dieren-
vriend. 
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in Gent verwijderd, had hij nog steeds geen 

idee wat te studeren. 

Het was uiteindelijk zijn leerkracht aardrijkskun-

de die hem een studiekeuze bezorgde. Tijdens 

opgravingen in de buurt van Oudenaarde zag 

hij voor het eerst echte archeologen aan het 

werk. Meneer Balthau was verkocht en samen 

met enkele jaargenoten zou hij archeoloog wor-

den.

Het ingewikkelde schoolsysteem van toen zorg-

de ervoor dat – uiteindelijk – ook geschiedenis 

ter sprake kwam. Via de universitaire richting ge-

schiedenis kon je voor een diploma archeologie 

gaan. Zijn passie voor geschiedenis bleef maar 

groeien en uiteindelijk, na met vlag en wimpel 

geslaagd te zijn, belandde hij als leerkracht voor 

de klas. 

Het duurde dan nog enkele jaren, maar uitein-

delijk kwam hij toch terecht waar hij al die tijd al 

hoorde, vooraan in de geschiedenislokalen van 

het College. Een groot verlies voor de wereld 

van de archeologie, maar wij zijn maar al te blij 

met meneer Balthau als geschiedenisleerkracht! 
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In stijgende lijn
Op 9 oktober stond de derby tegen de Broeder-

school op het programma. Meteen een klepper 

van formaat waar de hele ploeg naar uitkeek. En 

dat was ook te merken op het veld. Het spel was 

goed, de tegenstander kwam onder druk en de 

kansen stapelden zich op. Uiteindelijk wonnen 

we onze eerste poulewedstrijd met 5-0, dankzij 

4 (!) doelpunten van onze vaste spits en kapitein 

Cis Vercouteren. De toon was meteen gezet 

voor de komende wedstrijden.

Een maand later trokken we met de bus naar 

Maldegem voor de tweede en laatste poule-

wedstrijd tegen het Virgo Sapientiae Instituut. 

Op een moeilijk bespeelbaar veld kwam de 

ploeg niet meteen in haar spel. Toch kwamen 

we 0-1 voor via een afstandsschot, maar Mal-

degem maakte al snel gelijk. We gingen met 

1-1 de rust in. Na de rust voetbalden we beter 

en creëerden we ook meer kansen. We kwamen 

op voorsprong en wonnen de match uiteinde-

lijk verdiend met 1-4. Door deze overwinning 

pakte onze school de eerste plaats in de poule 

en stootten we door naar de kwartfinale.

Onze ploeg speelde de kwartfinale tegen het 

TI Don Bosco uit Sint-Denijs-Westrem. Coach 

Mr. Van Rumst had ons gewaarschuwd dat deze 

ploeg haar vorige match met 7-1 gewonnen 

had. We waren dus op onze hoede voor deze 

tegenstander. Al snel nam het SJKS-elftal echter 

de bovenhand en werd de tegenstand volledig 

weggespeeld. Onze aanvallers scoorden aan de 

lopende band wat leidde tot een 9-2-eindstand. 

Door deze klinkende overwinning mochten we 

de halve finale spelen op de Blaarmeersen te 

Schoolvoetbal 
door Jasper Pennenman

Ook dit jaar deed onze school 
mee aan het voetbaltoernooi van 
SVS. De voetballers van de 3e 
graad vormden al snel een hech-
te, sfeervolle ploeg die slechts 
één doel voor ogen had: alles 
winnen wat er te winnen valt. Een 
schets van een voetbalavontuur 
om nooit te vergeten. 

Gent. We maakten de verplaatsing met de bus 

om te voetballen tegen het KA Gent. Het hele 

team gaf zich volledig en draaide op volle toe-

ren vanaf de eerste minuut. We wilden immers 

absoluut die finale behalen! We kregen een re-

sem aan kansen en werkten die nagenoeg al-

lemaal af. Na het laatste fluitsignaal stond een 

ware monsterscore op het scorebord: 1-11! Een 

uitmuntende prestatie van de hele groep die bij 

momenten echt oogstrelend voetbal liet zien. 

Zo stapten we op de bus met een ticket voor de 

finale van het provinciaal kampioenschap, waar 

we zolang naar hadden uitgekeken! 

Thriller
Twee weken na de halve finale speelde de 

schoolploeg de finale van het provinciaal kam-

pioenschap op de Blaarmeersen te Gent. Onze 

tegenstander was het Don Bosco College van 

Zwijnaarde. We wisten op voorhand dat we terug 

met onze voeten op de grond moesten komen 

en dat we de tegenstander zeker niet mochten 

onderschatten. De gestarte SJKS’ers begonnen 

geconcentreerd aan de match en creëerden een 

aantal kansen, die ze jammer genoeg niet kon-

den afmaken. Ondertussen loerde de tegenpartij 

vooral op de counter waardoor de spelers soms 

gevaarlijk uit de hoek kwamen. 0-0 was de logi-

sche ruststand. Na de rust kwam onze ploeg op 

voorsprong, maar de tegenstander kon al snel 

1-1 gelijk maken. Er sloop wat paniek in ons team 

en we vergaten rustig te voetballen. Uit het niets 

kwamen we toch 1-2 voor, maar alweer kon onze 

tegenstander terugprikken. Het was uiteindelijk 

nog 5 minuten bibberen tot het laatste fluitsig-

naal. De bordjes stonden gelijk, dus moesten 

strafschoppen beslissen over de winnaar. Onze 

penaltytrappers bleken het koelst en we wonnen 

de strafschoppenreeks met 3-0. Na deze thriller 

was de beker eindelijk van ons! Het feestje op de 

bus was een feit!

Domper op de feestvreugde
Na de titel in het provinciaal kampioenschap 

mocht onze school ook deelnemen aan het 

Vlaams kampioenschap. In totaal streden 

8 ploegen om de Vlaamse eer in deze scholen-

competitie. In de kwartfinale lootte onze ploeg 

het Vrij Handel- en Sportinstituut uit Brugge. 

Alleen al door de naam ‘Sportinstituut’ wisten 

we dat deze tegenstander niet te onderschat-

ten zou zijn. De 1e helft was vrij gelijk opgaand 

en dus was de ruststand logischerwijs 0-0. Na 

de rust ging ons elftal vol voor de overwinning 

en slaagden we erin om 2-0 voor te komen. De 

tegenpartij kon iets daarna nog de 2-1 maken, 

maar het mocht niet baten voor de school uit 

Brugge. Ons team maakte op het einde van de 

match nog de beslissende 3-1. Alweer een stap-

je dichter bij ons grote doel. 

Op woensdagmiddag 30 april stond de halve 

finale op het programma tegen het KTAG uit 

Brugge. De wedstrijd vond plaats op de velden 

van de Freethiel in Beveren. De hele ploeg be-

gon gemotiveerd aan de match, maar al snel 

werd duidelijk dat de tegenpartij geen hapklare 

brok zou zijn. Integendeel, dit team was goed 

ingespeeld en dat zag je ook op het veld: we 

kwamen 0-2 achter. Na de aansluitingstreffer via 

een mooi afstandsschot (1-2), trapten de Brug-

gelingen de 1-3 tegen de netten. Dat was ook 

de ruststand. Na de rust kwam onze school-

ploeg niet meer onder de druk vandaan. Een 

paar messcherpe counters zorgden ervoor dat 

we uiteindelijk verloren met een bittere 1-6. Een 

terecht verlies, maar wel met te zware cijfers.

De ambitieuze schoolploeg kreeg door deze 

nederlaag een harde klap in het gezicht. De 

finale van het Vlaams Kampioenschap glipte 

immers net voor hun neus weg. Teleurstelling 

alom uiteraard. Al bij al kan het hele team echter 

terugblikken op een mooie campagne waarbij 

ze in de eerste plaats toch de provinciale titel 

pakten en daarna eervol strandden in de halve 

finale. Een dikke proficiat aan de hele ploeg voor 

dit prachtige resultaat! Heel wat van onze sterk-

houders kwamen bovendien uit het vijfde jaar, 

dus dat laat ons ook voor volgend jaar het beste 

verhopen. Wie weet kunnen we de Vlaamse  

finale dan wel spelen... 
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De WK-gekte heerst in ons trotse vaderland, zo-

veel is zeker. Belgische vlaggen en mensen in 

het rood kleuren de straten. We zijn in de ban 

van de Rode Duivels! Maar de leerlingen van 

onze school hadden nog een belangrijk obsta-

kel te overbruggen tijdens de aanvang van het 

WK: de eindexamens. Hoe gaan leerlingen om 

met het WK tijdens de examens? Wij gingen op 

onderzoek en vroegen de leerlingen om een 

poll in te vullen op Smartschool. 229 leerlingen 

hebben hierop geantwoord! Bij de vraag “Ga je 

het WK opnemen in je studieplanning? (bv. pau-

zes, op voorhand werken...)” was het resultaat 

meteen erg interessant: 50% antwoordde ‘ja’, 

50% antwoordde ‘nee’. Veel leerlingen zijn dus 

wel degelijk bezig geweest met het WK tijdens 

hun examens. Maar hoe zit het met hun menin-

gen over hun studieritme, de toekomstige we-

reldkampioen en de Rode Duivels? U vindt de 

cijfers hiernaast.

WK tijdens de examens – de cijfers
door Jasper Penneman

Thibaut Courtois

Belgie

Brazilië

Spanje

Duitsland

Argentinië

Portugal

Italië

Andere

Geen idee

5% stijgen

10% stijgen

15% stijgen

5% dalen

10% dalen

15% dalen

Geen invloed

Groepsfase

Achtste finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Werelkampioen

18 uur

21 uur

22 uur

24 uur

03 uur

(Voor de dames) 
Wie is de knapste Rode Duivel?

Vincent 
Kompany 

Jan 
Vertonghen

Eden 
Hazard

Dries 
Mertens

Wie wordt wereldkampioen?

In welke mate zal het WK je  
studie-ijver/resultaten beïnvloeden?

Waar stranden de Rode Duivels?

Welke aanvangsuren zijn voor jou 
gerechtvaardigd voor een match  
tijdens de examens?
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“Ik had er precies wel aanleg 
voor...”

Hoe kwam je op het idee om triatlon te 

doen? 

Mijn broer ging eens naar een testdag voor tri-

atlon, en ik ging mee. Het beviel me wel. Die-

zelfde maand nam ik deel aan twee zwemlopen, 

waarvan de resultaten heel goed meevielen. Ik 

had er precies wel aanleg voor... 

Wat doe je het liefste: zwemmen, lopen  

of fietsen?

Lopen en fietsen, want daar ben ik ook het bes-

te in. Op vlak van lopen ben ik veel verbeterd 

ten opzichte van vroeger. Voor ik begon, zwom 

ik al, hoewel ik daar niet opvallend goed in was. 

Ik vind het nu vooral leuk om drie sporten te 

kunnen combineren. 

“Zeer motiverende en 
inspirerende persoonlijkheden”

Merk je een groot verschil tussen 

je kennissen van de triatlon en je 

medeleerlingen?

Qua ingesteldheid? Ja, eigenlijk wel. Een groot 

deel van mijn vrienden op de triatlon volgt een 

zware studie, zij hebben het ook niet altijd ge-

makkelijk om alles te combineren. Een slechte 

toets is niet meteen het einde van de wereld. 

Eerder een slechte wedstrijd... Ik vind ook wel 

dat deze mensen een groter relativeringsvermo-

gen hebben. 

Train je alleen of met anderen? 

Ik train vaak alleen. Ik zit wel in een atletiekclub 

(ACW), waar op zaterdag een teamtraining heb-

ben met Marc en alles doen: 1.15 uur lopen, sta-

bilisatietraining en 2 uur zwemmen. Wanneer ik 

op mezelf ga lopen, fietst meestal één van mijn 

ouders mee. Fietsen doe ik samen met Cédric, 

mijn broer. 

Je wordt gecoacht door Marc Herremans, 

één van de bekendste Belgische triatleten, 

die in 2002 verlamd raakte. Hoe ervaar 

 je dat? Hoe is jullie band?

Marc is een zeer motiverend en inspirerend per-

soon. Als ik tijdens een training even het gevoel 

heb dat ik niet meer kan, denk ik aan wat Marc 

heeft doorgemaakt. Daaruit put ik de kracht om 

door te zetten. 

Naar wie kijk je echt op, op vlak van sport?

Uiteraard naar Frederik van Lierde, die vorig jaar 

de Ironman van Hawaï won. Maar er zijn ook 

heel wat andere, minder bekende Belgische tri-

atleten, zoals Marten Van Riel en Geert Laureyss-

sen, zeer goed op lange afstand en kwart, voor 

wie ik bewondering heb. 

Vind jij dat er voldoende aandacht wordt 

besteed aan triatlon in de media?

Vorig jaar rond Frederik Van Lierde was er wel 

veel media-aandacht, maar ik vind dat er toch 

ook heel wat Belgische triatleten zijn die zeer 

mooie dingen realiseren en toch maar enkele 

seconden krijgen in het nieuws. Zij verdienen 

wel meer aandacht.

“Sweat is your fat crying”“

“Je moet 
doorzettingsvermogen 
hebben, willen trainen 
en het ontzettend graag 
doen.”“

Triatlon, mijn passie – Eline Desaunois (5WEWIb)
door Mirjam Eren

Eline Desaunois is al van haar elfde gebeten door het sportvirus. En wat voor één... Elines passie is triatlon.  
Ze zit sinds drie jaar in Team 185 bij de Sterke Peer Triatlon Club, gecoacht door Marc Herremans. Naast zilver op 
het BK voor de jeugd A in 2013, staan er al heel wat mooie overwinningen op Elines palmares. Wij grepen onze 
kans en stelden haar enkele vragen... 

“Triatlon kan je perfect voor 
het plezier doen”

Zijn er – in jouw ogen – minpuntjes aan 

triatlon? 

Eigenlijk niet. Het mooie aan triatlon – vind ik 

– is dat iedereen het kan doen. Triatlon kan je 

perfect voor het plezier doen, op een recreatie-

ve manier. Nog een pluspunt is dat jongens en 

meisjes hetzelfde doen, er is geen onderscheid. 

Wat is jouw motto?

De gekende dingen als ‘Pain is temporarily, vic-

tory forever’ of ‘Sweat is your fat crying’. En voor-

al ook niet opgeven, dat zeker. 

Waar trek jij je aan op?

Als je in één discipline iets minder bent, ben je 

beter in de andere. Dan weet je ook op welk ge-

bied je wat meer moet investeren. In die geval-

len deins ik er niet voor terug raad te vragen aan 

mijn trainer. 

“Ik heb er veel voor over”

Wat is voor jou je grootste blunder op sportvlak?

Een blunder die eigenlijk een hele goede les 

was. Vorig jaar was ik ziek toen het BK duatlon 

naderde. Tot de dag voordien had ik zware an-

tibiotica moeten nemen. Zowel mijn dokter als 

mijn trainer hadden me afgeraden deel te ne-

men. Ik ben natuurlijk wel gegaan. (lacht) Hal-

verwege ben ik moeten stoppen, omdat het 

echt niet meer ging. Ik heb mijn lesje wel ge-

leerd: sport niet als je ziek bent, want dat gaat 

gewoon echt niet. 

Stel je jezelf soms niet de vraag:  

“Waarvoor doe ik het?”?

Ja, die vraag stelt iedereen zich wel eens. Ik doe 

het gewoon ontzettend graag, en heb er dan 
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ook veel voor over. Ik haal ook heel veel voldoe-

ning uit goede wedstrijden. Ik vind het heel leuk 

om in de zomer de vruchten te plukken van de 

harde wintertrainingen, en tot nu toe is dat altijd 

zo geweest. 

“Ik zit dood, maar de rest zit 
minstens even dood”

Wat geeft jou het meeste steun bij  

een wedstrijd?

Denken “Ik zit dood, maar de rest zit minstens 

even dood” geeft me veel steun. (lacht)

Hoe ervaar jij wedstrijden? Hou je van 

het competitieve element van je sport, of 

volstaat het voor jou dat je het voor jezelf 

doet? 

Het allerleukste vind ik eigenlijk de trainingen. 

Wedstrijden brengen veel stress mee. Niet dat 

mijn trainer of mijn ouders me die druk opleg-

gen, dat doe ik zelf. Ik doe het voor mezelf, ik 

wil graag rendement voor mijn trainingen. We 

zitten natuurlijk ook in een gesponsord team: 

één slechte wedstrijd is geen probleem, maar je 

moet toch wel zorgen dat je goed blijft... 

Heb je ‘rituelen’ of stress voor een wedstrijd? 

Wat doe je ter voorbereiding?

Voor een wedstrijd eet ik altijd hetzelfde, zit 

aan dezelfde kant in de auto, rijd met dezelfde 

persoon het parcours in, dat soort dingen. Zo 

iemand ben ik wel. Vlak voor een wedstrijd heb 

ik vooral rust nodig. Dan ben ik het liefst alleen, 

zonder de bijkomende stress van anderen, want 

dan voel ik toch een zekere spanning. Het klinkt 

misschien vreemd, maar op school heb ik daar 

nooit last van, zelfs niet voor examens... 

“Het blijft een hobby, school 
gaat sowieso voor”

Hoe combineer jij een zware richting als 

WeWib met je sport? 

Ik moet toegeven dat ik de richting wel wat on-

derschat had. Het belangrijkste is goed plannen. 

Ik zwem zo’n 1 à 2 keer in de week vóór school. 

En een uur training is voor mij ook effectief een 

uur trainen, dan ga ik geen vijf minuten verliezen. 

Ik besteed mijn tijd heel efficiënt. Niet elke vrijdag 

naar het Plein gaan valt daar ook onder... 

Hoe zie jij je toekomst: studeren, sport,  

of beide?

Liefst beide natuurlijk... Aan studeren wordt van 

thuis uit wel prioriteit gegeven. Ik zal me ook 

niet beperken in mijn studiekeuze omwille van 

het triatlon. Het blijft een hobby, school gaat so-

wieso voor. Dat krijg ik anders van thuis uit niet 

voor mekaar. 

Welke rol spelen je ouders in je sportcarrière?

In de eerste plaats chauffeur. (lacht) Nee, ze 

steunen mij ook zeker wel in wat ik doe. En ei-

genlijk zijn zij ook een beetje mijn sponsors... 

De smaak te pakken voor  
het internationale circuit

Wie is jouw grootste supporter? 

Mijn ouders supporteren wel vaak voor me. Mijn 

meest trouwe supporter is echter een meneer 

uit West-Vlaanderen, Bart Greyn. Ik zag hem 

voor het eerst op een zwemloop, waar hij mijn 

official was, en mijn zwemtijd opnam. Voor mijn 

vertrek wenste hij me succes. Die wedstrijd be-

haalde ik een mooi resultaat, en ben hem gaan 

bedanken voor de succeswensen, die blijkbaar 

“Ik ben persoonli jk meer 
voor de duur, dan voor 
het explosieve.”“

<<<
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toch hadden geholpen. Sindsdien is hij een 

trouwe supporter... 

Maar ook zonder dat je het weet, zijn er veel 

mensen op Facebook die je volgen. Wel leuk 

om weten dat je eigenlijk een beetje beroemd 

bent... 

Op welke van je prestaties tot nu toe ben je 

het meest trots?

Ik denk op mijn laatste overwinningen: Izegem 

en Brasschaat. Brasschaat was de eerste wed-

strijd na het BK en daar heb ik de Belgische 

Kampioen geklopt. Ook over onze negende 

plaats op het EK Teamrelay ben ik heel tevreden. 

Het was de bedoeling dat drie mensen na elkaar 

een korte triatlon deden. Ik vond het een heel 

leuke ervaring. Hier heb ik ook de smaak te pak-

ken gekregen voor het internationale circuit. 

Wat zijn je toekomstperspectieven?  

Wat wil je nog bereiken?

Op korte termijn wil ik graag de Europese wed-

strijd in Quarteira, in de paasvakantie, tot een 

goed einde brengen. Verder kijk ik ook uit naar 

de selectiewedstrijden voor de jeugd-Olym-

pische Spelen binnenkort. Erdoor zijn lijkt me 

niet echt haalbaar, maar mogen deelnemen zou 

wel al mooi zijn. Op Belgisch niveau zou ik toch 

graag eens eerste worden op het BK. Tweede 

ben ik al geweest, dus ver zit ik er niet van... 

Zie jij jezelf op de Olympische Spelen?

Eigenlijk liever op de Ironman van Hawaï. Aan 

de Olympische Spelen wordt wel veel aandacht 

besteed, maar de Ironman is toch wel de droom 

van iedere triatleet. En als ik echt mag dromen, 

hoop ik toch wel dat ik daar ook een mooie tijd 

neerzet, wie weet... Ik ben persoonlijk ook meer 

voor de duur, dan voor het explosieve.

“Iedereen moet de kans krijgen 
om aan sport te doen”

Hoe zie jij sport in deze wereld?

Iedereen vult sport op een andere manier in. 

Voor de één is het een uitlaatklep, voor de ander 

dient het als ontspannende hobby. Ik ben ook 

van mening dat iedereen de kans moet krijgen 

om aan sport te doen. Daarom vind ik het ook 

wel goed dat er op school LO gegeven wordt, 

zo hebben ook mensen die niet aan sport doen 

toch hun minimum aan beweging.

Dankjewel voor je tijd, Eline! Ik weet bijna 

zeker dat we nog van jou gaan horen, 

wie weet als winnares van de Ironman in 

Hawaï... Nog heel veel succes in alles wat  

je doet, we zijn trots op je! 

“Als ik ti jdens een 
training even het gevoel 
heb dat ik niet meer kan, 
denk ik aan wat Marc 
heeft doorgemaakt.” “



IC HOU JUNI 2014 63

ICHOU JONGEREN EXTRA MUROS

Hey Delfina! Je spreekt al een aardig woordje Nederlands.  

Zal dit interview in het Nederlands lukken?

Het Nederlands is een heel mooie taal en ik wil ze heel graag goed kun-

nen. Het is dus een mooie oefening om dit in het Nederlands te doen.

Vertel eens, wat mis je het allermeeste aan Argentinië? 

Wel, om te beginnen, mijn oma. Ze is zoals een tweede moeder voor mij. 

We wonen dicht bij elkaar en hierdoor zorgde ze altijd voor mij toen ik nog 

een baby was. Ze is er altijd voor mij en ik kan bij haar terecht met al mijn 

problemen. Ze doet alles om mij gelukkig te maken. Spijtig genoeg is het 

door omstandigheden moeilijk om veel samen te zijn. Toch is en zal ze al-

tijd de beste blijven.

Het tweede is het dansen in Argentinië. Hier in België dans ik ook, maar het 

is toch anders. Ik leef voor dansen. In Argentinië dans ik meer dan 6 uur per 

week. Op vrijdagavond en zaterdag trek ik er op uit met een hele groep 

van dansers. Wij, als leden van deze groep, hebben een hechte band met 

de leerkracht waardoor die als een echte familie aanvoelt. Hierdoor doen 

we natuurlijk ons uiterste best. 

Was je meteen gewend aan het klimaatverschil? 

Het was heel moeilijk voor mij. Bij ons is het winter als jullie zomer hebben! 

Ik weet nog dat het in het voorjaar 15°C was en alle leerlingen in shorts 

en korte T-shirts naar school kwamen, terwijl ik een lange broek en een 

warme trui droeg. Ik kon niet geloven dat jullie 15°C een hoge temperatuur 

vinden. Het is gek, maar ook heel grappig. 

Wat vind je het vreemdst aan België? 

Ik vind het vreemd dat jullie in een klein land wonen waarin toch drie ver-

schillende talen gesproken worden, terwijl Argentinië veel groter is en wij 

slechts één taal spreken. 

Wat ik ook raar vind, is dat degene die jarig is de anderen trakteert, terwijl 

het bij ons andersom is. De eerste keer dat ik dat zag, kon ik mijn ogen niet 

geloven. 

En ten slotte, wat zou je het liefst meenemen in je valies naar 

Argentinië?

Dat is gemakkelijk. Ik zou zeker de vrienden die ik nu gemaakt heb, mee-

nemen. Ik ben hen zeer dankbaar. Zij maken mijn verblijf hier superleuk. 

In Latijns-Amerika denkt iedereen dat Europeanen zeer afstandelijk zijn en 

dat ze niet graag nieuwe vrienden maken. Dit is helemaal niet waar! Ik hou 

zoveel van iedereen hier en ik ga iedereen heel hard missen. 

Hiernaast, wil ik ook heel graag choco- en speculoospasta meenemen.  

Zoveel mogelijk!

Dank je, Delfina! Ik weet zeker dat iedereen je hier heel hard zal 

missen! 

Delfina, het vrolijke meisje  
uit Argentinië

door Pauline Verelst

Rotary Durmeland uit Waasmunster is een vereniging die als doel heeft 
om geld in te zamelen voor goede doelen. Ze organiseren barbecues en 
koekjesverkopen, maar ook uitwisselingsprojecten, onder andere met 
Argentinië. Hierdoor kreeg 5HWa Delfina een jaartje in de klas. 
Doordat de Argentijnen op het zuidelijk halfrond leven en wij op het 
noordelijk, liggen zij op het strand met Kerstmis. Zij hebben geen koning 
maar een presidente. Zij zijn de grootste rundvleeseters in de wereld, 
terwijl wij vooral varkens consumeren... Kortom, een duidelijk cultuur-
verschil is er wel. De vraag is natuurlijk, wat heeft dit gedaan met Delfina? 
Is ze ongeduldig om terug te keren of heeft ze haar verhuisplannen naar 
België al uitgewerkt? 
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Aurélie, wat was je eerste indruk? 

Toen we arriveerden, zijn we onmiddellijk naar een redelijk grote stad  

(Poznan, red.) gegaan. Op het eerste zicht waren er niet echt grote ver-

schillen met België. Je zag er af en toe wat oude gebouwen, maar die heb 

je bij ons ook. De mensen waren er heel vriendelijk en de consumptie-

producten zeer goedkoop.

Hoe ging het eraan toe in je gastgezin?

Terwijl iedereen met zijn partner naar huis ging, nam ik met mijn partner 

de taxi. Alles leek normaal tot we aankwamen bij het appartement waar ze 

woonde. Al snel zag je hoe arm en onhygiënisch het daar was. Het meisje 

en haar vader spraken eigenlijk geen Engels. Het appartement was bom-

bastisch, heel klein en vuil. Ik had wat angst om te slapen en zelfs om te 

eten, waardoor ik na de eerst nacht bij een Poolse leerkracht en haar man 

mocht logeren. Het was er ruimer, properder en de mensen zelf waren 

heel vriendelijk.

Vind je Polen een mooi land? 

We hebben drie steden bezocht waarvoor we telkens zo’n zes uur op de 

bus moesten zitten. Er is nog werk aan de winkel op vlak van transport. 

Biskupin is de oudste stad van Polen, er zijn een aantal indrukwekkende 

houten chalets. Het was leuk en mooi om te zien, maar eigenlijk viel er ver-

der niet zo veel te beleven. Torun en Pila waren de grotere steden. In de 

steden kregen we telkens een gids en wat opviel, is dat er veel kerken zijn. 

De Polen zijn nog altijd een erg gelovig volk. Het was de moeite, maar niet 

om opnieuw te doen. 

Hoe ging het eraan toe in onze partnerschool? 

Er waren grote verschillen in vergelijking met onze school. De school was 

kleiner en de leerkrachten hebben een persoonlijkere band met de leer-

lingen. Na school spelen ze bijvoorbeeld gezelschapsspelen. De leerkrach-

ten zijn er helemaal niet streng, de leerlingen zitten neer en drinken in de 

gangen en er wordt zelfs gerookt. De school zag er verder wel verzorgd 

uit en er waren leuke studierichtingen. De Poolse leerkrachten hadden het 

project goed georganiseerd.

Wat zijn de Poolse culinaire specialiteiten? 

De school heeft een richting ‘hotelschool’. De leerlingen van deze richting, 

kookten voor ons. We kregen een aantal desserts waar iets typisch Pools 

bijzat, dat er echter niet smakelijk uitzag. ’s Middags kookten ze voor ons 

Poolse soep. Hun gekende soep met groenten, vlees en eieren. Lekker, 

maar zwaar. Een soort gingerbread is ook één van de plaatselijke specia-

liteiten: een koekje met chocolade rond, dat we echter niet te eten gekre-

gen hebben. 

Dankjewel, Aurélie!

Met Comenius naar Polen:  
2 tot 6 april 2014

door Aurélie Willaerts (5MWE)

Zes leerlingen uit 5MWE trokken naar Polen, als tweede etappe van het 
Comeniusproject waar onze school aan deelneemt. Hun klastitularis, 
mevrouw Rotty, was de enthousiaste begeleidster. Aurélie, Demi, Magriet, 
Nordin, Robbe en Sarah sliepen ieder bij een gastgezin. Mevrouw Rotty 
overnachtte in het lokale hotel. Wij interviewden één van de reizigers!
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Welkom in Middelburg! 
Op 3 april gingen 1Aa, 1Aj en een aantal leerkrachten op bezoek in  

Middelburg. We interviewden Daan Witte uit 1Aa. 

Hoe werd je ontvangen?

We zaten met de klassen waarmee we uitwisseling hadden in de aula en kre-

gen uitleg over het dagprogramma en de school. 

Hoe was de sfeer?

Het was gezellig en leuk. De wandeling aan het strand en de lessen in het  

Engels waren superleuk.

Kon je goed overweg met je uitwisselingspartner?

Ja, zeker. We hebben dezelfde hobby’s, namelijk reddend zwemmen en judo. 

Ook onze studierichtingen zijn ongeveer hetzelfde.

Hoe zag de school eruit?

Veel moderner qua uizicht en elektronica. In bijna elke klas hing een Active bord.

Welkom op onze school!
Op 31 maart kwamen twee klassen van het CSW Van de Perre naar onze 

school. We interviewden Tycho Jongens uit klas TG1. 

Wat was je eerste indruk van de school?

De school oogt heel groot en oud. Maar wel mooi.

Wat vond je van je uitwisselingspartner?

Hij heeft dezelfde hobby’s, dus dat is wel leuk. 

Wat vind je eigenlijk van de uitwisseling?

Leuk! Het is tof om te kunnen leren over andere scholen en hoe ze daar te werk 

gaan.

Wij hebben veel activiteiten tijdens de middag en na school. Is dat bij 

jullie anders?

Wij hebben een soort comité dat activiteiten na school organiseert. Activi-

teiten tijdens de middag zoals een dans- of toneelgroep hebben we niet. We 

doen wel aan sport, maar niet tijdens de middagpauze, die duurt bij ons maar 

een half uurtje.

De leerlingen vonden het een leuke ervaring. Wij hopen alvast op een 

volgende editie van de uitwisseling! 

Uitwisseling Middelburg
door Romke Witte

In de week tussen de paasexamens en de vakantie deden 
twee klassen uit het eerste jaar van onze school een  
uitwisseling met twee klassen van CSW Van de Perre  
uit Middelburg. 

Slechts 106 km ver en toch zo verschillend 
Het eerste jaar gaat eindelijk ook internationaal! 51°30’N en 3°37’E 

om precies te zijn. Middelburg, de Christelijke scholengemeenschap 

Walcheren. Een moderne christelijke school voor Gymnasium, Athe-

neum, HAVO, TTO, MAVO, VMBO & LWOO. 

Om het wat makkelijker te maken, wij hebben de brugklassen Gymnasium 

en TTO mogen ontvangen. (Misschien toch maar even vertalen: in het Ne-

derlands betekent dit dat wij de eersteklassers Middelbaar onderwijs mo-

gen ontvangen die ofwel Latijn studeren ofwel het voorbereidend weten-

schappelijk onderwijs studeren en dit in twee talen, Nederlands en Engels.) 

Even naar lucht happen, ok, wij zullen met 1 Latijnse klas en 1 moderne 

klas komen. Gemakkelijk toch? Gelukkig spreken we dezelfde taal en be-

grijpen we elkaar. Of is dat soms ook wel schrikken? 

We worden ondergedompeld in de thema’s water en lucht. Wel logisch als 

je in Zeeland vertoeft vlakbij echte natuurstranden (waar er geen grote be-

tonmuren je zicht belemmeren) of wanneer je in de ballonstad bij uitstek 

school loopt. 

DAG 1 te Sint-Niklaas

Maandag 31 maart 2014

DAG 2 te Middelburg  

Donderdag 1 april 2014

Voormiddag • Welkom en ontvangst in de AVW

• Speeddating

• Workshops: 

- Hoe geven wij hier les?

- We volgen een ‘gewone’ les 

Latijn of geschiedenis. 

- Techniek & Wiskunde

• Welkom en ontvangst in de hal

• Hoe wordt er les gegeven  

in Middelburg?  

We volgen de lessen Math,  

Art, History & English. 

Middagmaal In een van onze refters In de gangen of buiten (!)

Namiddag Stadsrally in Sint-Niklaas Project 'Great Pacific Garbage  

Patch' of zoals onze Nederlandse  

vrienden het noemen: plastic soep

Afsluiter Wafelbak: mmmm In de strandtent (jawel!)  

een bakje friet en een kroket

<<<
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Reacties van leerkrachten

En... een bakkie patat!
Ongelooflijk te zien welke verschillen er kunnen tussen zijn tussen scholen. Wat mij 

het meest opviel toen we de Nederlanders op bezoek kregen was hun verwonde-

ring over de ‘speelplaats’. “Een speelplaats? Mogen we die dan eens zien?!” Nou dat 

hebben ze dus niet in CWS. Ze hebben wel een grote ruimte voor hun school, maar 

die staat vol met fietsen. Ik denk dat er geen leerling is die niet met de fiets naar 

school komt. Ook refters hebben ze niet. Wat hebben ze dan wel? Hippe gangen, 

een brede (eet)trap, zeteltjes... Leerlingen gaan ook ‘zo maar’ tijdens de pauze naar 

buiten en komen vanzelf weer binnen als het belsignaal gaat. Nu ik zie onze leerlin-

gen al dromen... even naar buiten. De school is niet gelegen in de stad, maar echt 

wel aan de rand... met aan de ene kant een groene zone en aan de andere kant een 

woonzone. Valt echt niet veel te beleven hoor. Leerlingen eten dus zoals gezegd in 

de gangen. Op de grond, op de zetels, op de trap en niet veel later zie je er tal van 

leerlingen de gangen en traphal proper maken. Teamwork noemen ze dit zeker? 

Nederlanders die Engels geven, een lachertje? Neen, toch niet. Goed opgeleid zijn 

ze, lang mee bezig geweest. Intensief, na de uren... Ik zie het mezelf nog niet zo 

snel doen, ‘history’ geven. Geschiedenis lukt aardig (al zeg ik het zelf), maar al die 

vaktermen in het Engels? Heb er wel bewondering voor. Ook voor onze leerlingen 

die eerst wat overdonderd zijn van al dat Engels, maar zich als snel mee integreren 

in het lesgebeuren en vlotjes antwoorden in het Engels. 

En dan dat strand... Groot, breed en natuurlijk. Fijn, je ziet, hoort, proeft, ruikt en 

voelt de zeelucht... Heerlijk. Enkel jammer van al die plastic troep. We worden wel 

even met de beentjes op de grond gezet. Je kan je voet niet zetten of je komt van 

die rommel tegen. De gekste dingen komen we tegen! 

En als afsluiter, hoe kan het ook anders, een bakkie patat. Met kroket natuurlijk in 

een fijne strandtent met een prachtig zicht op zee. Dank je wel Haitske, voor de 

fijne dag en voor de ontluikende vriendschap! 

Kirsten Merckx

Wederzijds respect is gegroeid
De uitwisseling met Middelburg was voor mij in één woord fantastisch. Ik had niet 

echt een verwachtingspatroon en had me voorgenomen om het wat op me te 

laten afkomen. Wij hadden onze uitwisselingsdag goed voorbereid, vond ik, en er 

was weinig stress bij mij en onze collega’s.

De leerlingen daarentegen waren zeer benieuw. Door de speeddating kwamen 

onze leerlingen snel los en ook de Nederlanders leken al bijna goeie vrienden We 

hebben naar mijn gevoel die twee dagen enorm veel uitgewisseld! Twee buurlan-

den maar toch een wereld van verschil!

We hebben onder andere ontdekt dat de Nederlanders geen speelplaats hebben, 

dat ze les hebben in het Engels en in alle lessen met Ipads werken. Ook vertrekken 

zij veel meer vanuit een probleemstelling.

Bij ons daarentegen verloopt alles veel gestructureerder en is het meer geleid.

Ondanks die verschillen viel alles maar dan ook alles super mee. Ik vond ook dat de 

twee uitwisselingsdagen vlot en heel spontaan verlopen zijn.

De leerlingen waren reuze enthousiast en ook onze Nederlandse collega’s waren 

heel aangenaam. Ik kijk al uit naar volgend schooljaar voor opnieuw een boeiende 

en leerrijke uitwisseling! (Nele Van Haegenbergh) 

Maandag 31/3: een bijzonder dag want een klas uit het ‘niet zo verre’ Middelburg 

bezoekt vandaag onze school. Hoewel Middelburg in vogelvlucht nog geen 70 km 

van hier ligt, is het toch een gemeente in een ander land en dat betekent dus een 

andere schoolcultuur. Ik ben heel benieuwd wat de Nederlanders van onze school 

zullen vinden, hoe zij onze lessen en workshops ervaren en hoe het contact met 

onze leerlingen zal verlopen. 

De leerlingen waren op voorhand al aan een Nederlandse partner gekoppeld en 

hadden dus de kans gehad om al contact met elkaar te hebben. Toch vrees ik dat 

het eerste uur misschien wat stroef zou kunnen verlopen. Dat bleek later onge-

grond! Zij hadden al heel wat informatie uitgewisseld en vriendschappen gedeeld 

via Facebook, mail, enz.

De workshops worden met veel enthousiasme onthaald en ook de lessen vallen in 

de smaak. De leerlingen (zowel van onze school als de Nederlanders) vragen elkaar 

honderduit over het schoolse leven en daarbuiten. Ik hoor gesprekken over hob-

by’s, schoolvakken, vrienden, examens, hoe er wordt gesanctioneerd....

Tijdens de middagpauze wordt er aan de tafel van de leerkrachten evenzeer verge-

leken. Het feit dat Nederlandse leerlingen alle lessen in het Engels bijwonen doet 

de meeste collega’s toch versteld staan. 

Na deze boeiende dag kon ik alleen maar vaststellen dat het wederzijds respect al-

leen maar gegroeid was. Er werd reikhalzend uitgekeken naar de tweede dag van 

de uitwisseling! 

Ilse Heynderickx

Reactie uit Nederland: geslaagde uitwisseling
TA1 < Fun, nice, funny, friendly, special, different, educational, amazing, cozy, walk (don’t get this one!).

TG1 < Awesome, fun, nice, new, lovely, different, friends, special.

Wat ik er zelf van vond: We werden heeeel gastvrij ontvangen! Ik vond het leuk/bijzonder om bij het SJKS op school/in de les  

te mogen kijken en met hun docenten te kunnen praten, en kijk terug op een geslaagde uitwisseling! Groetjes, Chantal

Intermezzo Plastic Soep 
Plastic soep is een gebied in een zee of oceaan waar veel plastic 

drijft. Grote stukken plastic, maar ook vele kleine stukjes. Deze 

vergaan niet, ze vallen echter wel uit elkaar tot hele kleine deeltjes, 

microplastics genoemd. De grootste plastic soep bevindt zich in de 

Grote Oceaan en zou even groot zijn als 34 keer Nederland. Deze 

soep komt hier terecht via de oceaanstromingen en blijft hier ook 

hangen. De verspreiding is enorm en aangezien Oceanen niet tot 

landen behoren, voelen weinig landen zich geroepen iets aan de 

vervuiling te doen. Het heeft een dramatisch effect op het zeeleven. 

Vele zeedieren eten deze plastic deeltjes op en vele sterven hiervan. 

Via de voedselketen komt het ook in onze magen terecht! Er zijn een 

aantal organisaties die het opruimen van dit plastic onderzoeken en 

ondersteunen! Ook wij werkten hier aan mee, met grote vuilniszak-

ken trokken we rond op het strand en vulden we deze met de plastic 

deeltjes die we (echt overal) vonden... 

Reacties van leerlingen
Supercool, maar soms 

verstonden we elkaar echt 
niet! 

Twee dagen om nooit te 
vergeten! 

Leuk stadsspel en  
lekkere wafels... 

Fijn dat we nieuwe  
vrienden hebben gemaakt. 

We zijn benieuwd om  
hun school te zien. 

De namiddag op het 
strand was geweldig! Vol avontuur! 

De leerlingen in Nederland 
mogen zo maar buiten 

gaan, mevrouw
Zeker nog eens doen! Blij dat we nog contact 

hebben! 

Wel leuk om vakken in het 
Engels te krijgen. 

Goed geregeld en tof!  
(Het autootje op lucht was 

wel cool) 

Wat een coole school  
met veel kleur!
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Joris, je zit nu vijf jaar in het leger, maar daar kom je niet zomaar 

terecht. Welke voorbereidingen heb je moeten treffen alvorens je 

met je opleiding kon beginnen?

Welke opleiding je ook wil volgen, de eerste stap is altijd zoveel mogelijk 

informatie zoeken. Dus daarmee ben ook ik begonnen. In elke provincie 

is er een ‘Defensiehuis’ waar iedereen die interesse heeft in een job in het 

leger informatie kan vinden. Voor Oost-Vlaanderen ligt dit in Gent. Ik ben 

daar naartoe gegaan om te weten te komen wat ik allemaal precies moest 

doen om aan de opleiding te kunnen beginnen. Voor het leger zijn er, net 

zoals voor sommige andere universitaire richtingen, ingangsexamens. Ik 

moest testen afleggen voor Nederlands, Engels, fysica en wiskunde. Maar 

naast deze theoretische testen zijn er ook fysieke proeven. Voor de oplei-

ding piloot bestonden ze in 2009 uit sit-ups, push-ups en 2,4 km lopen. En 

dan zijn er uiteindelijk ook nog de medische testen, waarbij voor piloten 

alles wordt onderzocht: gezicht en gehoor, lengte... Men neemt zelfs scans 

van je hele lichaam.

Naast al deze testen is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je echt 

gemotiveerd bent. Wat zijn de dingen die jou overtuigd hebben om 

in het leger te gaan?

Ik heb eigenlijk altijd al geweten dat ik iets anders wou doen dan een ‘ge-

woon beroep uitoefenen’. Ik wou een speciale job, waarbij je niet elke dag 

achter een bureau hetzelfde moet doen. Dus besloot ik om piloot te wor-

den. Er zijn dan twee mogelijkheden, burgerluchtvaart of de luchtmacht 

bij Defensie. Na wat onderzoek bleek dat er in burgerluchtvaart veel met 

automatische piloot wordt gevlogen, de piloot doet veel minder zelf en de 

vluchten zijn ook vaak ongeveer hetzelfde. Bij de luchtmacht is dit niet het 

geval, de piloot heeft vrijheid en vliegt zelf, de missies zijn ook altijd ver-

schillend. Een tweede verschil is dat ik voor de opleiding bij Defensie be-

taald word, in de burgerluchtvaart zou ik zelf moeten betalen. Mijn keuze 

was dus snel gemaakt.

Hoe verliep jouw eerste jaar in het leger?

Mijn opleiding tot piloot begon in de Koninklijke Militaire School (KMS) in 

Brussel. Hier leerde ik gedurende 1 jaar alle theorie die nodig is om te mo-

Lennert Degelin – 6SPW
Motivatie? “Het leger boeit mij al van kinds af. Het 

avontuur en de actie, maar vooral het groepsge-

voel en het 100% vertrouwen op elkaar spreken 

mij enorm aan. Ik zie het theoretisch gedeelte 

van de opleiding volledig zitten, aangezien we 

zelfstandig moeten zijn, maar toch een bepaalde 

omkadering meekrijgen. Bovendien wordt de militaire opleiding 

gecombineerd met veel sport. Beter kan niet in mijn ogen. Piloot 

worden is mijn grote droom, ondanks het feit dat ik jammer ge-

noeg net niet geslaagd was voor mijn toelatingsproeven. Maar ik 

ga het sowieso opnieuw proberen!”

Juliaan Bultinck – 6LWia
Richting? Sociale en militaire wetenschappen

Motivatie? “Het is een nieuw avontuur met een 

grote verscheidenheid aan mogelijkheden. Ik 

moet actief bezig kunnen zijn en werk ook graag 

in groep.”

Laurens Jacobs – 6EMT
Richting? Sociale en militaire wetenschappen

Motivatie? “Het lijkt mij een serieuze uitdaging 

op academisch, fysiek en mentaal vlak. Ook de 

persoonlijke begeleiding op de KMS spreekt mij 

aan. Die heb je op andere hogescholen/univer-

siteiten niet. Daarnaast is de groepsgeest een 

groot pluspunt voor mij.”

Onder onze afstuderende zesdejaars zijn er een aantal 
leerlingen die dromen van een carrière in het leger. 
Zij maken volgend jaar de stap naar de Koninklijke 
Militaire School (KMS). We lichten ze ervoor jullie even 
uit, elk met hun eigen verhaal en motivatie. 

Vijf jaar geleden maakte oud-leerling Joris 
Waterschoot (6LWia-2009) dezelfde keuze als Juliaan, 
Lennert en Laurens. Nadat hij zijn middelbare school 
had afgerond, trok hij naar de KMS. Nu is hij een stap 
dichterbij bij zijn droom: F16-piloot worden. 

De Koninklijke Militaire School:  
een vliegende start? 

door Tine Van den Bossche en Jasper Penneman

Hoger onderwijs aan  
de Koninkli jke Militaire School 

F16-piloot Joris Waterschoot,  
oud-leerling van het College
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gen vliegen. Die is trouwens hetzelfde bij pilo-

ten uit de burgerluchtvaart.

Wanneer mocht je dan voor het eerst 

vliegen?

Na ons eerste jaar aan de KMS gingen we naar 

Beauvechain, een dorp tussen Leuven en Brus-

sel waar ook een luchtmachtbasis is gevestigd. 

Hier begon onze echte vliegopleiding. Voor de 

eerste vluchten zijn we zelfs een maand naar 

Frankrijk gegaan om met goede weersomstan-

digheden te vliegen. Mijn eerste vliegtuig was 

de SF-260M, beter bekend als de Marchetti. 

Deze basisopleiding duurt 1 jaar. Vervolgens 

wordt er voor jou gekozen of je helikopter, 

transport of jacht zal vliegen in de toekomst.

Voor jou werd dit jacht (F16). Mocht je dan 

ook effectief direct met een F16-vliegtuig 

beginnen vliegen?

Nee, het jaar na de basisopleiding heb ik in 

Frankrijk eerst leren vliegen met de Alpha Jet. 

Dit vliegtuig dient om ons voor te bereiden op 

de F16 waarmee we in België zullen leren vlie-

gen. Het eerste jaar met de Alpha Jet leerden 

we de basis van het vliegen met een gevechts-

vliegtuig. Na dit jaar hebben we onze vleugels 

als piloot ontvangen. Het tweede jaar, dat ik nu 

bijna heb afgewerkt, leerden we dan meer tac-

tisch vliegen, zoals we later bij operaties in het 

buitenland zullen doen. In juni zal ik dit gedeel-

te van de opleiding voltooid hebben en dan 

keer ik terug naar België. Mijn volgende basis zal 

Kleine-Brogel zijn in Limburg om nog iets meer 

dan een jaar te leren vliegen met de F16 vooral-

eer ik in het squadron aankom en op missie kan 

vertrekken.

Welke rang heb je voorlopig in het leger?

Ik ben nu Onderluitenant Vlieger (OLt. Vl.), deze 

titel verkreeg ik op het moment dat ik mijn vleu-

gels heb ontvangen in juli 2013. 

Tot slot, wat zou je willen meegeven aan 

leerlingen die nu in het zesde jaar zitten en 

ook willen verder studeren in het leger?

Werken bij Defensie heeft veel voordelen, je 

ziet veel van de wereld, je leert veel mensen 

kennen, je bent zeker van een job, en mis-

schien niet onbelangrijk, tijdens de opleiding 

krijg je al een loon uitbetaald. Als je piloot wil 

worden is dit dus zeker interessant. Verder is 

het belangrijk om je te informeren, want er zijn 

zeer veel verschillende jobs binnen Defensie. 

Dit kan op de website (www.mil.be) of bij de 

defensiehuizen in elke provincie. Bereid je voor 

op de examens en fysieke proeven. En indien 

mogelijk, spreek je best met iemand die bij de-

fensie werkt, die zal op al je eventuele vragen 

kunnen antwoorden. Voor iedereen die piloot 

wil worden: overweeg zeker om bij defensie te 

komen, als je meer wil dan altijd dezelfde route 

met autopilot vliegen.
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Onderstaand bewonderenswaardige berichtje  

plukten we van de schoolsite:

De SJKSploeg werd vrijdag 28 maart in de Vlaamse finale (van De Slimste 

School, nvdr.) uiteindelijk vijfde én provinciaal kampioen met 203  punten. 

Het college uit Vilvoorde won de wedstrijd met 210 punten. Onze leerlin

gen van het zesde jaar wonnen met 176 op 200 de provinciale voorronde 

van De Slimste School.  Ook onze tweede ploeg met uitsluitend vijfdejaars 

deed het erg knap met 160 punten en een gedeelde vierde plaats. (...)

Dit spreekt voor zich. Deze quizwonderen verdienen het om eens in de 

spotlights te worden gezet...

Donderdag 21 november:  
Preselecties voor De Slimste School 
Alle vijfde- en zesdejaars kregen de kans hun quizvaardigheden te testen 

in een preselectie, georganiseerd door meneer Noens en meneer Van 

Looy. De Anton Van Wilderodezaal zat vol. Onder de quizlustigen ook onze 

interscholenquizers, die alle tien een puik resultaat boekten. Maar hadden 

ze dat wel verwacht?

Eline: Nee, helemaal niet! Ik was er wel heel blij mee! 

Rosalie: Eigenlijk niet. Mijn totaal was minder dan de rest van het team. Ik 

ben geselecteerd opdat er genoeg variëteit in ons team zou zitten. 

Rosalie scoorde vooral goed op enkele specifieke onderdelen, met name 

cultuur en literatuur . Ze doet haar kennis op door haar hobby’s: teken-

school en muziekacademie. Hoe het bij de anderen zit, zien jullie in het 

kadertje. 

Michiel en Antonio hadden voor deze preselecties nog nooit gequizd, 

en ook voor Senne was het slechts zijn tweede keer. Ook Emma noemt 

zichzelf een beginneling. Buiten een entertainend familiequizje of de 

scoutsquiz heeft ze niet echt ervaring. Jens en Victor hadden die daaren-

tegen wel al...

Jens: In het vierde heb ik deelgenomen aan de schoolquiz en enkele an-

dere quizzen in Sint-Niklaas. 

Victor: Mijn papa quizt vrij regelmatig en als ze nog iemand nodig heb-

ben, speel ik wel eens mee. 

Vrijdag 21 februari: Ic (ont)Hou-quiz
Een eerste halte was de Ic (ont)Hou-quiz op school. Onze quizzers moch-

ten deelnemen in de categorie van de volwassenen, om het voor de an-

dere leerlingen nog spannend te houden... Hoe was hun resultaat, tussen 

dat van al die leerkrachten? 

Rosalie: In het volwassenenklassement was ons resultaat één van de 

mindere, maar in vergelijking met dat van de jongeren scoorden we heel 

goed: we waren de beste ploeg van het vijfde jaar.

Jens: We behaalden 60%. Een mooi begin, zeker als je weet dat we nog 

nooit samen gequizd hadden. 

PLOEG 1 
Victor Van Der Vinck – 6GWIa | Emma De Beul – 6LWIb | Eline Boel – 6LWIb |  

Senne Strobbe – 6GWIb | reserve: Robin Wauman – 6GWIb

Victor Emma Eline Senne

specialiteiten algemene  
kennis, sport

algemene 
kennis

muziek algemene  
kennis, sport

kennis bronnen weetjes  
her en der

muziek  
beluisteren, 
papa DJ

actualiteit, De 
Pappenheimers,  
Blokken, 
Amerika 

PLOEG 2
Jeroen Cerpentier – 5GWIb | Jens Van Mele – 5EWIb | Rosalie Hermans – 5GWIa | 

Michiel Kusé – 5LWIa | reserve: Antonio Verstraeten – 5HWa

Michiel Jens Antonio

specialiteiten literatuur, film,  
mythologie

sport, muziek, 
actualiteit

geschiedenis, games, 
techniek, wetenschap

kennis-
bronnen

boeken, kranten, 
tijdschriften, films, 
internet

broer, Sporza,  
deredactie.be,  
Het Journaal 

videogames,  
documentaires,  
natuurlijke interesse 

SJKS, de slimste school van Oost-Vlaanderen
door Mirjam Eren
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Senne: Onze zesdejaarsploeg eindigde in de 

middenmoot. Als we bij de jeugd hadden mee-

gedaan, zouden we wel met meer dan 20 pun-

ten verschil gewonnen zijn.

Dat het niveau van deze Ic (ont)Hou-quiz hoger 

lag dan dat van De Slimste School-quiz, daar zijn 

ze het allemaal over eens. “De interscholenquiz 

was meer op jongeren gericht en bijgevolg iets 

simpeler voor ons”, aldus Michiel. 

De fotoronde op deze quiz viel bij Michiel, 

Emma en Eline het meeste in de smaak. “Een 

luchtige afwisseling, die ervoor zorgde dat het 

voor iedereen aangenaam bleef”, vindt Michiel. 

De quizzers kregen een twintigtal reeksen van 4 

foto’s. De opdracht: vind de link tussen de foto’s. 

“We begonnen allemaal luidop te denken en de 

associaties die naar boven kwamen, waren wel 

grappig”, zegt Emma. 

In elk geval een leerrijke voorbereiding. Nieuwe 

dingen opgepikt uit deze schoolquiz, werkpunt-

jes naar de interscholenquiz toe?

Rosalie: Ja, zeker. Ons team had niet echt qui-

zervaring. Die doen we dan ook bij elke quiz op. 

Antonio: De Ic (ont)Hou-quiz was voor ons eer-

der een les in mentaliteit. Je kan namelijk niet 

altijd alles juist hebben, en daar moet je mee 

leren leven.

Jens: Voor mij persoonlijk de muziekklassiekers 

en aardrijkskundevragen. Dat is waar ik naar vol-

gend jaar toe aan wil werken: hoofdsteden, lan-

den, rivieren...

Victor: In de Ic (ont)Hou-quiz zaten een paar 

‘oerklassiekers’, vragen die vaker terugkomen. 

Mooi meegenomen...

Vrijdag 21 maart:  
Eerste ronde van  
De Slimste School-quiz
Het was zover, onze twee ploegen trokken 

naar Aalst om zich te bewijzen in de eerste 

ronde van De Slimste School. De sfeer zat 

goed, maar hoe verliep deze eerste ronde 

verder? 

Michiel: Goed. We leverden met onze vijfde-

jaarsploeg een knappe prestatie tussen voorna-

melijk zesdejaars. We speelden goed op elkaar 

in en iedereen droeg zijn steentje bij. 

Rosalie: Ik had wat faalangst, ik wilde mijn team 

niet teleurstellen. Maar al bij al is dat nog goed 

meegevallen...

Eline: Ons team hing goed aaneen, iedereen 

wilde graag winnen. 

Emma: Maar we hadden ook vlug door dat de 

concurrentie niet mals was. Maar eens begon-

nen, stak de winnaarmentaliteit van ons team 

wel de kop op: we wilden er nu echt voor gaan.

Antonio: Ik mocht voor de fun meespelen met 

de begeleidende leerkrachten.

Lag het niveau van de vragen zoals 

verwacht?

Jens: Ze waren afgestemd op een jonger pu-

bliek dan bij de Ic (ont)Hou-quiz, dat gaf ons wel 

een boost. 

Emma: De quiz zat heel leuk in elkaar. De vra-

gen gingen over uiteenlopende onderwerpen, 

wat ervoor zorgde dat iedereen wel iets wist. 

Senne: Ook de tips bij elke ronde waren zeer 

goed bedacht. Er was een ronde met als tip “Het 

regent Engelse pijpenstelen”. Oplossing: “It’s 

raining cats and dogs”. Elk antwoord van deze 

ronde had te maken met katten of honden. 

Het resultaat was fantastisch: onze vijfdejaars 

behaalden een gedeelde vierde plaats met 

160 punten! 

Hadden jullie verwacht dat jullie 

(uiteindelijk) als zesde van Oost-Vlaanderen 

zouden eindigen?

Rosalie: Gehoopt wel, verwacht niet. We ston-

den op de 4e plaats, samen met 3 andere ploe-

gen. De schiftingsvraag zorgde ervoor dat we 

uiteindelijk op de 6e plaats strandden. 

Jens: We behaalden een scorepercentage van 

80%. Meneer Van Looy had op voorhand ge-

zegd dat iets boven 70% al heel goed zou zijn. 

We waren dan ook heel tevreden... 

Onze zesdejaars werden eerste van Oost-Vlaan-

deren! Ze misten slechts 24 van de 200 punten!

Hadden jullie verwacht dat jullie deze 

voorronde zouden winnen?

Emma: We wisten dat we een grote kans maak-

ten, maar dat het effectief zou gebeuren, had-

den we niet voorzien. 

Victor: Eigenlijk was ik er wel vrij gerust in. We 

moesten ‘maar’ bij de eerste vier eindigen om 

door te gaan. De zesdejaarsploeg was daar vo-

rig jaar ook in geslaagd, dan moest het ons toch 

ook lukken?

Eline: Van bij het begin werd duidelijk dat we 

goed bezig waren. We stonden vrijwel voortdu-

rend eerst en die plaats hebben we niet afge-

staan...

Vrijdag 28 maart:  
Grote finale van  
De Slimste School-quiz
Opnieuw een grote dag! ’s Middags op school 

nog samen met de vijfdejaars geoefend, 

’s avonds in het Hof Van Liere in Antwerpen om 

een schitterende finale neer te zetten van De 

Slimste School. 

Hoe waren jullie ervaringen hier?

Emma: Het grootste verschil met de provinciale 

voorronde was dat de andere ploegjes allemaal 

enorm sterk waren. De resultaten zaten heel 

dicht op elkaar.

Victor: Echt plezant. Mijn ploeg bestond uit vier 

klasgenoten, we kenden elkaar goed. We heb-

ben heel wat afgelachen! 

Voelden jullie je zenuwachtig? 

Victor: Ja, toch wel. Je speelt ineens tegen de 

vier beste ploegen van elke provincie, en afgaan 

was het laatste wat ik wilde...

Eline: Tijdens de quiz zelf voelde ik de spanning 

wel opkomen... 

Senne: Ik was totaal niet zenuwachtig. We had-

den geen idee hoe sterk de andere teams wa-

ren, we lieten het gewoon op ons afkomen.

Is de voorbereiding nuttig gebleken? 

Kwamen er vragen terug?

Senne: Zeker, er was een vraag over een boek 

waaruit in de les voorgelezen was.

Eline: Lars Van Damme uit onze klas bereidde 

de week voor de finale een quizje voor in de 

klas. Een vraag die hij toen gesteld heeft, kwam 

terug op De Slimste School-quiz. We zijn we 

hem er enorm dankbaar voor! 

En jullie tegenstanders? Wie schatte je sterk 

in?

“We vullen elkaar perfect 
aan en ik denk dat dat 
ons belangrijkste wapen 
is.” 

Jens Van Mele “

<<<
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Victor: De tegenstanders zagen er allemaal zeer 

professioneel en intelligent uit. We keken in het 

bijzonder uit naar de Presentatie, want zij waren 

als tweede geëindigd in de voorronde. We wil-

den opnieuw beter doen dan hen... En het lukte 

ons! Wij werden vijfde, zij elfde.

Het College van Vilvoorde kaapte uiteindelijk 

de titel van De Slimste School van Vlaanderen 

weg, vier plaatsen voor de neus van onze Col-

legenaren. “Het was best wel pijnlijk hoe we 

uiteindelijk net naast de overwinning grepen”, 

vindt Emma. “Onze ploeg stond lange tijd aan 

de leiding: pas in de twee laatste rondes liep 

het mis”, zegt Victor. “Nu, vijfde is zeker niet 

slecht,” besluit Senne, “maar stiekem hadden 

we allemaal wel gehoopt hoger te eindigen.”  

Maar zeg nu eerlijk: in de top vijf van slimste 

scholen van Vlaanderen eindigen, dat is toch 

wel een zeer degelijke troostprijs, niet?

Maar dat het voor herhaling vatbaar is, daar is 

iedereen het over eens. Victor hoopt dat er vol-

gend jaar opnieuw zoveel gegadigden zijn voor 

de De Slimste School-quiz als dit jaar. “Het is een 

heel leuke ervaring, die niet alleen voor ‘de stre-

vers’ is weggelegd!” verzekert hij ons. 

Over het geheel
Wat heb je bijgeleerd doorheen heel jullie 

quizavontuur?

Jens: Quizzen is niet saai. Het is een sport als 

een ander, en ik sport graag. En het quizbier bij 

uitstek is Duvel.

Victor: Dat de mensen van wie je het niet zou 

verwachten, vaak heel veel weten. Mensen 

waarvan ik bij de preselecties dacht: wat komen 

die hier zoeken?, bleken uiteindelijk de grootste 

slimmeriken te zijn... 

Antonio: Dat quizvragen zeer vaak terugko-

men, en dat je moet gokken als je het antwoord 

niet kent. Een goede gok geeft immers evenveel 

punten als een vraag waarop je het antwoord 

zeker wist.

Om af te sluiten. Wat vonden jullie zelf de 

leukste vraag? 

Senne: Welke maand van het jaar is de langste? 

We dachten aan de maand waarin het winteruur 

ingaat, maar niemand wist precies welke dat 

was. Dat zomeruur in maart viel, wisten we wel. 

Winteruur moest dan logischerwijs ongeveer 

6 maanden later zijn (september dus). Door op 

onze knokkels te tellen, vonden we echter dat 

september 30 en oktober 31 dagen heeft. We 

besloten oktober te antwoorden, en dat was 

juist!

Antonio: Wat is de naam van de actrice die 

Daenerys Targaryen speelt in de serie Game Of 

Thrones? Het antwoord op deze vraag zou ik 

moeten geweten hebben, gezien ik een enor-

me fan ben van de reeds vier seizoenen tellen-

de reeks. Laten we zeggen dat ik nu nooit nog 

ga vergeten wie Emilia Clarke is...

Achteraf
Dat het interscholenquizparcours is afgelopen, 

betekent niet dat onze bollebozen stoppen 

met quizzen. De vijfdejaars willen graag hun 

quizvaardigheden onderhouden door zo veel 

mogelijk te oefenen. “Dan zijn we volgend jaar 

zeker op elkaar ingespeeld en kunnen we een 

gooi doen naar de titel van ‘De Slimste School’”, 

zegt Michiel. “Ook onze coach, meneer Van 

Looy, gelooft erin,” zegt Jens, “hij is zelfs al eens 

mee gaan quizzen.”

Hebben de zesdejaars nog plannen op 

quizgebied in de recente toekomst?

Victor: Op 7 mei is het de finale van de 

Knackquiz. Onze school is daarvoor geselec-

teerd en ik hoop een plek in het vijfkoppige 

team te kunnen bemachtigen. Ik heb mijn zin-

nen op de hoofdprijs gezet: een citytrip voor de 

hele klas...

Eline: En volgend jaar gaan we – bij wijze van 

reünie – zeker terug deelnemen aan de Ic (ont)

Hou-quiz.

Dit bericht verscheen op 7 mei  

op de schoolsite:

Woensdagnamiddag 7 mei won een quizploeg 

van onze school de KNACK op schoolinterscho

lenstrijd 2014. Onze quizzers waren  de beste 

van 25 ploegen die – na een selectieronde – 

mochten deelnemen aan de finale. Hun score: 

85,5/100. Onze straffe mannen: Victor Van der 

Vinck (6GWIa), Senne Strobbe (6GWIb), Michiel 

Kusé (5LWIa) en Jens Van Mele (5EWIb), én hun 

straffe begeleider, PieterJan De Waele. De eerste 

prijs... een citytrip voor 20 leerlingen en 2 bege

leiders naar Berlijn (2 overnachtingen + ontbijt)! 

PROFICIAT, PROFICIAT, PROFICIAT!

De Knackquiz vond plaats in Kinepolis Antwer-

pen. Elke ploeg bestond uit vijf spelers. Dit keer 

mocht ook één van de begeleiders deelnemen. 

Meneer De Waele was voor de gelegenheid 

chauffeur, begeleider en quizzer van dienst.

Hoe hebben jullie deze quiz voorbereid? 

Waren er preselecties?

Victor: Er waren Vlaamse preselecties. Met je 

school moest je elke dag online een quiz van 20 

vragen oplossen. De scores van alle deelnemers 

van je school werden opgeteld en op die ma-

nier werd er een interscolair klassement opge-

steld. Elke week werden de eerste drie van het 

klassement beloond met een finaleticket. Daarin 

slaagden wij dus!

Wie waren jullie tegenstanders op de quiz 

zelf? Bekende gezichten?

Victor: De ploeg die in de finale van de Slimste 

Schoolquiz één plekje na ons was geëindigd 

was hier ook van de partij: Oostende. 

Jens: En ook de ploeg die tweede werd, kenden 

we van de Slimste Schoolquiz. Geen slechte 

ploegen dus... 

Het grootste verschil met de Ic (ont)Hou- en 

Slimste Schoolquiz, was dat de Knackquiz uit-

sluitend gebaseerd was op de actualiteit van 

afgelopen jaar. “Wie deze nauwgezet volgt, kan 

dus hoog scoren”, aldus Victor. 

Jullie hebben gewonnen! Had je dit ooit 

verwacht? Was het spannend op het einde?

Victor: Enkele dagen voor de quiz wist me-

neer Verhaeghe ons te vertellen dat hij vijf jaar 

geleden ook had deelgenomen en als 13e was 

geëindigd. Wij hoopten op een plekje in de top 

tien, nog net binnen de prijzen. Bij de prijsuit-

reiking had ik wel wat stress. Ik hoopte stiekem 

wel op een prijs, omdat ik het gevoel had dat 

we wel degelijk hadden gepresteerd. De moed 

zonk ons echter in de schoenen toen we maar 

niet werden afgeroepen. Plotseling werd uit het 

niets de naam van onze school afgeroepen... als 

eerste! We waren totaal overdonderd en door 

het dolle heen!

Jens: Het was wel zeer spannend, de concur-

rentie was zeer sterk. Dat was ook te zien aan de 

uitslag: we wonnen met één puntje verschil... 

Nu nog plannen op quizgebied?
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Canterbury
door Aveline Van de Vyver (3Wb)

Ik keek al lang uit naar de dag waarop we naar Canterbury zouden 

gaan. Ik had dan ook hoge verwachtingen. Het vroege opstaan en de 

lange busrit waren natuurlijk wat minder, maar dat nam ik er maar al te 

graag bij. Wanneer we uiteindelijk in Calais aankwamen, kon het avon-

tuur echt van start gaan: eerst langs de douanecontrole en dan de 

boot op richting Engeland! Op de boot stond ik vooral buiten op het 

dek, daar word je namelijk veel minder snel zeeziek. Bij de aankomst 

in Engeland stonden we dan ook op ‘de eerste rij’ om de de bekende 

witte kliffen van Dover te zien. 

In Canterbury moesten we een 

lange, maar toffe stadsrally doen. 

We moesten een vragenbundel in-

vullen, maar konden tegelijkertijd 

de stad ontdekken. Het was leuk 

om typische Britse dingen tegen 

te komen zoals rode telefooncellen 

en leerlingen in uniform. Er was ook 

een bijzonder huis dat we moesten 

vinden. Het staat helemaal schuin, 

zo grappig! Zoiets had ik nog nooit 

gezien.

We bezochten ook de prachtige Can-

terbury Cathedral, waar we een leer-

zame rondleiding kregen.  

’s Middags mochten we met vrienden 

gaan eten in een zaak naar keuze. Ik 

heb genoten van een lekkere panini . 

Veel beter dan het eten bij Mc Donalds!

In de namiddag zat ik in de groep die 

naar de Canterbury Tales ging. Dat viel 

wel lichtjes tegen, want ik had er me iets 

compleet anders bij voorgesteld. De ver-

haaltjes zelf vond ik wel tof. 

Op het einde van de dag, kregen we wat 

vrije tijd. Mijn vriendinnen en ik trokken 

naar verschillende souvenirshops, maar die hingen vol met souvenirs 

van Londen en er was bijna niets van Canterbury zelf te vinden. Dat 

was spijtig. Uiteindelijk heb ik iets moois gekocht op de boot, bij onze 

terugkeer. Het was een lange, maar heel leuke dag. Een uitstap om 

nooit te vergeten!

Victor: Onze quizmentor, meneer Van Looy, raadt ons aan verder te bou-

wen op de geleverde prestaties en gelooft dat we nog ver kunnen gera-

ken. Zelf zou ik later wel graag wat quizzen winnen, en wie weet ook ooit 

de Superprestige spelen... We zien wel!

Jens: Natuurlijk, het is tof, je leert bij en er kan altijd een trappistje af...  

We blijven verder doen!

In september volgt als definitieve afsluiter van dit avontuur nog 

de driedaagse reis naar Berlijn die onze ploeg veroverde op de 

Knackquiz. Die prijs alleen al verraadt dat onze quizzers er een 

geweldig jaar op hebben zitten... Heel erg bedankt voor jullie 

antwoorden op alle vragen en nog veel succes met wat jullie 

ondernemen! 
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De laatste weken voor de paasvakantie werd het voor sommige groepen 

al een beetje heet onder de voetjes. Extra repetities werden ingelast, kle-

ren werden gekocht en gepast, opstellingen en pasjes werden geperfecti-

oneerd. Na de zware Broederlijk Delen wandeltocht op 2 april stonden alle 

dansers en danseressen paraat om hun dansje voor de eerste keer met de 

anderen te delen op de prégenerale repetitie. 

Op maandag 21 april (de laatste dag vakantie) was iedereen met een grote 

smile klaar in de stadsschouwburg voor de generale repetitie. Onder het 

oog van de acht begeleidende leerkrachten liep alles in goede banen. Via 

deze weg willen wij hen zeker nog eens bedanken voor hun inzet en mo-

tivatie.

En na een jaar was het eindelijk zover! Iedereen deed zijn uiterste best om 

een prachtige show neer te zetten en aan de reacties van het publiek te 

horen zijn ze hier absoluut in geslaagd. De choreografen verdienen zeker 

Dit jaar bliezen we 10 kaarsjes uit voor het succesverhaal Skairo. In het thema film zette meer dan 350 dansers en 
danseressen drie prachtige shows neer. Ze vonden plaats op dinsdag 22 en woensdag 23 april. Deze data lagen een 
beetje moeilijk, maar dat beïnvloedde alles behalve het succes dat Skairo kent, integendeel: de kaarten vlogen de 
deur uit. Tijdens de voorverkoop gingen al snel de geruchten dat beide avondshows op nog geen 10 minuten waren 
uitverkocht: we deden dus beter als Tomorrowland! 

en vast een extra dikke pluim, omdat zij de drijfkracht zijn van het hele 

Skairoverhaal Na deze tien jaren kunnen wij maar één boodschap meege-

ven: op naar de volgende 10 jaar!

Geniet nog even na van enkele sfeerbeelden van voor, tijdens en na de 

show en kijk daarna alvast uit naar volgend jaar!

10 jaar Skairo 
door Tine Van den Bossche
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De tekst hiernaast is het be-

richtje dat gemaakt werd op 29 

november 2004.

In 2000 werd het vuur echter al 

aan de lont gestoken. LO-leer-

kracht Luc Pierssens zorgde 

voor de eerste vonk. Leer-

kracht Myriam Van Goethem 

en haar dochter Els Mager-

man staken een handje toe 

en schoorvoetend werd door 

‘de dansende meisjes’ opgetreden op de openschooldag. 

In het schooljaar 2004-2005 werd de Skairotrein definitief op de sporen 

gezet. Het aantal danseressen nam spectaculair toe. De groep koos een 

naam. Er werd een jaarplanning gemaakt. Licht, kledij, ... De eerste volle-

dige show was een feit: Skairo Moves!

Niemand kon vermoeden dat het Skairo-zaadje in geen tijd zou uitgroeien 

tot een van de grootste smaakmakers van onze school. De overrompe-

ling bij de start van de kaartenverkoop de voorbije jaren (drie uitverkochte 

stadsschouwburgzalen in geen tijd) is daarvan een bewijs, maar veel meer 

nog het enthousiasme en het engagement dat Skairo de voorbije jaren uit-

straalde. Een vierde van de leerlingen van onze school – bijna 350! – danst: 

repeteert tijdens de lange middag-pauzes (12.05 tot 13.25 uur) en treedt op. 

Skairo is een wonderlijk fenomeen, een zegen voor onze school.

Leerlingen-choreografen hebben de touwtjes in handen. Zij kiezen, be-

denken, leiden, motiveren, … hun dansgroep. Ieder schooljaar zijn er in 

september audities waarop leerlingen-choreografen hun dans voorstellen. 

Het aantal kandidaat-choreografen is steeds groter dan de ‘beschikbare 

plaatsen’! 

Zonder de creativiteit en het doorzettingsvermogen van onze choreogra-

fen was/is er geen Skairo mogelijk.

Het team van begeleidende leerkrachten werd samen met de groei van Skairo  

gestaag uitgebreid. Kirsten Merckx, Leen Verhelst en Annelies Droessaert 

waren er al bij in 2004-2005. Ondertussen zijn An De Wilde, Erika Lagaert 

en Ilse Van Steelant ook al jarenlang ‘dé juffen’ van Skairo. Nele Van Haegen-

bergh versterkt vanaf vorig schooljaar de gedreven Skairoploeg. 

Wim Vandervreken is eveneens een erg belangrijke schakel. Hij zorgt ervoor 

dat de techniek op wieltjes loopt. Geluid, licht, ... een huzarenwerk om aan 

de wensen van de talrijke choreografen zo goed mogelijk te voldoen. 

De leerkrachten die onze dansgroep begeleiden zijn onmisbaar om tal van 

– vaak praktische – vragen en probleempjes op te lossen. Repetitieroos-

ters opstellen, afspraken op punt zetten over het gebruik van de lokalen, 

overleggen over de muziekkeuze en de kledij, ... 

En de show! Afspraken in verband met de data en de zaal, het programma, 

de affiche, de kaartenverkoop, de algemene leiding tijdens de shows, ...

Bovenal houden de begeleidende leerkrachten samen met de directie de 

sleutelwaarden van Skairo op scherp: iedereen mag meedoen én is even-

waardig. Skairo is er voor en door de eigen leerlingen.

Is geboren (’t is te zeggen, 

heeft een naam gekregen)

SKAIRO

De dansgroep van onze school 

die meer dan 150 meisjes verenigt.

De choreografes, de drie begeleidende leerkrachten 

en de directie kwamen vorige week samen 

en doopten hun lieveling met deze Griekse naam. 

In vrije vertaling:

ik dans, ik buitel, ik spring, …

Er werd er ook besloten om 

op zaterdagavond een voorstelling 

te presenteren van SKAIRO!

Zaterdag 21 mei 2005 om 19.30 uur: 

SKAIRO in de feestzaal van SJKS

Op vrijdagavond 20 mei kunnen nieuwsgierigen 

reeds een glimp opvangen tijdens de generale 

repetitie. 

De bezoekers op de openschooldag op 22 mei wor

den verrast door gastoptredens van Skairo  

in de feestzaal.

Dankjewel Annelies, Leen, An, Erika, Kirsten, Ilse, Nele en Wim voor zoveel 

jaren volgehouden toewijding en zorg voor jullie dansers!

In de voorbije jaren is er nooit een kink in de Skairokabel geslopen. Mis-

schien komt dat omdat we de doelstellingen elk jaar opnieuw herhaalden: 

voor iedereen én door de leerlingen zelf. Zeker en vast ook omdat Skairo 

aan de leerlingen volop de kans biedt om tijdens de schooluren samen te 

zijn, samen te dansen en samen te werken aan een eindproduct dat door 

een groot publiek wordt gewaardeerd.

Uiteraard zorgde de groei van de groep voor uitdagingen. Een zoektocht 

naar repetitieruimten, de verhuis van de feestzaal naar de stadsschouw-

burg, de start van de jongensdansgroep, ...

Iedere klip werd echter genomen en zorgde voor een stroomversnelling.

We zijn ongelooflijk fier en blij dat we dit jaar ons 10-jarig jubileum mogen 

vieren. We grijpen dit moment dan ook graag aan om onze dansgroep 

met een extraatje te trakteren: een dansverrassing op 14 mei: workshops 

door dansers met naam en faam. Onze tientallen oud-choreografen en de 

choreografen van dit jaar zetten we ook extra in de bloemetjes: we bieden 

hen een brunch aan bij de voorstelling van deze brochure ‘10 jaar Skairo’ 

op de openschooldag op 11 mei 2014.

We maken tenslotte van de gelegenheid gebruik om alle bezoekers van de 

shows van de voorbije jaren expliciet te danken voor hun warme sympa-

thie voor ons jeugdig dansgeweld-talent. Dankjewel!

Dansen, buitelen, springen, ...

Lang leve Skairo! Op naar de volgende succesvolle jaren! 

DVR

10 JAAR SKAIRO
2014

2004
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5SPW naar de Olympische spelen
Het eerste toneelstuk werd die voormiddag opgevoerd door 5SPW en was 

een bewerking van ‘Asterix op de Olympische Spelen’. Met knap verzorgde 

kostuums, toepasselijke muziek en hier en daar een komische noot, zetten 

zij meteen een vrij hoge standaard. Het publiek werd meegezogen in het 

stuk en de gedichten die bij de opdracht hoorden, waren mooi doorheen 

de opvoering verweven. Het tableau vivant werd door de jury als knapste 

bestempeld, wat zeker en vast terecht was. 

5MWE beter dan Thuis en Familie?
Daarna was het de beurt aan 5MWE. Hun toneelspel had nogal wat weg 

van een soap, met een overspelige moeder, een vader die met zijn werk ge-

trouwd is en een rebellerende dochter. Ook hier werd een zeer knap tableau 

vivant gebracht en een toepasselijk gedicht dat het plaatje compleet maak-

te. Een actueel thema, confrontaties tussen verschillende personages en een 

happy end maakten het geheel tot een leuke opvoering. Hun blazoen werd 

bekroond door de jury vanwege de symboliek en artistieke uitwerking. 

De hippies van 5WEWIa2
De derde groep die het beste van zichzelf mocht geven, was 5WEWIa2. Zij 

vertelden hun verhaal aan de hand van oude personages die jeugdherin-

neringen ophaalden aan Woodstock. De tijdsprongen naar de periode van 

de hippies vormden zeker een leuke afwisseling met de andere opvoerin-

gen en de plotse verschijning van mensen in dierenpakken zorgde voor 

een humoristische noot.

5GWIa-LWIa-MWIa en ons kleine Belgenlandje
De laatste klas die in de voormiddag haar resultaat van weken hard labeur 

mocht tonen, was 5GWIa-LWIa-MWIa. Hun toneelstuk was een interessante 

bewerking van een toch wel actueel thema: de tegenstrijdigheid tussen 

Walen en Vlamingen in ons kleine Belgenlandje. Met knappe acteerpres-

taties – zoals een prima imitatie van Bart De Wever –, een leuke plot en de 

humor van een narrenduo sleepten zij zowel de prijs voor beste toneelstuk 

als die voor beste narrenact in de wacht. Hiermee scoorden zij hoog ge-

noeg om zichzelf van een plaatsje in de finale te verzekeren.

James 5HW Bond
De klas die van wal stak in de namiddag was 5HWb. Met hun eigen James 

Bondverhaal, waarin schitterende smokings en pittige cocktailjurkjes te 

zien waren, een spannend toneelstuk, een in het thema passend tableau 

en diepzinnige gedichten, trokken zij de aandacht van de jury. Zij werden 

dan ook beloond voor deze gedichten.

Prinsen en prinsessen van 5HWa-EMT
Daarna kregen we een sprookjesachtige uitvoering van 5HWa-EMT, waarin 

een levend tableau vivant een mooi geheel vormde samen met een hu-

moristisch toneelstuk en prachtige gedichten. Het publiek werd meege-

sleurd in hun prachtige sprookjeswereld. 

WOI door de bril van 5EWIa-WEWIa1
Vervolgens waren de leerlingen van 5EWia-WeWia1 aan de beurt. Zij 

brachten een komisch en soms hartverscheurend verhaal over liefde en 

vriendschap tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met enkele markante uitspra-

ken, verschillende typetjes en hier en daar wat danspasjes, hielden ze het 

publiek attent en werden ze beloond met een daverend applaus. Zij be-

machtigden uiteindelijk een plaats in de finale.

Feesten als 5EWIb-GWIb-LWIb-WEWIb?
Als laatste die dag kregen we een echt hedendaags toneelstuk van de  

5EWIb-GWIb-LWIb-WEWIb, waar de jury vol lof over sprak. De contrasten 

tussen realiteit en fantasie waren mooi om te zien en de verwerking van 

de gedichten en het tableau vivant versterkte dit contrast. Dit feestje was 

zowel aangrijpend als grappig om naar te kijken.

De finale...
Dan volgde op vrijdag – de grote dag voor de twee winnende groepen – 

de finale. Met een bovenal hilarische – soms zelfs ietwat over-the-top – op-

voering over de Groote Oorlog zette 5EWIa -WEWIa1, de klas die het in de 

namiddaggroep het beste gedaan had, een knappe prestatie neer. 

Ondanks de vele komische uitspattingen was er echter ook plaats voor de 

andere kant van oorlog, voor verlies en een serieuze noot. Een knap ge-

dicht, dat rustig gebracht werd, zorgde ervoor dat er niet enkel gelachen 

werd, maar dat er ook aandacht was voor de gruwel die oorlog met zich 

meebrengt. Alles tezamen zeer zeker een knappe prestatie die aangaf dat 

de finale spannend zou worden.

Ook 5GWIa-LWIa-MWIa gaf weer het beste van zichzelf en deed deze 

keer zelfs nog beter dan donderdagvoormiddag. Met aangepaste mopjes 

over de aanwezige leerkrachten leidden ze hun stuk al meteen goed in 

en sleurden ze iedereen mee in hun verhaal. De grappige Franse accent-

jes en prima imitaties van sommige politici en onze eigen vorst zorgden 

opnieuw voor een prachtige voorstelling. Het stuk toonde ons hoe pijnlijk 

hard de Vlamingen voor de Walen kunnen zijn en omgekeerd. Keiharde re-

aliteit, maar wel met een grappige ondertoon.

Na een namiddag rijp beraad door juryleden M. Verhaeghe, M. Veroug-

strate, M. Bielen en M. Buytaert kwam 5GWIa-LWIa-MWIa als overwinnaar 

uit de bus. Vooral de soms subtiele elementen van de politieke satire en 

Na wekenlange vergaderingen en repetities was het 
eindelijk zover, het 5de jaar organiseerde het jaarlijkse 
Landjuweel. Op donderdag 27 februari voerden vier 
klassen in de voormiddag en vier in de namiddag hun 
zelf geschreven en geregisseerde toneelstuk op. Hun 
opdracht was: “Zorg voor een toneelstuk, een tableau 
vivant (een schilderij nagebootst door mensen), enke-
le gedichten, een blazoen (een wapenschild typerend 
voor elke klas) en een nar die alles aan elkaar praat.” 

Het Landjuweel
door Michiel Kusé (5LWIa),  

Matthias Defoort en Pauline Verelst
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Wat is indigo?
Indigo is een schaduwspel met visuele effecten 

en een mix tussen dans, toneel, muziek en ge-

dichten, een ideaal alternatief voor wie niet in 

Skairo danst of aan de middagsport deelneemt.

Vind je het leuk om bezig te zijn 
met de toneelgroep?
Ja, zeker. Je leert de leerlingen op een andere 

manier kennen dan in de klas, ook zij zien jou 

eens op een andere manier bezig, je bent dan 

niet de juf van Nederlands of godsdienst.

Indigo startte ongeveer tien 
jaar geleden. Meneer De Block, 
mevrouw De Beleyr en mevrouw 
Vancauwenberghe kwamen op 
het idee een toneelgroep op te 
starten. Nu, bijna tien jaar later, 
ligt de praktische organisatie in 
handen van meneer De Beleyr en 
mevrouw De Jonghe. Ook me-
vrouw Cornelis, mevrouw Jacobs, 
mevrouw Dejonghe, meneer 
Noens en meneer Vandervreken 
zetten zich voor deze leuke groep 
in. We gingen eens luisteren naar 
de ervaringen van mevrouw  
De Jonghe, een van de bezielers 
van dit nieuwe Indigo, dat op 
11 mei tijdens de openschooldag 
de nieuwe opvoering ten tonele 
bracht: ‘In den beginne...’ 

de komische, maar realistische acteerprestaties 

werden erg gesmaakt. De knappe prestaties van 

alle klassen maakten er een leuke donderdag-

voor- en namiddag en een spetterende vrijdag-

finale van! 

Bij deze nogmaals een welgemeende proficiat voor 

de twee klassen die de finale haalden! 

Indigo 
door Romke Witte  

en Arnoud Van Hemelrijck

Wat is het thema dit jaar?
Het is gebaseerd op de Schepping uit de Bij-

bel. Er zijn zes goden in plaats van één in ons 

verhaal. De goden creëren de mens maar die is 

ongelukkig... De zes goden maken eigenschap-

pen om de mens gelukkiger te maken, maar ze 

merken dat dit niet altijd haalbaar is.

Waarom zou je leerlingen 
aanraden mee te doen met 
Indigo?
Het is superleuk en ontspannend! Aan de leer-

lingen van de hogere jaren wil ik zeker zeggen: 

Kom eens een kijkje nemen! Het is fantastisch!
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De editie van dit jaar was toch een beetje bijzon-

der in vergelijking met die van de voorgaande ja-

ren. Vooreerst omdat het precies een eeuw gele-

den is dat het startschot voor WO I gegeven werd. 

Ten tweede omdat het de eerste keer was dat 

we de voorstelling op verplaatsing mochten spe-

len. En ten slotte omdat we met ons project door 

UNESCO Werelderfgoed werden geselecteerd. 

UNESCO was vooral geïnteresseerd in het ma-

ritieme en multiculturele aspect van de Eerste 

Wereldoorlog. Deze verwachtingen werden 

ingelost. Antonio Verstraeten uit 5HWa greep 

met beide handen de kans om zijn passie voor 

geschiedenis om te zetten in een relaas over 

de onderwaterzetting van de IJzer in WO I. Een 

knappe uiteenzetting met een duidelijke beeld-

presentatie maakten het publiek een pak wijzer 

omtrent dit onderwerp. Wat het multiculturele 

aspect betreft: dat loste ik in. Aan de hand van 

fictieve brieven van mijn Turkse overgrootvader 

vertelde ik over de fatale slag bij Gallipoli en de 

rol van Turkije in de Oorlog. 

Ook de andere betrokken landen kwamen aan 

bod. Stefan De Bock – voor de gelegenheid 

omgedoopt tot Stéphane d’Arçon – vertelde 

over de Fransen en Sarajevo zelf. Maarten Van 

Looy trok een Zweeds jasje aan, kreeg de naam 

Anders Lindgren en deed zijn verhaal over de 

neutrale landen en nieuwe wapens. Stijn Ver-

haeghe kroop in de huid van Jochen Rosch-

mann, een 62-jarige Duitser met een passie voor 

voetbal dankzij de kerstbestanden van 1914. 

Heel knappe en met momenten best wel be-

klijvende stukken. De bijdragen in de vreemde 

talen (Frans, Zweeds, Duits, Turks) gaven nog 

meer eigenheid aan de voorstelling. Uiteraard 

kwam ook het Engels aan bod. Dit gebeurde 

in een aangrijpend toneelstuk opgevoerd door 

Dirk Hennebel en Sander Kinne. My boy Jack, 

een stuk over een gewone jongen met een bril 

en zijn beroemde vader Rudyard Kipling.

Manon Vandewalle en Emma De Backer uit 

5LMT zorgden voor een luchtig en grappig as-

pect in de 100-minuten durende voorstelling. 

Geïnspireerd door een blooper tijdens de Miss 

Belgiëverkiezing (‘WO I begon 10 jaar geleden’, 

nvdr.), gingen de twee meisjes op pad met een 

aantal basisvragen over de Wereldoorlogen. 

Met soms hilarische antwoorden als resultaat. 

Ook 5WeWia1 droeg zijn steentje bij. Ze herna-

men hun prestatie van het Landjuweel. Welis-

waar in een herwerkte, soberdere versie, maar 

daarom niet minder pakkend – integendeel. De 

leerlingen speelden een stuk over het leven in 

de loopgraven. Ze kleurden hun performance 

in met aangrijpende gedichten, muziek en artis-

tieke decorelementen zoals hun blazoen.

Janne Van Peteghem uit 5WeWia3 las een ge-

dicht voor. Een War Poëts vertaling van Tom 

Lanoye uit zijn bundel ‘Niemands land’, bege-

leid door Cleo Cant (5LWE/piano) en Marilien De 

Raedt (5EMT/cello), die met hun muziek de hele 

voorstelling nog mooier kleurden. Hun zwarte 

outfit met een rood accentje, maakte alles nog 

geloofwaardiger.

Ook de technische ploeg mag niet vergeten 

worden. Kana de Kindt en Amber Govers uit 

5HWb verzorgden licht, geluid en opstelling van 

de hele voorstelling. Arne Speelman-Rooms en 

Laurens Jacobs uit 6EMT verzorgden de tech-

niek van My boy Jack, een functie die zij vorig 

jaar ook al met verve vervuld hadden. 

 

Het werd een mooie voorstelling, maar bovenal 

een fijne ervaring. Van enkele voorbereidende 

vergaderingen voor de paasvakantie, voor som-

migen veel werk in de paasvakantie om hun 

stuk uit te werken, ging het naar een week lang 

avondrepetities om alles op punt te stellen. Dit 

alles mondde uit in drie voorstellingen maan-

dag op school voor onze leeftijdsgenoten van 

het vijfde jaar en een finale voorstelling in Krui-

beke op woensdag 30 april voor een heel aan-

dachtig, rustig, dankbaar en iets ouder publiek.

 

100 jaar geleden begon de Groote Oorlog. Net als elk jaar herdachten we 
hem ook dit jaar op onze school met een voorstelling voor en door vijfde-
jaars, Het schot van Sarajevo. 

Het Schot van Sarajevo 
door Mirjam Eren
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Nachtmerrie werd  
vrouw van militair fataal 

door Manon Vanderveken (5LMT)

Maart 1915, IEPER 

Diem Perdidi! (De dag is verloren) zei de Romeinse keizer Titus telkens er een dag 

voorbijging zonder dat hij de gelegenheid had gehad een goed werk te verrich

ten. Volgens advocate Tahnee De Smet is Noctem Perdidi een geschikter citaat. 

Afgelopen nacht werd de vrouw van militair Vantielt gewurd in haar slaap. 

Wegens paniekaanvallen en spastische bewegingen werd Vantielt weggestuurd 

van het front. Eens thuisgekomen kon hij het oorlogstrauma niet achter zich la

ten. Zijn eerste nacht in eigen bed veranderde de rest van zijn leven... opnieuw! 

De soldaat werd een moordenaar!

Vantielts nachtrust sloeg al gauw om in een nachtmerrie. In een hevige hallu

cinatie probeerde hij zijn eigen hachje te redden. In deze verschrikkelijke waan 

sloeg hij onbewust de handen om de nek van zijn vrouw. Totaal ontredderd pro

beerde de vrouw zich los te rukken. Ze kon haar man niet wakker schreeuwen, 

want haar keel was toegeknepen. 

Pas de volgende ochtend vond de militair het levenloze lichaam van zijn vrouw 

naast zich in bed. De man had geen enkel besef van wat er gaande was.

Volgens traumadeskundige De Haen duiden deze paniekaanvallen aan het 

front niet op aanstellerij, maar gaat het om psychologische problemen. Hij 

spreekt hierbij over shellshock. Het is een reactie op de intensiteit van de bom

bardementen en gevechten die leiden tot hulpeloosheid, afwisselend als paniek, 

angst of onvermogen om te lopen, slapen of spreken.

De opinie van De Haen werd niet gevolgd door de jury. Militair Vantielt had 

geen enkele kans om het proces te winnen. Zijn lot werd bepaald door de gru

welijke oorlog.

2000, IEPER 

Traumaarts Van Praet is één van de specialisten die beweert dat shellshock 

geen symptoom van lafheid of gebrek aan karakter was. Vele mannen zijn onte

recht berecht en zelfs geëxecuteerd. Pas enkele jaren later na de start van de oor

log begon men in te zien dat deze shellshock een gevolg was van fysieke schade 

aan de hersenen. 

De behandeling van chronische shellshock varieerde sterk, afhankelijk van de 

details van de symptomen, de standpunten van de betrokken artsen en andere 

factoren, waaronder de rang en de klasse van de patiënt.

Er waren tijdens WO I zo veel ambtenaren en mensen die leden aan shellshock 

dat 19 Britse militaire ziekenhuizen volledig waren gewijd aan de behandeling 

van deze aandoening. Tien jaar na de oorlog, werden 65.000 veteranen van de 

oorlog nog steeds behandeld voor hun leed in dienst van GrootBrittannië. 

De gruweldaden van de oorlog zijn nog lang niet begraven.

GROOTE OORLOG

Je bent de hele tijd bij dezelfde leerlingen en leerkrachten, en net als elk pro-

ject waaraan een voorstelling gekoppeld is, heeft ook dit hechte momenten 

vol – al dan niet positieve – stress met zich meegebracht. Jammer dat het 

enkel voor vijfdejaars is, anders zou ik geen moment twijfelen om er volgend 

jaar terug aan deel te nemen... Dankjewel voor deze fijne ervaring! 



84 IC HOU JUNI 2014

Begijn, dit jaar vier je de tiende 

verjaardag van je voorstelling 

‘Ontploft’. Heb je dit seizoen, na 

tien jaar, iets aan de voorstelling 

veranderd?

Ja, dit seizoen heb ik de voorstelling 

in een nieuwe jasje gestoken. Het de-

cor is helemaal veranderd en ook de 

soundscape is aangepast om een nog 

intiemere sfeer te creëren. Dit jaar leek me ook het perfecte moment om 

de voorstelling aan te passen met 100 jaar Groote Oorlog in het achter-

hoofd. Er is nu een enorme hype rond die Eerste Wereldoorlog en ik ben 

dan met mijn voorstelling mee op die trein gesprongen.

Hoe ben je tien jaar geleden op het idee gekomen om een 

voorstelling te maken rond die Eerste Wereldoorlog?

Wel, eigenlijk ben ik geschiedenisleerkracht en ieder jaar gingen we met 

onze leerlingen op uitstap naar de frontstreek. Toen ik die excursies voor-

bereidde, besefte ik hoe weinig ik er eigenlijk vanaf wist. Ik ben beginnen 

lezen rond het onderwerp en heb toen beslist dat ik er iets rond wou 

doen. Zo is de voorstelling dan gegroeid tot wat ik vandaag voor jullie heb 

gespeeld.

Vanwaar de titel ‘Ontploft’?

De Sint-Niklase legeraalmoezenier August Nobels voerde samen met solda-

ten achter het IJzerfront een revue op over het leven aan het front met de 

titel ‘Ontploft’. Die voorstelling heeft hij na de oorlog op het College herno-

men. Zo’n revue is eigenlijk een beetje zoals een bonte avond van de scouts 

met vunzige liedjes en mannen die zich in vrouwen verkleden. Niet echt iets 

waar ik mij op gebaseerd heb, maar de titel heb ik toch overgenomen.

De protagonist in de voorstelling heet Pol De Smet, een echte 

Vlaamse boerenzoon. Heeft Pol echt in de loopgraven gevochten  

of is hij jouw creatie? 

Ik denk wel dat er veel mensen met de naam Pol De Smet hebben gevoch-

ten, aangezien het een oervlaamse naam is. De Pol De Smet waar ik het 

over heb is echter een fictief personage. Pol is een samenraapsel van eigen 

ideeën en dagboekfragmenten van Belgische soldaten die ik heb gelezen. 

Het fragment waarin Pol doet alsof hij incontinent (aandoening waarbij 

men de urine niet kan ophouden, red.) is om aan zijn legerdienst te ont-

snappen, komt bijvoorbeeld uit zo’n dagboek.

Spuw maar!
door Evelyne Goethals (5LMT)

Hoe je daar staat: vol ontzag, vol eerbied sta je naar mijn gedenksteen te staren. 

Waarom koos je juist de mijne uit om halt voor te houden? Ach, ga toch weg. 

Ik zou willen dat je die bewonderende blik van je op een gedenksteen met een 

andere naam richt. Op eender welke steen, maar niet op die van mij. Ik verdien 

je respect niet. Ga, alsjeblieft.

Of nee, wacht, blijf! Blijf nog heel even, dan zal ik je het verhaal vertellen van een 

lafaard. Mijn verhaal.

Het was bar koud tijdens die donkere oktoberavond. Ik was samen met een vijf

tal anderen onderweg naar de loopgraven, het was onze beurt om de wacht 

te houden. Ik was wat achterop geraakt, samen met John, de broer van mijn 

beste vriend. Het kereltje was amper 14 en ik had mijn beste vriend beloofd om 

ervoor te zorgen dat hem niks zou overkomen. Mijn vriend kon dat helaas niet 

meer zelf en dat was mijn schuld. Enkele maanden eerder was hij namelijk ge

sneuveld terwijl hij mij het leven redde. Ik voelde me hier vreselijk schuldig over. 

We waren altijd buurjongens geweest en waren onafscheidelijk. Ik kon altijd bij 

hem terecht en ik zal nooit vergeten wat hij voor mij gedaan heeft. De gedachte 

dat hij er niet meer was en dat dat mijn schuld was, was ondraaglijk. Zijn laatste 

krachten gebruikte hij om mij te vragen voor zijn jongere broer te zorgen. Ik be

vestigde met een brok in mijn keel dat ik zijn broer altijd zou beschermen, al zou 

het het laatste zijn wat ik deed. Dag en nacht echode de gebroken stem waar

mee hij zijn laatste woorden sprak door mijn hoofd.

Die avond echter, kregen we af te rekenen met een onverwachte aanval van de 

Duitsers. Plotseling zag ik hoe in de enkele Duitse soldaten uit de struiken langs 

de kant van de weg sprongen en de voorste soldaten van ons groepje aanvie

len. “Loop, loop zo hard je kan!”, riep ik tegen John. We probeerden samen weg 

te rennen, maar de jongen struikelde en zijn geweer zonk weg in de moerassige 

ondergrond. Terwijl ik hem overeind hielp, hoorde ik hoe de andere soldaten 

van onze patrouille genadeloos werden afgemaakt. Een golf van paniek over

spoelde me. De vijand kwam steeds dichterbij en we dreigden omsingeld te 

geraken. Ik wist dat we verloren waren, we hadden zelfs maar één wapen meer 

om ons mee te verdedigen. De kreten van mijn vrienden die werden gefolterd en 

afgeslacht dreven me tot waanzin. Ik keek naar de hulpeloze jongen achter mij 

en ik zag in zijn blik dat al zijn hoop op mij gevestigd was. Ik moest hem be

schermen, maar ik kon het niet, ik was te bang. In plaats daarvan greep ik mijn 

geweer en schoot in een opwelling door mijn eigen hoofd, omdat ik een veel 

pijnlijkere dood vreesde. Het soort dood die de broer van mijn beste vriend wel 

gestorven is, omdat ik te egoïstisch was om hem zelfs maar te proberen redden. 

Zelfs na alles wat mijn beste vriend voor mij gedaan had, kon ik alleen maar 

aan mezelf denken. Ik aarzelde niet de gemakkelijkste weg te kiezen, terwijl hij 

het ondenkbare had gedaan door zijn leven voor mij te geven.

Ik kwam aan mijn einde als een echte lafaard. Nu begrijp je vast waarom ik je 

respect niet verdien. Is dat ontzag in je ogen al veranderd in minachting? Ja? 

Perfect. Nu je mijn verhaal kent, wil je vast ook helemaal niet langer blijven 

staan. Prima! Ga maar, ga. En voor je gaat: spuw, spuw zo hard je kan recht op 

mijn hagelwitte steen. Dat is precies wat ik verdien.

GROOTE OORLOG

‘Eindelijk, rust!’ zucht Begijn Le Bleu na drie voorstel-
lingen van ‘Ontploft’ op onze school. Begijn speelt 
deze voorstelling in het kader van het project  
‘De Groote Oorlog’. ‘Ontploft’ is een vertelling over  
Pol De Smet, een Vlaamse boerenzoon, die moet  
strijden tegen ‘Den Duitsch’. 

Begijn Ontploft!
door Sander Vandenhende
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Zit er veel Begijn in Pol?

Ik wou van Pol een echte volkse figuur maken, maar natuurlijk zijn er wat 

van mijn trekjes ingeslopen. 

En de andere personages?

Dat zijn eerder typetjes die het stuk lichter maken. Ze zijn ook gewoon 

leuk om te spelen. Toen ik de voorstelling aan het maken was, vroeg ik me 

af hoe ik zo’n zwaar thema als De Groote Oorlog toch nog verteerbaar kon 

maken. Door er toch enkele grapjes in te steken, blijf ik ook de aandacht 

van een jonger publiek houden, want anders voel je ze zo wegglijden tij-

dens de voorstelling.

Je speelt deze voorstelling vooral in scholen. Is er een groot verschil 

tussen scholen en culturele centra?

Ja, toch wel. Jongeren hebben het steeds moeilijker om zich te concentre-

ren gedurende de hele voorstelling. Ik speel deze voorstelling al tien jaar en 

vroeger lagen jongeren de hele voorstelling in een deuk. Nu wordt er af en 

toe eens gegniffeld. Als ik hem voor volwassenen speel, werkt die humor 

wel nog steeds. De humor van de jeugd is harder geworden, harder en snel-

ler. Pas op, je zal mij nooit horen zeggen dat het vroeger beter was, ik heb nu 

veel meer werk dan pakweg tien jaar geleden, maar ik moet steeds verder 

gaan om te scoren. 

Aan het begin van de voorstelling waarschuw je de toeschouwers dat 

het iets helemaal anders is dan ‘Foute Vrienden’. Waarom doe je dat?

Vroeger deed ik dat niet en toen voelde ik vaak dat het publiek, vooral in 

scholen, dacht: is het dit maar? Ze horen de naam Begijn Le Bleu en den-

ken dan dat het een uur lachen en gieren zal worden, maar uiteindelijk 

krijgen ze een relatief serieuze vertelling. Ik wil de mensen nu dus van in 

Morfine werd in 1804 ontdekt door de Duitse 

apotheker Friedrich Sertürner, als een afgeleid 

product van opium. Opium zelf is dan weer het 

melksap van de papaver somniferum, ook slaap-

bol genoemd. Morfine werd genoemd naar 

Morpheus, de Griekse god van de dromen. Deze 

stof wordt nu nog gebruikt, vooral bij behande-

ling van chronische pijn. Ze kan ook dienen om 

hoestprikkels te dempen, hoewel men hiervoor 

het begin duidelijk maken dat dit een andere kant van mij is. Ze vinden dit 

misschien minder leuk dan Foute Vriend Begijn, maar ik voel dat als ik ze 

inlicht, ze de voorstelling toch kunnen smaken.

Nu we het toch over Foute Vrienden hebben, hoe ben je daar 

ingerold? 

Wel, ik kende Thomas Smith al heel lang uit de comedywereld. Op een 

gegeven moment werd de vraag aan Thomas gesteld om drie bevriende 

stand-upcomedians te verzamelen. Hij heeft dat aan mij gevraagd en ik 

zag het meteen zitten.

Veel mensen geloven niet dat alles wat jullie doen echt is.  

In welke mate is het programma ‘scripted’?

Tijdens brainstorms bedenken we situaties die grappig zouden kunnen 

zijn. Als we dan gaan filmen op die locatie proberen we de ideeën van de 

brainstorms uit, maar de grappigste fragmenten komen vaak uit de dingen 

die we ter plaatse verzinnen. De straf die de verliezer op het einde van elke 

aflevering moet ondergaan, is voor de persoon in kwestie wel steeds een 

complete verrassing.

Men zegt vaak dat het crisis is in theaterland en dat veel acteurs 

zonder werk zitten. Merk jij iets van die zogenaamde crisis?

Om eerlijk te zijn, is het mij nog nooit zo voor de wind gegaan als nu. ‘Fou-

te Vrienden’ zit daar natuurlijk voor iets tussen. De mensen kennen mij nu 

en boeken mij dus vaker. Van die crisis voel ik dus echt niks. Ik hoor het 

natuurlijk van collega’s, dat wel.

Bedankt voor het interview, Begijn, en nog veel succes met  

je voorstellingen in de nabije toekomst! 

Eén van de belangrijkste taken die we 
kregen voor Nederlands dit jaar was 
het schrijven van een wetenschappe-
lijke tekst. Hierbij mochten we zelf ons 
onderwerp kiezen. We moesten eerst 
een schriftelijk werk afgeven en daar 
vervolgens een presentatie over geven 
voor de klas. Met het oog op de herden-
king van ‘100 jaar Groote Oorlog’ leek 
het me interessant om het gebruik van 
morfine tijdens de twee wereldoorlogen 
te bestuderen. 

Morfine tijdens de Groote Oorlog 
door Gilles De Meester (5LWIa)

nu vooral de afgeleide stof codeïne gebruikt. Uit 

morfine werd later ook nog het veel krachtigere 

en nog meer verslavende heroïne geprodu-

ceerd.

Opium werd sinds zijn ontdekking opgegeten 

of ingenomen als drankje. Later begon men 

met het roken ervan. Sindsdien groeide de ver-

slavingsproblematiek. Na de uitvinding van de 

onderhuidse naald tijdens de Amerikaanse bur-

geroorlog, kon morfine ook ingespoten worden. 

Dit was vooral nuttig bij het uitvoeren van ope-

raties. Het inspuiten van morfine bleek echter 

verslavender dan het roken van opium.

Morfine heeft een aantal bijwerkingen, zoals on-

derdrukking van de ademhaling en een vermin-

derde darmwerking. Het middel zorgt ook voor 

een euforisch gevoel en voor afvlakking van ne-

gatieve emoties. Belangrijker is echter de versla-

vende werking. Dit is de reden waarom morfine 

zo’n negatieve bijklank heeft. 

Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog werd morfine voor 

de eerste keer op grote schaal gebruikt. Na de oorlog 

werd duidelijk hoe verslavend morfine was: zeker 45.000 

soldaten keerden verslaafd terug naar huis. De verslaving 

aan morfine werd dan ook ‘de soldatenziekte’ genoemd.

Tijdens Wereldoorlog I bleef het gebruik van morfine 

beperkter dan we soms denken. Aan de kant van de 

Geallieerden diende men geen morfine toe in de loop-

graven. De gewonde soldaten moesten eerst naar het 

veldhospitaal gebracht worden en daar werd enkel in 

ernstige gevallen morfine ingespoten. Daardoor moes-

ten gewonden vaak de pijnlijke reiniging en verzorging 

van hun wonden doorstaan zonder echte verdoving en 

vonden ze alleen pijnstilling door het drinken van alco-

hol. Aan Duitse zijde werd er op dezelfde manier gebruik 

gemaakt van morfine. 

In de Verenigde Staten stelde men in 1914 de Harrison 

Narcotics Act op om het gebruik van morfine in te per-

ken. Mijn onderzoek wees echter uit dat het in de Twee-

de Wereldoorlog meer gebruikt werd dan in de Eerste. 

Hoe dan ook, morfine was en blijft een stof waar de dok-

ters mee moeten opletten, maar toch is ze ook in onze 

huidige geneeskundige wereld niet weg te denken als 

basis voor pijnstillende middelen.
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Passiondaele

Hij vocht omdat je in modder  

niet anders kan.

Hij dacht aan zijn vlag  

en vroeg zich af in hoeverre 

die hem zou dekken als hij 

goed en wel begraven lag.

Hij dacht aan thuis 

waar ze waarschijnlijk ook niet meer 

echt leefden, maar wellicht 

net iets meer dan hij.

En hij zag zichzelf aan de overkant 

en duizenden van hem  

maar vroeg het zich niet meer af.

Hij vocht 

omdat je in modder niet anders kon 

dan verdrinken.

Mirjam Eren (5GL)

Verwondering

Verwondering 

Ergens diep in mij 

Regent het als watervallen 

Woest banen ze zich een weg 

Onder mijn ziel 

Niemand hoort watervallen te 

huilen 

De wereld gaat eraan kapot 

Ergens diep in mij 

Regent het watervallen.

Joke Roelandts (3Wa)

In Niemandsland

De Grim Reaper* roept onze naam

en maait mijn vrienden een voor een neer

Hels geschreeuw komt van alle kanten

Vermoeid en doodsbang, ik kan niet meer

Ooit speelden we voetbal als vrienden in vrede

nu staren we elkaar aan langs een geweerloop

En met nog een vriend die sterft op het slagveld

sterft in Niemandsland ook onze hoop

Eline Audenaert (5LMT)

* Het Maximgeweer: Machinegeweer van de Duit

sers dat in kruisvuur werd afgeschoten, dit geweer 

is het geweer dat van alle geweren de meeste 

doden heeft gemaakt. De soldaten moesten over 

Niemandsland spurten, maar werden met de 

duizenden neergemaaid door dit machinegeweer 

vandaar zijn bijnaam: de Grim Reaper of Magere 

Hein in het Nederlands.

Slechts een schim van  
wat ooit kon zijn geweest

Als een tijger rennend door de nacht, 

Als een leeuw met al zijn pracht, 

Als een nachtegaal fluitend door het leven, 

maar een mens voor even

Als een pauw net zo fier, 

Als eender welk dier,

Als een zwaluw in de lucht gevlogen – de laatste vlucht – 

Alles al gegeven, 

maar een mens voor even.

Cato Weyers (6WeWia2)

De schreeuw

De handen aan het hoofd 

een blik verdwaasd, verdoofd 

ontsteld staat de mond 

open en verstomd 

van verbluffing gapend 

naar een avondzon 

Is het de schrik of de schreeuw? 

Voor mij is het verbijstering, 

een surprise. 

En peinzend kijkt de passant 

naar eenzame bootjes in het water. 

Hij weet het niet, 

hij voelt het niet. 

Voor me – onaangenaam verrast –  

staart hij mij aan  

vol verwondering. 

Is er iets met hem? 

Of ligt het toch aan mij? 

’t Is misschien het land  

pijnlijk schreeuwend in de oren  

de zon, de zee, de rand 

verwondering kan mij bekoren.

Aidan Van Himste (3Wa)

Gedichten
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Vrijdagavond

Dagelijks op de banken

waarvoor men enkel de kauwgomfabrieken 

dient te bedanken

worden de talenten en vaardigheden gemeten

en de creativiteit

die bij een overgroot deel van de intellectuelen 

spijtig genoeg zoek is

wordt er gesterkt

geen seconde wordt vergeten

vrijdagavond

school is gedaan

dus gaan ze naar het plein

anders leeg maar nu zwart van het volk

en gaan er tegenaan

pintje hier, cocktail daar

dan komen ze thuis 

waar ze al weten welke emmer klaar te zetten

zaterdag

katerdag

maar gaat dat wel gepaard met een productief 

leven

is het het wel waard 

om je tijd hieraan te geven 

Jasper De Witte (5WeWib) –  

naar Rick De Leeuw

Verliefdheid vlindert vanbinnen 

vluchtend voor vangnetten 

verdoken voor vlindervangers

Ergens ervaart elke enkeling 

radioactieve energie

Een ernstig gesprek 

Eensklaps een einde

Raadpleeg het rampenplan 

Radeloos rennen richting raadgevers 

Roetsjend als een rollercoaster 

Rusteloos ronddwalen ’s nachts 

Recupereren gaat niet

Ik isoleer iedereen 

Niemand nadert mij 

Niemandsland is mijn territorium

Gekwetste gevoelens 

Het galabal sla ik deze keer over.

Lena Belien (3Wa)

XIII

Ge vraagt me zo vaak

Waarom ik niet gelukkig mag wezen

Dat ik zo schoon leef

En ge toch triest wordt wijl m’n gedichten te lezen

En ik zeg u mijn vriend

Dat ik op z’n minst tevree zou moeten zijn

Met de dingen die ik heb en doe

Doch is mijn hoofd vol van chagrijn

Maar hoe zou ge uzelf bevinden

Moest ge weten dat 

Zij het al lang

Met u heeft gehad

Jeroen Beeusaert (5WeWib) –  

naar Piet Paaltjens

Wakker door mijn Wekker

Heerlijke Harmonie

Kijk mij nou!

Ik zweef!

Het voelt alsof ik echt leef

Ik raak de wolken

met mijn teen

Prachtige vogels

vliegen om me heen

Aah! Vreselijk

Mijn veel te luide Wekker

ik lag net zo lekker

Alsjeblieft ma,

Nog een minuutje of vijf

ik beloof dat ik daarna wakker blijf!

Maar nee hoor,

ik moet uit bed

En zorgen dat ik wat beter oplet

Ik tuimelde haast over de kat

Nu ben ik het zat

Morgen kom ik er niet uit

want mijn Wekker

brult veel te luid

Julie Muller (3Lc)

Verwondering

Moeten een gedicht maken over verwondering 

zit nu al te wachten op belgering. 

Hoop dat dit maar voor 1 keer is 

iedereen kan beter een gedicht schrijven,  

zelfs een goudvis

Snap er niets van. 

Kan ze niet 1 keer iets vragen wat ik wel kan? 

De helft van de klas heeft geen inspiratie 

De juf zit wel te wachten op onze creatie.  

 

‘Kom inspiratie, komt tot mij’! 

Oeps, denk dat ik dat iets te luid zei. 

‘Komaan, je kunt het, het is niet de 1ste keer 

doch dat denken doet wel zeer.

Ga voor een 6, dat is goed genoeg! 

Dat is al meer dan genoeg gezwoeg. 

En opeens zie ik het licht: 

‘k heb al een goed gedicht!

Stef Van Damme (3Wa)
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RECENSIE BOEK

Ender’s Game
Door Galina Babak

Colofon

<	 Boek: Ender’s game (eerste boek van een serie van zestien)

<	 Auteur: Orson Scott Card 

<	 Aantal pagina’s: 384 

<	 Gepubliceerd in: 1985

<	 Genre: Science Fiction 

<	 Verfilming: Ender’s Game (2013)

De plot

Ender’s Game is een verhaal dat zich afspeelt in de toekomst. Planeet Aarde heeft net 

twee interstellaire oorlogen met de buggers doorstaan. Uit angst voor een derde con-

flict beginnen de regeringen van de verschillende naties kinderen uit te kieezen om 

hen te trainen in tactieken die ze kunnen gebruiken bij de ruimtestrijd. Amerika heeft 

op dat moment last van overbevolking, waardoor elk gezin slechts twee kinderen mag 

hebben. Andrew ‘Ender’ Wiggins is het derde kind van een gezin. Vandaar ook de naam 

‘Ender’, hij is het laatste kind, de ‘afsluiter’. Wanneer Ender zes is, wordt hij de ruimte in-

gestuurd om te trainen. De meeste trainingen bestaan uit twee spellen: een psycholo-

gische computergame en een strijd die ze in teams moeten voeren in een omgeving 

zonder zwaartekracht. 

Wat vonden wij ervan? 

Sommigen onder jullie zouden dit boek niet meenemen als ze het tegenkwamen in de 

boekenwinkel of bibliotheek omwille van de dikte. Ik kan jullie geruststellen: die viel zeer 

goed mee. Wie wil raast er in twee dagen door. Het begin grijpt je meteen aan. Je wordt 

in een nieuwe en onbekende situatie geduwd, ook al is er zoveel dat je niet kent, lang-

zaamaan wordt alles uitgelegd en je blijft als lezer voortdurend zelf nieuwe en relevante 

dingen ontdekken. 

Ender’s Game heeft een interessante vertelstijl. Card last op bepaalde momenten beschrij-

vingen in die zeer goed in het verhaal passen. Eén van zijn manieren om de spanning erin 

te houden, is het gebruik van een ongedefinieerde verteller bij het begin van elk nieuw 

hoofdstuk. In het begin heb je als lezer geen flauw benul van wie deze onbekende vertel-

ler is en dat is soms vrij beangstigend. Deze verteller weet namelijk alles over Ender. Door-

heen het verhaal ga je als lezer echter stilaan uitvissen wie deze verteller is. 

 

De reden dat ik het boek echt tof vond, is dat de plot zo druk en onvoorspelbaar is en 

dat er veel actie in zit, maar dat het verhaal toch een erg sterk einde heeft. Een einde 

dat je doet nadenken over de gebeurtenissen in het boek en over je gedrag. Het boek is 

zeer aangrijpend en spannend. 

 

Ten slotte is het een boek voor mensen die geboeid zijn door Science Fiction of die iets 

meer willen weten over hoe mensen zich gedragen in bepaalde situaties.

Beoordeling

TIP: Als je houdt van uitdagingen, kan je overwegen om het boek in het Engels 

lezen. De taal is soms enigszins complex, maar zeker doenbaar. 

RECENSIE STRIP

Jorikus Magnus, De Vergelding
Door Emile Van Gysel 

Het stripverhaal ‘De Vergelding’ is het 

tweede verhaal in de Jorikus Magnus-

reeks van tekenaar Criva en scenarist 

Verhast. Achter dat laatste pseudoniem 

schuilt de ons welbekende meneer Ver-

haeghe.

In dit verhaal wordt verteld over de kro-

ning van een koning tot keizer. Vooral de 

nadelen daarvan en de nood aan repre-

sailles die onlosmakelijk verbonden zijn aan het uitvoe-

ren van deze functie, komen aan bod.

Aanvankelijk verwacht je niet veel meer dan een hero-

isch relaas over een goede koning die vecht tegen het 

kwade en tegen schurken die hem zijn soevereiniteit niet 

gunnen. Het hoofdpersonage blijkt echter weinig held-

haftig, noch aimabel. Met zo’n hoofdfiguur krijgt het ver-

haal een heel andere wending en verlaat de schrijver op 

een heel verfrissende manier de platgetreden paden en 

stereotiepe thema’s die van oudsher verbonden zijn met 

verhalen over de Middeleeuwen. 

Hoewel de focus blijft liggen op het boeiende avon-

tuur, verbergt de auteur in deze strip tal van historische 

verwijzingen, wat getuigt van een grote ambitie. Zo is 

bijvoorbeeld de leidraad in het verhaal het geschrift 

‘Vita Joriki Magni’ van magister Tweehart. Hierin schuilt 

een vette knipoog naar ‘Vita Caroli Magni’, de biografie 

over Karel de Grote van de hand van Einhard. Ook zijn 

sommige uitspraken van de hoofdpersonages duidelijk 

herkenbare citaten uit de ‘highlights’ van de geschiede-

nis. Wanneer er bijvoorbeeld een personage vermoord 

wordt, spreekt dat personage de woorden ‘Waarom heb 

jij me verlaten?’ uit. Hiermee wordt zonder twijfel verwe-

zen naar het Marcusevangelie over de dood van Jezus. 

Deze verwijzingen zitten zeer vernuftig in elkaar en het is 

zeker een opsteker als je deze dubbele bodems begrijpt. 

Toch is het geen noodzaak om over deze voorkennis te 

beschikken. ‘De Vergelding’ blijft een spannend avon-

tuur, toch wel een beetje atypisch voor verhalen over 

dergelijke thema’s. Dat gegeven maakt dit het verhaal 

naar mijn gevoel echter alleen maar origineler en beter. 

Beoordeling
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De liefde. Het onderwerp waarover in onze wes-

terse geschiedenis zowat het meest gesproken, 

gediscussieerd, gedicht en gezongen is. Eén van 

de bekendste liefdesverhalen, zo niet het be-

kendste, is natuurlijk ‘Romeo en Julia’ van Wil-

liam Shakespeare. Simon De Vos, die met deze 

voorstelling zijn regiedebuut maakte voor het 

echt grote publiek, fabriceerde voor HETPALEIS 

zijn eigen versie van deze wereldberoemde 

well-made play. 

En dat het zijn eigen versie zou worden, liet De Vos 

al van bij de start van het repetitieproces merken. De 

regisseur schrapte een groot aantal dialogen en ook 

herhalingen en uitweidingen moesten eraan gelo-

ven. De Vos nam hiermee de juiste beslissing. Hij wist 

zo een heldere, vlotte en moderne tekst te creëren, 

waaruit elk spoor van oubolligheid verdwenen is.

Naast deze toneeltekst maakte de regisseur gebruik 

van een hele resem Engelstalige VN-resoluties, die 

de hoop op een betere wereld uitdrukken en daar-

door in schril contrast staan met het conflict tussen 

de twee rivaliserende families. Op zich wel een goed 

idee, ware het niet dat deze resoluties overstemd 

werden door zeer luide muziek en daardoor zo goed 

als onverstaanbaar waren. Maar dat was dan ook 

het enige negatieve dat er te zeggen valt over deze 

voorstelling.

Dat er wel degelijk méér negatieve aspecten had-

den kunnen zijn, dat staat vast. Simon De Vos nam 

een immens risico door te opteren voor piepjonge 

acteurs en actrices. De Vlaamse en Nederlandsta-

lige jongelingen op de scène waren stuk voor stuk 

frisse twintigers en de meerderheid onder hen volgt 

nog een theateropleiding. De Vos’ intuïtie heeft hem 

echter niet bedrogen, want de acteurs leverden een 

fantastische prestatie. Hun onervarenheid drong op 

geen enkel moment door in hun spel en ook hun 

moed en enthousiasme verdienen een pluim.

Ook in de opbouw van de scènes ontpopt De Vos 

zich tot een ware maestro. Hij weet namelijk een 

perfecte balans te vinden tussen het grote en het 

kleine, tussen het energieke en het frêle.

Het grote zit bijvoorbeeld in de oorlogsscène of in 

de balscène. Deze twee scènes bulken van de ener-

gie. Ze razen als een ware wervelwind over het pu-

bliek en trekken je als toeschouwer echt mee in het 

verhaal. De acteurs bewegen/dansen in deze scènes 

op choreografieën van Natasha Pire. Daarnaast heb 

je nog het prachtige slagwerk van Jens Bouttery en 

Steven Cassiers. Deze bijdragen versterken absoluut 

het levendige karakter van deze prachtige momen-

ten.

Het grote zit ook verwerkt in het majestueuze decor. 

Twee verrijdbare torens staan als twee imposante 

wachters op het toneel. Deze trappentorens zijn 

onderverdeeld in een aantal verdiepingen en stel-

len zo op een zeer originele wijze de twee vijandige 

families voor. Ze worden misschien iets te weinig 

gebruikt gedurende de voorstelling, maar ze dragen 

wel bij aan het ‘grote’.

Op andere momenten valt het bombastische, het 

energieke helemaal weg en maakt het plaats voor 

het kleine, het frêle. De Vos creëerde enkele zeer 

kwetsbare en bijzondere momenten. Op een be-

paald moment staan Romeo (Lukas De Wolf) en Julia 

(Evgenia Brendes) naakt op de scène. Dit moment 

is zo mooi en o zo breekbaar. Deze parel van een 

scène staat in schril contrast met de luide muziek 

die even daarvoor nog uit speakers knalt tijdens de 

balscène.

De Vos wist een perfecte mix te maken van het 

krachtige enerzijds en het zachte anderzijds. De 

voorstelling is daardoor uitgebalanceerd tot een for-

midabel geheel.

Het hele stuk wordt ondersteund door het licht en 

door de muziek. Het licht wordt verzorgd door Mark 

Van Denesse. Hij belicht de scène met een soort van 

bloemvormige structuren die het hele toneel over-

spoelen en het stuk een speciale, extra dimensie 

geven. Jens Bouttery en Steven Cassiers zorgen voor 

de muziek. Hun ritmische slagwerk wordt zowel 

gebruikt op de ‘grote’ als de ‘kleine’ momenten en 

deze heren slagen er met hun drums in het hele stuk 

naar een hoger niveau te tillen. Dit trio zorgt abso-

luut voor de finishing touch!

Simon De Vos heeft met zijn versie van ‘Romeo en 

Julia’ zijn vuurdoop voor het grote publiek met glans 

doorstaan. Hij heeft een opmerkelijk oog voor de-

tail en heeft samen met zijn muziek- en lichttove-

naars een magisch stukje theater op de planken van  

HETPALEIS gezet. Met deze voorstelling laat de Ant-

werpenaar zien dat hij heel wat in zijn mars heeft en 

dat hij in de toekomst een man wordt om rekening 

mee te houden. Hoedje af voor De Vos!

Beoordeling

RECENSIE TONEEL

Oude liefde in een nieuw jasje
Door Victor Van der Vinck 

Over Simon De Vos
Door Lieselot Degraeve

Regisseur Simon De Vos is voor onze school 

geen onbekende. In het schooljaar 2012-

2013 regisseerde hij het schooltoneel Chris

tus wordt weer gekruisigd van Nikos Kazantza

kis. De Vos volgde een regieopleiding aan 

de toneelacademie van Maastricht. Daar 

richtte hij samen met Jeroen Serruys het 

theatergezelschap Sermoen op. In 2009 

bracht hij met dat gezelschap Blasted, dat 

gekozen werd voor Theater Aan Zee, een 

theaterfestival in Oostende. De Vos maakt 

voorstellingen voor een breed publiek. Met 

En we stierven nog lang en gelukkig! en Win

denkind leverde hij ook theater voor kinde-

ren en kleuters. Romeo en Julia was niet De 

Vos’ eerste werk voor HETPALEIS: in 2010 

bracht hij er Caligula. Met Romeo en Julia 

scheert hij echter hoge toppen. Hij werd 

door Knack Focus gekozen tot ‘podium-

mens van het jaar’ en het stuk ontving de 

Cutting Edge Award 2014. 

Jij kan erbij zijn!
Door het overweldigende succes wordt 

Romeo en Julia in september nog eens her-

nomen. Onze school geeft aan twintig zes-

dejaars de kans om voor amper 9 euro naar 

het stuk te gaan kijken. In het zesde wordt 

er van je verwacht dat je voor het vak Ne-

derlands minstens twee toneelstukken be-

kijkt doorheen het schooljaar: één daarvan 

moet je volledig zelfstandig kiezen, het 

andere wordt je aangereikt door de school. 

Over de opdrachten daarrond krijg je nog 

meer informatie wanneer het zover is, maar 

je kan je nu alvast inschrijven om mee te 

gaan kijken naar Romeo en Julia in HETPALEIS 

te Antwerpen, op vrijdag 5 september 2014. 

De heen- en terugreis met de trein zijn in 

de prijs inbegrepen, je hoeft dus zelf geen 

vervoer te regelen.

Zit jij volgend jaar in het zesde en sta  

je te popelen om eens een excentriek 

maar toegankelijk theaterstuk te zien?  

Schrijf je dan in via maarten.van.looy@

hotmail.com voor 15 juli. Concrete af-

spraken volgen begin september. 
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HOE MAAK JE JEZELF GELIEFD?
Zomervakantie, eindelijk tijd om te doen wat je wil: uitslapen, genieten 

en... de etter uithangen. Probeer eens met volgende beginnertips...

<	 Maak tijdens een gesprek de zinnen van de ander af. Het liefst met iets 

dat de ander helemaal niet wilde zeggen.

<	 Tel de woorden van iemand die een verhaal probeert te vertellen en 

vermeld dat na afloop. 

DEFINITIES
Handig voor op het examen Nederlands als je het antwoord écht niet 

weet. Het is beter dan niets invullen (of in elk geval toch grappiger)...

<	 continenten = het inenten op een delicate plaats van het lichaam

<	 coupon = nachtgewaad voor een rund

<	 eileider = autoritaire kip

<	 minimaal = kleine maaltijd

<	 panama = vader laat moeder voorgaan

<	 papier = zwaarlijvige Ier

<	 politicus = zoen van een politieagent

<	 uitzonderlijk = begrafenisondernemer op reis

<	 verzuipen = overmatig alcohol gebruiken in het buitenland

ONELINERS
<	 De misdaad is al georganiseerd. Nu de politie nog.

<	 Zolang m’n baas net doet alsof ik veel verdien, doe ik net alsof ik hard werk.

<	 24 uur in een dag. 24 pilsjes in een krat. Toeval? Ik dacht het niet!

<	 I am on a seafood diet, everytime I see-food-I-eat it.

<	 I’m not arrogant, I’m right!

<	 Ik ben niet paranoïde! Dat gerucht wordt verspreid door mijn vijanden...

<	 Je kan niet alles met geld kopen. Daarom bestaan er creditkaarten.

<	 Er zijn drie soorten mensen: zij die kunnen tellen, en zijn die niet kunnen tellen.

<	 We all have opinions. Mine are the correct ones.

Spelletjespagina
<	 Vraag aan mensen met een kat of het een Siamees is. Als ze zeggen dat 

het een andere soort is, zeg je: “Oh, maar dat verschil proef je  

toch niet.” 

<	 Vraag iemand die is blijven eten hoe het smaakte, en zeg daarna blij: 

“Zie je wel dat die houdbaarheidsdatum niets uitmaakt.”

<	 Zing mee bij een opera.

<	 Lach alleen met je eigen grappen. 

<	 Aan iemand vragen: “Ben je al in de zoo geweest – ik bedoel, als 

bezoeker?”

JEUGDFOTO’S LEERKRACHTEN
Verbind jij de jeugdfoto (links) met de juiste beschrijving of leerkracht (rechts)?

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Oplossingen vorige editie:

1. Stijn Verhaeghe / 2. Kathleen Mels / 3. Renaat Philips / 4. Annelies Droessaert / 5. Kim De Jonghe / 

6. Dirk Hennebel / 7. Dorien Grolus / 8. Luc Pierssens / 9. Danny Baart / 10. Liesbeth Gijsels
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VERSPREEKWOORDEN
<	 Ik word met scheve schaatsen aangekeken.

<	 Ik zou niet naast zijn schoenen willen lopen.

<	 Dat is er met de paplepel ingeslagen.

<	 Iemand hard onder de riem steken. 

<	 Laten we met een schone luier beginnen.

<	 Nu gaat er een lampje bij me rinkelen.

<	 We moeten niet te hoog van de toren springen.

<	 Het kaft van de koran scheiden.

<	 Ze lijken als twee appels op elkaar.

VERSPREKINGEN
<	 Dat introduceert me niks.

<	 De ovulatietheorie van Darwin.

<	 De reacties waren hartverdovend.

<	 Ik wil hier graag even op inhakken.

<	 In het holst van de leeuw.

<	 Je imiteert me mateloos.

<	 Je moet niet dronken dat ik denken ben.

<	 Ik spreek vloeibaar Nederlands. 

<	 Sorry, wilt u mij even executeren?

Dag Stijn. Stel jezelf even kort voor.  

Wat zijn je hobby’s?

In mijn vrije tijd ben ik graag buitenshuis om 

wat te helpen in de tuin of te gaan wandelen. Ik 

sta ook graag in de keuken en probeer van alles 

uit.

Ik was heel erg verrast dat het mannetje al 

zo snel werd gevonden, de eerste dag al! 

Was je bewust op zoek naar het mannetje, of 

vond je het eerder per toeval? 

Het was echt per toeval. We hadden LO het eer-

ste lesuur, en mijn oog viel er gewoon op. 

Had je de eerste tip gezien? (nvdr.  

“Ik zit/sta in een kast.”) Dacht je meteen 

aan de trofeeënkast in de Sporthal?

Nee, ik heb zelfs de eerste tip niet gezien! 

Je hebt waarschijnlijk een sleutel moeten 

vragen, had je geen concurrentie dan?

De kast was open, ik moest dus geen sleutel 

vragen. Er waren ook anderen die het zagen, 

maar ik was eerst... (lacht)

Vond je het een goede plek? 

Ik vond het een hele goed plek. Je moet echt ge-

woon het geluk hebben dat je oog erop valt...

Ik herinner me dat 

je bij de vorige 

editie wel bewust 

op zoek was. Je 

bent wel blij dat 

je deze keer het 

gevonden hebt, 

zeker?

Natuurlijk ben ik blij, de vorige keer werd het 

mannetje namelijk net voor mijn neus wegge-

kaapt. Dat was wel een teleurstelling.

Heb je een idee voor een nieuwe verstopplaats?

Het OLC vond ik wel een goede verstopplek. Nu 

moest je eigenlijk al LO hebben in de sporthal 

of de feestzaal.

En wat is jouw drijfveer: de zak snoepjes of 

de naambekendheid?

Ik zocht er niet echt bewust naar, en had dus 

ook niet echt de bedoeling te winnen. Dus ja, 

die prijs is natuurlijk wel mooi meegenomen. 

(lacht)

Goed, dan sluiten we hier af... Nog veel 

plezier met je prijs en nog eens een dikke 

proficiat dat jij ditmaal de gelukkige 

winnaar bent, Stijn! 

Vinder van het Ic Hou-mannetje:  
Stijn Detavernier – 4ECb2
Door Mirjam Eren

A

F

B

G

C

H

D

I

E

J

India... Jonge Franse dame...

Heeft net zijn laatste 
schooljaar op  

het College  
achter de rug...

Een klassieke dame...
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Dit jaar hadden we een zachte winter en konden we begin maart al van de 

ontluikende lente genieten. De eerste lentezon zorgde voor aangename 

temperaturen. Krokussen en bloesems fleurden al vroeg tuinen en parken 

op en ook op school konden we deze sfeer al duidelijk opsnuiven.

 

Een klein hommeltje was in ons lokaal achter het gordijn verzeild geraakt. 

Onze uitgelaten klasgroep wachtte nog op het teken om te gaan zitten, 

toen de leerkracht het diertje opmerkte. “Er is hier toch niemand bij Gaia, 

hé?” luidde het, terwijl hij zijn cursus al had opgerold tot een geïmprovi-

seerde hommel-mepper. Gelukkig konden we de betrokken leerkracht net 

op tijd stoppen en hem overtuigen de hommel gewoon buiten te zetten 

zoals het hoort.

 

Maar wat mij het meest van al stoorde, was de manier waarop sommige 

leeftijdsgenoten reageerden. De meesten zouden de hommel blijkbaar 

ook gedood hebben en vonden het belachelijk dat je daarvoor iemand 

terechtwijst. Eén leerlinge deed echter alle lacherige opmerkingen verble-

ken met haar uiterst bevreemdend standpunt: “Ik kan echt niet te-

gen van die mensen die wel vliegen en wespen doden, maar geen 

vlinders of bijen. Ik dood die gewoon ook.” 

Dit voorval getuigt ervan dat heel wat mensen niet genoeg be-

seffen en waarderen wat bijen en hommels voor ons doen. Pesti-

ciden en te weinig planten (of te eenzijdige begroeiing) hebben 

ervoor gezorgd dat vele bijen- en hommelsoorten met uitster-

ven bedreigd zijn. Een ramp voor deze erg nuttige en onmisbare 

schakel van de natuur (denk maar aan de bestuiving van planten 

en bloemen).

Dus doe de volgende keer dat er een hommel, bij of vlinder bin-

nen verzeild geraakt de kleine moeite om het diertje buiten te 

zetten in plaats van het meedogenloos te doden. Gebruik geen pestici-

den, er bestaan ecologisch verantwoorde alternatieven, en plant waar mo-

gelijk bloemen en/of bomen. Zo help je niet alleen de bijen, maar zorg je 

er meteen ook voor dat je eigen tuin of terras een pak fraaier wordt.

Meer info kan je vinden op www.west-vlaanderen.be/
ecologischetuinen en www.natuurpunt.be. 

Bijen en hommels zorgen voor de bestuiving van 
planten en zijn dus van groot belang voor de natuur. 
Tot mijn grote ontzetting is echter gebleken dat vele 
leerlingen (en zelfs enkele leerkrachten!) zomaar een 
bij of hommel zouden doden. 

Help de bijen
door Flore Vavourakis

“If the bee disappears from the surface of 
the earth, man would have no more than 
four years to live.” 

Albert Einstein“
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Een priester komt, buiten zichzelf van woede, 

aangelopen en beveelt hen naar zijn kantoor te 

komen.

Willem, Kasper, Zoë en Emma volgen hem ge-

dwee. Niemand van hen durft een woord uit 

te brengen. Hij laat de leerlingen binnen in 

zijn kantoor en doet de deur achter hen dicht. 

Zelf neemt hij plaats in een grote fauteuil ach-

ter het houten bureau dat bijna heel het kan-

toortje inneemt. Voor het bureau staan twee 

oncomfortabelere stoelen. Willem maakt aan-

stalten om te gaan zitten, maar de priester kijkt 

hem waarschuwend aan. “Heb ik gezegd dat u 

mocht gaan zitten, meneer...? Wat is uw naam?”  

“Willem Smedt, meneer.”

“Dus meneer Smedt, kan u me uitleggen wat 

uw twee vriendinnen hier doen?”

Willem is niet van plan de waarheid te vertellen, 

maar een aanvaardbare uitleg, daar kan hij niet 

meteen opkomen. Naast hem beweegt Emma 

zenuwachtig heen en weer. Willem kan de ra-

dertjes in Kaspers hoofd bijna horen werken, 

hopeloos op zoek naar een smoes.

“Neen? Misschien kunnen de jongedames het 

zelf uitleggen.” 

Vragend kijkt de priester van Emma naar Zoë. 

Maar ook zij kunnen geen antwoord bedenken.

“Nou, moet ík jullie vertellen wat ik vermoed?” 

De priester beschouwt de stilte als een bevesti-

ging.

“Jullie hebben deze jongedames vanuit de Pre-

sentatie onze school binnen gesmokkeld. Hier 

geraken jullie niet zomaar mee weg. Ik waar-

schuw onmiddellijk een van de leerkrachten. 

Hoe heten jullie drie?”

“Ik heet Emma Van Laere en dit zijn Zoë Kuypers 

en Kasper Blommaert.”

De priester knikt kordaat en draait een nummer 

op de kiesschijf van zijn telefoon. Hij vertelt dat 

twee meisjes op de speelplaats van het Col-

lege betrapt zijn. Aan de andere kant van de lijn 

klinkt de stem van een non die met de minuut 

furieuzer wordt. Kasper beseft dat de priesters 

en nonnen vroeg of laat zullen beseffen dat zij 

– hijzelf en de meisjes – hier helemaal niet thuis 

horen. Hun ouders contacteren zal heel moeilijk 

zijn, aangezien ze niet eens weten of die wel al 

geboren zijn. Wat als ze nooit meer thuis ge-

raken? Hoe moeten ze uitleggen dat ze uit de 

toekomst komen? Zal iemand hen geloven? De 

priester legt de hoorn neer en geeft Emma en 

Zoë een teken te gaan zitten. 

“Zuster Louisa komt jullie zo halen. Kuypers, 

Blommaert, ga jullie melden bij de superior.”

“Waar is zijn kantoor ook al weer, meneer?” 

vraagt Kasper voorzichtig.

De priester kijkt hem met een verbaasde blik 

aan. 

“De hoek om tweede deur rechts. Dat zouden 

jullie ondertussen toch al moeten weten.”

“Dank u, meneer”, zeggen Willem en Kasper in 

koor en na een laatste bezorgde blik met de 

meisjes uitgewisseld te hebben, begeven ze 

zich naar het kantoor van de superior. 

Diezelfde avond, wanneer Kasper en Willem als 

straf de lange gang aan het schrobben zijn, ho-

ren ze twee jongens die in een hevige discussie 

verwikkeld zijn. De jongens staan boven aan de 

trap en kunnen niet zien dat Kasper en Willem 

allebei hun best doen de conversatie te volgen. 

De onbekende jongens hebben het over het 

voorval op de speelplaats. Ze spreken stil en 

lijken het voorval vanuit een heel andere invals-

hoek dan hun medeleerlingen te bekijken. Wan-

neer één van de jongens het woord ‘tijdsmachi-

ne’ laat vallen, vallen de monden van Willem en 

Kasper letterlijk open van verbazing.

“We moeten hen aanspreken”, fluistert Kasper. 

Ze gaan de trap op en Willem steekt zijn hand 

uit, in een poging vriendelijk te zijn en de jon-

gens niet weg te jagen. De jongens schudden 

elkaar de hand en stellen zich voor.

“Ik ben Pieter.”

“Dirk”, zegt de grootste van de twee.

“Wel, leuk jullie te ontmoeten. Ik ben Willem en 

dit is mijn vriend Kasper. Ik denk dat jullie ons 

kunnen helpen.”

“Ja, maar niet hier, straks komt er waarschijnlijk 

een priester controleren of jullie nog wel aan 

het werk zijn. We spreken af om middernacht in 

lokaal B061. Wij hebben een sleutel.”

In de verte horen ze voetstappen. Kasper en 

Willem haasten zich terug naar beneden, Dirk 

en Pieter beginnen een gesprek over koetjes en 

kalfjes op weg naar hun kamers.

Klokslag middernacht sluipen Kasper en Wil-

lem, die zich na het avondeten op de WC ver-

stopt hebben, naar lokaal B061. Ze zagen zich 

genoodzaakt daar te wachten, aangezien ze 

op het internaat geen kamer hebben, omdat 

ze hier helemaal (nog) niet op school zitten. 

Zachtjes kloppen ze op de deur van het lokaal, 

maar het geluid lijkt veel te luid in contrast 

met de nachtelijke stilte die de collegegangen 

vult. Dirk laat hen zenuwachtig binnen. Bin-

nen zijn een aantal tegels uit de vloer onder 

het bureau van de leerkracht weggehaald. 

Pieters hoofd komt tevoorschijn uit de put.  

“Volg mij,” zegt hij, “er is een ladder.”

Kasper en Willem zijn achterdochtig, maar Dirk en 

Pieter zijn hun enige hoop ooit weer thuis te ge-

raken. Ze doen dus wat hen gevraagd wordt. Dirk 

doet de deur aan de binnenkant op slot en doet 

het licht uit, vooraleer ook hij in de put afdaalt. 

De ladder is ongeveer twee meter lang en komt 

uit in een klein kamertje. Er staat een tafel met 

De vroegere turnzaal van het K-gebouw is omgebouwd tot verschillende klaslokalen, maar wat is de huidige functie 
van de kleedkamer? Deze vraag stelden Emma, Kasper, Zoë en Willem zichzelf. Ze besloten op onderzoek uit te 
trekken. Achter de verduisterde ramen van de voormalige kleedkamer ontdekten ze een heuse tijdsmachine. De 
vrienden waagden zich aan het avontuur en reisden door de tijd. Ze belandden op de speelplaats van het College, 
alleen was die wel enorm veranderd. Ook de K-blok was verdwenen en nergens was de cabine van de tijdsmachine 
te bespeuren. Bovendien stonden allerlei jongens -er waren geen meisjes te bekennen- hen aan te gapen. 

Een SJKS-avontuur (deel 2)
door Flore Vavourakis

<<<
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vier stoelen en een boekenrek vol oude boeken 

over geschiedenis, wetenschap, wiskunde en 

techniek. Aan de witte muren hangt een school-

bord volgekrabbeld met moeilijke formules. In 

de hoek verbergt een grijs, stoffig deken een 

groot geheim. Pieter trekt het deken weg.

 

“Dit kennen jullie wel, hé”, zegt hij lachend.

Naast hem staat de tijdsmachine. De gouden 

tijdschijf, flitsende lichtjes, blinkende cabine, 

honderden klokken en een massa spinnende 

tandwielen... Dit is de tijdsmachine die hen naar 

hier heeft gebracht!

“Wij zijn de makers,” zegt Pieter trots.

“En wij niet alleen. We kregen hulp van twee 

leerlingen van de Presentatie: mijn zus Lut en 

haar vriendin Hélène”, vult Dirk zijn vriend aan.

“Dus geen paniek, jullie vriendinnen zijn in goe-

de handen. Toen jullie deze middag uit het niets 

op de speelplaats verschenen, vermoedden Pie-

ter en ik dat jullie door de tijd waren gereisd. We 

lieten dit onmiddellijk aan Lut en Hélène weten, 

die jullie vriendinnen zullen helpen hier terug te 

geraken”, legt Dirk uit. 

“Pieter, het is al kwart over twaalf, ik denk dat de 

meisjes er zo aankomen. Ga jij de poort open 

maken?” 

“Okidoki”, zegt Pieter terwijl hij behendig de 

sleutel opvangt die Dirk hem toewerpt. 

“Hoe komen jullie aan al die sleutels?” vraagt 

Willem verbaasd. 

“Ons geheimpje”, knipoogt Pieter net voordat hij 

opnieuw door het gat klimt.

Ondertussen sluipen vier donkere gedaantes 

door de Hofstraat. Het zijn Hélène en Lut, op 

de voet gevolgd door Zoë en Emma. Ook zij 

hebben heel wat beleefd nadat ze door zuster 

Louisa naar de Presentatie waren geloodst, waar 

ze als straf de toiletten moesten boenen. Toen 

de meisjes van de Presentatie naar hun kamers 

op het internaat moesten gaan, spraken Lut en 

Hélène Zoë en Emma op de gang aan. 

“Wij kunnen jullie helpen om terug thuis te ge-

raken.”

Zoë en Emma verstopten zich onder de bedden 

van Lut en Hélène tot middernacht. De twee 

zusters die nachtdienst hadden, slaagden er ge-

lukkig niet in om hen te ontdekken. Om twaalf 

uur verlieten de meisjes hun kamer, maar ze 

stootten op een zuster die haar controleronde 

door de gangen deed. De meisjes reageerden 

vliegensvlug. Emma hield haar hand voor de 

mond van de zuster, Hélène en Zoë grepen elk 

een been, terwijl Lut zich over de handen ont-

fermde. Ze tapeten de handen en voeten van 

de zuster vast en plakten haar mond af. Gelukkig 

paste het kleine zustertje perfect in Luts kleer-

kast en zou ze daar wellicht niet gevonden wor-

den totdat andere zusters ’s morgens Luts en 

Hélènes verdwijning opmerkten.

Half één. Pieter opent de schoolpoort en groet 

de vier meisjes. Even later sluiten ze zich zonder 

verdere problemen bij Dirk, Willem en Kasper 

aan. Er valt geen tijd te verliezen: om half één 

komt een priester controleren of iedereen nog 

in zijn bed ligt. Dirk, Pieter, Lut en Hélène doen 

er alles aan om de tijdsmachine zo snel mo-

gelijk weer aan de praat te krijgen. Na een uur 

sleutelen, formules oplossen en vreemde codes 

invoeren, begint de machine steeds harder te 

zoemen. 

“Bedankt voor alles”, zegt Emma terwijl ze af-

scheid nemen van elkaar. 

De machine begint te piepen. Steeds luider en 

luider. Oorverdovend gespin, geratel, gekwetter 

en gepiep. 

“Straks hoort iemand ons!” roept Hélène boven 

het lawaai uit. “Haast je! In de cabine!” 

Boem! De deur van het geschiedenislokaal 

vliegt open. Drie boze priesters stormen binnen 

en schrikken zich een ongeluk bij het zien van 

de put. De vier vrienden klauteren de cabine in. 

De priesters dalen de ladder af.

“Welk jaar is het?” roept Kasper op de valreep. 

“1965!” 

“Wij komen uit 2014!” schreeuwt Kasper, vlak 

voordat de cabine in een flits verdwijnt.

De vier vrienden liggen op de vloer van de 

voormalige kleedkamer in het K-gebouw. Ge-

desoriënteerd krabbelen ze recht. Ze beginnen 

zich zorgen te maken over hun huidige situatie. 

Het is 2 uur ’s nachts, de vakantie is begonnen 

en zij zitten opgesloten in het K-gebouw. Wat 

nu? Zoë zoekt in haar rugzak, die ze in de kleed-

kamer had achtergelaten. 

“Hebbes!”

‘28 gemiste oproepen’ verschijnt er op het 

schermpje van haar GSM. De GSM van Emma 

gaat af. 

“Hallo?” Haar doodbezorgde mama vraagt zon-

der adempauzes waar ze zijn, of alles oké is, of 

ze een ambulance moet sturen, wat er gebeurd 

is... 

“Alles is oké, mama, we zitten opgesloten op 

school”, stelt Emma haar gerust.

Vreemde stemmen op de achtergrond.

“De politie is al op komst, geen zorgen, liefje.” 

Twee weken later is de vakantie voorbij. Ook de 

tijdsreizigers moeten terug naar school. Nadat 

ze bevrijd werden uit het K-gebouw, wilden 

hun ouders, de directie en de politieagenten 

natuurlijk weten wat er precies gebeurd was. 

Maar geen van de vier repte een woord over 

hun avontuur. Aangezien ze niets gestolen of 

vernietigd hadden, werden ze niet gearresteerd 

of geschorst. Eén vraag blijft de vrienden echter 

achtervolgen. Hoe komt het dat noch de poli-

tie, noch de directie de tijdsmachine gevonden 

hebben tijdens hun zoektocht naar wat Willem, 

Zoë, Emma en Kasper uitgespookt hebben? Ze 

besluiten op onderzoek uit te trekken en ont-

dekken dat alle sporen van hun avontuur ge-

wist zijn. De deur van de vroegere kleedkamer 

is niet meer op slot en verbergt niet langer een 

heuse tijdsmachine. Zoë en Kasper proberen te-

vergeefs alle tegels in B061 los te wrikken. Wat 

hen enkel vreemde blikken van meneer Balthau 

oplevert. 

29 juni 2014. De postbode bezorgt vier identieke 

brieven aan de huizen van de vier avonturiers. 

Hij kijkt heel vreemd op wanneer hij de afzend-

stempel bekijkt: 29 juni 1965.
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Lynn! Je lach maakt ons zo blij

Lynn Clarysse, dochtertje van  
leraar Tom Clarysse, 13 maart 2014

Lieve Lynn,

Na 9 maanden lang wachten was je daar dan eindelijk.

Even deed je ons hart stilstaan, maar toen we je enkele uren later 

in onze armen konden sluiten kon ons geluk niet op.

En nu nog steeds, telkens je lacht, smelt ons hart opnieuw,  

hoe vroeg of hoe laat het ook is op de dag. Een slechte dag  

maak jij telkens weer goed met je schattige lach.

We zijn zeer blij dat je nu deel uitmaakt van ons leven. 

We zouden je geen seconde meer kunnen missen!

Mama en papa

Joost! In het voetspoor van...

Joost Van Assche, zoontje van  
lerares Katrijn Verniers, 7 mei 2014

Na negen lange, lange maanden kon Seb op 7 mei eindelijk zijn 

kleine broer Joost verwelkomen. Hij is enorm trots op zijn grote-

broerstatus en helpt mama bij veel taken: propere pampertjes 

aangeven, vuile pampertjes weggooien, tutje insteken, dekentje 

goedleggen... We hadden nooit durven dromen dat het zó fijn 

zou zijn!

Joost vult zijn dagen vooral met typische babybezigheden, maar 

brengt ook dagelijks twee bezoekjes aan het SJKS bij het afzetten 

van grote broer. Daarmee treedt hij al op heel jonge leeftijd in de 

voetsporen van opa Rik, tante Lien, mama en broer. Hopelijk vindt 

Joost het daar ook zo aangenaam, want hij zal er nog heel wat tijd 

doorbrengen .
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Generaties oud-leerlingen prijzen hem om zijn doordachte pedagogische 

aanpak en zijn scherp wiskunde inzicht. Als bestuurder werd zijn bedacht-

zame en strategische aanpak naar waarde geschat.

Op de uitvaart richtte oud-leraar van de Normaalschool en lid van ons 

schoolbestuur, de heer Robert Mossu het woord tot de familie en vrienden 

van Guido.

“Geachte familie van Guido

Zijn vele oud-collega’s en zijn vele vrienden hier aanwezig,

 

De belangrijke rol van Guido als hoofdbegeleider van het secun-

dair onderwijs in het bisdom Gent is hier reeds belicht.

Maar ik wil voor u ook enkele herinneringen ophalen uit de eerste 

fase van zijn rijkgevulde onderwijsloopbaan.

We waren jarenlang collega’s in de Bisschoppelijke Normaal-

school, een naam die ondertussen in de annalen van de geschie-

denis verdwenen is.

Het was in de jaren zestig, met de explosie van het middelbaar 

onderwijs in Vlaanderen en dus ook van de humaniora in de Kas-

teelstraat.

Daar zette Guido zijn eerste stappen in het onderwijs en groeide 

snel uit tot de iconische leraar wiskunde, vooral van de tweede 

klas, de toenmalige vijfdes. En hoewel wiskunde voor veel van 

zijn leerlingen erg moeilijke materie was, stonden zijn klare uitleg, 

zijn geduld en zijn groot respect voor die leerlingen garant voor 

goede resultaten.

Zijn wetenschappelijke interesse dreef hem tot verder studeren 

en zo behaalde hij zijn diploma van licentiaat in de wiskunde.

Gezien zijn grote vakkennis en zijn jarenlange ondervinding als le-

raar in de humaniora kreeg hij later de verantwoordelijkheid voor 

de vorming van de toekomstige regenten wiskunde.

Guido was niet alleen een briljant leraar, hij was ook een steeds 

loyale collega in onze groep van mannen van allemaal ongeveer 

dezelfde leeftijd.

Zijn brede belangstelling en gevatte humor maakten dat gesprek-

ken met hem nooit banaal waren. Hij was ook een fervent sport-

man en in de voetbalmatchen en kaatswedstrijden die we onder 

de collega’s organiseerden werden we door hem vaak van het 

veld gespeeld. Later werd hij een moeilijk te kloppen tennisser.

Het was voor al zijn oud-collega’s in-droevig te zien hoe deze  

talentrijke man zo vroegtijdig door ziekte werd gebroken.

Maar dat kan al de goede herinneringen niet uitwissen.

Guido, we zullen je niet vergeten.”

IN MEMORIAM  
OUD-VOORZITTER SCHOOLBESTUUR SJKS

Guido Roels,
briljant leraar en  
loyale collega
° 23 mei 1940 † 29 mei 2013

Vorig jaar overleed de heer Guido Roels. In onze 
school was hij actief als voorzitter van het school-
bestuur. Guido was daarvoor ook vele jaren een 
gewaardeerd leraar wiskunde in de Bisschoppelijke 
Normaalschool in Sint-Niklaas en hoofdbegeleider 
secundair onderwijs bisdom Gent.

We bieden namens de collegegemeenschap onze oprechte deelneming aan 

aan Guido’s echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

DVR
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Zijn geboren 

13.03.2014 RUNE,  

kleinkind van Gilbert Cant (leraar)

13.03.2014 LYNN, dochtertje van  

Tom Clarysse (leraar) en Joy Heyninck

01.04.2014 LOUISE, kleinkind van  

Hilde Van Den Berghe (lerares) 

20.04.2014 RICHARD, kleinkind van  

Dirk De Waele (opvoeder) en neefje van Daan 

(opvoeder) en Pieter-Jan De Waele (opvoeder)

04.05.2014 TUUR, kleinkind van  

Kathleen Mels (lerares)

07.05.2014 JOOST, zoontje van Bastiaan  

Van Assche en Katrijn Verniers (lerares), 

kleinzoontje van Rik Verniers (leraar),  

neefje van Lien Verniers (lerares)

03.06.2014 AYUSH, zoontje van Geert Maes 

(oud-leraar) en Renuka Maes Kerketta

Zijn gehuwd of gaan huwen
28.05.2014 Inge Meul (lerares) en Maarten 

Mareels

Zijn overleden

21.01.2014 de heer Frank Huber (°1924), 

grootvader van Timothy Huber(5WEWIb-’06)

en Stephanie Van Goethem (MEW-’05), Virginie 

(WEWIa2-’11) en Aurélie Huber (5WEWIa2)

29.01.2014 mevrouw Rachel De Boeck (°1925), 

overgrootmoeder van Jessica (6ECWI) en 

Melissa Cammaert (1Aa)

07.02.2014 mevrouw Janine Rooms (°1934), 

grootmoeder van Frederik (LWE-’13), Emile 

(5LWIa) en Louise Van Gysel (2MWb) en van 

Robbe (5MWE) en Marieke De Dycker (2MWb)

16.02.2014 de heer Prosper De Donder 

(°1924), grootvader van Amina Aït Ouhmane 

(opvoedster)

21.02.2014 de heer Aster Opsomer (°1940), 

grootvader van Pieter-Jan Van Steenkiste 

(WEWIa1-’10), vader van Geert Opsomer (LG-’83) 

en grootvader van Celine Opsomer (3ECa2)

23.02.2014 mevrouw Lieve Dierick (°1933), 

grootmoeder van Hanne David (6HW)

24.02.2014 de heer Guido De Pestel (°1941), 

grootvader van Sander (4Lb) en Thomas  

De Pestel (1Ac)

13.03.2014 mevrouw Marie-Louise  

Van Raemdonck (°1930), familielid van Laura 

Brijssinck (5WEWIa3)

07.04.2014 mevrouw Madeleine Waegeman 

(°1935), grootmoeder van Robin Van 

Cauwenberghe (4ECb2)

18.04.2014 mevrouw Marie-Louise Van 

Croonenburg (°1937), grootmoeder van  

Michiel Buytaert (6MWE)

19.04.2014 de heer Roger Dekeyser (°1931), 

vader van Ingrid Dekeyser (lerares)

19.04.2014 Gian Pàolo De Clercq (°1989), broer 

van Laura De Clercq (2La (’05-’06) en stiefzoon 

van Dominique Geeraert (WEB-’80)

21.04.2014 mevrouw Lucie Blommaert (°1938), 

echtgenote van de heer François De Boey  

(oud-medewerker)

22.04.2014 de heer Albert Amelinckx (°1922), 

vader van Daniël Amelinckx (WEB –’69), lid van 

het schoolbestuur en grootvader van Frédéric 

Amelinckx (LWE-’97)

07.05.2014 de heer François Onghena (°1932), 

vader van Marleen Onghena (medewerkster 

internaat)

10.05.2014 de heer Wilfried Jottier (°1952), 

vader van Tom Jottier (LWIa-’04)

14.05.2014 de heer François Roelants (°1946), 

stiefgrootvader van Jasper (6LWIb) en  

Wouter (4Wa) Penneman

14.05.2014 de heer Eduard Heirbaut (°1921), 

grootvader van Febe Heirbaut (3HW)

15.05.2014 de heer Guido Pyl (°1952) (LWI-’70), 

oom van Maarten Van Looy (leraar)

24.05.2014 de heer Koen Rouvroy (°1946) 

(LGb-’64) 

25.05.2014 mevrouw Marie-Louise De Wilde 

(°1928), doopmeter van Koen Verstraeten  

(ECMT-’97) (oud-archivaris)

29.05.2014 de heer Norbert Goossens (°1935), 

oud-leerkracht basisschool, vader van  

Rembert Goossens (MT-’90)

02.08.2014 Lindsay Heymans en Stefan  

De Bock (leraar en secretariaatsmedewerker)

Inge Meul en Maarten Mareels



Ingelijst
Woensdagnamiddag 7 mei won een quizploeg van 
onze school de KNACK op school interscholenstrijd 
2014. Onze quizzers waren de beste van 25 ploegen 
die – na een selectieronde – mochten deelnemen 
aan de finale. Hun score: 85,5/100. 

Onze straffe mannen: Victor Van der Vinck 6GWIa –
Senne Strobbe 6GWIb – Michiel Kusé 5LWIa en Jens 
Van Mele 5ECWIb én hun straffe begeleider: Pieter-
Jan De Waele.

De eerste prijs: een citytrip naar Berlijn voor 20 leer-
lingen en 2 begeleiders (2 overnachtingen + ontbijt) 
ter waarde van 10.000 euro!

De 4 winnaars van de quiz, de ploeg van onze school 
die provinciaal kampioen werd in de Slimste School, 

Maarten Van Looy (dé quizinspirator-motor op onze 
school) én 10 leerlingen die zich al eersten rangschik-
ten in een Berlijnquiz op 23 juni reizen van 19 tot 21 
september 2014 naar Berlijn.

De quiz op 23 juni werd opgesteld en geleid door 
de vier prijswinnaars van de Knack-wedstrijd. Waren 
uitgenodigd om deel te nemen: alle leerlingen van 
de derde graad die dit schooljaar deelnamen aan 
de Knack online-quiz of aan selecties in onze school 
voor deelname aan de Slimste School. 

In Ic Hou nr. 99 zeker een impressie van onze Duits-
landreizigers. 

DVR

Naar Berlijn!




