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‘When the Lord closes a door, somewhere he opens a window.’ Hebt u tijdens de afgelopen kerstvakan-

tie ook een flard meegepikt van de onvermijdelijke ‘Sound of music’? Een flard, want de volledige drie 

uur kan met een gerust gemoed bestempeld worden als zitvlakverlammend. Dat neemt echter niet 

weg dat de prent een paar wijsheden bevat, waartoe bovenstaand citaat zeker mag gerekend worden. 

Afgelopen schooljaar namen we in stijl afscheid van Danny Van Royen. Als Harry Mulisch ooit beweerde 

dat hij de Tweede Wereldoorlog was, dan is het nog veel zekerder dat Danny van Royen Ic Hou was. Het 

blad verscheen voor het eerst in 1955, kort voor zijn geboorte, maar als leerling, leerkracht en directeur, 

was Danny van het merendeel van de 108 tot hier toe verschenen nummers steevast één van de meest 

aandachtige lezers. Dat het een hele uitdaging zou worden om met Ic Hou door te gaan zonder hem, 

stond als een paal boven water.

Na het afscheid van Danny bestond onze redactie eigenlijk maar uit vier schrijvers meer, minder dan 

de helft van de redactieleden die we vijf jaar geleden nog hadden. Aangezien Stefan De Bock en ik-

zelf acht jaar geleden de laatst toegetreden redactieleden werden, dreigde er dus toch een beetje een 

crisis. Op het moment dat we het misschien wel het meeste nodig hadden, boden onze nieuwe col-

lega’s Kim Blancquaert en Sam Witte zich echter geheel vrijwillig aan om onze rangen te versterken. Een 

warme welkom aan hen!

Natuurlijk was er ook nog steeds onze jongerenredactie om op terug te vallen. Ic Hou jongeren is ech-

ter verdwenen! Voortaan bestaat er terug alleen een Ic Hou, die gemaakt wordt door een jongerenre-

dactie, waarin één deeltje gereserveerd wordt voor de volwassenen. Ikzelf schrijf dit voorwoord, omdat 

we als leerkrachten onze leerlingen uiteraard een zo goed mogelijke begeleiding willen bieden en sa-

men met hen proberen om de teksten helemaal op punt te stellen. Een laatste controle door ons is dus 

onvermijdelijk. Onze voorpagina echter, hebben we definitief afgestaan. Vanaf nu proberen we om daar 

telkens het werk van een jonge artiest – hetzij een tekenaar, hetzij een fotograaf – in de kijker te zetten.

Nu jullie mee zijn met ons verhaal, rest mij alleen nog om jullie veel leesplezier te wensen. Ik hoop dat 

elke leerling, elk personeelslid, elk oud-personeelslid enkele artikels zal vinden waarvoor hij of zij zich 

eens rustig in een hoekje wil zetten. Een verslag over wat reilt en zeilt op onze school, opmerkelijke 

prestaties die in de kijker gezet worden, een goed opiniestuk, enkele grappige examenantwoorden en 

uiteraard een stevige portie literatuur uit eigen huis: ze zijn met liefde geschreven. Geniet ervan!

Maarten Van Looy

Hoofdredacteur
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YOLO en FOMO. Jawel, YOLO en FOMO hebben ervoor gezorgd dat het directieteam enkele collega’s heeft gevraagd om 
de PR van onze school naar een hoger niveau te tillen. YOLO, omdat er nu eenmaal gigantisch veel gebeurt op onze school. 
FOMO, omdat niemand deze activiteiten wil missen. Nieuwe ‘social media’ zijn ‘in’, zijn niet meer uit het wereldbeeld weg 
te denken. Onze school kon uiteraard niet achterblijven.

Sinds jaar en dag heeft de school een website, 

waarvan we vermoeden dat leerlingen er enkel 

naar surfen om de kalender te raadplegen of 

om gemakkelijker op Smartschool te geraken. 

De website dient dus hoofdzakelijk voor school- 

en lesgerelateerde zaken. Niet bijzonder hip, 

maar wel praktisch.

Al enkele jaren wordt ook de communicatie via 

Facebook verzorgd. Bijzonder trendy tien jaar 

geleden, maar laten we eerlijk zijn: als bemoei-

zieke moeders, nieuwsgierige grootvaders en 

opdringerige winkeliers uit een naburige ge-

meente een profiel hebben en je toevoegen als 

vriend, dan verliest het medium snel z’n ‘cool’.

Iedereen die de 30 nog niet is gepasseerd, zweert 

bij Instagram: flitsend en snel, een grappige foto 

(al dan niet met eindeloos veel filters) en een 

gevat bijschrift, meer behoeft het niet. In een 

oogopslag zie je waar het om draait en kan je 

met geefgrage duim een hartje toekennen.

Op SJKS moeten we natuurlijk het midden vin-

den tussen die nieuwsgierige ouder enerzijds 

en de flitsende student anderzijds. Daarom 

besloten we om op beide kanalen in te zetten:  

Facebook én Instagram.

Inzetten op twee kanalen
Matthias Verougstraete houdt vooral de Face-

bookpagina bij. Het is te zeggen: hij krijgt foto’s 

toegestuurd door een collega of door één van 

de directieleden en daar verzint hij dan een kort 

tekstje bij. Deze teksten zijn gericht aan de geïn-

teresseerde families, oud-leerlingen ... Op Face-

book is het ook veel makkelijker om een grotere 

hoeveelheid foto’s te plaatsen: mensen pluizen 

nu eenmaal graag een album uit op zoek naar 

de foto van hun zoon of dochter tijdens de laat-

ste sport- of bezinningsdagen.

Op Instagram moet het veel beknopter: een 

treffend beeld, een grappige quote, een knip-

oog naar het minder alledaagse schoolleven ... 

Mevrouw Vastenhaeck, eeuwig jong van geest 

en rad van tong, tovert met plezier een gevatte 

quote uit haar creatieve hoed. De foto’s, die ze 

zelf neemt of die Ilse Van Caekenberghe haar 

aanlevert, leveren haar steevast inspiratie.

Meer dan leren
Het is algemeen bekend dat onze opdracht als 

leerkracht onder meer bestaat uit het bijbren-

gen van kennis, vaardigheden, inzicht en levens-

wijsheden aan onze leerlingen. Minder bekend 

is dat wij het voorrecht hebben om van op de 

eerste rij getuige te zijn van wat zich afspeelt 

naast het soms ietwat zakelijkere lesgebeuren.

Als je ons dus bezig ziet met de gsm op school, 

vanuit welk perspectief dan ook: wij hebben de 

toestemming van onze directie!!! En ja, wij foto-

graferen soms rare of banale dingen, want daar-

in schuilt soms juist de schoonheid! Wij probe-

ren een klassfeer aan te voelen, de dynamiek te 

ervaren die in een klasgroep hangt, de sfeer op 

te snuiven op de speelplaats, op te merken hoe 

een klas vol verwachting op uitstap vertrekt, het 

humeur van een klasgroep op een maandag-

ochtend te ondergaan ...

Samen  
een klein gelukje vinden
Ons oog viel ook vroeger al eens op een klein 

gelukje, een grappig voorval, een pakkend 

beeld, een hilarische situatie of een warme ont-

moeting. Samen met de directie werd het plan 

opgevat om deze momenten effectief vast te 

leggen en te delen. Het leven zoals het is op een 

middelbare school. Op de facebookpagina en 

de instagrampagina van onze school kan je nu 

ook de verhalen en beelden zien die te rapen 

vallen in de marge van het schoolleven.

Al snel sprongen collega’s enthousiast mee op 

de kar. Sindsdien proberen we om onze leerlin-

gen en hun ouders een ruimer beeld te tonen 

van het schoolgebeuren dan enkel rapporten 

en ingevulde cursussen. Via beelden, in combi-

natie met een welgemikte quote of bedenking 

zetten we onze school graag voor u eens op 

een andere manier in de verf!

Samen voor PR gaan? Dat bleek een super 

idee te zijn! Laat de likes maar komen! We 

waren al influencers in het echte leven, nu 

zijn we het ook op social media! #

Beter in beeld
Matthias Verougstraete, Valérie Vastenhaeck en Maarten Van Looy
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Op uren-leraar (waar je als school recht op 

hebt op basis van je aantal leerlingen) wordt al 

vele jaren 3% beknibbeld. Deze jaren geleden 

als tijdelijk aangekondigde besparingsmaatregel 

heeft ondertussen – we kunnen er niet meer 

omheen – een definitieve vorm aangenomen. 

Er wordt in de wandelgangen van het Vlaams 

parlement en de koepels zelf luidop gefluis-

terd om het besparingspercentage nog op te 

trekken. Er blijkt in het secundair onderwijs nu 

eenmaal opnieuw nood te zijn aan 100 miljoen 

extra besparingen. 

De laatste jaren losten scholen dit urentekort 

creatief op door een uitleensysteem op poten 

te zetten tussen hen die enkele uren op over-

schot hadden en hen die enkele uren te weinig 

inrichtten. Tijdelijke tekorten konden geleend 

worden op voorwaarde dat de geleende uren 

– vaak het jaar nadien – werden teruggegeven. 

Deze zomer bleek dit systeem door het stijgend 

leerlingenaantal in Vlaanderen op zijn grenzen 

te botsen. Weinig scholen hebben nog een 

overschot, vele scholen een tekort. Het bespa-

ringspercentage op uren-leraar optrekken in 

deze tijden van een stijgend aantal leerlingen, 

belooft dus weinig goeds. 

Gezien de voorspelde stijging van de leerlin-

genpopulatie, gezien het feit dat zowel het 

aantal uren-leraar als de werkingstoelagen niet 

op basis van de cijfers van het huidige, maar op 

basis van het voorgaande schooljaar becijferd 

worden, gezien de bestaande en op til zijnde 

besparingsmaatregelen en gezien het hape-

rend uitleensysteem, is het aangewezen om nu 

al, enkele jaren voor de grote stijging van de 

Vlaamse leerlingenpopulatie, te starten met de 

voorbereiding op de nieuwe parameters. Hoe 

richten we de beschikbare uren in? Hoe vermij-

den we grote klasgroepen? Hoe voorkomen we 

dat de schaarse werkingstoelagen aangewend 

moeten worden voor extra uren-leraar? Het zijn 

allemaal uitdagingen waar we als secundaire 

school voor staan en waar we als korps samen 

een oplossing voor moeten vinden. Sluitende 

antwoorden zijn er nu niet, maar het is nu dat 

we eraan moeten werken.

Aan het wegwerken van 2700 ontbrekende 

zitjes in de regio zullen wij onze steen bijdra-

gen. Wij voorzien tegen 2025 plaats voor een 

300-tal extra leerlingen via een nieuwbouw. 

Ook enkele andere scholen uit de regio enga-

geren zich en tasten diep in de geldbuidel. De 

draagkracht van de huidige secundaire scho-

len is echter beperkt. Wie heeft nog de fysieke 

ruimte om bij te bouwen? Bouwsubsidies dek-

ken meestal maar de helft van de bouwkost. 

Welke school kan zomaar de helft van de vele 

miljoenen die bouwen kost, bijpassen? 

Ondanks de inspanningen die enkele scholen 

gaan leveren, valt er te vrezen dat er voor meer 

dan 1500 jongeren tussen 12 en 18 binnenkort 

(want hoe noem je 2025 anders?) geen plaats 

zal zijn in deze regio. Is het niet hoog tijd voor 

politici op Vlaams, maar ook op stedelijk niveau 

om echt in actie te schieten? Geen vergaderin-

gen bijeenroepen a.u.b. om nog eens het pro-

bleem te schetsen, maar verantwoordelijkheid 

opnemen! Schepenen van onderwijs kunnen 

niet naar de bestaande scholen blijven kijken 

om dit maatschappelijk probleem op te lossen. 

En vanzelf zal het probleem zich ook niet oplos-

sen. Hoe krijgen we het uitgelegd dat alle scho-

len vol zitten en er voor uw zoon, mevrouw, 

meneer, simpelweg geen plaats is? Beste bur-

gemeester, u beloofde in uw nieuwjaarsrede dat 

het tijd was voor actie. Inderdaad!

Het tekort aan zitjes heeft zich reeds sinds 

enkele jaren vertaald in kampeertoestanden 

aan sommige schoolpoorten, voornamelijk 

aan basisscholen, maar ondertussen ook aan 

secundaire scholen. Om hier een eind aan te 

maken, werd in het basisonderwijs enkele jaren 

geleden het digitaal inschrijvingssysteem inge-

voerd. Kamperen was in deze regio vorig jaar 

het voorrecht van een beperkt aantal scholen 

uit het secundair onderwijs. Niet altijd omdat de 

plaatsen beperkt waren, maar soms ook omdat 

die perceptie gecreëerd werd. Ook in het secun-

dair wordt vanaf maart 2020 digitaal ingeschre-

ven. Ook voor ouders die hun zoon of dochter 

in het eerste jaar op SJKS willen inschrijven. Ook 

al heeft SJKS geen capaciteitsprobleem. Ook al 

Een tekort op je rapport? Liever niet. 
Tekort schieten en voor één of 
meerdere vakken, heel wat minder 
halen dan dat je eigenlijk kunt? 
Liever ook niet. Maar als het zo is, 
waarom dan de moed laten zakken? 
Waarom dat tekort niet aangrijpen 
als een kans, een opportuniteit? Heb 
je immers een alternatief? Met niks 
doen blijft dat tekort steevast 
bestaan en blijft voldoening met 
zekerheid uit!
In de media wordt het secundair 
onderwijs de laatste tijd steeds meer 
in verband gebracht met het weinig 
opbeurende woord TEKORT. Een 
tekort aan zitjes – 2700 plaatsen te 
weinig in de regio Sint-Niklaas tegen 
2025, een tekort aan leerkrachten – 
bepaalde scholen vinden 
maandenlang geen vervangers als 
ze iemand zien uitvallen, een tekort 
aan niveau – zie o.a. de 
verontrustende PISA-resultaten, een 
tekort aan uren-leraar – met grotere 
klassen als gevolg, een tekort aan 
investeringsmiddelen ...
Laten we die tekorten niet als een 
juk beschouwen, maar laten we als 
school hier op een creatieve manier 
een oplossing op proberen 
formuleren.

Zijn tekorten simpelweg geen uitdagingen?
Bernard Jadoul
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heeft SJKS geen inschrijvingsstop. Ook al waren 

wij op dit moment nog geen vragende partij 

wat betreft het digitaal inschrijven. Toch heb-

ben we als school reeds een deel van de voor-

bereidingen getroffen en zien we de digitale 

inschrijvingen optimistisch tegemoet. 

En wat met dat tekort aan niveau? Laat ons 

niet ontmoedigd worden door Vlaamse en Bel-

gische gemiddelden. Laten we verder doen 

waar we al jaren goed in zijn. Onze leerlingen 

‘humanior’ maken, hen voorbereiden op het le-

ven als volwassene, hen terdege voorbereiden 

op hogere studies. Wie hier jaren geleden afstu-

deerde, mocht er zeker van zijn dat hij een ste-

vige basis had en hoge slaagkansen had in het 

vervolgonderwijs. Wie hier afstudeerde, wist dat 

deze school het hem of haar niet gemakkelijk 

gemaakt had, hem geen diploma op een dien-

blaadje geschonken had. Daartegenover stond 

dat het behaalde diploma op SJKS oprecht ver-

trouwen gaf – je wist als afgestudeerde dat een 

degelijke basis gelegd was en dat je – mits het 

verderzetten van je inspanningen – klaar was 

voor dat universitair onderwijs. Die reeds lang 

geleden ingeslagen weg wensen we verder te 

zetten: basisvorming, maar ook uitbreiding en 

verdieping. Het niveau hoog houden, eisen dur-

ven stellen, de lange termijn voor ogen hebben 

en niet de weg van gemakzucht bewandelen: 

deze principes handhaven we ook in een veran-

derde maatschappelijke context! Het is ook van-

uit deze visie dat we de modernisering van de 

eerste graad – die mede als bedoeling heeft het 

niveau van het Vlaams onderwijs op te krikken 

– vertalen naar onze eigen school. We blijven 

onze waarden trouw en bewaren onze eigen-

heid. Nieuwe eindtermen, vernieuwde compe-

tenties, herschreven leerplannen, aangepaste 

lessentabellen ... we bekijken alles met een kri-

tisch oog, we passen aan wat beter kan, behou-

den wat goed was en verliezen onze waarden 

niet uit het oog.

En dat tekort aan leerkrachten dat zowel in 

basisscholen als secundaire scholen op dit mo-

ment vooral directies angst inboezemt? Op het 

aantal instromers vanuit het hoger onderwijs of 

via een zijstap uit de privé hebben we als school 

weinig vat. Maar zij die de sprong wagen, verdie-

nen onze volledige steun. De uitstroom uit het 

onderwijs gedurende de eerste vijf jaren van de 

loopbaan blijft te groot. Nieuwe leraars moeten 

de nodige ondersteuning krijgen, moeten zich 

gewaardeerd voelen, moeten beseffen dat fou-

ten maken normaal is en moeten de kans krijgen 

om uit die fouten te leren. Ook tegen de al te ne-

gatieve maatschappelijke perceptie ten aanzien 

van leerkrachten moeten we ze in bescherming 

nemen. Om die redenen hebben we ons team 

aanvangsbegeleiders uitgebreid. Wij willen zij-

instappers graag een kans geven, omdat we er 

niet twijfelen dat wie ervaring heeft opgebouwd 

in totaal andere sectoren, een grote meerwaarde 

kan betekenen, zowel voor onze leerlingen als 

voor onze collega’s. We twijfelen er niet aan dat 

er nood was, is en altijd zal zijn aan gemotiveerde 

en begeesterende leerkrachten, maar heren en 

dames politici, ook bij jullie rust er een grote ver-

antwoordelijkheid. Maak de job écht interessant 

voor zij-instromers! Wie wenst na tien of meer 

jaren in de privé nog les te geven als hij als 40-ja-

rige aan de loonvoorwaarden moet werken van 

een net afgestudeerde 21-jarige?

Laten we als gemeenschap werk maken van de 

maatschappelijke perceptie van de lerarenjob, 

want ook de kinderen van onze kinderen hebben 

recht op gemotiveerde leerkrachten. Gebeurt het 

niet vaak dat ouders opgelucht zijn als de grote 

vakantie eindigt? Want – ik spreek uit ervaring – 

zo evident is het niet om dagdagelijks vele uren 

lang met je eigen kinderen goed bezig te zijn. 

Stellen ouders niet af en toe al te onrealistische 

eisen aan leerkrachten die niet 1, 2 of 3 kinderen 

opleiden, maar dagdagelijks werken met groe-

pen van meer dan 20 jongeren?

Begrijp me niet verkeerd: leraars wensen niet te-

rug te keren naar de tijd waarin meneer pastoor, 

meneer doctoor en de meester de prominenten 

van het dorp waren. Leraars weten dat ze af en 

toe fouten maken en niet altijd op de juiste ma-

nier reageren. Reageren wij als ouder altijd cor-

rect op elke situatie thuis en op het werk? Ma-

ken wij als ouder geen fouten? Onze kinderen 

zijn ons meest kostbare bezit. Logisch dus dat 

we ons kritisch opstellen tegenover diegenen 

die ze mee helpen opleiden, maar we mogen 

niet vergeten dat ook zij – net als alle mensen – 

verlangen naar respect en begrip. Als ouders 

dat hebben, dan hebben kinderen dat ook. 

En wat met dat tekort aan investeringsmid-

delen? Besparingen, je weet wel. Eerst tijdelijk 

3% beknibbelen op de werkingstoelagen. Ver-

volgens van die tijdelijke besparing een per-

manente maken. En nu: de bevriezing van de 

werkingstoelagen – indexeren, daar doet de 

overheid niet meer aan mee, althans als het om 

werkingstoelagen gaat. Het zou mooi zijn als de 

prijzen die de leveranciers ons aanrekenen ook 

bevroren zouden worden. Wishful thinking! En 

toch is ook dit voor onze school een uitdaging. 

We verkennen de markt om betere prijzen te 

verkrijgen, bundelen de krachten met andere 

scholen voor groepsaankopen, bekijken onze 

uitgaven kritisch en we proberen zelf een deel 

van onze energie op te wekken. Wijs omgaan 

met werkingstoelagen is een must. Onderwijs 

wordt vaak in oude gebouwen met hoge on-

derhoudskosten gegeven. Wie zijn operationele 

uitgaven niet kritisch onder de loep neemt, be-

houdt niet genoeg voor het onderhoud van die 

gebouwen, laat staan voor vernieuwing van de 

infrastructuur. Gelukkig hebben politici op dit 

vlak wel ingezien dat het kleuteronderwijs on-

dergefinancierd was en hebben ze het kleuter-

onderwijs en het lager onderwijs qua financie-

ring gelijk getrokken in 2020.

Tekorten vergen inspanningen, maar ook het 

lef om jezelf in vraag te stellen, het besef dat je 

soms je vertrouwde manier van werken moet 

opgeven, het karakter om nieuwe paden te dur-

ven betreden, de werklust om zowel individueel 

als in team op zoek te gaan naar oplossingen. 

Al onze leerlingen zullen in hun latere leven en 

loopbaan wel eens met zulke ‘tekorten’ gecon-

fronteerd worden. Ze vereisen de nodige veer-

kracht om er adequaat op te reageren. Geen 

gemakkelijke klus, maar gaat dat ‘dealen’ met 

tekorten niet beter als we hier van kindsbeen af 

mee hebben leren omgaan? #
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# Celine Sion
Bonjour tout le monde ... of moet ik zeggen: “Dag iedereen”? 

Ik ben pas mijn tweede jaar als leerkracht Frans op het SJKS aan de slag en 

nu reeds heb ik het genoegen om in Ic Hou te mogen verschijnen. De pas-

sie voor het lesgeven zit al van kleins af aan in mij. Toen spelde ik mijn drie 

jaar oudere broer ook al graag de les. (lacht) Neen, dat is gelogen. Ik hou 

er oprecht van om mensen dingen bij te brengen en om mee te kunnen 

werken aan iemand zijn/haar toekomst. Zowel vakkundig als persoonlijk. 

Een andere passie die ik al mijn hele leven koester, is omgaan met paarden. 

Het lijkt misschien een rare combinatie, maar toch helpt de paardensport 

mij enorm bij het lesgeven. Paardrijden vraagt namelijk ook veel geduld 

en zonder respect kom je nergens. Met paarden moet je eerst een band 

opbouwen voor je verder kan. Diezelfde spelregels gelden voor mij ook 

bij het lesgeven. Op basis van de korte tijd die ik lesgeef, ben ik oprecht 

dankbaar voor de vele mooie momenten, zowel met de collega’s als met 

de leerlingen, die ik al beleefd heb. Als kers op de taart kreeg ik bovendien 

al twee jaar mijn ‘eigen’ klas. Dat is echt een heel unieke ervaring waar ik 

elke dag opnieuw dankbaar voor ben. Un très grand merci! 

“L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde.”

Nelson Mandela 

# Stef Moens
Elke ochtend in de vroegte vertrek ik vanuit het verre en exotische ‘Oilsjt’ 

(volgens anderen MarginAalst) om de zware tocht door weer en wind naar 

het College te maken. Hoe ik hier terechtkwam en niet in mijn oh zo ge-

liefde thuisstad, de bakermat van de beschaving met als hoogtepunt het 

jaarlijkse carnaval, aan het werk ging, gebeurde eerder per toeval. Vorig 

schooljaar verscheen ik half september op school voor een korte interim, 

maar tot op de dag van vandaag loop ik hier nog steeds rond en sta ik elke 

dag met evenveel ‘plezier’ in de file. 

Als taal- en letterkundige kon ik hier vorig jaar zowel Grieks, Latijn, Duits 

als Nederlands geven (en kortstondig ook geschiedenis in de tweedes). Dit 

jaar beperk ik mij tot Grieks en Duits. Uiteraard was een passie voor taal 

noodzakelijk om voor de opleiding taal- en letterkunde te kiezen. In mijn 

vrije tijd lees ik dan ook graag verschillende soorten boeken, leer ik graag 

nieuwe talen bij (als ik er eens tijd voor vind en met uitzondering van het 

Oilsjters) en verbeter ik met veel plezier de taalfouten van vrienden, vaak 

tot grote ergernis van hen. Dat is nu eenmaal een eigenschap waar veel 

leerkrachten wel eens mee te kampen hebben. 

We hebben het even verwaarloosd, maar met dit artikel proberen we de draad terug op te pikken om collega’s die vast in 
dienst genomen werden even kort in de kijker te zetten. Niet elk gezicht is even nieuw, maar misschien zijn er bepaalde 
zaken die jullie nog niet wisten over onze jongere collega’s ...

Ken je ze al?
Samengesteld door Sofie Hennebel
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# Kelly Verschueren
Na drie jaar op het College te hebben gewerkt, mag ik me eindelijk voor-

stellen aan de buitenwereld! Ik ben mevrouw Verschueren en zoals de 

leerlingen ondertussen wel al weten, mag ik hier op school mijn drie lie-

velingsvakken geven: Duits, Engels en Frans. Ik ben een enorme liefhebber 

van vreemde talen en geef dan ook eerlijk toe dat ik helemaal niet graag 

Nederlands spreek. 

Voor mijn drie talen ga ik af en toe op een korte roadtrip met mijn welge-

kende bolide, die vaak mooi staat te glanzen op de parking van de school. 

Verre reizen zijn voor mij uitgesloten, omdat ik mijn vele huisdieren moei-

lijk kan achterlaten. Ik hou enorm veel van katten en vogels, maar zeker 

ook van varkens. 

De leerlingen die tijdens de les (of zelfs daarbuiten) goed opletten, heb-

ben waarschijnlijk al gezien dat mijn accessoires steeds een varkentje 

bevatten. Mijn liefde voor varkens is gestart toen ik 16 jaar was, toevallig 

ook de leeftijd waarop ik vegetarïer geworden ben. Mijn grootste droom? 

Later twee lieve varkentjes opvoeden samen met al mijn katten en page-

gaaien. De grootste voordelen van mijn gekke eigenschappen zijn de toffe 

cadeautjes die ik elk jaar krijg van de leerlingen. Geen idee hoe jullie het 

doen, maar elk varkensbeeldje dat ik tot nu toe al heb ontvangen, had ik 

ervoor nog niet in mijn verzameling. Ze krijgen allemaal een leuk plekje! 

Tschüss, bye et au revoir!

# Stef Weemaes
Mijn naam is Stef Weemaes, bio-ingenieur van opleiding en sinds vorig 

jaar leerkracht op het College. Dat ik na het middelbaar voor bio-ingeni-

eurswetenschappen koos, vloeit voort uit het feit dat ik toen nog niet wist 

wat ik wou worden en een grote interesse had (en heb) in de wetenschap-

pen. Tijdens de laatste jaren van de opleiding groeide het idee om in het 

onderwijs te gaan en besloot ik de lerarenopleiding te volgen. Ik had het 

geluk erna meteen te kunnen beginnen op het College. Hier werd ik goed 

ondersteund door mijn collega’s en dankzij de combinatie van lesgeven 

met werken op het secretariaat, leerde ik de school al heel snel kennen.

Ik heb quasi heel mijn leven in Meerdonk gewoond, een deelgemeente 

van Sint-Gillis-Waas. Omdat het pendelen met de bus geen lachertje is, 

kom ik meestal met de fiets. Hiermee ben ik vorig jaar op weg naar de de-

liberaties ten val gekomen, waardoor ik de zomer inzette met mijn arm in 

een mitella (een soort steunverband, red.). Dus, beste leerlingen van vorig 

jaar, niet enkel jullie hebben geleden door jullie punten op het einde van 

het schooljaar. Ook ik was er kapot van (lacht). 

Voor hen die mij nog niet kennen, ik geef wetenschappen en wiskunde in 

de tweede en derde graad en kon het voorbije semester op donderdag 

tijdens de middagpauze aangetroffen worden in de Calfac, waar ik voorna-

melijk discussieerde met vierdejaars met een allergie voor buitenlucht en 

een zeer sporadisch opduikende eetlust. 
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Een interview met een boekhouder, dan 

kan je niet anders dan met de volgende 

boutade te starten: achter elke succesvolle 

ondernemer staat een goede boekhouder. 

Maar meteen is er dan weer dat andere 

cliché: ben je dan niet liever de ondernemer? 

Is boekhouder niet vooral heel eentonig 

werk?

Nee, integendeel. Je houdt je uiteraard wel 

bezig met steeds dezelfde materie, namelijk 

cijfers, maar wat je daarmee kunt doen, dat is 

een waaier aan mogelijkheden. Je wordt uit-

gedaagd om na een grondige analyse zelf aan 

de slag te gaan. Kan ik op één of andere manier 

een bedrijf verbeteren? Wat kan er aangepast 

worden? Een gemotiveerde boekhouder kan zo 

een enorme meerwaarde betekenen voor de 

hele onderneming. Alles hangt ook af van het 

bedrijf waarin je te werk gesteld bent en van 

de opdracht die je krijgt. De boutade klopt, het  

cliché niet.

Je klinkt overtuigend. Was boekhouder dan 

jouw droomjob? Wanneer had je tijdens je 

studies door dat je dat wou worden? Of was 

je van kleins af aan gebeten door ... geld?

Vanaf mijn vijftiende heb ik steeds weekend-

werk gedaan tot na mijn studies, maar nee, 

financiën, boekhouding, economie ... die inte-

resses zijn later ontstaan. Ik heb mijn ‘roeping’ 

pas op latere leeftijd gevonden. Tijdens mijn 

middelbare studies bij de buren van de Heilige 

Familie heb ik eerst Latijnse en uiteindelijke Mo-

derne talen – Wetenschappen gevolgd. Ik heb 

dus nooit het vak economie gekregen, wat ik 

achteraf gezien bijzonder jammer vind. In het 

hoger onderwijs ben ik begonnen aan een op-

leiding Industrieel Ingenieur, maar dat bleek al 

snel iets te hoog gegrepen. Mijn vader heeft 

die studies wel afgerond en het is vanuit die in-

valshoek dat ik er aan begonnen ben. Wie kijkt 

er nu niet op naar zijn vader? Ik heb zijn zelfde 

drive: hoe steekt iets in elkaar? Na de eerste exa-

menreeks wist ik echter dat ik dit niet kon afron-

den. Het is dan natuurlijk wel even slikken als je 

plan A niet lukt. De rest van dat academiejaar 

ben ik bij verschillende opleidingen lessen gaan 

volgen om te achterhalen waar mijn talenten en 

interesses lagen. Uiteindelijk kwam ik uit bij de 

opleiding Bedrijfsmanagement bij de Artevelde 

Hogeschool, waar ik gekozen heb voor de af-

studeeroptie Accountancy – fiscaliteit. Het was 

tijdens mijn eerste jaar wel even wennen, maar 

het bleek bovenal erg boeiend. Aan het hoofd-

vak economie had ik een stevige kluif, maar uit-

eindelijk heb ik dat eerste jaar en de rest van de 

opleiding met een goed gevoel afgerond, klaar 

om aan het werk te gaan. 

Inmiddels weet je al dat het een boeiende 

job is, maar op dat moment kon je naast 

boekhouden nog alle kanten uit. Waarom 

heb je daar toen dan precies voor gekozen? 

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat er in die 

sector veel jobs waren en nog steeds zijn, dus 

ik kon ook meteen aan de slag. Maar tijdens het 

laatste stuk van mijn opleiding was boekhou-

den me al enorm bevallen. Het bleek ook on-

middellijk een heel afwisselende en uitdagende 

sector te zijn, net wat ik zocht. Als consultant 

kwam ik dan ook nog bij heel verschillende be-

drijven terecht. 

Momenteel werk je parttime in de 

privésector, voor een kleine KMO, en ben 

je deeltijds op onze school tewerkgesteld. 

Niet iedereen zou onmiddellijk aan zo’n 

combinatie denken. Waarom heb je voor 

deze overstap gekozen? Of valt het verschil 

tussen een non-profit organisatie zoals 

onze school en een winstgericht bedrijf 

boekhoudkundig wel mee?

Deze jobcombinatie gaf me de variatie die ik 

zoek. En werken op een school sprak me wel 

aan. Het is en blijft een leuke omgeving, die 

voor de leerlingen toch een tweede thuis dient 

te zijn. We hebben ook fijne collega’s, dus ik 

heb het goed ingeschat. Op boekhoudkundig 

De leerlingen die les krijgen in het K-gebouw zullen ongetwijfeld de 
zichtwerende folie opgemerkt hebben op de ramen van het secretariaat. 
Voortaan huisvest dit kantoortje de mensen die zich bezighouden met de 
boekhouding. Ze kregen niet alleen een nieuwe huisvesting, maar ook een 
kersvers diensthoofd. Tot vorig schooljaar leidde immers huidig algemeen 
directeur Bernard Jadoul de financiële administratie in goede banen, maar door 
zijn nieuwe functie moest hij op zoek naar een waardige vervanger. Die vond hij 
met Kathleen De Mulder, die vanaf 1 september vanuit het K-gebouw de 
boekhouding runt. Hoog tijd dus om kennis te maken met deze dame ...

Interview met een boekhouder
achter de raamfolie van het K-gebouw

Stefan De Bock
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vlak is er natuurlijk wel een verschil, omdat onze 

school een VZW-structuur heeft waardoor er 

een andere wetgeving van kracht is. Het hele 

BTW-verhaal is in de privésector dan weer inge-

wikkelder. Dat verschil maakt het juist boeiend.

We onthouden dat SJKS best wel een fijne 

(werk)plek is! Even iets totaal anders: we 

proberen samen niet alleen om deze plek 

maar bij uitbreiding ook onze ruimere 

omgeving ‘fijn’ te houden. De laatste jaren 

kiezen we volop voor duurzaamheid door 

tal van acties. Kan je zeggen dat je daartoe 

je steentje bijdraagt? Hoe groen is onze 

hoofdboekhoudster?

Ik probeer mijn best te doen voor het klimaat, 

want ik kom met de elektrische fiets naar 

school. De laatste jaren ga ik ook niet meer met 

het vliegtuig op reis, maar kiezen we voor een 

auto- en kampeervakantie dichtbij. Bij voorkeur 

– met stip – nemen we Frankrijk als vakantie-

bestemming. In de winkels kijk ik ook goed uit 

naar de oorsprong van producten. Producten 

van de andere kant van de wereld, daar heb ik 

het moeilijk mee. Vaak bestaat er een variant die 

dichter bij huis geproduceerd wordt. Ik probeer 

met een glazen fles mijn melk te gaan halen bij 

de boer om de hoek, net als mijn eieren. Alleen 

bananen ... als mama van twee gaan die toch de 

winkelmand in. Wakker liggen doe ik wel van de 

miserie die plastic veroorzaakt. Het zakje met 

‘pottekes’ staat klaar om mee te nemen naar 

de beenhouwer om de hoek, zodat er daarvoor 

geen wegwerpplastic hoeft gebruikt te worden. 

Een mooi initiatief waar deze redactie zich 

alleen maar achter kan scharen! Wellicht 

hebben er nog wel enkele mensen dat op 

hun goede voornemens-lijstje staan ... Over 

lijstjes gesproken: vaak gebruiken we een 

lijstje met snelle vragen om iemand beter te 

leren kennen buiten het schoolgebeuren. 

Om af te sluiten:

Heb je huisdieren? 

Jawel, een kat Otto en een hond Homer, die in één 

pakket kwamen samen met mijn echtgenoot. 

Heb je speciale hobby’s?

Ik ga af en toe lopen, maar zoals bij de meeste 

goede voornemens moet ik daar mijn werk te-

rug van maken. 

Literaire helden? 

Momenteel is dat Herman Brusselmans, omdat 

hij vinnige en vooral dunne boekjes bij elkaar 

schrijft. Hoewel ik tijdens de schoolvakanties 

moet doorwerken bij mijn job in de privésector, 

komt er misschien binnenkort toch wat meer 

tijd vrij om te lezen.

Straffe stoten? 

Je zou het misschien niet zeggen, maar ik ben 

zelf wel handig in het klussen. De afgelopen ja-

ren heb ik mee ons huis gerenoveerd, van mu-

ren strippen en beitelen tot elektriciteit leggen 

en zelf metselen. 

Met onze nieuwste aanwinst op de boek-

houding verder bouwen aan een stevig 

financieel fundament, we hebben er alle 

vertrouwen in! Welkom en veel succes op 

SJKS! #

• ALL YOU CAN EAT LIVE COOKING RESTO • 

Smoker • LavaGrill • Live Wok • Kidsbuffet • Animatie

Reserveer nu via www.hotelbeveren.be

NIEUWE HOTSPOT IN BEVEREN

Live Cooking Ontbijt
zondag 8 - 11 uur

Live Cooking Dinner
vrijdag 18 - 21 uur

Live Cooking Brunch
zondag 13 - 16 uur
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Een ideetje
In 2013 ontstond het idee van de COBA’s, de College Boektrailer Awards. 

Als voorbeeld van good practice besloten de toenmalige leerkrachten Ne-

derlands van het zesde jaar om zelf een filmpje in elkaar te knutselen om 

de leerlingen op de goede weg te zetten. ‘In elkaar knutselen’ is de best 

mogelijke formulering voor wat er toen gebeurde. Gaandeweg werden de 

leerkrachten ingehaald door de werkelijkheid én horden leerlingen. Om 

een beetje mee te zijn met hun tijd, was het dringend nodig dat er een 

update kwam.

Mettertijd veranderde ook de samenstelling van de vakgroep Neder-

lands. Er kwam een nieuwe leerkracht in het zesde jaar en ook in de an-

dere jaren waren er vele nieuwe gezichten. Om die allemaal tot één ge-

heel samen te smeden, leek het een uitgelezen kans om meteen de hele 

vakgroep te laten opdraven in het nieuwe filmpje om zo de onderlinge 

banden te versterken. Dan restte alleen nog de vraag: welk boek gaan wij 

nu verfilmen?

De keuze viel uiteindelijk op ‘Sprakeloos’ van Tom Lanoye. De drie hoofd-

redenen om voor dit boek te kiezen waren enerzijds dat het boek zich 

afspeelt in onze eigen tijd. De leerkrachten waren uiteraard niet bang om 

een kostuum aan te trekken, maar om een verhaal uit de middeleeuwen 

of de achttiende eeuw helemaal historisch correct aan te pakken, maakte 

hen toch een beetje bevreesd. Aan de andere kant speelt het verhaal zich 

af in de stad Sint-Niklaas en worden er zelfs plaatsen op onze school ver-

meld. Zo bleven ze ook op ruimtelijk vlak dicht bij huis. Als derde hoofd-

reden was er het talige aspect van het boek. Het boek beschrijft het af-

takelingsproces van Lanoyes moeder en het verlies van haar taal. Voor 

leerkrachten die dag in dag uit bezig zijn met taal, is dit natuurlijk een 

horrorscenario. Mensen zijn nu eenmaal gefascineerd door zaken die hen 

angst aanjagen. Deze kans op catharsis, konden ze niet laten liggen!

We laten hieronder de leerkrachten zelf aan het woord.

Vallen en opstaan
Alles staat of valt met planning. Bij onze eerste trailer waren we samen-

gekomen met een half scenario en vertrouwden we erop dat we onder-

weg voldoende inspiratie zouden krijgen over hoe we bepaalde scènes 

zouden moeten gaan inblikken. Dit kon beter! Daarom startten we nu 

met het maken van een uitgebreid storyboard. De teksten werden per 

scène nauwkeurig uitgeschreven, zodat het veel makkelijker zou worden 

om de takes achteraf te bewerken. Met dit scenario probeerden we een 

logische volgorde voor de opnames te creëren. Beter één dag alles aan 

de kant schuiven en er ten volle voor gaan dan stukje per stukje op te 

nemen en het risico te lopen dat iemand een ander kapsel heeft of ziek 

wordt, de batterij van de camera niet opgeladen is, het weer ingrijpend 

veranderd is ... We filmden op twee verschillende locaties. De acteurs die 

niet nodig waren bij de eerste scènes mochten dan ook wat later aan-

sluiten, zodat we niet onnodig veel mensen op de set (lees een klein bu-

reautje) hadden rondlopen. Wie zijn opnames achter de rug had, mocht 

ook met een gerust hart naar huis.

Bij het maken van het script merkten we al snel op dat we heel wat tekst 

hadden. Bij een eerste lezing kwamen we uit op vijf minuten pure tekst. 

Veel te veel dus voor een trailer van maximaal drie minuten. We kortten 

ons verhaal daarom in naar iets meer dan drie minuten. Achteraf gezien 

was dat misschien niet de beste keuze. Bij het monteren merkten we im-

mers dat het erg handig was om uit grote scènes stukken te kunnen weg-

knippen. Door mensen wat langer te laten acteren, groeien ze in hun rol. 

Als je iemand maar één regel tekst geeft en die blijkt achteraf niet zo goed 

te zijn, zit je met een probleem. Knip je iemand genadeloos uit je filmpje, 

omdat die net wat minder was in één zinnetje? Geef iedereen die deel-

neemt aan de opnames dus zeker een drietal regels, dan kan je achteraf de 

beste eruit kiezen.

Een vraag die ieder groepje zich mag/moet stellen is of het boek wel hele-

maal letterlijk moet verfilmd worden. Uiteraard willen we het verhaal her-

kennen, maar een degelijke adaptatie heeft alle bestaansrecht. Om maar 

een grote naam te noemen: is Apocalypse Now geen erg interessante in-

vulling van Heart of Darkness? Heb je dus een verhaal dat zich afspeelt in 

de achttiende eeuw, kan je dan geen omzetting naar een hedendaagse 

context overwegen, zodat je voor een volledig correcte setting kan gaan? 

Anderzijds willen we ook niemand afschrikken om zich aan een authentiek 

kostuumdrama te wagen. Lef wordt immers ook beloond!

Ook zonder taal kan het leven  
de moeite waard zijn.

Vakgroep Nederlands voor één keer ‘Sprakeloos’
Hannelore Cornelis en Maarten Van Looy
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Als alle knopen doorgehakt zijn, begint uiteraard het echte werk, het fil-

men. Hier wordt het pas echt spannend, maar je kan er zo mogelijk nog 

meer bij verprutsen dan bij het schrijven van een script. Het spreekt uiter-

aard voor zich dat alle bloopers en mislukte scènes moeten sneuvelen. 

Hoewel, langere scènes die halfweg misgaan, kunnen soms nog handig 

zijn bij het monteren. Alles bijhouden is dus de boodschap, ook materiaal 

dat je niet meteen wil gebruiken. 

Een goed script bewijst hier zijn waarde. Bij onze eerste trailer geraakten we 

geregeld in problemen omdat we onze teksten improviseerden, waardoor 

ze bij het monteren soms moeilijk aan elkaar te plakken waren. Als je vaste 

teksten hebt en de scènes meerdere keren filmt, liefst eens vanuit verschil-

lende hoeken en met een afwisseling tussen wide shots en close ups, dan 

kan je bij het monteren heel veel rechttrekken. Let wel op dat je bv. in het 

ene frame een auto niet naar links laat rijden en in het volgende naar rechts. 

Afwisseling werkt, maar het verhaal mag niet onlogisch worden.

De grootste valkuil is misschien nog wel het geluid. Tegenwoordig be-

schikken veel mensen over een goede camera of een degelijke smart-

phone, maar externe microfoons zijn nog niet zo algemeen verspreid. Ook 

wij gebruikten er geen voor onze tweede worp. We probeerden er wel 

goed op te letten dat alles verstaanbaar was, maar toch zijn er een paar 

schoonheidsfoutjes in ons werk geslopen. Spreek luid en duidelijk, maar 

probeer vooral een zo stil mogelijke omgeving te gebruiken. Je kan geluid 

makkelijk versterken, maar ook achtergrondgeluiden worden dan uiteraard 

versterkt. Wij hadden één buitenscène, die niet zo luid was, maar die kon-

den we gemakkelijk aanpassen omdat er niet veel omgevingsgeluid was. 

De meeste leerlingen zullen voor hun trailers moeten filmen in februari. In 

die periode durft de wind wel eens de grote spelbreker te zijn. Waar we 

echt in de fout gegaan zijn, was bij het filmen van de instructies van de 

leerkrachten Nederlands. Dit wilden we snel tijdens een middagpauze 

doen om de directeur niet te veel te storen, maar daar zorgt de schare la-

gereschoolkinderen op de achtergrond toch wel voor wat afleiding.

Nog één uitsmijtertje wat betreft het filmwerk: hou het smoswerk voor op 

het einde. Wij wilden heel graag een glas wijn omver gooien, maar wilden 

daarbij uiteraard het salonnetje van het internaat niet ruïneren. We wa-

ren wel al zo slim om eerst een paar scènes te filmen zonder het vallende 

glas, want als je dat meteen bij je eerste poging over een pizza gooit, dan 

wordt het wel moeilijk om diezelfde pizza bij een tweede beurt nog met 

evenveel smaak naar binnen te werken.

De laatste loodjes
Als laatste taak rest het monteren. Dit is met zekerheid een onderschatte 

klus. Voor de meeste filmpjes wordt er langer gemonteerd dan dat er 

gefilmd is. Geef je editor dus voldoende tijd om te experimenteren. Het 

materiaal op vrijdagavond aanleveren en verwachten dat de trailer maan-

dag af is, is te ambitieus. Er is dan in principe wel genoeg tijd, maar het 

monteren is ook een beetje trial and error. Wat werkt, wat werkt niet? Het 

is fijn dat je als groep na een eerste versie op een vriendschappelijke ma-

nier opbouwende kritiek kan geven. Als je voldoende tijd hebt, kan je zelfs 

overwegen om je werk voor te leggen aan een onbevooroordeelde bui-

tenstaander. Toon je trailer eens aan je ouders, je broer of zus ... Maak ge-

bruik van hun opmerkingen om een tweede, betere versie te creëren. Let 

wel op. Als je elkaar kritiek geeft, zorg dan dat die betrekking heeft op de 

manier van monteren, op het invoegen van muziek, op het invoegen van 

slides met informatie ... Eindeloos blijven herhalen dat er slecht geacteerd 

wordt in een scène heeft uiteraard geen zin.

Bovenal willen we meegeven dat je moet proberen genieten van het ge-

hele creatieproces van je filmpje. Het begint al bij de discussie over welke 

scènes je erin wil en welke niet. Hoe kan je aan bepaalde kostuums gera-

ken? Welke gekke rekwistieten wil je er zeker in? (Wij vonden een varkens-

kop wel leuk.) Bij het acteren wordt er natuurlijk goed gelachen met de 

foutjes die gemaakt worden, maar geniet ook van hoe iemand boven zich 

uitstijgt en een bepaalde rol vertolkt op een manier die je voor jezelf on-

mogelijk zou achten. Finaal moet er nog gemonteerd worden. Een werk 

van lange adem. Echt gezond is het niet, maar voor die ene keer mag er 

dan wel een zak chips en een flesje cola geopend worden, niet? Wij zijn er-

van overtuigd dat er leerlingen zullen zijn die minstens zo gepassioneerd 

aan de slag zullen gaan als wij dat gedaan hebben. 

Op die manier wordt hun trailer vast een levenslan-

ge herinnering. Wij kijken alvast uit naar het resul-

taat van deze zesde editie! #
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Heel wat mensen die verbonden zijn met onze school, zijn ook actief in de muziekwereld. In dit nummer van Ic-Hou zetten 
we twee betrokkenen in de kijker die een aandeel hebben in de organisaties van respectievelijk de Lokerse Feesten en 
Villa Pace.

Al bijna zeventig jaar zijn de Vredefeesten een belangrijk 
onderdeel van het culturele leven in het Waasland. Het 
herdenkingsfestival dat ooit begon als een meeting voor 
luchtballonfanaten, is door de jaren heen uitgegroeid tot 
een begrip in Sint-Niklaas. Een belangrijk onderdeel van 
die ontwikkeling is Villa Pace, een organisatie die onder 
meer een wereldmarkt en muziekoptredens organiseert 
tijdens de Vredefeesten. 

SJKS’ERS IN DE FESTIVALORGANISATIE

Katrien Smet, beheerder van het internaat en bij het brede publiek wellicht 

ook bekend als incidenteel kassamedewerkster in de Calfac, vervult achter 

de schermen al negen jaar een belangrijke rol bij Villa Pace. De redactie 

zocht haar op voor een interview.

Dag Katrien. Ik heb gehoord dat jij backstage werkt bij Villa Pace. 

Wat houdt je werk daar precies in?

Villa Pace is een muziekfestival en een wereldmarkt die we jaarlijks orga-

niseren tijdens de Vredefeesten. Er zijn dan in totaal zes verschillende 

podia, verspreid doorheen de stad. Ik coördineer de backstage voor een 

van die podia, dat op de Grote Markt. Mijn taak is eigenlijk tweeledig. Ten 

eerste zorg ik, met een heel team, voor de artiesten die komen optreden: 

we zorgen ervoor dat hun verblijf zo comfortabel en aangenaam moge-

lijk is, voorzien ze van eten en drinken en zorgen ervoor dat de spullen die 

op hun rider staan, aanwezig zijn. Mijn andere taak vloeit daaruit voort; ik 

overleg met onze security, de catering, ons secretariaat en eventuele ho-

tels om het de artiesten naar de zin te maken.

Over die riders doen er een aantal sterke verhalen de ronde. Zo wil de 

legende dat de Amerikaanse band Van Halen steevast vraagt om een 

pot met alleen bruine M&M’s. Zijn er op Villa Pace soms bands met 

bijzondere verzoekjes?

Dat valt eigenlijk heel goed mee. De meeste artiesten geven ons alleszins 

heel redelijke lijsten. Dat komt misschien ook omdat er op Villa Pace vooral 

lokale, Belgische artiesten spelen. De echte diva’s zul je er niet snel zien. 

Vaak willen ze iets te eten en drank, maar bijvoorbeeld ook een specifieke 

soort thee of chocolade. Eigenlijk zijn het meestal items die we sowieso al 

voor al onze acts voorzien, maar we proberen er altijd voor te zorgen dat 

we onze muzikanten ook echt kunnen geven wat ze vragen. 

Wat me wel is bijgebleven, zijn de NERF-pistooltjes die een van onze 

bands een paar jaar geleden graag wou hebben. Zij waardeerden het zeer 

dat we ervoor gezorgd hadden dat die pistooltjes er ook echt waren.

Je hebt het over het contact met de artiesten, hoe verloopt dat precies?

Via riders en contact met het management van de bands zorgen we er-

voor dat er vooraf al zoveel mogelijk werk verzet is om onze gasten warm 

te verwelkomen. Wanneer de artiesten bij ons backstage aankomen, pro-

beren we vooral een vriendelijke, huiselijke sfeer te creëren. We zorgen 

ervoor dat de muzikanten weten dat we er voor hen zijn, dat we altijd 

bereikbaar zijn. Tegelijk proberen we te voorkomen dat we zelf in de be-

langstelling staan. Het gaat uiteindelijk immers niet om ons, maar om de 

artiesten.

We merken dat voor veel artiesten vooral de kleine gebaren een grote in-

vloed hebben. Een paar edities geleden was er bijvoorbeeld een band die 

met een tourbus naar Villa Pace afgereisd was. De buschauffeur liet weten 

dat hij zich graag wou opfrissen, dus we zorgden voor een hotelkamer, 

zodat hij zich kon douchen. Toen ik hem later weer zag, vroeg ik of alles 

naar wens was verlopen. Hij zei dat het prima was, maar dat de douche wel 

een beetje aan de koude kant was geweest. Later bleek dat de boiler in 

die hotelkamer niet aangesloten was, waardoor de chauffeur een ijskoude 

douche had moeten nemen. Ondanks die oncomfortabele ervaring, vond 

die man het toch fijn dat we een hotelkamer geregeld hadden en dat we 

interesse toonden in zijn ervaring. 

Nog een leuk verhaal over iets kleins vind je terug op de foto. Elk jaar voorzien 

wij zelfgemaakte naambordjes om aan de containers te hangen, zodat mijn 

backstageploeg en de artiesten weten welke container ze mogen gebruiken. 

Zowel Eli Goffa als Milow vonden de bordjes in 2017 een fijne herinnering aan 

Villa Pace. Maar het heeft hen natuurlijk wel een foto met mij gekost!

Backstage bij Villa Pace 
met coördinator Katrien Smet
Sam Witte
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Timothy Heyninck, oud-leerling uit de Latijnse die hier eind jaren ’90 
de schoolpoort achter zich dichttrok én zoon van oud-collega/prefect Benny 
Heyninck, is een gekend figuur in Lokeren. Sinds vorig jaar nam hij de fakkel 
over als voorzitter van de Lokerse Feesten. De meesten van ons zullen op het 
populaire stadsfestival hoogstwaarschijnlijk weinig oog gehad hebben voor 
Timothy, maar wél oog en oor voor de indrukwekkende line-up die elk jaar weer 
het beste van zichzelf geeft. De redactie van Ic Hou plaatste voor de 
gelegenheid één van de voornaamste medewerkers achter de schermen in 
de spotlights. Een gesprek met Timothy Heyninck ...

Die persoonlijke aanpak proberen we overal in 

door te trekken. Wanneer er bijvoorbeeld een 

manager van een band jarig is, bakken we een 

taart. We merken dat zulke gebaren altijd geap-

precieerd worden, zelfs in zo’n mate dat we on-

derling soms bij wijze van grapje zeggen dat we 

de muzikanten niet meer buiten krijgen.

Welke muziekgenres zijn vooral 

vertegenwoordigd in die backstage area?

Binnen de organisatie van Villa Pace is de Grote 

Markt echt het familiepodium. Het is de bedoe-

ling dat er in de line-up voor die locatie voor 

ieder wat wils aanwezig is. Dat betekent dat we 

bijvoorbeeld Kapitein Winokio verwelkomen, 

maar ook Hooverphonic en Bart Peeters.

Kan je tussen het verzorgen door ook zelf 

nog wat genieten van de muziek?

Eigenlijk nauwelijks, het grootste deel van de 

tijd ben ik druk bezig, en als ik toch even niks te 

doen heb, ben ik nog steeds backstage. Op mijn 

gemak naar een optreden kijken en luisteren is 

er dus niet echt bij. Hoogstens kan ik met een 

half oor een beetje meevolgen. 

Je doet dit werk inmiddels negen jaar.  

Wat maakt dat het interessant blijft? 

De groep mensen die het podium op de Markt 

coördineert, is erg gedreven. Iedereen gaat er vol 

voor om een succesvolle editie neer te zetten. 

Dat zorgt ervoor dat het erg fijn is om me samen 

met hen in te zetten. Door de jaren heen zijn een 

aantal van hen echt vrienden geworden. 

Daarnaast vind ik het ook fijn om me voor men-

sen in te zetten en op die manier bij te dragen 

aan de reputatie van Villa Pace. Regelmatig 

spreken artiesten of managers me aan om hun 

waardering uit te spreken over onze aanpak. Ze 

vinden ons vriendelijk en professioneel en muzi-

kanten komen graag terug. Op die manier dra-

gen we ons steentje bij aan het geheel. 

Ook mensen die in het publiek stonden, spre-

ken me soms aan om te vertellen wat ze ervan 

vonden. Meestal zijn zij ook erg tevreden over 

wat ze gezien en gehoord hebben. Dat is eigen-

lijk de bedoeling: dat zowel de artiesten als het 

publiek achteraf tevreden zijn en een fijn gevoel 

overhouden aan Villa Pace. Als dat lukt, geeft 

dat een heel goed gevoel.

Heel erg bedankt, Katrien! We kijken 

alvast uit naar de editie van 2020. 

 

Meer info op https://www.villapace.be/

Je bent sinds kort voorzitter van de Lokerse 

Feesten. Wat moeten we ons daar bij 

voorstellen? Wat zit er allemaal in jouw 

‘takenpakket’ en over welke kwaliteiten 

moet je beschikken? 

Ik vergelijk de Lokerse Feesten graag met een 

groot schip, waar ieder zijn taak kent. De ver-

andering van kapitein doet iemand anders aan 

het roer staan, maar het schip vaart zijn koers al 

jaren en kent de route. Gedurende het jaar be-

staat het takenpakket vooral uit vergaderingen 

bijwonen en leiden, zowel intern met de ver-

schillende verantwoordelijken, als extern met 

stadsdiensten, politie ... Daarnaast zijn er 1001 

dingen te regelen als bestuur, gaande van pro-

grammatie over goodiebags voor de medewer-

kers tot beslissingen over het decor. Tijdens het 

festival probeer ik veel te luisteren naar de me-

dewerkers en hen bij te staan waar nodig. 

Je bent dan wel van Lokeren, maar waarom 

hebben ze bij jou aangeklopt om de Lokerse 

Feesten in goede banen te leiden? 

Zoals heel wat van de medewerkers, loop ik al ja-

ren rond op de Kaai, de parking waar de Lokerse 

Feesten georganiseerd worden. Ik ben op mijn 

16de gestart als garçon en nadien achter de toog 

beland. Een achttal jaren geleden ben ik in het 

bestuur terecht gekomen. Sindsdien heb ik de 

opstart van onze Red Bull Music Room begeleid 

en heb ik enkele jaren het mediateam versterkt. 

Tot ik twee jaar geleden de vraag kreeg of ik onze 

vorige voorzitter, die maar liefst 17 jaar aan het 

hoofd gestaan heeft, wou opvolgen. 

From soup to nuts ... hoe ziet de voor-

bereiding van pakweg editie 2020 eruit? 

Nagelbijten? Nachtwerk? Ergernissen? 

Vreugdetaferelen? 

Na een editie van de Lokerse Feesten nemen 

de meesten een weekje verlof om de batterijen 

op te laden, om begin september opnieuw te 

starten met de voorbereidingen van het jaar 

nadien. Doordat we allemaal vrijwilligers zijn, 

gebeuren alle voorbereidingen ’s avonds. Ik ben 

doorheen het jaar gemakkelijk twee avonden 

per week bezig met de Lokerse Feesten en ook 

tijdens de werkuren staat mijn mailbox van de 

Feesten altijd open. Ik ben zelfstandige, dus dat 

geeft het voordeel dat ik mijn werkuren zelf wat 

Een blik achter de schermen van de Lokerse 
Feesten met voorzitter Timothy Heyninck
Renaat Philips

>>>
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kan regelen. Tijdens de Lokerse Feesten neem ik 

natuurlijk verlof, want ik ben de hele tijd op het 

terrein van de Lokerse Feesten te vinden. En-

kel slapen doe ik thuis. Mijn vrouw, die zelf ook 

meewerkt op de Lokerse Feesten, en kinderen 

zien me dan niet zo vaak. Maar dan kunnen we 

gelukkig beroep doen op mijn ouders, die heel 

wat dagen voor kinderopvang zorgen! Het vast-

leggen van een grote naam of het net missen, 

de grote vriendschappen die al zijn ontstaan en 

de soms moeilijke intermenselijke interacties: 

vreugde en ergernissen liggen soms dicht bij 

elkaar. 

Doe je inspiratie op tijdens andere festivals? 

Elk jaar probeer ik een dag Rock Werchter en 

Tomorrowland mee te pikken, maar ik ga even 

graag naar Best Kept Secret of Gent Jazz. Dan 

probeer ik te stelen met mijn ogen, maar aan-

gezien daar allemaal professionele organisaties 

achter zitten, zijn de mogelijkheden daar veel 

groter. Maar ik zou niet willen wisselen, hoor. 

Geef mij maar de Lokerse gezelligheid. 

31 juli is het weer zover. Wie mogen we 

verwachten in de line-up? 

Onze programmator is hier volop mee bezig. 

Enkele grote lijnen liggen al vast, maar min-

stens even goed doen als vorig jaar is telkens 

opnieuw het motto. (n.v.d.r. Ondertussen weten 

we dat dat Lionel Richie – ‘All night long’ – mee 

de spits zal afbijten)

Kun je tijdens het festival zelf genieten van 

de optredens of moet je constant figuurlijke 

brandjes blussen? 

Dat probeer ik alleszins, maar ik weet nooit wat 

een avond voor mij in petto heeft. Soms mis ik 

dus een optreden dat ik vooraf had aangestipt, 

omdat er iets dringends tussenkwam. Dat hoort 

bij de functie en daar stoor ik me niet aan. Ik 

probeer er in elk geval toch enkele optredens 

uit te pikken. 

Welk optreden van de voorbije jaren is jou 

het meest bijgebleven? 

In mijn Collegetijd was ik grote fan van New 

Wave. Intussen hebben namen als Bauhaus, The 

Sisters Of Mercy en zelfs The Cure al op ons po-

dium gestaan. Allemaal echte jeugdhelden, die 

dan bij manier van spreken, in mijn achtertuin 

speelden. Kippenvel! Vorig jaar hebben The 

Chemical Brothers een diepe indruk nagelaten. 

Ik wist dat het een gigantische productie was 

die ze meebrachten, maar een groep met zo’n 

internationale faam en een show zoals je nor-

maal alleen op Rock Werchter of Pukkelpop ziet, 

dat was toch uniek!

Wie zou je ooit heel graag op je affiche 

zetten? 

Van vele groepen die al de revue gepasseerd 

zijn, had ik jaren geleden nooit durven dromen. 

Als ik dan toch mag dagdromen: geef mij maar 

The Arctic Monkeys.

Je hoort wel eens verhalen van artiesten met 

kapsones ... Met wie zou je met veel plezier 

een colaatje of pint gaan drinken en bij wie 

pas je hiervoor? 

Eigenlijk kom ik zelf niet zo heel veel in contact 

met de artiesten zelf. Hun management wordt 

heel goed begeleid door onze vakmensen van 

de backstage. Zeker buitenlande artiesten verto-

nen zich niet zo vaak buiten hun kleedruimtes en 

zijn vaak snel weg. Belgische artiesten daarente-

gen kunnen vaak wel nog een klein feestje bou-

wen in de backstage en dat zorgt voor een leuke 

sfeer.

Het is waarschijnlijk een unicum dat op 

een steenworp van elkaar twee festivals 

gelijktijdig plaatsvinden. Hoe zit dat 

eigenlijk met de Fonnefeesten? 

De Fonnefeesten zijn begin jaren ‘90 ontstaan 

als afscheiding van de Lokerse Feesten. De keu-

ze binnen het toenmalige bestuur tussen ener-

zijds blijven groeien of anderzijds kleinschalig 

blijven, heeft voor het schisma gezorgd. In de 

beginjaren zorgde dit soms wel voor wat wre-

vel, maar intussen zijn beide besturen groten-

deels verjongd. Wij hebben die beginperiode 

nooit bewust meegemaakt, wat ervoor zorgt 

dat die problematiek eigenlijk niet meer aan de 

orde is. Beide festivals opereren onafhankelijk 

van elkaar, maar er is heel veel wederzijds res-

pect voor elkaars werk. Voor de Lokeraar is dit 

een fantastische situatie: je hebt een kleiner, 

gratis festival, waar je voor de sfeer gaat en daar-

naast een internationaal festival met grote head-

liners. Lokeren kent begin augustus telkens een 

muzikale weelde. 

We zijn op onze school de laatste jaren  

extra aandachtig voor duurzaamheid.  

Hoe pakken jullie het ecologische aspect 

van zo’n festival aan?

Wij werken al jarenlang met een intern contai-

nerpark waar we alles sorteren. Daarnaast wer-

ken we heel nauw samen met IDM en de stad 

om onze afvalberg tot een minimum te beper-

ken. Vorig jaar hebben we geëxperimenteerd 

om onze wegwerpbekers voor 90% te recycle-

ren. Dit zijn we nu, samen met andere festivals 

in de ‘Federatie voor Festivals in Vlaanderen’, 

aan het optimaliseren.

Waarom moeten we ook dit jaar weer  

massaal afzakken naar de Lokerse Feesten? 

Omdat we in het Waasland maar al te fier mo-

gen zijn op wat we hier presteren. Crammerock 

in Stekene en de Lokerse Feesten staan hoog 

aangeschreven in het festivallandschap. We 

zeggen graag dat we tien dagen na elkaar een 

Sportpaleis zijn. Elke dag beleef je samen met 

duizenden gelijkgezinden een muzikale top-

avond met schitterend geluid in de binnenstad 

van Lokeren. Waar kan je dat nog meemaken?

Heb je nog een uitsmijter om mee te 

eindigen?

De Lokerse Feesten zijn uniek in het festival-

landschap, omdat we enkel met vrijwilligers een 

heel jaar lang bezig zijn om een professionele 

organisatie op poten te zetten. Buitenlandse 

managers staan altijd versteld als ze dat horen. 

We zijn met meer dan 1.000 medewerkers en 

die hebben we allemaal nodig om tien dagen 

lang één van de grootste festivals van België 

draaiende te houden. Vele medewerkers offe-

ren daar heel wat vakantie en vrije tijd voor op; 

sommigen zelfs drie weken! Gedurende tien da-

gen is het een machine die 24u per dag moet 

draaien. Achteraf krijgen we dan vaak heel veel 

fijne feedback van de groepen en daar zijn we 

heel fier op!

Hartelijk dank, Timothy, en we wensen jou, 

de vele medewerkers en de tienduizenden 

bezoekers een fantastische 46ste editie 

van de Lokerse Feesten toe! Afspraak deze 

zomer van 31 juli tot 9 augustus. 

 

Meer info op www.lokersefeesten.be
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Beste collega’s, 

Beste oud-collega’s, 

Beste leden van het schoolbestuur

Het doet me plezier te zien dat we hier wederom talrijk aanwezig zijn om 

samen het nieuwe jaar te vieren. Kan het mooier? Eén dag op school en 

dan meteen een receptie? Eén dag op school en dan meteen uitgebreid 

de tijd om elkaar in alle collegialiteit het beste toe te wensen – zowel op 

privé als op professioneel vlak. Meteen tijd om elkaar de juiste balans toe 

te wensen tussen school, familie, hobby’s, vrienden ... Meteen tijd om el-

kaar veel voldoening toe te wensen in 2020.

2020 – het jaar van invoering van ZILL in onze basisschool –  

zin in leren/zin in leven.

2020 – het jaar van de invoering van de modernisering  

in het 2e jaar van het secundair.

2020 – het jaar dat onze bouwplannen  

concreter zullen worden.

Het jaar dat we bijkomende groene doelen voor onze campus willen  

realiseren, o.a. het schoolafval en het energiegebruik reduceren. Het jaar 

dat, als alles goed gaat, onze oudste turnzaal gerenoveerd zal worden, er 

voor Natuurwetenschappen en Techniek een nieuw lokaal zal zijn voor het 

secundair, er voor de kleuters een aangepaste gang en twee aangepaste 

lokalen zullen zijn en er voor de basisschool aangepaste speelplaatsen 

zullen komen. Het jaar dat opnieuw enkele collega’s na heel veel verdien-

sten een punt zullen zetten achter hun lange loopbaan op onze school. 

Het jaar dat er opnieuw aan gezinsuitbreiding gedaan zal worden, met een 

ware babyboom in onze lagere school. We zullen dus, collega’s – gelukkig 

maar – in 2020 nog enkele keren het glas mogen heffen!

Beste collega’s, het doet deugd te beseffen dat we als school voorbereid 

zijn op dit nieuwe jaar. Het is zeer bemoedigend om te zien hoe het hele 

team van onze kleuter- en lagere school zich al maandenlang inzet om 

zich het nieuwe ZILL-leerplan eigen te maken. In september van dit jaar 

implementeert onze volledige basisschool het nieuwe leerplan voor ALLE 

eindtermen. Nieuwe leerplannen vragen verhoogde inspanningen. En die 

inspanningen worden door Luc en zijn hele team al heel lang gevoerd. 

Niet alleen voor de implementatie van het nieuwe leerplan, maar ook op 

talrijke andere vlakken. Lesgeven in het basisonderwijs is zo veel meer ge-

worden dan louter overdragen van leerstof. Meer en meer wordt ‘onder-

wijs op maat’ verwacht. En onze school geeft dat ook. 

Beste collega’s van de basisschool, rekening trachten te houden met alle in-

dividuele noden van elke leerling vraagt een grote professionaliteit van jullie. 

Meer dan ooit doet de leerkracht er toe! Ook hier doet het erg veel deugd 

om jullie gedrevenheid als team te zien, jullie dynamiek om kwaliteitsvol on-

derwijs aan te bieden aan al onze leerlingen. Chapeau en bedankt! 

Het is mij ook meer dan duidelijk dat ook ons internaat paraat staat voor 

2020. Ook hier – het blijft misschien wat verborgen voor diegenen die hier 

enkel overdag zijn – worden al jaren heel wat inspanningen geleverd om 

op maat van elke interne te werken. Er zijn misschien slechts 70 internen, 

maar zij vormen een uiterst divers publiek waar onze internaatmedewer-

kers dus ook zeer divers mee moeten omgaan. Verre van gemakkelijk, maar 

het internaatteam doet dit zeer goed! Het is geruststellend te zien hoeveel 

expertise opgebouwd is rond o.a. omgaan met autisme, allerlei psychi-

sche problematieken en allerhande opvoedingsmoeilijkheden. Het is ook 

geruststellend te mogen constateren dat de permanente reflectie over de 

werking ervoor zorgt dat het internaatteam kwalitatief blijft groeien. Het is 

treffend dat organen zoals jongerenwelzijn en jeugdrechtbanken blijvend 

beroep doen op de professionaliteit van ons internaat.

Dit schooljaar zet ons internaat nog specifieker in op tabak- , alcohol- en 

drugsbeleid. Items waarmee ze constructief en preventief aan de slag wil-

len en waarin ons internaat een partner wenst te zijn van ouders, scholen, 

CLB’s en hulpverleners. 

Beste internaatmedewerkers, bedankt voor jullie dagdagelijkse inzet en 

enthousiasme, voor de huiselijkheid die jullie bieden en die zeker door 

onze internen en hun ouders gevoeld en gewaardeerd wordt. En als het 

jullie bij momenten toch eens te moeilijk wordt of wanneer een verhaal op 

jullie huid blijft kleven, ben ik ervan overtuigd dat Katrien en Gentil zowel 

achter als naast jullie staan om jullie op te vangen en om samen met jullie 

op pad te gaan. Besef dat jullie heel belangrijk zijn voor de opvoeding en 

de begeleiding van al onze internen. Ook voor jullie: bedankt en chapeau!

Ook onze middelbare school stapt met vertrouwen het nieuwe jaar in: 

nieuwe leerplannen in het tweede jaar met aangepaste invulling van o.a. 

taste en talent, nieuwe leerplannen godsdienst in alle jaren, de voorberei-

ding van de modernisering van de tweede graad die ingaat in 2021, een 

vernieuwd digitaal inschrijvingsbeleid, een nieuwe invulling voor het vak 

technologie nadat de samenwerking met de VTS spijtig genoeg stilviel. 

Heel wat uitdagingen waar we voluit voor gaan dus. 

NIEUWJAARSSPEECH

Het doet me plezier ...
Bernard Jadoul



IC HOU FEBRUARI 2020 15

ICHOU # AAN ZET!

Daarnaast kozen we ook voor een nieuw solidariteitsproject voor de drie 

komende jaren: ‘KALASI’. Een project, ter vervanging van Broederlijk Delen, 

gegroeid vanuit de voorstellen van de leerlingen en de werkgroep soli-

dariteit. Een project waarbij we ons als school gaan inzetten om dertien 

scholen in Congo te steunen. Steun die zowel de aankoop van materiaal, 

de vorming van leerkrachten, bouwprojecten als het aanleggen van ener-

gievoorzieningen inhoudt. Allemaal zaken die wij als vanzelfsprekend be-

schouwen, maar die het daar helemaal niet zijn.

Naast een nieuw directieteam zijn er ook een vernieuwd team aanvangs-

begeleiders, een vernieuwd team ex-okan begeleiders, een uitgebreid 

team studiecoaches ... We leggen de nadruk op team en teamwork. We 

doen dit vanuit de visie dat elke organisatie het best werkt als er op alle ni-

veaus vanuit een team gewerkt wordt, als teamleden elkaar aanvullen, als 

teamleden zichzelf ondergeschikt stellen aan het geheel, als teamleden el-

kaar versterken en samenwerken om zo veel meer te realiseren dan alleen. 

Teamwork vergt natuurlijk wel veel communicatie en tijd. Teamresultaten 

zijn daarentegen zo veel meer bevredigend dan resultaten die je alleen 

behaalt. Via teamwork neemt werkvreugde toe en wordt werken langer 

houdbaar.

Ook van jullie, beste collega’s, verwachten ouders en leerlingen het één 

en ander. Jullie zijn dagelijks aan het werk voor het welzijn en de vorming 

van onze vele leerlingen. Komt daarbij nog de nodige spanning die altijd 

heerst bij een directiewissel en de nodige onrust over de veranderingen 

die daarmee gepaard gaan. Maar verandering leidt ook tot vernieuwde 

dynamiek en ook tot voldoening bij nieuwe realisaties. Zo kijken we terug 

op erg geslaagde feedbacksessies in december. Het was pittig die laatste 

week voor de vakantie, maar o zo waardevol – mochten we lezen in een 

toffe reactie die we ontvingen. En het kerstfeest, o zo aangenaam. Beste 

collega’s, aan jullie allemaal: chapeau en bedankt.

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om in naam van het hele 

korps onze steun te betuigen aan de collega’s die al eventjes uit zijn en 

die nog niet aan werken toe zijn. Beste collega’s, jullie worden in het korps 

gemist. We hopen jullie dit jaar in blakende gezondheid terug te mogen 

verwelkomen. En als het nog niet is om te werken, dan graag op gelegen-

heden zoals deze. Uitzonderlijk afwezig vandaag is onze voorzitter, Hugo. 

Al drie weken pijn, opeenvolgende chirurgische ingrepen, enkele be-

tere momenten, maar vooral veel afzien en onzekerheid. We duimen voor 

jouw gezondheid, Hugo. Vandaag zou je de intensieve mogen verlaten. Ik 

hoop daar straks bevestiging van te krijgen. Leden van het schoolbestuur 

zijn niet altijd even goed bekend bij het korps, maar ook zij ademen het 

College uit en leven voor de school. Hugo’s eerste reactie bij het ontwa-

ken uit één van de narcoses was: “Linda, hoe gaat het met het College?”. 

Wel Hugo, het gaat goed met het College. Maar toch blijft deze school 

voor jou verboden terrein tot minstens 1 februari. Een te snelle terugkeer 

schaadt waarschijnlijk je gezondheid. En deze school heeft belang bij een 

gezonde Hugo.

Graag uit ik ten slotte mijn aparte dank aan Myriam, Geert en Kris die ge-

durende dit schooljaar hun actieve loopbaan als leerkracht beëindigen. 

Zij hebben vele decennia vorm en kleur hebben aan onze school. Myriam 

heeft haar laatste les al gegeven, Geert begon vandaag aan zijn laatste vier 

weken voor de klas en Kris aan zijn laatste zeven weken als zorgleerkracht. 

Myriam, Kris en Geert – bedankt! We hebben van jullie als persoon mogen 

genieten en hopen jullie nog regelmatig terug te zien voor een babbel, 

een drankje, om te vernemen hoe het jullie gaat ... of simpelweg voor de 

gezelligheid. Net zoals we vandaag zo veel oud-collega’s mogen verwel-

komen – en, beste oud-collega’s, het siert jullie en deze school dat jullie 

zoveel jaren na jullie pensionering jullie band met hun school willen uiten 

via jullie aanwezigheid – hoop ik dat we jullie, Myriam, Kris, Geert nog vaak 

mogen verwelkomen. Deze school blijft jullie school.

Beste collega’s, beste oud-collega’s, beste bestuursleden, laten we het glas 

heffen en klinken op dit nieuwe jaar. In alle vertrouwen. Het is misschien 

een sobere, ietwat anachronistische bedrijfsfilosofie, maar wel één met 

veel waarheid: “Als je goed werkt levert, volgt het resultaat wel vanzelf.” En 

dat er hier heel veel goed werk geleverd wordt, daar ben ik van overtuigd. 

Proost! #

2020
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De beroepskeuze van Geert om leerkracht te 

worden blijkt vooral door enkele vrouwen te zijn 

ingegeven: zijn vier jaar oudere zus gaf les, zijn 

toekomstige vrouw studeerde voor onderwijze-

res en ook zijn moeder vond een onderwijsloop-

baan een goed idee. Zo geschiedde dan ook, na 

een tweejarige opleiding had Geert zijn diploma 

wetenschappen-aardrijkskunde op zak. Zijn loop-

baan kon beginnen, een keuze waarvan hij tot 

op dit moment geen spijt heeft gehad, en die hij 

opnieuw zou maken, mocht de gelegenheid zich 

voordoen. Alleen, en wellicht herkenbaar, vond 

hij het nakijken van de vele toetsen en examens 

een sleur. Elke reden was dan ook goed om van 

de verbetertafel te verdwijnen. 

En zo startte de onderwijsloopbaan van Geert in 

september ’80 op het secretariaat van de toen-

malige Bisschoppelijke Normaalschool in de 

Kasteelstraat, onder directeur E.H. Eduard (Ward) 

De Witte. De secretariaatsploeg in die tijd, ‘die 

niet altijd hard moest werken’, bleek een zeer 

hechte ploeg te zijn, waarvan Patrick De Co-

ninck, Dirk De Waele, Gerrit Heirman, Danny 

Baart en Chris Beck, de echtgenote van wijlen 

Jozef (Jef) De Cock, ook deel uitmaakten. Tus-

sendoor waren er wel enkele interimopdrach-

ten, o.a. van Patrick Smet, maar in 1987 vond 

door een dalend leerlingenaantal in de Nor-

maalschool en de daarbij horende reaffectaties, 

de overstap naar het College plaats, waar ook 

het secretariaatswerk wachtte, ditmaal samen 

met Steven Van Peteghem, Gilbert Audenaert, 

Fernand Vael, Albert van Huffel, Bea Cap, Linda 

Van Haesebroeck, Beni Heyninck, Pol Buyle, Pa-

trick Meersschaert, Renaat Philips ... Op de vraag 

naar de allereerste Collegeherinnering kwam als 

reactie: ‘de weg zoeken in een grote school’. De 

overstap van de latere ‘KAS’ naar ‘KOS’ was in-

derdaad wel heel groot.

In september ’90 startte Geerts carrière als leer-

kracht pas echt: door de ingevoerde eenheids-

structuur nam het aantal lesuren wetenschap-

pen in de eerste graad sterk toe, waardoor in 

de eerste schooljaren een wisselende opdracht 

aardrijkskunde – biologie (nu natuurwetenschap-

pen) – technologische opvoeding (nu techniek) 

werkzekerheid als leerkracht bood. Het techno-

logielokaal bevond zich toen ‘in de Marollen’, 

één van de twee klaslokalen op de kop van het 

gebouw waarin ook de oude Feestzaal zich be-

vond. Dit gebouw stond op de plaats waar zich 

nu een deel van de speelplaats en het voetbalter-

rein van de lagere school bevinden. Bij de twee-

de Collegebrand van 1994 (24 april 1994; de eer-

ste brand was in de nacht van 22-23 april) werd 

het echter volledig vernietigd. Het lokaal, al het 

technologiemateriaal, zelfs de puntenlijsten van 

collega techniek Gilbert Audenaert, waren weg.

In de daaropvolgende jaren beperkte Geerts 

lesopdracht zich hoofdzakelijk tot aardrijkskun-

de en biologie in de eerste graad, maar toen het 

leerlingenaantal begon te dalen (in het eerste 

jaar zakte het zelfs tot 127 leerlingen), ging hij 

ook enkele jaren biologie geven in het derde 

jaar, om daarna opnieuw nog enkel in de eerste 

graad les te geven. Twee jaar geleden schakelde 

hij over van een fulltime lesopdracht naar een 

4/5-opdracht. Vijf directeurs hadden de eer om 

van de onderwijskwaliteiten van Geert gebruik 

te maken: E.H. Eduard De Witte, Z.E.H. Daniël De 

Smet, Walter Roggeman, Marc Buytaert en Ber-

nard Jadoul.

Geert stond ook aan de wieg van de milieu-

werkgroep op school, een werkgroep die werd 

opgericht door de toenemende belangstelling 

van leerlingen en die later door het leven ging 

als ‘Kruid’, maar die jammerlijk genoeg een 

stille dood is gestorven doordat de interesse 

bij leerlingen afnam ... De ecologische tuin, oor-

spronkelijk dubbel zo groot als nu, is ook één 

van de realisaties waarvan Geert een van de 

grondleggers is. In de eerste ontwikkeling was 

deze zone hooiland, beplant met bomen, maar 

voor een kunstproject van het vijfde jaar werd 

de vraag gesteld of er daar ook een put mocht 

gegraven worden door leerlingen. Die put werd 

dan, na het einde van het kunstproject, de uit-

eindelijke vijver. Een noodzakelijke uitbreiding 

van de fietsenstalling halveerde de ecologische 

tuin tot zijn huidige proporties. Ook voor het 

overgebleven stuk is het einde echter in zicht 

door de komst van een nieuwbouw. Geert uit 

dan ook de wens dat er in de nieuw aan te leg-

gen groenzone, die in de plaats van de huidige 

parking zal komen, toch ruimte wordt voorzien 

voor een nieuwe ecologische of educatieve 

tuin. Concrete plannen blijken hiervoor echter 

nog niet te zijn. De kostprijs van zo een tuin is 

in elk geval zeer laag, omdat de meeste planten 

van elders komen, maar tijdig beginnen aan de 

voorbereiding ervan is wel nodig om planten 

te enten, vijverwater over te plaatsen enz. Enkel 

de groei van bomen en struiken zal meer tijd 

vragen om opnieuw tot een volwaardige eco-

logische tuin te komen. Misschien is een beekje 

dat in de vijver of wadi (een overstromingszone) 

overloopt een mogelijkheid, een beekje dat ge-

voed wordt met regenwater van het dak? Een 

stille wenk naar ‘de plannenmakers’ ...?

De opstart en uitbouw van de STEM-werking 

is eveneens een van de realisaties waarin Geert 

zijn energie kwijt kon. Als lid van de PER heeft hij 

zijn aandeel gehad in het pedagogische beleid: 

de hervormingen rond de evaluatie, de vermin-

dering van het aantal proefwerken, de herzie-

ning van het aandeel van DW versus PW enz.

Wanneer we polsen naar opmerkelijke veran-

deringen in manier van lesgeven tijdens zijn 

onderwijsloopbaan, blijken volgens Geert de 

veranderingen wel in positieve zin geëvolu-

eerd te zijn. Leerlingen worden nu meer zelf 

aan het werk gezet, terwijl vroeger de leerkracht 

in hoofdzaak aan het woord was. De moderne 

technische middelen laten ook het snel verbete-

ren van opdrachten in de les toe. Visuele onder-

steuning is nu een zegen. Kaarten projecteren 

Vrijdag 31 januari 2020, de laatste officiële werkdag van Geert Verwilligen. Op een donkere decemberavond in 2019, ergens 
in de bossen van Stekene, vond bij een Belgische trappist zijn afscheidsinterview plaats ...

Afscheid van een man die het College ge’kruid’ heeft
Kristof Van Hove
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was vroeger niet vanzelfsprekend: dia’s zaten 

in een toestel met twee schuiven, waarbij de 

dia’s telkens manueel gewisseld moest worden 

tijdens de uitleg bij de andere dia. De overgang 

van overhead en diaprojector naar beamer en 

vervolgens naar een digitaal bord, maakt dat er 

nu efficiënter gewerkt wordt. Ondanks alle na-

druk die de afgelopen jaren op vaardigheden is 

gelegd, kregen leerlingen in de lessen natuur-

wetenschappen en aardrijkskunde steeds een 

stevige brok kennis mee en de practica gebeur-

den in functie van de kennis van het vak.

Op de wijziging naar een gemengd schoolpu-

bliek na, is er volgens Geert bij de leerlingenpo-

pulatie niets wezenlijks veranderd. Als een leer-

ling – gewild of ongewild – grappig uit de hoek 

kwam, of als hij bij een bepaalde omschrijving 

een tinteling in de ogen opmerkte bij enkelen, 

dan waren dat voor hem de leuke momenten, 

een bulderlach hoefde niet.

Waren er dan geen negatieve evoluties? Toch 

wel: de toegenomen administratie, ondanks aller-

lei beloftes van verscheidene Ministers van On-

derwijs. ‘Minder’ is hier gelijk aan ‘beter’, maar een 

klaagzang hoeft het hier nu ook niet te worden.

Zoals in elke job zijn er vreugdevolle momenten 

en triestige. Het feestjaar 2008 staat bij Geert 

met stip bovenaan bij de vreugdevolle mo-

menten. De sfeer, heel wat projecten die toen 

opgestart werden, de Slinger van Foucault, 

die heen en weer zwaaide in de Collegekerk 

boven een professioneel belichte, prachtige 

tekening van Patrick Braem (dankuwel!). Ook 

het Feestweekend blijft bij, evenals de uitstap-

pen voor leerlingen in het kader van ‘leren van 

oud-leerlingen’. Daartegenover staan de meest 

triestige momenten: het overlijden van collega’s 

in actieve dienst, of net met pensioen: Michel 

Vergauwen (31/12/1996), Patrick Meersschaert 

(18/12/2010), Jo Hermans (9/11/2011), Bernard 

Hellin (15/11/2011) en Nicole De Cnyf (4/12/2013). 

Het overlijden van Nicole kwam heel hard aan, 

omdat het totaal onverwacht was.

Iedereen kent Geert wel als een fervente fietser 

voor zijn woon-werkverplaatsingen, een be-

wuste keuze. Tot 2012 met een gewone fiets, 

maar daarna met een elektrisch model. Hij was 

één van de pioniers, omdat toen in hoofdzaak 

enkel ‘de derde leeftijd en Gilbert Cant’ elek-

trisch fietsten. Als we vragen naar het waarom 

van het fietsen: omdat dit het hoofd leegmaakt. 

Oortjes in met muziek is aan Geert niet besteed. 

Geef hem maar gewoon ‘de stilte’, en dan vooral 

’s avonds, om te ontsnappen aan de drukte. 

Uiteraard wel steeds met fietshelm! De ideale 

fietsroute loopt dan ook weg van het lawaai, is 

veilig en loopt bij voorkeur over grindwegen 

(als er tijd is) of asfalt (als het sneller moet gaan), 

maar zeker niet over klinkerondergrond. Omdat 

in de media op het moment van het interview 

de speedpedelecrijders omschreven werden als 

de nieuwe wielerterroristen, vroegen we ook 

aan Geert of hij dit op dezelfde manier ervaart: 

hij heeft alvast niet die indruk op zijn fietstraject, 

maar hij begrijpt wel dat een groot snelheids-

verschil in de spits tot frustratie kan leiden. 

Traditioneel wordt er bij een nakende pensione-

ring ook gepolst naar de toekomstplannen en 

naar wat er nog op de bucketlist staat. En zo ge-

schiedde ook: de concrete plannen omvatten o.a. 

meer tijd besteden aan de kleinkinderen, dus er 

zal al eens meer op Zuid-Italië gevlogen worden. 

De Italiaanse schoonfamilie heeft bij Geert ook 

de kijk op de dingen veranderd: de gastvrijheid is 

daar veel ruimer dan bij ons, zowel individueel als 

in de hele samenleving. Wellicht is dit een gevolg 

van een bevolking met veel emigranten: overal 

ter wereld vind je wel Italiaanse families terug. Ita-

liaanse families zijn ook zeer hecht. 

Maar ook dichter bij huis zal Natuurpunt een 

nog actiever lid te zien krijgen, vooral op het 

vlak van beheerwerken in natuurgebieden. Op 

dit moment is er privé nog een verbouwings-

project lopende waarbij een schuur bij de 

schoonmama wordt omgebouwd tot een vol-

waardige woning. Wie Geert na september 2020 

een bezoekje wil brengen, zal op een ander 

adres in Stekene moeten aanbellen. En verder, 

boeken lezen en herlezen, want de goesting is 

groot, de ogen zijn groter dan de buik.

En wat staat er dan op de bucketlist: geen el-

lenlange opsomming van wensen waarvan het 

merendeel toch niet gerealiseerd wordt, maar 

kort en bondig: reeds 25 jaar is er de wil om naar 

Patagonië (Zuid-Amerika) te gaan in december 

– januari – februari en stilaan komt de mogelijk-

heid dichterbij. Helga, de echtgenote van Geert, 

werkt nog enkele jaren, en dan ... eindelijk, want 

zij wil even graag naar ginder.

Geert, bedankt voor de jarenlange inzet als 

collega op school en als gedreven lesgever. 

Geniet volop van de nieuwe levensfase die nu 

aanbreekt. Altijd welkom op school voor een 

tas koffie, een kom soep, of voor hulp bij de 

aanleg van de (hopelijk) nieuwe ecologische 

tuin! #
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Een jaar later kwam Myriam bij toeval op Het 

College terecht. Ze was intussen getrouwd en 

verhuisd naar Sint-Niklaas en werd ook thuis op 

handen gedragen. Eind augustus belde de on-

der leerkrachten zeker nog gekende ‘Benny’ bij 

haar thuis aan om haar een job op Het College 

aan te bieden. Myriam kende enkel het college 

van Dendermonde, van ‘Hét College’, had ze 

nog nooit gehoord. Tot grote ergernis van Ben-

ny die in zijn ziel geraakt was. 

Voor Myriam was Het College een mastodont, 

waar om de haverklap de lessen onderbroken 

werden voor een culturele activiteit, een ware 

republiek waar de leerlingen kriskras door elkaar 

hun weg naar het klaslokaal vonden. Er werd 

enkel les gegeven als er anders niets te doen 

was. Het korps bestond uit 90 mannen, hooguit 

10 vrouwen en de faciliteiten waren nog niet 

aangepast aan een gemengd korps. Nooit zou-

den haar kinderen daar naar school gaan ... Over 

haar lijk!

De onderwijshervormingen – dat er nog vele 

zouden volgen, wist ze dan gelukkig nog niet – 

dwongen haar naar de Kasteelstraat. Ze gaf er 

Latijn in de verste uithoek van de school, he-

lemaal boven op de derde verdieping in een 

internaatskamer waar snel een bord was op-

gehangen en enkele tafels en stoelen waren 

neergezet. Voor hooguit vijf leerlingen, want 

meer geïnteresseerden in Latijn waren er niet. 

Wie er wel waren om haar te ondersteunen en 

op te vrolijken in deze penibele situatie, waren 

Herman Schack, Kris Soetens en Rik Verniers. 

Het zou het begin worden van een jarenlange, 

aangename verstandhouding. En gelukkig was 

er ook Daniël de Smet die er alles aan deed om 

Myriam op Het College te houden. Reaffecta-

tiebeslommeringen konden helaas niet verhin-

deren dat ze op een bepaald moment in drie 

scholen tegelijk les moest gaan geven. Van Eks-

aarde over Zele terug naar Sint-Niklaas. Gelukkig 

mocht ze van haar man, Luc, wel met de auto 

rijden. Pas toen Werner Stuyven met pensioen 

ging, kon ze opnieuw voltijds aan de slag op 

Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Net zoals Odysseus 

had ze tien jaar rondgezworven en gezocht 

naar het hogere geluk, les geven op Het Col-

lege. 

Memorabel waren de schoolreizen naar de  

Cévennes. Van bij het begin een zeer knap initi-

atief. Myriam leidde de keukenploeg om lekkere 

Vlaamse kost met een zuiders tintje te serveren. 

Het eerste jaar was het vooral kamperen en be-

helpen, slapen op een matras op de grond en 

van een deftige keuken was geen sprake. Kortom, 

het waren hilarische tijden. De omgang met de 

leerlingen was heel plezierig. Ze mochten tegen 

mevrouw Van Goethem zelfs ‘Myriam’ zeggen. 

Vanaf 1999 ging Myriam jaarlijks naar Kreta met 

het gezin. Het voelde werkelijk aan als thuis ko-

men. In Paleochora stonden amper tien huizen, 

het dorp was niet aangetast door toerisme, de 

bevolking was oud maar zeer gastvrij. Na enke-

le jaren kende ze de streek zo goed dat ze het 

heuse plan had opgevat om een B&B te begin-

nen. Ze had zelfs al een stuk grond op het oog. 

Wij zouden allemaal mogen komen. Nu is Kreta 

jammer genoeg écht overspoeld door toeristen. 

Misschien daarom dat Myriam en Luc nu ook 

wel al eens verdere oorden durven opzoeken: 

Madagascar, Bolivië, Argentinië ...

Het pensioen zal zeker geen absolute rust bren-

gen. Myriam zorgt niet alleen voor de kleinkin-

deren, haar sociale ingesteldheid en zorg voor 

alle kinderen heeft er intussen ook toe geleid 

dat ze al enige tijd Jasser, een Syrisch jongetje 

dat langs Turkije en Griekenland in Grembergen 

is aanbeland, onder haar vleugels genomen 

heeft om hem zo een kans in onze complexe 

en competitieve maatschappij te geven. En-

kele keren per week gaat ze langs om te helpen 

met het huiswerk, met Nederlands en zelfs met 

de rekenmachine ‘Myriam wiskunde’. Ze gaat 

ook mee naar het oudercontact om de ouders 

te ondersteunen. Verder is ze ook actief in de 

Tondeldoos, een vereniging voor kinderen in  

armoede, ontstaan in Grembergen.

We hopen je nog veel te zien, Myriam en 

om het met Horatius, Epodes 2,1 te zeggen: 

Beatus ille qui procul negotiis ... of beata illa 

quae in dit geval. Hou je ver van alle onder-

wijshervormingen, leerplannen, regels en 

nieuwe handboeken en geniet ten volle! #

Op 1 september 1980 vertrok Myriam Van Goethem naar Asse voor haar eerste 
werkopdracht; met de trein want haar ouders vonden het niet nodig om 
per auto te rijden. Ze gaf Grieks en Latijn in het vijfde jaar; de leerlingen waren 
nauwelijks jonger dan zijzelf; de sfeer was fantastisch en de mannen droegen 
haar op handen. Wat kan je je nog meer wensen?

Quo vadis Myriam?  
Een reis langs Asse, Kreta en Argentinië
Isabelle Snoeck
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LIEF EN LEED
zijn geboren
25.07.2019 ANNA, dochtertje van 

Dirk Thielemans (leerkracht) en Alison Luyten, 

kleine zus van Ward en Fik

12.09.2019 ROOS, dochtertje van Dorien 

Rotthier (leerkracht) en Brecht De Wilde

10.10.2019 NEL, dochtertje van Tinneke 

De Bock (leerkracht) en Jen Kegels (leerkracht ICT)

24.10.2019 BRISEÏS, dochtertje van Thalia 

Verbeken (leerkracht) en Loran Vincke, kleine zus 

van Birthe

22.12.2019 NOOR, dochtertje van Basma 

Ben Ayad (leerkracht) en Mohamed-Rida 

El Gharbaoui, kleine zus van Ines

zijn gehuwd
17.08.2019 Stefaan Van Hove (leerkracht) en 

Florence De Kimpe

25.09.2019 Marjolein Wauters (lerares) en 

Anouck Vosse

zijn overleden 
07.07.2019 mevrouw Gaby Tierens (1936) 

moeder van Hilde Van den Berghe (leerkracht) 

en oma van Hannelore Cornelis (leerkracht)

18.08.2019 mevrouw Mathea Leclair (1941) 

grootmoeder van Antje (6EMT)en Lukas(5LWIb)

De Mot

01.09.2019 de heer Jean-Louis Mulkens (1927) 

grootvader van Louis Catry (6WEWIa1)

Leentje 08.09.2019 mevrouw Leentje 

Hasenbroekx (1931) grootmoeder van Kaat 

de Jonge (5EWIb)

20.09.2019 mevrouw Els Verhoeven (1926) 

overgrootmoeder van Elise (1Ma) en Elena (1Me) 

De Decker

23.09.2019 mevrouw Sabine Vercauteren 

(1966) zus van Johan Vercauteren (directeur 

scholengemeenschap basisonderwijs)

26.09.2019 mevrouw Sabine Weyers (1957) 

stieftante van Charlotte Verdonck (4WSa)

28.09.2019 mevrouw Maria Van Riet (1935) 

grootmoeder Joke Blevi (6WEWIa2)

01.10.2019 de heer Georges Meiresonne (1938) 

stiefopa van Maïté Spildooren (4Lc)

08.10.2019 de heer Romain Du Tré (1941) 

grootvader van Esmee Du Tré (1Mc), Lander 

(5HW) en Lennert (1Me) Van Laere

10.10.2019 mevrouw Germaine Van Royen 

(1929) overgrootmoeder van Michiel (1Lb) en 

Pieter (3Lb) Windmolders

Gebroken wit
Pieter Van Rumst

Net zoals de meeste vrouwen die in het huwelijks-

bootje stappen, zal onze collega Marjolein Wauters 

ongetwijfeld veel tijd besteed hebben aan het zoe-

ken van de perfecte jurk en de bijpassende schoenen 

voor de mooiste dag van haar leven. Dat ze hierbij 

niet voor de klassieke witte jurk zou gaan, hadden we 

wel durven denken. 

Al haar vestimentaire plannen mochten echter in 

de vuilnisbak, want enkele dagen voor haar huwe-

lijk sloeg tijdens de sportdag van het vijfde jaar het 

noodlot toe ... Bij het springen van de klimmuur 

kwam ze ongelukkig neer op de grond met dit harde 

verdict als gevolg: enkel gebroken en meerdere we-

ken gips. 

Marjolein werd door de dokter verplicht te rusten. Ie-

dereen die Marjolein een beetje kent, weet dat dit voor 

haar alles behalve evident is. Onze bezige bij, spring in 

’t veld, hyperkineet ... die verplicht uren in de zetel of 

in bed moest blijven. Het moet voor haar niet gemak-

kelijk geweest zijn, al menen wij dat haar toekomstige 

partner, Anouck Vosse, minstens even hard afgezien 

heeft. Het moet een helse opdracht geweest zijn om 

Marjolein in die zetel te krijgen en haar gedurende zo’n 

lange periode rustig te houden. Van de ultieme relatie-

test gesproken! Hiernaast lijken alle temptationtesten 

en aanverwanten slechts klein bier.

Op 25 september trad Marjolein Wauters dus met 

been in het gips én op krukken in het huwelijk met 

Anouck Vosse. Het koppel maakte er ondanks het eu-

vel een schitterend moment van en alle aanwezigen 

konden zien en horen hoe de twee geliefden elkaar 

met stralende ogen het ja-woord gaven. # 

24.10.2019 mevrouw Maria De Maeyer 

(1924) grootmoeder van Flore De Backer 

(3WTa)

25.10.2019 de heer Roy De Bisschop (1979) 

nonkel van Karen Van Puymbrouck (6HW)

02.11.2019 mevrouw Rachel Geerts (1930) 

grootmoeder van Roan Tackaert (1Me)

05.11.2019 mevrouw Lisette Vereecken 

(1932) schoonmoeder van lerares Isabelle 

Snoeck en grootmoeder van oud-leerlingen 

Thibault (LWE2008), Guillaume (LMT2012), 

Charlotte (HW2014) en Manon (WEWI2019) 

Heyninck

08.11.2019 mevrouw Geertruda Reunis 

(1925) overgrootmoeder van Kiyan Wullaert 

(4ECb)

11.11.2019 mevrouw Tessa Suzanne Omer 

Slowack (1969) tante van Margaux Verhoeve 

(1Le)

14.11.2019 mevrouw Maria Georgette Van 

Dyck (1929) oma van Stef Moens (leerkracht)

16.11.2019 de heer Gaston Trommelmans 

(1925) schoonvader van Jeannine Van Hese 

(oud-leerkracht) en schoongrootvader 

Matthias Verougstraete (leerkracht)

18.11.2019 mevrouw Jenny Straetmans 

(1952) moeke van Milan (3HW) en Lars (1Mc) 

Pauwels

24.11.2019 de heer Leon Idougourram 

(1942) opa van Iris Suetens (4SPWb) 

25.11.2019 mevrouw Raymonda Smet 

(1925) oma van Tiny Torsy (pedagogisch 

directeur 1-2-3) en schoonoma van Pieter 

Van Rumst (leerkracht)

25.11.2019 de heer Mathieu Thielen (1928) 

grootvader van Matteo Thielen(1Lb)

28.11.2019 de heer Gerrit Pauwels (1947) 

grootvader van Caro Pauwels (6SPW) 

11.12.2019 meneer Roger De Paep (1946) 

grootvader van Louise (3SPWa) en Emma 

(6WEWIa2) Lannoey

16.12.2019 de heer Guy Fosté-

Montgomery (1954) papa van Margot Fosté 

(5HW)

29.12.2019 de heer Donat Picavet (1943) 

grootvader van Jef (3WSb) en Klara (3ECa) 

Robbrecht

30.12.2019 mevrouw Simone Slaets (1942) 

oma van Thibault Huys (5MWE)

03.01.2020 mevrouw Adrienne Steeman 

(1919) overgrootmoeder van Axelle 

Verschaffelt (5SPW)

29.01.2020 de heer Jules Lambrecht (1921) 

grootvader van Mads Vereecke (1Mb)
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Naar jaarlijkse traditie werd er ook in 2019 massaal bezonnen, solidair gehandeld, te vroeg opgestaan en gebeden: 
de abdijdagen waren nog maar eens een schot in de roos. Van donderdagnamiddag 3 oktober tot zaterdagmiddag 
5 oktober verbleven maar liefst vierenvijftig zesdejaars in één van de drie abdijen: hetzij in Brecht, hetzij in Orval, hetzij in 
Chevetogne. En het is nog niet gedaan: in februari trekt een tweede groep van eenendertig leerlingen ofwel naar Berkel-
Enschot in Nederland, ofwel naar Chevetogne. Hier volgen twee getuigenissen van leerlingen die zich aan deze niet-
alledaagse activiteit waagden.

Zelfreflectie in een abdij: ’t is eens wat anders!
Jin Marsé 6LMT

Orval
Lisa Steenssens 6LWIa 

Begin oktober gingen we op abdijdagen naar 

de ‘Abdij Notre-Dame d’Orval’. Eerst twijfelde ik 

een beetje of ik wel mee wilde gaan, want een 

hele tijd stil zijn en bidden is eigenlijk niets voor 

mij. Samen met mijn vrienden ging ik toch de 

uitdaging aan en achteraf beschouwd was het 

een enorm leerrijke en interessante ervaring!

Donderdagnamiddag kwamen we na een lange 

busrit aan in de abdij van Orval. Nadat we onze 

spullen in de chalet naast de abdij hadden ge-

plaatst, konden we onze eerste misviering al 

bijwonen. Dit was het vespergebed. Het vond 

plaats in de kerk samen met alle monniken van 

de abdij. Na de viering keerden we terug naar 

de chalet en genoten we van een lekkere, ve-

getarische maaltijd; gedurende deze dagen 

hadden we af en toe momenten waarop we stil 

moesten zijn: dit was ook vaak het geval tijdens 

het eten. Bij de ene lukte dat zwijgen al wat 

beter dan bij de andere ... Hierna gingen we te-

rug naar de abdij voor de laatste – en naar mijn 

mening ook de mooiste – viering. Dit was het 

avondgebed waarbij er veel gezongen en gebe-

den werd. Na het gebed trokken we – weliswaar 

in het donker – nog eens rond op het domein 

en was het tijd voor een momentje van bezin-

ning in de ruïnes van de vorige abdij. Met rusti-

ge gitaarmuziek op de achtergrond zochten we 

het antwoord op drie levensvragen. We keerden 

terug naar de chalet, dronken nog een theetje 

en gingen slapen, want de volgende dag moes-

ten we om 04:30u opstaan voor de dienst van 

05:00u!

Hoewel dat vroeg opstaan een beetje tegenviel, 

was het toch écht de moeite waard om de met-

ten, de vroege dienst, een keer mee te maken. 

Daarna werden we beloond met heel erg lekke-

re pannenkoeken die onze medeleerlingen zelf 

hadden gemaakt. Na het ontbijt en de lauden 

trokken we onze bottines aan voor een stevige 

bezinningswandeling doorheen de streek rond 

Florenville. Een tussenstop in een gezellig ca-

feetje bracht ons voor de eerste keer in contact 

met het bier van Orval. Later die dag, voor het 

vespergebed, kwam een monnik op bezoek in 

onze chalet. Hij vertelde interessante dingen en 

sprak bijvoorbeeld over het moment waarop hij 

beslist had om in te treden in de abdij en dat hij 

daarvoor aan het conservatorium studeerde. Na 

deze leerrijke ontmoeting gingen we naar het 

vespergebed en aansluitend daarop genoten 

we weer van het lekkere avondmaal. Aangezien 

de laatste avond al was aangebroken, werd er 

een ‘Orval-feestje’ georganiseerd in onze chalet 

met lekkere Orval-kaas en Orval-bier. We zaten 

gezellig op matjes in een kring met kaarsjes en 

wat hapjes. Op de laatste dag van ons verblijf 

gingen we nog eens langs alle mooie plekjes 

van de abdij en bezochten we ook de souvenir-

shop. Voorraden Orval-bier en Orval-kaas wer-

den massaal ingeslagen. 

Om dit avontuur vol stiltemomenten, meditaties 

en vriendschap af te sluiten, gingen we zater-

dagmiddag naar een brasserie in de buurt en 

genoten we van een lekkere maaltijd voordat 

we weer huiswaarts trokken met de bus. #
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Chevetogne
Charlotte Vueghs 6MWE

Op donderdag om 13 uur vertrokken we op 

school, gelukkig moesten we dus niet vroeg 

opstaan om naar de abdij te rijden en hadden 

we in de voormiddag gewoon les. Eenmaal in 

de Ardennen aangekomen, stopte onze bus aan 

een wandelpad en moesten wij nog een uurtje 

stappen naar de abdij, omdat het anders een té 

grote omweg zou worden voor de bus. De wan-

deling zelf viel gelukkig heel erg mee en we kre-

gen er halverwege zelfs nog gezelschap bij in 

de vorm van een hond van een van de boeren 

die in de streek woonde. De hond hebben we 

meerdere malen moeten terugbrengen, maar 

gelukkig verliep de wandeling voor de rest erg 

vlot. 

Eens aangekomen in de abdij, moesten de meis-

jes buiten even wachten zodat de monniken 

de jongens naar hun kamers konden brengen, 

want wij mochten niet binnen in dat deel van 

de abdij. Toen de jongens hun kamers verdeeld 

hadden, kwamen de leerkrachten terug om ons 

naar onze logeerplek te leiden. Deze lag on-

geveer 500 meter van de abdij af; het was een 

eenvoudige chalet waar ook nog andere gasten 

verbleven. De kamers waren sober, maar ge-

zellig en de meeste leerlingen lagen per twee 

op één kamer. Ook was er een gemeenschap-

pelijke doucheruimte en een eetzaal voor het 

ontbijt. Veel tijd om uit te pakken hadden we 

echter niet, want we moesten al meteen naar 

een misviering. Deze was volledig in het Latijn 

en tot mijn verbazing ook erg kort. Na de mis 

was het al meteen tijd voor het avondeten dat 

werd aangekondigd door een pater die met 

een bel door heel de abdij rondging. De meis-

jes mochten in tegenstelling tot de jongens 

niet samen met de paters eten, maar moesten 

tijdens de maaltijden in een aparte ruimte gaan 

zitten. Vóór het eten werd er kort gebeden en 

daarna kon het avondeten (in stilte!) beginnen. 

In het begin was dit wat ongemakkelijk, maar 

uiteindelijk werd je die stilte wel gewoon. Het 

eten zelf was eenvoudig, maar lekker. Nadat de 

maaltijd heel erg snel voorbij was, aangezien de 

paters erg snel aten, moesten we zelf de afwas 

doen met de andere gasten. Dit was dan ook 

het uitgelezen moment om elkaar wat (beter) 

te leren kennen en wat meer te weten te komen 

over de abdij.

Na het eten was het tijd voor een andere mis: 

deze keer was het een Orthodoxe mis en hier-

van waren de meeste leerlingen erg onder de 

indruk, aangezien deze volledig in het donker 

werd gehouden (en in het Russisch), maar het 

waren vooral de gezangen die écht indrukwek-

kend waren. Ik denk dat deze dienst mij het 

langste zal bijblijven van de hele abdijdagen. 

Na deze mis gingen we met de gehele groep 

en twee paters naar de kelder en daar kregen 

we de gelegenheid de rest van de avond naar 

vrije keuze te spenderen. We mochten ook zelf 

kiezen wanneer we wilden gaan slapen, maar 

er werd wel gewaarschuwd dat we om 6u zou-

den moeten opstaan (wat nog erg meeviel te-

genover andere abdijen). Tijdens deze vrije tijd 

hebben de paters veel van onze vragen beant-

woord en hebben we zelfs een rondleiding ge-

kregen in het atelier van een van hen, waar ico-

nen geschilderd worden.

De volgende ochtend begon meteen met een 

Latijnse mis die al wat langer duurde dan de 

vorige en ik was zéker niet de enige die dat 

vond: ik heb zelfs een pater zien slapen in die 

mis! Na de mis hadden we een uurtje vrij en de 

meesten hebben dan vlug iets gegeten en zijn 

daarna terug gaan slapen. Daarna kregen we 

een rondleiding door het kerkhof van de abdij. 

Hierna was het tijd voor nog een mis: het was 

alweer een Orthodoxe mis en alweer maakte 

deze veel indruk – om niet te zeggen, evenveel 

indruk.

Na het middageten werden we aan het werk 

gezet: we moesten het hout uit de kelders ha-

len, zodat het later opgestookt kon worden. Na 

veel gesleep en enkele blauwe plekken, was 

het tijd voor een rondleiding door de wierook-

makerij van de abdij waar ons ook werd uitge-

legd hoe de wierook gemaakt wordt en hoe 

de paters op dit proces waren gekomen. Ook 

kwamen we erachter dat pater zijn niet meteen 

betekent dat je voor de rest van je leven in een 

abdij zit, want er zijn er die lezingen geven over 

de hele wereld! Na deze rondleiding was het 

weer tijd voor een Latijnse mis en later op de 

avond voor een Orthodoxe; deze laatste was erg 

bijzonder, aangezien we op het einde van de 

mis samen met de paters in het midden van de 

kerk zijn gaan knielen ter afsluiting van de mis. 

De sfeer die er toen hing was echt onbeschrijfe-

lijk. Na deze mis zijn er zelfs nog paters naar ons 

gekomen om te zeggen dat ze dat erg waar-

deerden en dat ze dat nog niet veel hadden 

meegemaakt. Ook deze avond hadden we weer 

vrij en toen hebben we de kans gegrepen om 

het leven in de abdij wat beter te leren kennen.

Zaterdagochtend zag er hetzelfde uit als de vo-

rige ochtend; net voor ons vertrek hebben we 

nog samen met één van de paters een geurtest 

afgelegd en mochten we nog even rondlopen 

in het winkeltje van de abdij. Toen was het he-

laas al tijd om terug naar huis te gaan. Ik vond 

deze abdijdagen echt een geweldige ervaring 

en zou het zo opnieuw doen: je leert de wereld 

van de paters écht kennen en het is uiteraard 

ook een gezellige uitstap met je vrienden én 

zelfs de missen waren verre van saai! Een abso-

lute aanrader! Wanneer je de kans krijgt om te 

gaan: ga! #
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Dag Guillaume, vanuit de redactie hebben we vernomen dat je zeer straffe 

prestaties hebt geleverd op vlak van wetenschappen. Op 19 oktober heb 

je namelijk deelgenomen aan de nationale selectieproef voor de Europese 

wetenschapsolympiade. Hoe blik je terug op deze ervaring? 

Het was best een stresserend moment; er hing immers veel van af. Achter-

af gezien was het wel leuk om proefjes te doen en ik denk dat ik er ook uit 

geleerd heb. De begeleiders ter plaatse waren bovendien heel vriendelijk 

en gaven trouwens veel uitleg. Het examen, bestaande uit een theoretisch 

en praktisch gedeelte, was vrij moeilijk. Omdat het op zo’n hoog niveau 

was, denk ik dat veel deelnemers minder zullen gescoord hebben. Op zich 

is die moeilijkheidsgraad wel nodig als je de lijn wil trekken tussen de goe-

de deelnemers en de allerbesten. 

De proef bestond dus uit twee gedeeltes?

Ja, de proef duurde een hele dag. In de voormiddag moesten we een 

theoretisch examen afleggen. We kregen anderhalf uur de tijd om dertig 

vragen op te lossen, meer bepaald tien vragen voor elk deelvak. Sommige 

vragen waren gemakkelijk, andere dan weer heel moeilijk. Dit gedeelte is 

bij mij zeer goed verlopen. In de namiddag hadden we een praktisch exa-

men over biologie, chemie en fysica. Toen we aan de slag moesten gaan, 

kregen we een opdrachtenbundel waarin de uitleg stond die noodzakelijk 

was om de proefjes tot een goed eind te brengen. Zowel de bekomen re-

sultaten als de uitvoering werden beoordeeld op punten. 

Wat heb je gedaan om je voor te bereiden op de proef?

Ik heb met meneer Van Meir tijdens de middagpauze afgesproken. Hij 

heeft me uitleg gegeven over ongeziene onderdelen. Achteraf gezien was 

de uitleg zeer handig, maar op een aantal vlakken was de bijkomende info 

ook niet echt noodzakelijk. Voor de rest heb ik zelf niet echt veel voorbe-

reid. Misschien was het wel nuttig geweest om de geziene formules van 

fysica te herhalen, maar eigenlijk liep het wel vlot.

Om deel te nemen aan de proef moest je eerst hoog scoren in de JON. 

Hoeveel heb je in de eerste en tweede ronde gescoord?

In de eerste ronde heb ik een resultaat behaald van 89% (cesuur: 69%) en 

in de tweede ronde 87% (cesuur: 75%). Uiteindelijk heb ik op de selectie-

proef een resultaat van 83% gescoord. 

De resultaten van de selectieproef zijn dus bekend.  

Wat verwacht je nu van Tsjechië?

Ik ben heel benieuwd naar dit land! Eigenlijk weet ik niet goed wat ik moet 

verwachten, want er is ons op dit moment nog niet veel meegedeeld door 

de organisatie. De informatie volgt binnenkort. Ik hoop dat het leuk gaat 

worden: het is een weekje weg van school met mensen die je dan goed 

gaat leren kennen. Ik hoop natuurlijk ook dat ik veel zal bijleren over de 

vakken die aan bod zullen komen.

Wanneer precies vertrek je naar daar?

De olympiade vindt plaats van zondag 10 tot zaterdag 16 mei 2020. Deze 

valt dus midden in de schooltijd en eigenlijk ook al dicht tegen de exa-

menperiode. 

Denk je dat leerlingen uit de niet-wetenschappen ook een kans 

maken op een ticket naar de finale?

Om eerlijk te zijn: veel mensen met wie ik gesproken heb, volgden geen 

wetenschappen. Er waren meer of evenveel mensen uit niet-wetenschap-

pelijke richtingen als uit de wetenschappelijke zelf. Wat de twee andere fi-

nalisten precies studeren, weet ik eigenlijk niet.

Guillaume Smet uit 5WEWIb heeft de eer ons land te 
verdedigen op de Europese wetenschapsolympiade in 
Tsjechië. Zijn knalprestatie op de JON vorig schooljaar, 
waar hij een gouden medaille veroverde, baande een weg 
naar de selectieproef voor de EUSO. Ook daar was geen 
vraag hem te lastig!

Bolleboos uit onze rangen naar Tsjechië!
Door Xhoana Memçaj 5GWIb
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Vind je dat de school meer aandacht moet 

besteden aan wetenschappen in niet- 

wetenschappelijke richtingen of moet de 

keuze volgens jou bij de leerling zelf liggen 

om zich te verdiepen in deze materie?

Aangezien de leerlingen zelf niet kiezen voor 

een wetenschappelijke richting, zullen ze waar-

schijnlijk minder geïnteresseerd zijn in de leer-

stof. Ik denk dus dat de school daaraan niet 

meer aandacht moet besteden. Wél vind ik dat 

ze meer aandacht moet vestigen op de olym-

piade zelf, zelfs in de niet-wetenschappen. Ook 

leerlingen uit andere richtingen maken écht 

kans om ver te geraken. Interesse is het sleutel-

woord.

Deel je de olympische gedachte dat 

deelnemen belangrijker is dan winnen?

Jazeker! Ook al win je niet, toch leer je zeer veel 

bij. Ik denk bovendien dat de mensen die niet 

verkozen zijn tot finalist bij de selectieproef toch 

een fijne dag achter de rug hadden. 

Ook in de wiskunde schitter je! Zo stootte 

je vorig schooljaar door naar de finale van 

de JWO in Heverlee. Hoe verliep je parcours 

daar?

De eerste en tweede ronde vond ik relatief ge-

makkelijk. De derde ronde daarentegen was van 

een heel ander kaliber. Deze ronde was plots 

veel moeilijker: i.p.v. meerkeuzevragen, werden 

er mij open vragen voorgeschoteld. Ik vond dit 

echt behoorlijk moeilijk. Volgens mij had ik net 

de helft van de punten op deze ronde.

Dat neemt de glans van je prestatie 

natuurlijk niet weg. Even terug naar de 

wetenschappen. Je zegt dat interesse hét 

codewoord is. Hoe is de liefde bij jou dan 

precies gegroeid?

Dat weet ik niet volledig. Ik ben wel nieuwsgie-

rig en ik vraag me af hoe dingen in zijn werk 

gaan. Hieruit zal de interesse dan wel voortge-

vloeid zijn. Bovendien lees ik veel, waaronder 

wetenschapsboeken en -magazines. Dit zorgde 

ervoor dat ik nog meer geïnteresseerd ben ge-

raakt in dit onderwerp. De verklaringen die de 

wetenschap levert op vragen omtrent hoe din-

gen werken, is volgens mij het mooie aan deze 

kunde. 

Wat is een wijze les op vlak van wedstrijden 

die je met ons kan delen?

Als je denkt dat je het leuk gaat vinden, dan 

moet je er gewoon voor gaan! Veel mensen 

presteren uiteindelijk ook beter dan dat ze van 

zichzelf zouden verwachten. Voor de JON waren 

er maar vier deelnemers hier op school; dat vind 

ik maar weinig. Ik geloof dat we als school hierin 

kunnen groeien. Hopelijk zullen er volgend jaar, 

of dit jaar al meer leerlingen deelnemen aan 

deze wedstrijd.

Dank je wel, Guillaume, dat je tijd hebt 

willen vrijmaken. We wensen jou nog veel 

succes met de wedstrijd en natuurlijk ook 

met je wetenschappelijke (en wiskundige) 

ambities! We volgen je prestaties in elk 

geval in ons tweede nummer. #

INFODAGEN 2020
Maak kennis met alle KU Leuven-opleidingen 

op 10 locaties in Vlaanderen.

www.kuleuven.be/infomomenten
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Meneer van Looy en ik zijn het voorbije semes-

ter enkele keren samengekomen om het Ic Hou 

archief een grondige beurt te geven. Dit was 

een zeer boeiende ervaring, al is het werk nog 

lang niet voltooid.

Onze eerste afspraak vond plaats in het bureau 

van meneer Balthau, dat zich bevindt naast de 

drukkerij. Dit voelde als een zeer exclusieve er-

varing voor een leerling. Ook was ik daar nog 

nooit geweest. Op het bureau bevonden zich 

grote stapels met behoorlijk willekeurig geor-

dende, oude Ic Hou edities. Onze taak was om 

deze te sorteren door van elke editie vijf exem-

plaren te verzamelen en in dozen op te bergen. 

Dit verliep redelijk vlot en het was zeer interes-

sant om voorbije edities te bekijken, zeker de 

eerste. Ze geven een beeld over het verleden 

van SJKS en tonen dus ook aan hoe onze school 

is geëvolueerd. We vonden lang niet van elke 

editie vijf exemplaren en noteerden welke er 

ontbraken. Van ongeveer de helft van de num-

mers vonden we slechts één exemplaar.

Een tweede keer kwamen we samen op het 

bureau van mevrouw van Lemmens. Daar lag 

in een kast immers ook nog een hele verzame-

ling exemplaren, waar zich volgens wat gezegd 

werd minstens één volledige reeks in zou bevin-

den. We ordenden de exemplaren en hielden er 

één bij per editie. Er waren wel drie nummers 

die we niet leken terug te vinden. Op deze drie 

nummers na, bevindt zich dus één volledige 

collectie van Ic Hou in het bureau van mevrouw 

Van Lemmens. De overblijvende exemplaren 

verhuisden we naar het archief. Ondertussen 

vonden we in ‘de archiefgang’, waar de examens 

bijgehouden worden, ook nog één kast met 

soms twintig of dertig exemplaren van num-

mers van lang geleden. 

Voorlopig slaagden we er nog niet om de over-

tollige exemplaren uit het bureau van mevrouw 

Van Lemmens en de exemplaren uit het exa-

menarchief te bekijken. In het tweede semester 

willen we proberen om hiermee onze eerder 

genoemde archiefdozen aan te vullen tot vijf. 

Als we daarna nog in staat zijn om volledige 

reeksen van Ic Hou samen te stellen, willen we 

proberen om twee series daarvan te stockeren 

in het OLC, zodat we naast een archief om alles 

veilig te bewaren ook een archief hebben, dat 

gemakkelijk geconsulteerd kan worden door 

leerlingen.

Het viel me op dat Ic Hou al zeer lang bestaat 

en veel veranderingen heeft gekend. Zo werd 

het boekje vroeger bijvoorbeeld gedrukt op A5-

formaat. Het verschijnt nog geen vijftien jaar in 

kleur en de bijdragen van leerlingen zijn de laat-

ste tien jaar veel uitvoeriger geworden. Ic Hou 

kent dus al een lange geschiedenis, die zeker 

met grote zorg bewaard moet worden. #

Een dag rond 
de Tweede 
Wereldoorlog
Mara Claes 6LMT

Adres Onbekend – 
Breendonk

In de week voor de herfstvakantie stond er 

voor de zesdejaars één dag volledig in het 

teken van de Tweede Wereldoorlog. We be-

gonnen met een quiz over de belangrijkste 

feiten in de aanloop naar en tijdens WOII. 

Deze werd gepresenteerd door twee gere-

nommeerde acteurs: Wim Stevens en Erik 

Burke. Zij toeren namelijk door heel Vlaan-

deren om deze educatieve workshop te 

geven aan leerlingen van de derde graad. 

De antwoorden op de vragen van de quiz 

werden steeds aangevuld met extra infor-

matie en indien mogelijk gelinkt aan de 

actualiteit. 

Daarna keken we naar het toneelstuk ‘Adres 

Onbekend’, gebaseerd op het gelijknamige 

boek van Kathrine Kressmann Taylor en ge-

speeld door de twee hiervoor genoemde 

acteurs. Het is een aangrijpend verhaal met 

een fatale afloop over twee vrienden, een 

joodse Amerikaan en een Duitser, die door 

de oorlog steeds verder uit elkaar groeien.

In de namiddag brachten we een bezoek 

aan het Fort van Breendonk, waar de gru-

welijke geschiedenis van deze plaats voor 

ons uit de doeken gedaan werd. In de fol-

terkamer kregen velen het benauwd en de 

echo die door de gangen galmde, maakte 

een beangstigende indruk. Doordat alles 

nog zo realistisch leek, konden we ons am-

per voorstellen hoe vreselijk het geweest 

moest zijn om daar gevangen te zitten. Het 

was een enorm leerrijke dag en velen onder 

ons zijn vastbesloten om nog eens terug te 

keren naar Breendonk om het verhaal niet 

te vergeten. #
>>>

Het Ic Hou 
archief

Jerry Zhu 5EWIb

Een drietal jaren geleden besloot de 
redactie van Ic Hou jongeren een 
eigen archief op te richten. 
Sindsdien worden in lokaal K 106 
van elk nummer (vanaf de start van 
de jongerenredactie) drie 
exemplaren bijgehouden. Verder 
worden daar ook alle nummers 
bijgehouden op USB-stick. 
Daarnaast bestaat er nog een 
digitaal archief van ons magazine op 
One Drive. Het algemene archief van 
Ic Hou, dat bestaat sinds 1955, was 
na meerdere verhuisbeurten echter 
dringend aan onderhoud toe. 
Hieronder een verhaal over wat 
waar terug te vinden is.
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Vormstudie 
mevrouw Van Caekenberghe
Deze module is ideaal voor leerlingen die cre-

atief, handig en origineel zijn. Tijdens deze 

semestermodule leren leerlingen hoe ze met 

maquettemateriaal een driedimensionale con-

structie maken. Deze mag volledig gewijd 

zijn aan hun eigen fantasie en ideeën en ook 

schoonheid, detail en oog voor afwerking spe-

len een belangrijke rol. Bijkomende doelen van 

deze module zijn dan ook jezelf uitdagen, dur-

ven proberen en er uiteraard iets moois van ma-

ken. Met deze module probeert de leerkracht 

iets aan te bieden dat je niet op een gewone 

schooldag meemaakt en dat het creatief den-

ken terug op scherp zet. 

Schilderkunst 
mevrouw Van Caekenberghe
Schilderkunst spreekt voor zich, maar toch be-

staat deze semestermodule niet gewoon uit 

wat verf op een doek aanbrengen. De leerlin-

gen leren hierbij om zichzelf uit te drukken op 

een doek en dit door te werken met verschillen-

de technieken en stijlen. Als ze hun onderwerp 

hebben gekozen, kunnen ze aan de slag op één 

of meerdere doeken van allerlei groottes. Rich-

tinggevende vragen daarbij zijn: “Hoe steek ik 

mijn eigen persoonlijkheid in dit werk?”, “Hoe 

zorg ik dat het publiek geboeid geraakt door mij 

werk?” en “Wanneer is mijn werk ‘af’?”.

Stof om over na te denken 
Joke De Lille
We beginnen dit project dat een semester 

duurt met het bestuderen van een eenvoudige 

‘tote bag’. We ontleden het patroon en krijgen 

inzicht in de opbouw ervan. We bespreken de 

soorten stoffen die hiervoor het best gebruikt 

worden en werken deze stoffenstudie beknopt 

uit in onze portfolio. Dankzij een eenvoudige 

vormenstudie, leren we het patroon aanpas-

sen aan onze eigen noden en tekenen we de 

aparte delen uit in ons portfolio. We graderen 

de patroondelen naar het juiste formaat op pa-

troonpapier en berekenen de hoeveelheid be-

nodigde stof. Stap voor stap naaien we de tas 

zelf in elkaar, totdat we een afgewerkt product 

bekomen. Op deze manier leren we via trial and 

error werken met een naaimachine. De verschil-

lende onderdelen en functies van de machine 

worden uiteraard besproken in de les.

Mindful movement  
into relaxation 
mevrouw Dekeyser 
Een actieve semestermodule die aan te raden 

is voor leerlingen die graag wat meer willen be-

wegen, eens iets totaal anders willen doen, wil-

len leren ontspannen en die het niet erg vinden 

om een uitgebreidere Engelse woordenschat 

te krijgen. Tijdens deze module, die volledig in 

het Engels wordt gegeven, maak je als leerling 

kennis met verschillende bewegings-en relaxa-

tietechnieken met als uitgangspunt Nia. Dit be-

staat uit een combinatie van dans, krijgskunsten 

en helende kunsten, zoals yoga. Op het einde 

van deze module heb je je eigen kracht (her)

ontdekt, jezelf leren verdedigen en je soepel-

heid en balans verbeterd. 

Ook dit schooljaar worden in de derde graad om de twee weken twee uurtjes uitgetrokken voor het vak ‘Vrije Ruimte’. 
Omdat de school het niet alleen belangrijk vindt te voldoen aan de voorschriften van het leerplan en de ‘schoolse’ vakken 
en activiteiten aan te bieden, zijn bijna alle modules eerder ‘niet-schools’: Spaans, Scandinavistiek en yoga zijn intussen al 
vaste waarden en kennen telkens weer een groot succes. Dit schooljaar zijn er echter nóg zes nieuwe modules bijgekomen, 
wat maakt dat de leerlingen van het vijfde en zesde kunnen kiezen tussen maar liefst achttien modules! Maak kennis met 
de nieuwkomers.

Nieuwe modules binnen Vrije Ruimte:  
breder aanbod biedt meer kwaliteit

Jin Marsé 6LMT, Febe de Smaele 6MWE, Nikolaas van Parijs 6WEWIa2
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Humane Dag
Jin Marsé 6LMT, Febe de Smaele 6MWE, Nikolaas van Parijs 6WEWIa2

Donderdag 26 september stapten vier klassen 

uit de Humane Wetenschappen op de trein naar 

Gent. Ieder jaar vertrekken ze hierheen om de 

verschillende aspecten van hun richting grondi-

ger te verkennen tijdens de Humane Dag. 

Voor de derdejaars stond als eerste activiteit een 

rondleiding in de stad Gent op het programma, 

hierbij leerden ze heel wat over de Gentse ge-

schiedenis. Ze maakten o.a. kennis met de ver-

halen over de medicijnvrouwen, de zogenaam-

de ‘heksen’ en kregen veel te horen over de 

heksenjachten. Na deze rondleiding brachten ze 

een bezoekje aan het Designmuseum. Hier kon-

den de leerlingen een omvangrijke collectie aan 

Belgisch en internationaal design bewonderen. 

De collectie bevatte o.a. vele ontwerpen van 

Henry van de Velde. ‘s Middags kregen de leer-

lingen de kans om Gent te verkennen. 

 

Het vierde jaar begon met een kleine rondlei-

ding doorheen het Guislainmuseum dat ze in 

het vijfde jaar uitgebreider zullen bezoeken. Ze 

kregen te zien in welke omstandigheden pa-

tiënten moesten verblijven in het verleden. Na 

deze korte rondleiding vertrokken ze naar het 

daklozencentrum, hier kregen ze niet alleen in-

formatie over de werking en de geschiedenis 

van het centrum, maar ook over welke noden 

het centrum bevredigt voor mensen in armoe-

de. Hierdoor kregen de leerlingen inzicht in dit 

harde leven. Tijdens de middag vertoefden de 

vierdejaars in een sociaal restaurant in de Ra-

botwijk. Tot slot was er een wandeling begeleid 

door Turkse gastarbeiders. 

Zoals reeds gezegd, stond het Guislainmuseum 

op de planning voor het vijfde jaar. Deze uitstap 

stond in functie van gedragswetenschappen. In 

het museum kwamen de vijfdejaars in contact 

met de geschiedenis en de ontwikkeling van 

psychologie. Aan het einde van de rondleiding 

konden ze ook nog een interessante kunstcol-

lectie bewonderen. Na de voormiddag gespen-

deerd te hebben in het museum, trokken de 

vijfdejaars in de namiddag de stad in voor een 

filosofische wandeling. Tijdens deze wandeling 

ontvingen ze vragen die ze aan de hand 

van gebouwen en voorwerpen in de stad 

konden beantwoorden. Later kregen ze de 

kans om op op hun eigen tempo de stad te 

verkennen. Wie echter het Lam Gods van 

de gebroeders van Eyck in de Sint-Baafska-

thedraal wou bezichtigen, kon tijdens zijn/

haar vrije tijd meegaan met de leerkrach-

ten. 

Een echte rechtszaak bijwonen en een 

rondleiding van een advocaat, dat stond op 

de planning voor 6HW. Zij werden ‘s och-

tends namelijk verwacht in de rechtbank 

van Gent. Deze uitstap sloot aan bij het vak 

cultuurwetenschappen. De middagpauze 

spendeerden ze in een buurtcafé om ver-

volgens in de namiddag het Designmuse-

um te bezoeken.

‘s Avonds aten alle groepen klasoverstij-

gend in een Turks restaurant. De verschil-

lende jaren vermengden zich door niet 

per klas, maar wel per gerecht aan tafel te 

schuiven. Deze ervaring zorgde voor on-

derling contact tussen de verschillende hu-

mane klassen. Over het algemeen werd de 

uitstap door de klassen als zeer interessant 

ervaren! Een dag om nooit te vergeten! #

Bierbrouwen 
meneer Ongena  
Een royaal schuimende pint parelend gerstenat, 

daar komt heel wat bij kijken. Bier is het resul-

taat van een procedé waar nogal wat chemie 

aan te pas komt en dat een grondige kennis van 

ingrediënten en materieel vergt. Verder is een 

zekere notie van de historiek van verschillende 

biertypes niet onbelangrijk. Met al deze inzich-

ten in het achterhoofd gaan we aan de slag om 

ons eigen bier te brouwen. Omdat bier al vele 

eeuwen lang een bijzonder rijk geschakeerd on-

derdeel is van onze cultuur, is het erg boeiend 

om mee aan de slag te gaan. De cursus lijkt me 

dan ook vooral geschikt voor wie zich oprecht 

wil verdiepen in onze biercultuur – wie rekent 

op een ‘zuipcursus’ moet ik dus ontgoochelen. 

Tijdens de lessen krijgen de leerlingen de ba-

siskennis en -vaardigheden onder de knie om 

een fatsoenlijk bier te brouwen. Zijn ze na zeven 

sessies dan volleerde brouwers? Neen, natuur-

lijk niet. Ze zullen nog vaak achter de brouwke-

tel moeten gaan staan om te ondervinden wat 

werkt en wat niet.

Passiefhuis  
meneer Van Meir
Een passiefhuis is een woning die zo min moge-

lijk extra energie nodig heeft. Wetenschappers 

willen woningen onafhankelijk maken van de 

energiebronnen die we vandaag de dag uitput-

ten om onze levensstijl vol te houden. Er bestaan 

verschillende soorten hernieuwbare energie die 

worden toegepast in deze huizen, bijvoorbeeld: 

zonnepanelen, zonnecollectoren, geothermie, 

etc. Dit is een zéér interessante semestermodule 

voor toekomstige architecten en ingenieurs!

Febe De Vuyst 5HW m.m.v Zeta Bombeke 
3HW, Helena Van Berlo i Bretones 3HW, Sania 
Dalouh 4HW en Jekatjerina Nossatch 6HW
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Prikbord
Samengesteld door Myra Van Emelen 5GL
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Vooraleer ik je meeneem doorheen deze reis, 

wil ik je wat meer informatie geven over The 

Spring Common Academy. Op deze school voor 

bijzonder onderwijs zitten kinderen en jongeren 

van 3 tot 19 jaar; zij hebben speciale noden en 

hebben extra zorg nodig. Deze noden zijn heel 

divers, want een persoon met autisme heeft na-

tuurlijk andere behoeften dan iemand met een 

visuele beperking. 

Dinsdag 5 november 2019 
Gepakt en gezakt verzamelden we vroeg in de 

ochtend aan het station van Sint-Niklaas om 

van daaruit aan onze lange reis naar Hunting-

don, waar de school zich bevindt, te beginnen. 

In Brussel namen we de Eurostar naar Londen. 

We hadden het geluk dat de tijd een uur te-

ruggedraaid werd, waardoor we een uur extra 

wonnen (lees: een uurtje extra konden slapen 

op de trein). Aangekomen in het station van 

Londen reisden we verder naar onze eindbe-

stemming in Huntingdon: the Spring Common 

Academy. 

Met een warme welkom, een drankje en zelf-

gemaakte koekjes werden we onthaald op de 

school. Hierop volgde onze eerste kijkstage, 

waarvoor we in september ‘gesolliciteerd’ had-

den. Bij deze kijkstages, zoals het meevolgen 

van bijvoorbeeld fysiotherapie, leerden we heel 

wat bij over hoe men met de leerlingen omgaat, 

hoe men problemen aanpakt en of een job in 

de zorgsector al dan niet iets voor ons is. 

Hierna vertrokken we met de bus naar Cam-

bridge, waar onze jeugdherberg lag. In deze 

adembenemende stad hadden meneer Van 

Looy en meneer De Geest een stadsspel in el-

kaar gestoken, waarbij het winnende team als 

prijs een Cambridge University trui kreeg! Uit-

eindelijk eindigden we in The Eagle, waar we 

samen gezellig aten. 

Laat in de avond arriveerden we moe, maar vol-

daan in de jeugdherberg waarbij de diehards 

nog doorgingen met een quiz en de anderen 

lekker onder de wol kropen.

Woensdag 6 november 2019 
Na een lekker ontbijtje vertrokken we met de 

bus (een leuk extraatje: de bussen waren dub-

beldekkers!) naar Huntingdon, waar we weer 

hartelijk ontvangen werden. Voordat we aan 

onze tweede kijkstage begonnen, vond er een 

vraag- en antwoordsessie met de Engelse leer-

lingen van onze leeftijd plaats. Zo leerden we 

de leerlingen, waarvan een select groepje in 

maart naar onze school zal komen, beter ken-

nen. Na onze middagpauze gingen we verder 

met onze derde kijkstage. Bij mij was dit ‘re-

bound therapy’: op een grote trampoline wer-

den m.b.v. speciale hulpmiddelen vaardigheden 

aangeleerd aan de kinderen. Dit was heel inte-

ressant om te zien en om bij te helpen!

Na de derde kijkstage kwamen we terug aan 

in Cambridge. Hier kregen we vrije tijd om te 

shoppen (m.a.w. onze bankrekeningen te plun-

deren) en ’s avonds sloten we af met het geza-

menlijk uit eten gaan in een Indisch restaurant 

dat we zelfgekozen hadden. Speciaal ...

Begin november was het weer zover: de jaarlijkse uitwisselingsreis naar Huntingdon met de leerlingen uit 6HW, begeleid 
door meneer Van Looy en meneer De Geest! Gedurende deze reis maakten wij kennis met de leerlingen van The Spring 
Common Academy, mochten we meelopen met de leerkrachten op deze school en beleefden we met z’n allen heel wat 
geweldige momenten in Cambridge en Londen. In dit artikel neem ik je graag mee doorheen deze bijzondere vierdaagse 
vol onvergetelijke belevenissen!

Bijzondere kijkstage in het buitenland: 
uitwisselingsproject Huntingdon

Evelien Van Hove 6HW
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Donderdag 7 november 2019
Na onze laatste kijkstage in de 

voormiddag, had het korps van 

Spring Common een volledig 

buffet samengesteld met typi-

sche Engelse gerechtjes zoals 

scones, Engelse sandwiches ... 

Dit aten we op met enkele 

leerlingen van onze leeftijd, en-

kele leerkrachten en de directie. 

Jammer genoeg volgde nadien 

het afscheid waarvoor de leer-

lingen voor elk van ons een 

koekje in de vorm van een klap-

roos hadden gemaakt! 

Teruggekeerd in Cambridge ontmoetten we Wanne Mendonck, een oud-leerling van onze school 

die doctoreert aan de University of Cambridge. We kregen van hem een rondleiding doorheen de 

stad en haar verschillende colleges. Zo hebben we heel wat verschillende mooie plekjes gezien in 

Cambridge, zoals de tuin van de Sint John’s college waarin de bomen in volle glorie hun prachtige 

herfstkleuren vertoonden. 

’s Avonds kregen we de kans om naar het st. John’s boy choir te gaan luisteren in de st. John’s chapel. 

Dit was zéker de moeite waard. Een echte aanrader voor wanneer je zelf eens een bezoekje brengt 

aan Cambridge! Verder kregen we de hele avond vrij om zelf te kiezen waar we aten. Iedereen ge-

noot van deze laatste gezellige avond met lekker eten en fijn gezelschap.

Vrijdag 8 november 2019
Het was zover: onze terugreis naar België, maar 

mét een grote tussenstop in Londen! We maak-

ten een grote wandeling doorheen Londen, ge-

gidst door enkele leerlingen uit onze klas. Hoe-

wel we een beetje later toekwamen in Londen 

dan voorzien, is het ons toch goed gelukt om 

op een kortere tijd dan gepland heel wat te be-

zichtigen zoals de Big Ben, Westminster Abbey, 

St. James’s park, Buckingham Palace, Green park, 

Oxford Street ... 

Het was een lange en intensieve dag geweest, 

waarbij we na het nemen van de Eurostar en 

de trein naar Sint-Niklaas afscheid van elkaar 

namen. Iedereen was moe, maar voldaan door 

deze fantastische reis. Wij kijken al enthousiast 

uit naar de komst van de Engelse leerlingen 

naar onze school in maart! #



34 IC HOU FEBRUARI 2020

ICHOU # COLLEGECOLLAGE

Allereerst, zou je ons iets meer over jezelf 

willen vertellen?

Ik ben Zoé Grajek en ik ben 16 jaar. Ik woon in 

Wallonië en ga naar school in Dinant. Mijn moe-

dertaal is dus Frans, maar ik ken al een beetje 

Nederlands, aangezien ik een richting volg die 

ook Nederlandse lessen bevat. Ik besloot om 

gedurende een semester in Vlaanderen te stu-

deren om mijn Nederlands te verbeteren en wat 

van de Vlaamse cultuur op te pikken.

Wat verwachtte je zoal bij te leren uit deze 

uitwisseling, behalve dan de leerstof uit de 

lessen uiteraard?

Uiteraard verwachtte ik een verbetering van 

mijn Nederlands, maar ook wist ik dat ik heel 

andere leefgewoonten zou ontdekken: ook 

al liggen Wallonië en Vlaanderen in hetzelfde 

land, ik heb veel verschillen kunnen opmerken. 

Mijn grootste doelstellingen waren echter toch 

vooral het verbeteren van mijn Nederlands en 

mijn Engels.

Had je indien mogelijk nog een semester 

willen blijven?

Het zou beter zijn, omdat het zeer verrijkend is, 

maar in een andere taal studeren is wel moeilijk. 

Ik had dubbel zoveel tijd nodig om te studeren, 

omdat ik eerst alles moest begrijpen vooraleer 

ik kon beginnen met leren. Soms moest ik ook 

lange teksten lezen voor een toets. Ik had altijd 

meer tijd nodig dan de anderen, omdat het 

geen tekst in mijn moedertaal was. Ik had dus 

helaas niet zo’n goede punten en als ik nog een 

semester was gebleven, had ik wellicht moeten 

blijven zitten.

Raad je anderen aan om zelf eens op 

uitwisseling te gaan? Zo ja, heb je nog 

advies voor hen?

Ja, zeker. Ik beveel zo’n project absoluut aan, 

omdat het een heel leuke ervaring is. Door zo’n 

ervaring kan men bovendien superveel bijle-

ren – vooral om eens bij totaal andere mensen 

te zijn en zelfs om bijna tweetalig te worden. Ik 

raad het wel vooral aan aan iemand die al be-

hoorlijk Nederlands kan spreken. Een basisken-

nis is echt wel nodig om hieraan te beginnen. Ik 

zou ook voor een school met een aangepast ni-

veau kiezen; een niveau dat misschien iets lager 

ligt dan het niveau op SJKS.

Voelde je je al snel op je gemak of had je veel 

problemen met heimwee?

Enerzijds was de eerste week een beetje raar, 

omdat ik bijna niemand kende, maar ander-

zijds ben ik naar deze school gekomen, omdat 

ik verandering nodig had. Ik was mijn school in 

Dinant een beetje beu en had dus geen proble-

men met heimwee. Ik voelde me niet zo op mijn 

gemak als in mijn eigen school, maar ik heb in 

mijn klas wel enkele meisjes leren kennen die 

zeer vriendelijk en lief waren voor mij.

Verliepen de lessen in het Nederlands 

goed? Vind je dit een goede manier om je 

Nederlands te verbeteren?

In het algemeen verliepen de lessen goed, be-

halve de wetenschapsvakken, omdat die leer-

stof niet echt mijn ding is. Ook waren er soms 

woorden die ik niet verstond, waardoor ik wel 

eens een domme vraag gesteld heb. Voor de 

rest verliepen de lessen zonder al te veel proble-

men en beleefde ik een fijne tijd hier in Vlaande-

ren. Zoals ik al zei, zou ik een project als dit wel 

pas aanraden wanneer je de basis onder de knie 

hebt.

Afgelopen semester verscheen er in onze klasgroep (5EMT-EWIa-EWIb) een 
nieuweling ... Niet zomaar iemand! We mochten namelijk kennismaken met een 
uitwisselingsstudente uit Dinant die de lessen gedurende een volledig semester 
meevolgde. Dit was niet alleen voor haar, maar ook voor onze klas een primeur. 
Daarom greep ik de kans om haar te interviewen, zodat we haar ervaring met 
iedereen kunnen delen.

Une brise wallonne au Collège
Jerry Zhu 5EWIb

Het was heel fijn om jou hier op onze school 

te mogen ontvangen, Zoé! We wensen je nog 

heel veel succes en geluk toe in je verdere 

leven. #



KOM NAAR  
ONZE  
INFODAGEN  
2020

Zaterdag 07/03/2020
van 9u30 tot 13u

Zaterdag 25/04/2020
van 9u30 tot 13u (tot 16u in Sint-Niklaas)

Woensdag 24/06/2020
van 13u tot 16u30

Zaterdag 05/09/2020
van 9u30 tot 13u

Onze campussen vind je in
Aalst, Brussel, Dilbeek, Gent, Schaarbeek, Sint-Niklaas

facebook.com/odiseehogeschool  

@odiseehogesch @odisee  

  youtube.com/odiseehogeschool

Meer info: 
odisee.be/infodag



36 IC HOU FEBRUARI 2020

ICHOU # OPINIE

Vooroordelen
Je zal maar eens die talenknobbel zijn die in een 

‘wetenschappelijke revolutie’ terechtkomt. Is het 

omdat je voor een richting met moderne talen 

kiest dat je helemaal geen wiskundig inzicht 

hebt? Ik ga het aantal vooroordelen hieromtrent 

niet opsommen. Ik weet dat het er ontzettend 

veel zijn. Hierdoor belanden veel leerlingen in 

een verkeerde studierichting. Ik heb misschien 

makkelijk praten als een studente klassieke ta-

len, maar het doet me toch iets om te zien dat 

na een tweede graad secundair nog steeds 

zoveel leerlingen veranderen van onderwijs-

stroom.1

De keuze om voor een andere stroom dan aso 

te kiezen, zo lang uitstellen, is schrijnend. Waar-

om kunnen deze kinderen niet direct instap-

pen waar hun passies liggen? Naar ik vermoed, 

speelt de invloed van de ouders hier een ont-

zettend grote rol. Sommigen blijven koppig vol-

houden dat hun kind (schoon kind?) wel dege-

lijk thuishoort bij de zogenaamde ‘intellectuele 

elite’ van het aso. Hoe oubollig is dit hokjesden-

ken? Praten we in de eenentwintigste eeuw nog 

stééds over de vakschool en de humaniora? 

Toekomst 
We kunnen dit topic meer uitdiepen door er cij-

fermateriaal bij te nemen. Uit een rapport van 

de VDAB2 blijkt dat een tiende van alle school-

verlaters uit het aso, 18-jarigen die geen hogere 

studie meer aanvatten, momenteel werkzoe-

kend zijn. Het is misschien niet algemeen be-

kend, maar met enkel een aso diploma op zak 

ben je quasi niets. Stof tot nadenken voor de 

ouders, die hun gedemotiveerde zoon/dochter 

in de derde graad aso laten afstuderen. Sommi-

gen onder hen zien het namelijk niet meer zit-

ten om daarna nog eens een hogere studie aan 

te vatten, of haken snel af na de start. Ze zijn het 

studeren letterlijk zat. 

Keuze 
Nu we toch aan het mijmeren zijn over die al-

lesbepalende toekomst, wil ik ook het volgende 

vooroordeel van de baan schuiven, te beginnen 

met een toepasselijk persoonlijk voorbeeld: mijn 

leerkracht klassieke talen in het vierde middel-

baar studeerde in het zesde jaar secundair af in 

Latijn-Wiskunde, om aan de universiteit vijf jaar 

Grieks in te halen tijdens zijn studies taal- en let-

terkunde. Neen, je moet niet al te toekomstge-

richt kijken bij het maken van je studiekeuze in 

de derde graad. Wel moet je zo nauwkeurig mo-

gelijk je interessegebied afbakenen, met daar-

naast je talenten. Wanneer die twee overlappen, 

heb je je doel gevonden. Je zal maar eens goed 

zijn in wiskunde, maar met tegenzin naar de les 

gaan. Menig mens zal me tegenspreken, maar 

ik acht het persoonlijk geluk van veel groter be-

lang in het leven dan je uitsloven in een vakge-

bied dat je nauwelijks voldoening brengt. 

Wat drijft leerlingen nu tot het maken van die 

keuze? Zetten ze de lijn voort van de tweede 

graad, of slaan ze een totaal andere richting in? 

Helaas, de klassieke talen krijgen het hard te 

verduren in de overgang van twee naar drie, zo 

blijkt. Vooral de groep die voor Grieks én Latijn 

kiest, krimpt zienderogen. Weegt de sociale en 

maatschappelijke druk van wetenschap en wis-

kunde zo zwaar door op jongeren dat ze be-

sluiten om hun klassieke taal te laten vallen? De 

richting wetenschappen wiskunde – samen met 

alle andere richtingen met component weten-

schappen – steekt met kop en schouders boven 

de andere uit, ook al in de tweede graad. Zeker 

nu de overheid STEM, innovatie, wetenschap ... 

promoot. Slik. Ben je niet goed genoeg als je 

‘Neen, het houdt absoluut geen steek om bij het maken van je studiekeuze in het middelbaar onderwijs al na te denken 
over 1001 toekomstplannen.’ ‘Misschien is het toch zo slecht nog niet om een stevige wiskundebasis te hebben met het oog 
op later?’ Jongeren die het vierde jaar secundair afsluiten, krijgen heel wat adviezen naar hun hoofd geslingerd. Welke 
moeten we nuttig achten en welke zijn te stereotiep en dus al helemaal niet bevorderlijk voor de ontplooiing van elke 
jongvolwassene? 

Keuzestress of toekomstbeeld? 
Camille Bourgeois 5LWIb

GEKOZEN RICHTINGEN ASO IN VLAANDEREN 2018-20193 2e graad 3e graad

Economie Economie Moderne Talen 

16.427

9.419

Economie Wetenschappen 1.432

Economie Wiskunde 2.420

Humane Wetenschappen 9761 9.622

Latijn Latijn Moderne Talen 

12.264

2.067

Latijn Wetenschappen 2.047

Latijn Wiskunde 3.725

Wetenschappen Moderne Talen Wetenschappen 

22.612

3.460

Wetenschappen Wiskunde 14.669

Moderne Talen Wiskunde 352

Sport Wetenschappen 1742 1.388

Grieks Latijn Grieks Latijn

1.959

377

Grieks Wiskunde 552

Grieks Wetenschappen 54

Grieks Moderne Talen 17

TOTAAL 64.765 51.601
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voor een richting zonder wetenschappen of 

wiskunde kiest? Kan je de maatschappij niet 

vooruit helpen met Grieks en Latijn? Is een 

klassieke vorming dan zo nutteloos? 

Hervormingen
Wat moet er nu zo nodig veranderd wor-

den aan ons onderwijs? Het pijnpunt is ui-

teraard het watervalsysteem dat we trach-

ten te stoppen. Dat denksysteem begint al 

met te stellen dat je van aso naar tso kan 

gaan, maar niet omgekeerd. Het is moeilijk 

om daar directe verandering in te brengen. 

Wel kunnen we ervoor zorgen dat er ste-

vige basiseindtermen komen voor iedereen 

in elke onderwijsstroom. Dit is wat mij be-

treft vooral belangrijk voor taal: begrijpend 

lezen, spelling en schrijfvaardigheid dreigen 

minder belangrijk te worden dan weten-

schappen en wiskunde. De nieuwe PISA-

resultaten liegen er nochtans niet om: de 

leesvaardigheid van de Vlaamse scholieren 

daalt. Onder geen beding mag er nog ge-

schrapt worden in de uren Nederlands! 

De moeilijkheid in ons onderwijssysteem 

zit nu vooral in het willen geven van kansen 

aan elk kind. Toch lijkt het mij belangrijker 

om te proberen vermijden dat kinderen af-

geremd worden in datgene waar ze goed 

in zijn. 

Cijfermateriaal geeft een vermindering aan 

populariteit weer van sommige studierichtin-

gen, er wordt te veel rekening gehouden met 

toekomstplannen en er heerst een ontzettend 

grote maatschappelijke druk. Dé uitdaging 

bij een eventuele hervorming is duidelijk: laat 

kinderen vooral hun talenten ontplooien en 

laat ze zelf hun keuzes maken, met aandacht 

voor een stevige basis. In het aso mag daar 

een goede, theoretische benadering bovenop 

komen. We staan nog steeds aan de top van 

het wereldwijde onderwijs en we willen daar 

vooral blijven! #

Hoe lang dicht je al? 

Al sinds de lagere school schrijf ik in mijn vrije 

tijd graag gedichten. 

Waarom heb je meegedaan aan 

de wedstrijd? 

Dit was een opdracht voor het vak Nederlands 

tijdens de vormingsdagen. Het concept was dat 

je kon kiezen tussen verschillende domeinen 

waarin de Nobelprijzen uitgereikt worden. Om-

dat ik graag dicht, koos ik de Nobelprijs voor de 

literatuur waarbij je een gedicht moest schrijven 

en moest insturen om deel te nemen aan één 

van de poëziewedstrijden die door de leer-

kracht voorgeselecteerd waren. 

Duurde het lang om dit gedicht te schrijven? 

Het duurde wel even voor ik echt inspiratie had, 

maar eens het idee me te binnen schoot, ging 

het schrijven zelf zeer vlot. 

Wat vond je van het thema? 

Het thema ‘mensen’ is zeker een interessant iets 

om over te schrijven, omdat je dit zeer breed 

kan interpreteren. Er valt zo veel over te vertel-

len, dat er oneindig veel mogelijkheden zijn als 

inspiratie voor een gedicht. Bovendien schrijf 

ikzelf liefst over alledaagse aangelegenheden. 

Zeer abstracte onderwerpen zijn dan weer min-

der mijn ding.

Dank je, Ella, voor dit interview. We wensen 

je nog veel succes met jouw poëtische 

ambities! 

Ella Dedroog uit 5LMT won in november de Leo Vercruyssen poëzieprijs met 
haar gedicht rond het thema ‘mensen’. Ik stelde haar enkele vraagjes omtrent 
de plaats van poëzie in haar leven. 

Poëtisch talent  
op onze schoolbanken! 

Camille Bourgeois 5LWIb

1 Vlaams onderwijs in cijfers,  
www.onderwijs.vlaanderen.be/cijfers

2 Schoolverlatersrapport van de VDAB, editie 
2019

3 Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs; 
voltijds gewoon secundair onderwijs per 
studierichting, geraadpleegd via www.
onderwijs.vlaanderen.be

Ben je wel mens

Vragend verdronk ik

In oneindig blauwe ogen.

Hij liet me

Een poosje dobberen in

De woeste golven

En ving me dan

Op, zoals hij

Altijd doet.

 

Zijn sluike goudgele haren

Leken een aureool

En zijn engelachtige lach

Maakte hem god.

Oh lief, wat moet

Ik met alles

Vang me op zoals

Je altijd doet

Met me.

 

Want ik zink diep

In blauwe ogen

Ik ben wel maar

Gewoon een mens.
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Dit schooljaar vielen twee leerlingen uit onze school in de prijzen bij de Junior Journalist schrijfwedstrijd! Lode Verhulst 
(3La) en Maya B. Calem (3GL) kwamen allebei als laureaten uit de bus. Aan de nieuwsgierigen onder ons geven we 
hieronder de kans om te genieten van het schrijftalent van onze medeleerlingen. Het verhaal van Lode was wel een flink uit 
de kluiten gewassen stuk, waardoor we verplicht waren ons te beperken tot een samenvatting. Wie het volledige stuk wil 
lezen, kan altijd zijn leerkracht Nederlands, Kim Blanquaert, aanspreken.

Schrijftalent bekroond! 
Xhoana Memçaj 5GWIb

Tijd doet leven
Lode Verhulst 3La

2100 – Een gewone donderdagnacht. Een aste-

roïde wijzigt zijn koers. Deze minuscule veran-

dering zal enorme gevolgen hebben voor onze 

planeet. Zij, de astronomen, wisten dat dit ooit 

zou gebeuren en zoeken dekking in een diepe 

schacht waar zij de mensheid in leven zullen 

proberen te houden. Dan is het moment geko-

men, de meteoor bereikt de atmosfeer. Duizen-

den kilometers van de kaart geveegd. Alles wat 

nog niet totaal verwoest is, is onleefbaar gewor-

den. 

50 jaar N.D.R. – ‘We moeten ingrijpen,’ zegt 

dhr. Smisse, ‘sommigen moorden elkaar uit 

voor een beetje geld.’ ‘Ik heb een idee,’ zegt 

dr. Musk, ‘we zorgen dat we volledige controle 

hebben over alles en iedereen. We stoppen de 

natuurlijke voortplanting.’ Plots barst er een 

luid protest uit. Dr. Musk verheft zijn stem: ‘Wíj 

creëren de mensen. We nemen grootschalig 

genen af en maken zo nieuwe mensen. We 

kunnen dan de genen zo manipuleren dat er 

geen ziektes en sterfgevallen meer zijn.’ Er 

klinkt instemmend gemompel. ‘We laten ze 

betalen met ... tijd! Iedereen start met 60 jaar 

en dan telt je tijd af. En zo ...’ Iedereen is stil 

wanneer hij zijn meesterlijke plan uitlegt dat 

op termijn de mensheid zal redden.

200 jaar N.D.R. – Tout est devenu flou, un peu trop 

fou pour ... ’Radio uit,’ weerklinkt het slaperig uit 

het bed. Bruin, warrig haar komt vanonder het 

dekbed tevoorschijn gevolgd door een ver-

weerde hand. De hand beweegt naar het nacht-

kastje waarop een groen-witte pil ligt. Wanneer 

de persoon, die trouwens 51-IM heet, kortweg 

Tim, uit het bed stapt, zie je dat niet alleen zijn 

gezicht perfect is, maar ook zijn hele lichaam. 

Het enige wat opvalt, is het blauw oplichtend 

schermpje op Tims onderarm, het Implantaat. 

Het is er geplaatst door de Verhevenen, de eni-

ge mensen in de Grot die er geen hebben. Op 

het schermpje staat een aftellende klok: 80 jaar 

5 maanden 3 uur 26 minuten en 8 seconden. Ze 

is net zo belangrijk als een mensenleven, letter-

lijk. Wanneer de klok op het schermpje afgeteld 

is, ga je weg. Gewoon weg. Tim opent een mail. 

Beste buren

Ik stuur deze mail omdat ik heb ondervonden dat 

velen onder ons elkaar nog niet zo goed kennen. 

Daarom organiseer ik een buurtfeestje vrijdag bij 

mij thuis; Gang 48 nr. 159 om 15 uur. 

George (ID-100-T)

‘Shuck,’ vloekt Tim. Hij had geen zin om minder 

te werken voor een stom buurtfeest, maar mis-

schien zou hij wat mensen kunnen ontmoeten. 

Tim had niet veel vrienden. Hij had een saaie 

kantoorjob waarbij hij moest controleren of er 

niets mis was met de robotjes die het gebied 

van de Grot uitbreidden. Daarvoor moest hij de 

hele dag naar een computerscherm kijken en als 

er iets misliep de controle overnemen. Goed, hij 

zou wel even naar het feest gaan, dat zou toch 

geen kwaad kunnen, dacht hij. Hij dacht fout.

Vrijdag. Eenmaal bij George aangekomen, was 

het eerste wat Tim opmerkte de kruidige geur 

die hij rook. Hij werd er wat duizelig van. Er 

kwam iemand voor hem staan. ‘Hey’, zei die. 

‘Euh, hallo’, zei Tim wat verdwaasd. ‘Ik heet Ge-

orge. Jij?’ vroeg hij. Het was dé George. Tim 

wierp een vluchtige blik op zijn Implantaat. Hij 

schrok even. Deze jongen had nog maar 10 

maanden te leven! ‘Hé, ga je nog antwoorden?’ 

Tim schrok op uit zijn gedachten. ‘Ik heet 51-

IM, kortweg Tim.’ Hij strekte zijn hand uit naar 

George. Die pakte hem aan. ‘Ik ga met de deur 

in huis vallen. Dit is geen gewoon buurtfeest,’ 

legde hij uit, ‘maar een voorbereiding op iets 

groots. We zijn van plan om het systeem met 

Implantaten en Verhevenen omver te werpen, 

zodat we weer vrijheid hebben.’ Die woorden 

sloegen in als een bom. ‘We hebben al een plan 

uitgedokterd, maar hebben nog iemand nodig 

om de elektrische hekken rond het domein uit 

te schakelen.’ Hij keek betekenisvol naar Tim. 

Hoe kon hij, saaie Tim, nu van betekenis zijn in 

zo’n meesterplan? Tim twijfelde. ‘Doe je mee?’ 

Hij stond voor een allesbeslissende keuze. Kans 

op eeuwige roem of zijn saaie leven verder lei-

den. ‘Ik doe het,’ zei hij vastberadener dan hij 

zich voelde. ‘Top, dan kunnen we er volgende 

week aan beginnen. Je bent nu een van ons.’ 

Dat klonk goed. Hij had eindelijk vrienden. Vanaf 

nu zou alles anders worden.
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open. Enkele bewakers werden uitgeschakeld. 

De poort kwam uit op een enorme hangar met 

overal cilindervormige capsules gevuld met een 

groene, bruisende vloeistof. De helft van de 

capsules bevatte ook mensen. Het gaf een be-

angstigend gevoel. 

Ze liepen naar de deur voor hen. George voelde 

aan de klink, de deur was open. ‘Dit klopt niet,’ 

zei Steven angstig, ‘we moeten terug.’ ‘Neen,’ 

zei George, ‘nu kùnnen we niet meer terug.’ Op 

het einde van de gang was inderdaad een deur 

die naar de hoofdcomputerzaal zou moeten 

leiden. Toen iedereen door de deur was, sloeg 

die plots met een luide klap toe. Er klonk een 

gil. ‘RUSTIG!’ riep George. ‘We proberen de an-

dere deur.’ De andere deur was wel nog open. 

Deze leidde naar een kamer met overal zwarte 

computerschermen. En een rode hendel. ‘Dit is 

het moment waar ik jaren op gewacht heb,’ riep 

George triomfantelijk. Hij haalde de hendel over. 

Op dat moment viel het licht uit. Er klonk een 

stem: ‘Ik ben Michael Musk, Opperverhevene, en 

En dan was het zover: de grote dag. Tim moest 

wachten op een sms’je van George. Pling, pling. 

Het allesverlossende geluid. ‘We zijn er.’ Tim 

bewoog de joystick waarmee hij het robotje 

bestuurde. De krachtige boor zou de armdikke 

elektriciteitskabel met gemak verpulveren. En 

dat deed hij ook. Opeens was het stil. Te stil. Hij 

was zich er niet van bewust geweest, maar de 

draad had tot nu toe een zoemend geluid ge-

maakt. Zwoep en het sms’je naar George was 

weg.

Pling, pling. ‘Eindelijk!’, stuurde George. Met de 

reusachtige knipscharen leken de hekken net 

van papier. Enkele minuten later stond iedereen 

aan de overkant en gingen ze op weg naar het 

reusachtige gebouw verderop. Ergens in het 

midden voegde een kleine robot zich bij hen. 

Het groepje kwam aan bij het Hoofdkwartier. 

‘Tim, ga je gang.’ Het grijze machientje schoot 

vooruit en Tim ging ermee op de juiste plek 

staan. Een klein lampje werd groen en de reus-

achtige poort ging met een piepend gekraak 

Schone schijn
Maya B. Calem 3GL

‘Onder controle.’ De woorden galmen nog steeds in mijn hoofd. Ik zou blij 

moeten zijn, opgelucht op z’n minst. Al jarenlang vocht ik tegen schizofre-

nie, een mentale aandoening waarbij de patiënt aan psychoses – oftewel 

hallucinaties – lijdt. En nu ... Nu ben ik eindelijk genezen. Het voelt niet zo. 

Ik ben nog altijd dezelfde loser zonder vrienden. Naast mij lacht mijn vader 

verrukt. Hij grijpt me vast in een omhelzing terwijl ik een glimlach forceer. 

‘Je verstikt me nog ...’ mompel ik. Hij laat me haastig los. ‘Mag ik dan niet 

blij zijn?’ lacht hij, ‘Kom, we gaan er maar weer eens vandoor.’ Ik knik voor-

dat ik de dokter gedag zeg en achter hem aanloop.

Papa opent de voordeur van onze kleine bungalow. Ik werp een blik op 

het oude herenhuis naast ons. Een vrouw en een man zijn druk in de weer 

met verhuisdozen naar binnen te sleuren. Ik verstar. Daar woont al iemand. 

Fronsend volg ik mijn vader naar binnen. Hij begint direct aan het avond-

eten. Ik huiver van de gedachte aan zijn kookkunsten. Hij haalde wel vaker 

tevergeefs kookboeken in huis. Wanneer we aan tafel zitten, kijk ik verlan-

gend naar het herenhuis. Stiekem hoop ik dat Zoë, die normaal gezien 

mijn buurmeisje en beste vriend is, naar buiten komt stormen en aan mijn 

voordeur klopt. Ik zucht. Wie zijn die vreemde mensen die zomaar bij haar 

komen intrekken? Waarom heeft ze me niets laten weten? We vertelden 

ik zal ervoor zorgen dat alles wat hier gebeurd is, 

nooit het daglicht ziet. Want wij zorgen ervoor 

dat jullie kùnnen leven en bestaan. Door jullie te 

ontwikkelen in capsules. Dat jullie geen ziekte 

kennen en over kennis beschikken.’ Hij vertelde 

hoe de overgebleven wetenschappers een ide-

ale wereld hadden gecreëerd die ze volledig 

onder controle hadden. ‘En daarom hebben we 

het systeem van de Implantaten ontwikkeld’, 

vervolgde Michäel. ‘Zodat we mensen die in 

opstand komen, kunnen elimineren. We gaan 

jullie geheugen wissen en jullie opstandigheid 

weghalen.’ 

Alle opstandelingen werden afgevoerd in een 

grote, cilindervormige capsule met een groe-

ne, bruisende vloeistof erin om daarin een wis-

singskuur te ondergaan. Zo zie je maar dat er 

in de wereld vele dingen gebeuren die angst-

vallig verborgen gehouden worden. Dit houdt 

ons echter niet tegen om de waarheid te ach-

terhalen. #

toch alles aan elkaar? Ik schrik op uit mijn gedachten wanneer mijn vader 

tegen mijn knie schopt. ‘Au!’ roep ik verontwaardigd uit, ‘Waar was dat 

voor nodig?!’ Hij grijnst. ‘Waaraan denk je, Maarten?’ vraagt hij. Ik schraap 

mijn keel en verzamel al mijn moed. ‘Wie zijn die mensen buiten?’ vraag 

ik stilletjes. De grijns smelt van zijn gezicht. Ik meen iets van verdriet in zijn 

ogen te zien wanneer hij antwoordt: ‘Dat zijn onze nieuwe buren.’ Ik staar 

hem niet-begrijpend aan. ‘En waar is Zoë dan?’ Zijn blik verzacht. ‘Vraag 

het hen morgen maar,’ raadt hij aan, ‘zij kunnen misschien meer uitleg ge-

ven.’ Hij staat recht en laat me verbijsterd aan de keukentafel zitten.

>>>
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De volgende dag na school, wandel ik recht-

streeks naar onze buren. Met bonzend hart leg 

ik nog snel mijn haar goed voordat ik aanbel. Ik 

lijk wel uren te wachten. Uiteindelijk opent een 

gezette vrouw met sproeten en knaloranje haar 

de deur. Ze scant me van top tot teen met haar 

priemende blik. Ze glimlacht. ‘Sorry, we kopen 

niet aan huis ...’ zegt ze en ze maakt aanstalten 

om de deur te sluiten. Ik panikeer en steek snel 

mijn voet ertussen. ‘Au!’ piep ik. Ze opent de 

deur weer en staart me verbaasd aan. De pijn 

in mijn voet negerend, schraap ik mijn keel en 

glimlach verontschuldigend. ‘I-ik ben Maarten, 

je buurjongen’, stamel ik, ‘Ik kwam even langs 

om kennis te maken ...’ ‘Had dat dan meteen 

gezegd!’ lacht ze. Ze schudt mijn hand. Een 

beetje te hard en te lang. Daarna stapt ze opzij 

en gebaart ze dat ik naar binnen moet komen. 

Ik zucht. Tot zover de eerste ontmoeting. Ik stap 

het huis binnen. Er loopt een koude rilling langs 

mijn ruggengraat. Wat is hier gebeurd? De verf 

bladert van de muren, er missen een paar deu-

ren en er hangt een muffe geur. Zoës huis zag 

er altijd gezellig uit. De muren waren in verschil-

lende frisse kleuren geschilderd en het rook er 

altijd naar rozen. Zoë rook altijd naar rozen. Het 

doet pijn om het huis zo te zien. ‘Ga toch zit-

ten!’ hoor ik de vrouw opeens roepen. Ik schud 

mijn hoofd en ga op een krukje zitten. ‘Er moet 

nog veel gebeuren, maar we proberen het in 

ieder geval al een beetje leefbaar te maken,’ 

legt ze uit met een stralende glimlach. ‘Ik ben 

trouwens Elisabeth. Noem me maar Lisa.’ Ik slik 

en probeer de herinnering van me af te zetten. 

‘Welkom in de wijk, Lisa!’ probeer ik zo opge-

wekt mogelijk te zeggen, ‘Woon je hier alleen?’ 

Ze schudt haar hoofd. ‘Nee, mijn man moest 

vandaag werken en mijn dochter is naar de mu-

ziekschool. Jammer, anders kon je hen ontmoe-

ten!’ Een nerveus lachje ontsnapt uit mijn keel. 

‘Ja inderdaad. Heel jammer ...’ Ik kijk weg en bijt 

op mijn lip. Lisa houdt haar hoofd schuin. ‘Is er 

iets? Je ziet er nogal ongemakkelijk uit,’ vraagt 

ze bezorgd. Ik glimlach en schud mijn hoofd. 

‘Ik heb wel een klein vraagje ...’ Ik aarzel even. 

‘Was het huis altijd al zo?’ Ze houdt haar hoofd 

schuin. ‘Hoe bedoel je?’ ‘Was het altijd al zo ... 

zo versleten?’ Ze knikt. ‘En wie waren de vorige 

eigenaars eigenlijk?’ vraag ik. Ze haalt naden-

kend een hand door haar haar. ‘Het huis stond 

al jaren leeg,’ vertelt ze, ‘het was in het bezit van 

een oude man. Toen hij stierf heeft zijn familie 

het een tijdje bijgehouden, maar uiteindelijk 

verkochten ze het aan ons. Waarom vraag je 

dat?’ Mijn handen trillen wanneer de puzzel-

stukjes eindelijk op hun plaats vallen. Ik kan het 

niet geloven. Ik wil het niet geloven. Misschien 

is er een andere verklaring. ‘Alles oké?’ vraagt ze 

fronsend, ‘je ziet er nogal bleek uit.’ Ik slik. Ik ben 

helemaal niet oké. ‘Ja, alles is oké,’ antwoord ik, 

,‘ik was gewoon nieuwsgierig ... Als het niet erg 

is, ga ik maar weer eens. Papa wacht vast op mij 

voor het avondeten.’ Ik sta op en vertrek haastig.

Ik klop op mijn eigen voordeur. Ik wil niet dat 

papa me zo ziet, maar jammer genoeg ben ik 

mijn sleutels vergeten. Hij opent de deur. Zijn 

groene ogen kijken vriendelijk op me neer. Hij 

leidt me naar binnen en ploft neer in de zetel. 

Ik zit droevig naast hem. ‘Wist je het?’ vraag ik 

met een trillende stem, ‘Wist je dat Zoë niet ...’ Ik 

krijg de woorden niet over mijn lippen. Hij woelt 

met zijn hand door mijn haar. ‘Je leek zo geluk-

kig, Maarten. Ik wou het niet verpesten.’ Ik duw 

zachtjes zijn hand weg en sta op. ‘Waarom zei 

je het niet gewoon?’ fluister ik, ‘Je had het recht 

niet om zoiets voor me te verzwijgen.’ Zoë was 

niet echt. Het waren gewoon mijn hersenen 

die een gemene grap met me uithaalden. Ik 

wil boos zijn. Ik wil roepen en tieren dat het al-

lemaal oneerlijk is en dat hij de waarheid moest 

zeggen, maar ik vind de energie er niet voor. 

Papa kijkt me een paar tellen droevig aan. Dan 

staat hij op en omhelst me zonder iets te zeg-

gen. Ik begin als een klein kind te huilen en 

klamp me aan hem vast alsof hij ook opeens uit 

mijn leven kan verdwijnen. Het huilen doet me 

goed. Alle druk valt van mijn schouders en ik 

glimlach, voor echt deze keer.

De volgende dagen wacht ik nog altijd aan het 

raam op Zoë. Ik weet dat ze niet echt is, maar 

ik kan het niet laten om toch nog een blik op 

het oude herenhuis te werpen. De bel gaat. Ik 

schrik op uit mijn gedachten en haast me naar 

de deur. Er staat een meisje voor mijn deur van 

ongeveer mijn leeftijd. Haar rode haren han-

gen losjes boven haar schouders. Ze kijkt me 

aan met haar ijsblauwe ogen. Een vertrouwde 

rozengeur overspoelt me. ‘Hallo ...’ zegt ze. Haar 

stem is zoet als honing. ‘Ik ben je buurmeisje. 

We hebben elkaar nog niet ontmoet.’ Ze steekt 

haar hand uit en ik schud hem. Ze heeft een ste-

vige handgreep. ‘Eh, kom maar binnen.’ stamel 

ik. Ze laat haar pientere blik door het huis glij-

den. We praten. En lachen. We vertellen elkaar 

verhalen. Na een tijdje realiseer ik me dat ik haar 

mijn naam niet eens heb gezegd. ‘Ik ben trou-

wens Maarten.’ zeg ik. Ze kijkt me speels aan en 

glimlacht. ‘Ik ben Zoë.’ #
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Kunt u uw schooltijd op SJKS even schetsen? 

In het 4e middelbaar ben ik op het SJKS terecht 

gekomen. Mijn vrienden in de tennisclub zaten 

allemaal hier op school en ik had nood aan iets 

anders. Ik deed eerst Latijn, daarna wetenschap-

pen en studeerde af in Economie – Moderne Ta-

len. Een van de meest onvergetelijke momenten 

was Skairo. We deden met alle maten mee en 

hebben hier letterlijk heel het jaar op geoefend. 

In groep ergens naartoe werken en dan de adre-

naline van drie keer optreden was epic.

Wat hebt u zoal gedaan na uw afstuderen 

aan het College? 

Na het middelbaar ben ik rechten gaan stude-

ren in Gent. In mijn eerste jaar was ik voor alles 

geslaagd. In mijn tweede jaar mocht ik voor 

het eerst op kot. Ik heb toen iets te veel van het 

studentenleven geprofiteerd met een bijna vol-

ledige tweede zit als gevolg. Mijn mama heeft 

toen aan de alarmbel getrokken. Ik moest gaan 

werken om mijn studies te betalen. Dat was 

voor mij de wake up call. Ik ben de hele zomer 

gaan afwassen en na de vakantie schreef ik een 

brief naar minister Freya Van den Bossche (sp.a) 

en enkele weken later mocht ik starten op haar 

kabinet. Ik engageerde me samen met een 

aantal vrienden om het festival Wouterland (nu 

Walhalla) te organiseren. Als monitor en later als 

hoofdmonitor organiseerde ik ook de jeugd-

kampen van Joetz.

In hoeverre heeft uw scholieren- en 

studententijd uw maatschappelijke 

visies beïnvloed? Welke factoren hebben 

bijgedragen aan deze ontwikkeling? 

Ik zou nooit staan waar ik nu stond zonder mijn 

tijd op het College. Ik heb een C-attest behaald 

in het 5e middelbaar. Ik schaamde mij daar 

zeer hard voor destijds, omdat het kwestie van 

nonchalance was. Velen schreven mij af, maar 

ik bleef op de school om me te bewijzen. Eens 

met je kop tegen de muur lopen, kan wonde-

ren doen. Sindsdien wil ik me in alles bewijzen. 

Tip: toch beter om het niet zover te laten komen 

vooraleer je begint met alles te geven;)

Concreter onthoud ik vooral de lessen geschie-

denis van mr. Balthau en economie van mvr. 

D’heer. Dit waren lessen op niveau die echt een 

goede voorbereiding waren op wat volgen zou.

Heeft de politieke carrière van Christel 

Geerts, uw moeder, u geïnspireerd of is het 

uw eigen wil om de socialistische partij te 

dienen in de toekomst?

Ik ben opgegroeid met een mama die heel ac-

tief was in de politiek. Ik heb van heel jong al de 

mooie, maar ook de lelijke kanten van de poli-

tiek gezien. Ik wil echter toch vooral mijn eigen 

verhaal schrijven. Mijn zussen en broers zijn bij-

voorbeeld nauwelijks geïnteresseerd in politiek. 

En ik weet natuurlijk dat ik op de steun en de 

mening van mijn mama kan rekenen, al zal ik die 

niet snel vragen ;-)

Jongeren zoeken tijdens hun tienerjaren 

naar een kompas om zich te oriënteren 

in het politiek landschap, maar raken 

soms verdwaald. Hebt u ook zo’n verward 

momentje gekend tijdens uw tienerjaren? 

Toen ik klein was vormde ik regeringen met 

playmobil en toen was Guy Verhofstadt (Open 

Dit jaar organiseert onze school al voor de tiende keer het befaamde politiek debat 
voor de vijfdejaars. Op 12 februari zullen de leerlingen getuige zijn van een pittige 
discussie over hot topics gevoerd door politici van alle grote Vlaamse partijen. 
Nochtans lijkt de politiek de jonge burgers niet meer aan te zetten tot politiek 
engagement ... Voor deze jubileumeditie besloten we om onze oud-leerling Conner 
Rousseau (6EMT – 2011), kersvers partijvoorzitter van de sp.a, te ondervragen over 
de drijfveer om toch zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. 

Conner ‘Mateke’ Rousseau,  
bruisend van engagement 
Xhoana Memçaj 5GWIb

VLD) de premier;-) Neen, het belang van solida-

riteit is mij met de paplepel ingegeven. Vanaf 

mijn zestiende ben ik leider op de kampen van 

Joetz. Op die kampen komen allerlei kinderen, 

waaronder jongeren uit de jeugdzorg, terecht. 

Hun verhalen en de schrijnende toestanden 

waarin zij soms opgroeien, zijn een schande 

voor de rijke regio die Vlaanderen is. Dan besef 

je dat een sterke overheid die solidariteit cen-

traal zet echt noodzakelijk is. Iedereen moet 

hard zijn best doen, maar iedereen moet daar-

toe ook de kans krijgen.

Vindt u het belangrijk dat jongeren 

betrokken zijn bij de politiek? Hoe kunnen 

de regering en de scholen inspelen op het 

burgerlijk gevoel van jongeren?

Door ze een stem te geven en het stemrecht 

te verlagen naar 16 jaar. We gaan ook actief sa-

menwerken met jongerenverenigingen. Ik pro-

beer zelf ook elke dag op een zeer laagdrempe-

lige manier op Instagram aan de jongeren een 

kijk te geven in mijn politieke leven.
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U zou dus ijveren om de leeftijd van het stemrecht te verlagen?

Ja. Onze partij wil jongeren actief betrekken. Wij willen jongeren stemrecht 

geven vanaf 16 jaar. Politiek is niet alleen debatteren in parlementen, in-

tegendeel zelfs. Het zijn ook jonge gasten die op straat komen voor een 

beter klimaat of jongeren die online een statement maken tegen pesten, 

of het gebrek aan zorg voor tieners die worstelen met het leven. Laten we 

die gasten een stem geven, meer dan we vandaag doen.

Onze school organiseert jaarlijks een politiek debat, waarbij 

politici van alle partijen te gast zijn. Wat voor meerwaarde heeft 

dit initiatief volgens u? Vindt u dat meerdere scholen dit voorbeeld 

moeten volgen?

Zeker, ik heb heel veel schooldebatten gedaan tijdens de campagne. En 

ik kreeg er de slimste en meest oprechte vragen. Het viel me altijd op dat 

jongeren wél geïnteresseerd zijn in politieke thema’s. Klimaat, onderwijs, 

psychische zorg, dat zijn geen ver-van-mijn-bedonderwerpen hé. Dat gaat 

over het leven van elke dag.

Veel jongeren voelen zich niet vertegenwoordigd door politici. Welke 

standpunten heeft uw partij om hierin verandering in te brengen?

Vandaag zijn de mensen de politiek écht beu, niet alleen jongeren. Zo beu 

als iets. Ze snappen gewoon al niet wat die politiekers zeggen als ze op 

tv komen. Dat gaat niet vooruit en vooral: die politiekers lossen niks op. 

Dat denken ze. En eigenlijk hebben ze gewoon gelijk. Daar wil ik tegenin 

gaan, tegen al dat negatieve en destructieve dat alles blokkeert. Politiek 

is uitgevonden om problemen op te lossen en om ervoor te zorgen dat 

wie keihard zijn best doet in het leven, erop vooruitgaat. En dat wie pech 

heeft, niet achtergelaten wordt. Dat willen wij doen op een moderne ma-

nier, met een taal die ook jongeren begrijpen.

Gelooft u dat er hindernissen bestaan die de jeugd ervan 

weerhouden om zich op politiek vlak te ontwikkelen? 

Saaie politiekers in een kostuum misschien 😊. Politiekers die ergens in een

ivoren toren niet meer snappen waar het over gaat. Meer jongeren en 

meer diversiteit in onze politiek, nationaal én lokaal, in scholen, in buurten, 

dat maakt het verschil. 

Welk advies zou u uw 16-jarige zelf geven? 

Doe wat beter je best op school;-), hoewel ... al bij al komt alles goed. Als 

je maar alles geeft en je best doet. Maar geniet ook van het leven. Ik durf 

formeel zeggen dat ik nooit zo gelukkig geweest ben als tijdens het laatste 

jaar op het SJKS. Het laatste lesuur waar je niets van onthoudt, een leer-

kracht die zit te zagen over iets dat je vergeten bent terwijl de halve aard-

bol aan het wegsmelten is (kwestie van relativering), achteraf gezien is dat 

allemaal leuk eigenlijk. 

U bent onlangs verkozen tot voorzitter van uw partij. Dit maakt u 

de jongste partijvoorzitter van ons land. Had u het ooit verwacht in 

deze positie te belanden?

Nee, had je me dit een jaar geleden gezegd, dan had ik het nooit geloofd. 

Het gaat heel hard. Maar ik heb wel heel veel goesting om samen met een 

heel team sp.a terug op de kaart te zetten. Omdat het belangrijk is voor 

heel veel mensen.

Als jongste partijvoorzitter bent u meteen een volmaakt voorbeeld 

om aan te tonen dat er geen leeftijd staat op het nastreven van grote 

idealen. Wat wil u verwezenlijken vanuit uw nieuwe positie?

Voluit durven om die nieuwe wind, die komaf maakt met een politiek die 

niks oplost, hard te doen waaien. Voluit durven om van solidariteit weer 

het centrum van de politiek te maken. Het is tijd voor iets nieuws, het is tijd 

voor iets positiefs. Zo snel mogelijk met oplossingen komen, zodat werken 

meer beloond wordt, het niveau van ons onderwijs opnieuw stijgt, maar 

ook het klimaat en de vergrijzing aangepakt worden.

Vandaag bent u partijvoorzitter van de sp.a. Denkt u dat er een 

verandering in uw partijprogramma moet worden doorgevoerd 

opdat de partij succes kan boeken in de toekomstige verkiezingen?

Ik ga nu even de politicus uithangen, maar analyses van stemtesten tonen 

aan dat mensen nog steeds warm worden van onze voorstellen, maar dat 

de partij hen koud laat. Veel mensen komen uit bij onze partij, maar den-

ken dan “ik ben een sos, die test moet fout zijn”. Wij zijn de partij die staat 

voor solidariteit. En solidariteit leeft bij mensen; kijk maar naar de sms’jes 

voor Baby Pia of de warmste week.

We danken u voor de mogelijkheid om dit interview te laten  

plaatsvinden. We wensen u veel succes in uw ambt als 

partijvoorzitter! #

Zoals eerder aangehaald, lijkt de politiek de jeugd koud te laten. Het be-

lang van accuraat handelen neemt met de dag echter een belangrijkere 

positie in onze maatschappij in. Toch zorgt de grilligheid van de praktijk 

dat handelen geen sinecure is. Als iemand iets onderneemt, heeft ieder-

een daar zijn eigen mening over. Politieke gebeurtenissen en beslissingen 

zaaien vaak verdeeldheid onder de bevolking en tillen de spanningen in 

een bepaalde regio soms naar een hoger niveau. 

Hoe vaak menen we wel niet dat de huidige situatie de verdorven vrucht 

is van op elkaar inwerkende fouten uit het (recente) verleden? Ik geloof dat 

de betrokkenheid van elk individu onmisbaar is om de waarden van onze 

samenleving te handhaven. Dat brengt me bij het belang van ons, de 

jeugd, en bij de redenen waarom ook wij betrokken horen te zijn. De jeugd 

is de toekomst. Als wij onverschillig blijven, welke tol zal dat dan later wel 

niet eisen van de samenleving? Geen staatsvorm is kwetsbaarder dan de 

democratie. Elke vrije burger moet blijvend gehoord worden. Tot die groep 

behoren ook wij. 

Hierbij neem ik de gelegenheid om mijn waardering uit te drukken voor de 

organisatie van het politiek debat. Dat de school initiatief neemt om haar 

leerlingen wereldwijzer te maken, verdient zeker ons lof. Dit initiatief zorgt 

voor meer sociaal betrokken jongeren, wat onze samenleving alleen ten 

goede kan komen. 

Engagement is nu meer dan ooit nodig. Elke dag worden we met nieuwe 

uitdagingen geconfronteerd. Enkel een samenhangende maatschappij 

kan deze problemen opvangen!
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Het was een speciale dag, eigenlijk eerder een 

hoogdag voor mijn familie. Na een lange reis 

vanuit het verre China was hét moment einde-

lijk daar. Op 23 juli 2003 landde mijn gezin (toen 

nog bestaande uit mama Inge, papa Geert en 

Wout – later zou Judith ons nog vervolledigen) 

in Zaventem en ja hoor, ze hadden iets heel spe-

ciaals bij: in China leerden ze Jin kennen, hun 

juist geadopteerde dochtertje. Een volledige fa-

milie stond daar in de inkomhal van de luchtha-

ven rond het viertal. Grote ogen zette ze op, die 

piepkleine Jin, die pas één jaar was geworden. 

Een nieuw leven begon. En daar moest ze haar 

ogen wel even voor openzetten.

Adoptie is een prachtige – en ecologische – ma-

nier om aan een kind een leven te geven dat 

wél boordevol kansen zit. Het feit dat aan een 

kind zoveel keuzes en mogelijkheden worden 

geschonken door geweldige families, is eigenlijk 

ook de grootste troef van adoptie. Vandaag de 

dag zijn er echter nog ontzettend veel kinderen 

die geen familie hebben; zij komen dan in wees-

huizen terecht – zoals Jin – of in pleeggezinnen 

of – nog erger – worden zwerfkinderen die vol-

ledig op zichzelf aangewezen zijn. Deze kinde-

ren hebben een uitzichtloze toekomst en dat 

zou écht niet meer mogen anno 2020. Daarom 

juist dat adoptie gestimuleerd moet worden 

en dat het adoptiebeleid dan ook beter moet 

op sommige vlakken. Dit is een thema dat vaak 

onbesproken blijft: niet zozeer omdat het onbe-

spreekbaar is, maar omdat het vaak verborgen 

blijft in de duisternis van onwetendheid.

Vele geadopteerden gaan echter jammer ge-

noeg ook door die duisternis. Adoptie is niet 

alleen positief: het heeft ook zijn ‘Yin’-kant. Dit 

gedeelte in het Taijtu symboliseert water, kou-

de, zwart, donker, haat, passiviteit en stilte, ter-

wijl de vorige alinea toch eerder de ‘Yang’-kant 

(vuur, warmte, licht, liefde, activiteit en bewe-

ging) suggereerde. Door adoptie belanden vele 

kinderen in zeer liefdevolle families, maar dat 

neemt niet weg dat zij met zeer veel levensvra-

gen zitten; Anthony Cosyns verwoordde dit fe-

nomeen voortreffelijk in een artikel over adoptie 

in De Standaard (21 oktober 2019): “In de puber-

teit moet een jongere op zoek gaan naar wie hij 

of zij is en waar hij of zij naartoe wil, maar voor 

geadopteerden komt daar nog een stuk bij; zij 

moeten zichzelf herdefiniëren.” Verschrikkelijk 

veel vragen komen tijdens de puberteit naar 

boven bij een geadopteerde en het is aarts-

moeilijk te omschrijven hoe die antwoordloze 

vragen zich manifesteren; daarom zijn abstracte 

dingen enkel uit te drukken in metaforen.

Die onbeantwoorde vragen voelen als een boze 

heks of wolf die plotseling de weg verspert, en-

kele stenen verlegt, een paar putten graaft en 

nog wat troep erop gooit. Een andere, realisti-

schere manier om de situatie te omschrijven, is 

om te zeggen dat gevoelens van afwijzing en 

schuld gaan spelen: als de biologische ouders 

het kind niet wilden hebben, was dat dan omdat 

het kind niet goed genoeg was? De antwoorden 

op zulke vragen zijn onmogelijk te achterhalen 

en dat creëert en gevoel van leegte, een gevoel 

van gemis. Daardoor hebben vele geadopteer-

den het gevoel dat zij iets missen in hun leven. 

Iets dat onbeschrijfbaar is, maar wel universeel. 

Bijna allemaal ervaren ze dit, met als verschil dat 

sommigen het intenser beleven dan anderen. 

Pas sinds 2007 verplicht de federale adoptiewet 

dat er nazorg voor geadopteerden georgani-

seerd móet worden. Eindelijk zag de overheid in 

dat dit onderwerp onder de radar gebleven was. 

Gelukkig betekende deze wet wel de geboorte 

van @buddy, een online chatplatform waarop 

geadopteerden hun verhaal en vragen kwijt kun-

nen bij andere geadopteerden. Op deze manier 

vinden velen steun – en vooral – begrip voor 

hun verhaal. Zulke organisaties zijn broodno-

dig voor een geadopteerd iemand en het is dan 

ook superbelangrijk dat soortgelijke initiatieven 

gesteund worden. Door dergelijke acties voelen 

geadopteerden zich gesteund en begrepen en 

zijn zij zich alleen maar meer bewust van hun be-

stemming en beleven zij gevoelens van liefde en 

dankbaarheid nóg intenser.

Adoptie is dus als het ware een mes dat langs 

twee kanten snijdt: daar waar een kind adop-

teren het equivalent is van duurzaam kinde-

ren ‘maken’, levert het een kind ook enorm 

veel levensvragen en twijfels op. Daar waar 

het vaak zoveel ‘Yang’ uitstraalt, daar blijft 

‘Yin’ zo vaak verborgen. Het is een heftig iets; 

het is een ervaring waar een geadopteerde 

helemaal door móet. En toch: uiteindelijk 

komt alles goed en eindigt dit verhaal ook al-

tijd met een positieve noot. En ook de aardbol 

vaart er wel bij, maar soit. Dat is een andere 

interessante discussie. #

Een bijzonder interessant onderwerp dat weliswaar nog té onbekend is voor 
velen: adoptie. Hoewel de meesten wel weten wat het is, weten velen niet echt 
wát het is. Een tipje van de sluier: het is een sprookje dat altijd goed eindigt. 
Zoals in elk sprookje verschijnt er echter altijd wel zeer plotseling een boze heks 
of wolf.

De Yin en Yang van adoptie 
Jin Marsé 6LMT
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Een bijzonder interessant onderwerp dat weliswaar nog té onbekend is voor velen: adoptie. Hoewel de meesten wel weten 
wat het is, weten velen niet echt wát het is. Een tipje van de sluier: het is een sprookje dat altijd goed eindigt. Zoals in elk 
sprookje verschijnt er echter altijd wel zeer plotseling een boze heks of wolf.

Ik haat columnisten: een column 
Leon Heirbaut 6LMT – tekening: Joran Wielandts 6WEWIb

Denkt u alstublieft even aan de hatelijkste groep 

personen op de hele wereld. Neonazi’s, terroris-

ten, mensen die smakken, hoor ik u luidop den-

ken. Allemaal goede gokjes, maar ze komen 

niet eens in de buurt van deze ene kwaadaar-

dige, ja zelfs diabolische groep: columnisten. 

Niks irritanter dan een opzij geschoven, 

aandachtgeile televisiepersoonlijkheid die 

zijn of haar ongenuanceerde mening in 

je hersenpan ramt. Over elk klein detail 

hebben ze een opmerking klaar. Ze 

schijnen alles over alles en iedereen 

te weten. Ze schrikken er niet voor 

terug om iemand op de vingers te 

tikken, maar zijn zelf te laf om ook 

maar één poot uit te steken, bang 

voor de dag dat een andere op-

geblazen inktbraker een regel of 

twintig aan hen zal wijden. 

Elke week geven magazines en kranten 

een podiumpje aan deze mensen, een 

plek waar ze hun frustraties verkocht 

kunnen krijgen als ‘inzicht in de maat-

schappij’. Oh wat kan het toch opluch-

ten om dingen stuk te slaan als een gefrus-

treerde gravin in een album van Jommeke! 

Als een gek om zich heen zwaaien, zodat 

ze niet verdrinken, dat is wat columnisten 

doen. 

Herman Brusselmans is het perfecte voor-

beeld. Hem vind ik de oercolumnist. Ternau-

wernood blijft hij relevant genoeg voor een 

rolletje als jurylid in de spelshow van Erik Van 

Looy. Dat enkel en alleen door zijn edgy, sek-

sistisch gezever in ‘de gazet’ iedere week. 

Zoals studeren voor een aartsluie leerling 

de allerlaatste optie is om aan een diplo-

ma te geraken, zo is columns schrijven 

de laatste optie om aan aandacht te ko-

men voor een sujet als Brusselmans. Nog steeds even vol van zichzelf, valt 

hij iedereen die ook maar een wind laat op een onbeschofte manier aan 

en scheert hij zoveel mogelijk mensen over één kam. Het maakt er zijn te 

lange (neus)haar niet mooier op ... 

Herman is niet alleen ... Neen, het stikt van de kritische geesten. Wat zou-

den we zonder hen zijn? Jan Mulder, Mia Doornaert, Dalila Hermans, Tom 

Lanoye, om er een aantal te noemen, staan iedere week klaar om je hu-

meur te verpesten. Meer nog, het lijkt wel of ze onderling een competi-

tie houden: ‘De minst interessante mening op de meest chique manier 

verwoorden’. Ze blijven elkaar overtreffen: telkens wanneer de ene iets 

zo ontiegelijk stompzinnigs beweert dat je denkt ‘dit is de grens’, gaat de 

ander er schaamteloos over met een nóg lauwere mening. De onzin die 

columnisten uitkramen, blijft me telkens weer verbazen. Extreme dingen 

opperen met zo weinig mogelijk argumenten, dat is topsport voor een co-

lumnist. Het ergste van al: ze komen er nog mee weg ook.

Maar ik snap ze ook wel, die columnisten. Het is heerlijk iedereen uit te ma-

ken voor de drek op de straat in die halve pagina die je iedere week waard 

bent, zelfs al word je er waarschijnlijk voor uitgelachen door de redactie 

die je dit laat schrijven. Zielig herrie schoppen als een elfjarig poepjoch dat 

niet meer mag meedoen omdat hij irritant doet, we hebben het allemaal 

wel eens gedaan. Precies door amok te maken, blijven ze toch nog een ge-

spreksonderwerp en dat is nu exact wat ze willen bereiken. Zolang erover 

hen wordt gepraat, is het nu goed of slecht, blijft hun oneindig diepe ego-

tank ietwat gevuld.

Voor mij is het alvast duidelijk: columnisten zijn de hatelijkste mensen op 

aarde! #
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Vroeg uit de veren
Meneer Jadouls eerste werkgebonden taak be-

gint al vanaf het moment dat zijn ogen het dag-

licht zien: leerkrachten horen het namelijk tijdig 

te laten weten als ze afwezig zullen zijn. Sommi-

gen nemen het wel heel nauw met het woordje 

tijdig, aangezien onze directeur wel eens om 

kwart voor zeven wakker gebeld wordt door 

een zieke collega. Misschien toch een beetje 

meer rekening houden met de broodnodige 

nachtrust van de directeur in het vervolg, lijkt 

ons! 

Na een fors ontbijt, trekt hij zijn trouwe fluovest 

aan en stapt hij met zijn twee jongste kinderen 

op de fiets richting College. Een fietshelm ont-

breekt voorlopig nog aan het ensemble, maar 

misschien kan dit een goed voornemen zijn 

voor het nieuwe jaar ...

Vergaderen,  
vergaderen en wel ja ... 
vergaderen 
Om 8 uur scheiden de wegen van meneer Ja-

doul en zijn kinderen en begint de werkdag of-

ficieel. Voor de eerste bel probeert hij meestal 

nog enkele collega’s te spreken of staan er af-

spraken met leerlingen, die hem om diverse 

redenen moeten of willen spreken, gepland. De 

rest van de voormiddag bestaat vooral uit ver-

gaderen en overleggen binnen en buiten de 

schoolmuren.

Tijdens de tien na tien pauze kan je meneer Ja-

doul in de Calfac vinden. Hij beperkt zich daar 

niet tot het naar binnen werken van een soepje 

en het opvangen van de laatste roddels, aange-

zien hij ook dan probeert om mensen te spre-

ken die op andere momenten moeilijk beschik-

baar zijn.

Na de korte pauze keert meneer Jadoul terug 

naar kantoor en hervatten de vergaderingen 

weer tot en met de middag. 

Op een doorsnee middag kan je de directeur 

in zaal Cécile vinden om zijn boterhammen te 

verorberen. Een keer per maand probeert de di-

rectie echter samen in de priesterrefter te eten, 

hoewel deze aangelegenheid niet zo frequent 

plaatsvond de laatste maanden door alle drukte. 

Af en toe sneuvelt de middagpauze in haar ge-

heel door een vergadering of een klassenraad. 

Gelukkig is dit geen alledaags gebeuren. Zonder 

fatsoenlijke maaltijd ’s middags kan je immers 

geen hele dag doorwerken. 

Na de middagpauze alweer vergaderingen en 

overleg. Om ervoor te zorgen dat onze alge-

meen directeur zich niet naar een vroegtijdige 

burn-out werkt, worden de leerkrachtenverga-

deringen zo goed mogelijk verdeeld onder de 

directieleden. Naast vergaderingen met leer-

krachten staat meneer Jadoul ook in voor de 

communicatie met de scholengemeenschap en 

draagt hij de eindverantwoordelijkheid voor alle 

schoolgebonden beslissingen. Met een brede 

glimlach verzekert hij er ons echter van dat hij 

omringd is door een zeer aangenaam (en be-

langrijker misschien: zeer competent) directie-

team, wat het werk heel soepel doet verlopen. 

Hoewel de vijf-na-vier bel de verlossing brengt 

voor de gemiddelde Collegeganger, zit de werk-

dag er nog niet op. Rond 19 uur is het dan wel 

eindelijk zo ver: meneer Jadoul trekt de deur 

van zijn kantoor achter zich dicht en zet koers 

naar het thuisfront.

Familieman
Eenmaal thuis aangekomen checkt meneer Ja-

doul alleen nog maar een paar keer zijn e-mail 

en stopt het werk daar. Het duurt even vooral-

Naast een opgeboend leerplan kreeg onze school dit jaar ook de eer om een nieuwe directie te verwelkomen. Een van die 
nieuwe gezichten is meneer Bernard Jadoul, onze kersverse algemeen directeur. Na een periode van spannend afwachten, 
slaagden we erin om een moment voor een interview met onze drukbezette directeur te bemachtigen. En zo verkregen we 
een kijk in het leven van de man die je teerbeminde rapport onder je neus schuift ...

Een dag uit het leven van ... meneer Jadoul 
Fatima El Madani 4La en Lander Leeman 4Lc
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eer het gezin compleet is, aangezien alle vier 

de kinderen verscheidene hobby’s hebben. Met 

het schaamrood op de wangen geeft onze di-

recteur toe dat hoewel zijn hele gezin wel iets 

kan aanvangen met een notenbalk, hij zelf wei-

nig interesse of aanleg heeft voor muziek. Beel-

dende kunst spreekt hem ook niet bepaald aan 

en voor televisie/film heeft hij geen tijd. 

Literatuur daarentegen kan wel een plaatsje vin-

den in het drukke schema van meneer Jadoul. 

Hij heeft wel aardig wat criteria: van non-fictie 

moet hij door de band niets weten, maar voor 

biografieën van sporters maakt hij een uitzon-

dering. Het proza dat hij leest, moeten op zich-

zelf staande romans zijn (trilogiëen en andere 

reeksen spreken hem niet aan) en science-fic-

tion kan hem al helemaal niet bekoren. Het liefst 

leest hij Nederlandstalige schrijvers, die echter 

vaak zeer uiteenlopende roots hebben. Auteurs 

die met vlag en wimpel slagen voor zijn criteria 

zijn onder ander Kader Abdolah en Margot Van-

derstraeten. Momenteel leest hij ‘Hoor nu mijn 

stem’ van Franca Treur. 

Met de fiets in de hand 
doorkruist meneer Jadoul 
het hele land 
De zondagskleren van meneer Jadoul zijn fiets-

kleren. Dan neemt hij de mountainbike en (ho-

pelijk) de fietshelm ter hand. In het weekend 

is het namelijk tijd om te mountainbiken, een 

dierbare hobby van de directeur. Een kudde 

hijgende fietsers moet hij dan wel niet ach-

ter zich aanhebben; het liefst kiest hij zelf een 

afstand om individueel af te leggen. Naast 

mountainbiken, heeft hij ook nog gesquasht 

en ook het zaalvoetbal met de leerkrachten 

bevalt hem sterk. 

Wanneer het vakantie is, vind je meneer Jadoul 

tussen de bomen. Hij is een natuurmens in hart 

en nieren: musea en te verstedelijkte landerijen 

doen zijn hart niet bepaald sneller slaan. Hoewel 

hij in een ver verleden al fietsend een wereld-

reis heeft gemaakt naar alle uithoeken van de 

wereld, zal de nabije toekomst geen vakantie 

naar Patagonië of de Himalaya meer brengen: 

hij houdt het nu bij onze buurlanden Duitsland 

en Nederland. Het avontuur boeit hem nog wel, 

maar hij beseft maar al te goed dat een aantal 

dromen op dit moment vrij onrealistisch gewor-

den zijn. 

Onze algemeen directeur heeft dus een goed 

gevuld leven waarin de school logischerwijze 

een dominante rol speelt. Ondanks het vele 

werk voor de school, speelt hij het echter toch 

klaar om nog een beetje tijd vrij te maken voor 

zijn gezin en voor ontspanning. In een vorig 

leven was meneer Jadoul een echte avonturier 

en wereldverkenner, maar zijn realistische zelve 

heeft zich daarover heen gezet. Al bij al: een in-

teressante man, die directeur! #
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Grappige 
examenantwoorden
ABSURDE EXAMENANTWOORDEN EN 

FAILS VAN LEERLINGEN ZIJN ALTIJD 

GRAPPIG, DAAROM ZIJN WE MET ONZE 

REDACTIE OP ZOEK GEGAAN NAAR DE 

MEEST OPMERKELIJKE BLUNDERS TIJDENS 

DE AFGELOPEN EXAMENREEKS. 

Een ‘deus ex Machina’ is een techniek waarbij er 

sprake is van een onverwachte ontknoping van 

een verhaal door een bovennatuurlijk persona-

ge tot de introductie van een wapen of een su-

perkracht. Met het antwoord ‘deus ex Maxima’ 

op een examen Nederlands dacht de leerling 

misschien dat het iets te maken had met het 

Nederlandse koningshuis?

Dat je voor een Nederlands een goede ‘poëet’ 

moet zijn, wisten we al langer, maar de award 

voor creatiefste antwoord gaat naar deze leer-

ling! Zo schreef hij/zij: ”Als een onvolmaakt 

kuikentje dat eindelijk de kracht en de 

moed vindt om die harde eierschaal te door-

breken en het hoofd voor het eerst aan de 

wereld ten toon te spreiden, schoten de eer-

ste achternamen als paddenstoelen uit de 

grond.”

Dubbele examens zijn nooit positief, zo slaat de 

leerling wel eens de zaken door elkaar. Zo heeft 

bijvoorbeeld een diverterende tekstsoort niet 

veel met divergeren te maken. Misschien kun-

nen we in de toekomst de examens Nederlands 

en fysica toch maar beter niet combineren ...

Ook op een examen geschiedenis geven som-

migen onder ons antwoorden die de leer-

krachten wel al eens doen fronsen, zo wordt de 

Amerikaanse president wel eens Donald Duck 

genoemd, de Paltskapel in Aken wordt verward 

met de Aarskapel (bestaat niet), de Eerste We-

reldoorlog begint volgens sommigen al in 1418 

en Mekka ligt in het land Jeruzalem.

Het examen godsdienst is voor deze jongen 

duidelijk dé plek bij uitstek om over zijn zus te 

kunnen klagen, dit was zijn antwoord: “Volgens 

de filosofie van Aristoteles staat de vrouw 

voor het principe ‘orde’, maar bij het zien 

van mijn zus haar levensstijl, stel ik mij daar 

toch vragen bij ...”

Clichés
JE KENT ZE WEL, DÉ CLICHÉS OVER LEERKRACHTEN HIER OP SCHOOL. SPECIAAL VOOR 

JULLIE, HEBBEN WIJ ENKELE LEGENDARISCHE EN TYPISCHE KENMERKEN EN QUOTES VAN 

HEN VERZAMELD. LUKT HET JULLIE ZE TE VERBINDEN MET DE JUISTE LEERKRACHT OM ZO 

DE VERSCHILLENDE STARTERPACKS TE VORMEN? 

Spelletjespagina
Samengesteld door Giulia Cabrejos 6EMT en Evelien Van Hove 6HW

K. Van Hove

I. Dekeyser

L. Pierssens

E. Balthau

S. Verhaeghe

“Moeilijk? Nie moeilijk.”

“Voor de ‘die-hards’ is er nog 
steeds de afterparty in augustus.”

“Genau!”

“Op deze school is het 
kwaliteit, geen hilariteit.”

“Laat het praten maar aan  
de politiekers over.”

“Attitude is a small thing that 
makes a big difference.”
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Horoscoop
 

WAT STAAT ER JOU HET KOMENDE SEMESTER TE WACHTEN? WELKE 

GOEDE RAAD HEB JIJ NODIG? KOM HET SNEL TE WETEN DOOR ONZE 

VOORSPELLINGEN BIJ JOUW STERRENBEELD TE LEZEN!

Steenbok (22 december-20 januari) 
Maak je niet te veel zorgen, je kunt niet meer doen dan je best. Blijf gewoon je 

best doen en je a-attest is binnen!

Waterman (21 januari -19februari)
Je bent het schooljaar nu al beu en verlangt naar de zomervakantie. Begrij-

pelijk, maar blijf je inzetten! Maak van elke dag een nieuw avontuur, en je zult 

zien, de vakantie staat zo voor de deur. 

Vissen (20 februari-20 maart)
Laat school niet links liggen, goed studeren en bijgevolg goede punten halen, 

draagt bij tot het gelukkig zijn. Vergeet dat niet. 

Ram (21 maart-20april)
Door altijd hard te werken zal je jouw examenperiode in juni doorkomen zon-

der tekorten en je zomervakantie wordt onvergetelijk!

Stier (21 apil-21mei)
Je aan je goede voornemens houden zal wonderen doen na een ietwat flauw 

eerste semester. Alles komt goed, als je er zelf maar in gelooft.

Tweelingen (22mei-20juni)
Maak ook eens tijd voor jezelf in plaats van alle andere dingen op de eerste 

plaats te zetten. Je schoolpunten zijn prima zoals ze zijn, nu jouw selfcare nog!

Kreeft (21 juni-22juli)
Juni wordt voor jou een absolute topmaand, je inzettingsvermogen zal beloond 

worden. Ook op vlak van liefde heeft deze maand veel voor jou in petto.

Leeuw (23 juli-22 augustus)
Jij hebt deze goede raad echt nodig: Onthoud dat elke dag een nieuwe start is, 

een nieuwe uitdaging en een nieuwe kans. Laat het verleden het verleden we-

zen en maak je geen zorgen over de toekomst, want je leeft nu. 

Maagd (23 augustus-22 september)
Je hebt het heel druk met je privéleven, zie dat je schoolprestaties hier niet te 

hard onder gaan lijden! Je moet de juiste balans vinden, waardoor je jezelf ook 

in evenwicht brengt. 

Weegschaal (23 september-22oktober)
Jij ziet het komende semester helemaal zitten en je bruist van de energie. An-

deren kunnen nog wat van je leren! 

Schorpioen (23 oktober-22 november) 
Jij leeft graag op de achtergrond, alsof je een schaduw bent. Dit semester zal 

je toch wat meer openbloeien en laten zien wat je eigenlijk waard bent! Jij zult 

anderen verbazen.

Boogschutter (23november-21 december)
Niets gebeurt zonder vallen en opstaan. Jij zult dit de komende maanden zeer 

sterk merken, maar niet getreurd want je komt er wel uit en je wordt er sterker 

door. 

Woordzoeker

School bucket list 
WIJ HEBBEN SPECIAAL VOOR JULLIE EEN PAAR MUST DO’S VAN 

JE SCHOOLCARRIÈRE EVEN OP EEN RIJTJE GEZET: UITVOEREN, 

ONDERGAAN EN AFVINKEN MAAR! 

< Stuur op Valentijn een roos naar je crush

< Haal die dikke vette 10 op een toets (indien het een onverwachte 

toets van meneer Van Hove is, verdien je nog een extra vinkje!!)

< Verschijn op de instagrampagina van de school  

@sintjozefkleinseminarie

< Een hele les sjieken zonder betrapt te worden 

< Spot minstens vier banken met daarop de befaamde naam ‘Tim’  

ingekerfd

< Bezichtig dé leraarskamer eens van binnenuit 

< Een uit een dode hoek vallende basketbal op je smoel krijgen bij 

het basketterrein

< Betrapt worden op je gsm “terwijl je de tijd checkte” 

< Geniepig de lift nemen i.p.v. de trap 



50 IC HOU FEBRUARI 2020

ICHOU # ENTERTAINMENT

Aangezien ‘Het College’ toch enig aanzien heeft in ‘Eurazië en omstreken’, 

zou het vroeg of laat kunnen gebeuren dat we bezoek krijgen van een be-

langrijke figuur. Natuurlijk willen we die gast dan zo goed mogelijk ontvan-

gen en daar hoort natuurlijk lekker eten bij. Bij ons weten waren we hier tot 

nu toe niet voldoende op voorbereid. 

We vonden in de archieven een menu dat geserveerd werd ter gelegen-

heid van 100 jaar College. Als we ‘the sky is the limit’ als leuze willen blijven 

hanteren, moesten we dus dringend werk maken van een even luisterrijk 

hedendaags equivalent. Onze redacteurs namen de zware taak op zich om 

een typerend menu voor onze school te ontwerpen: Hét Collegemenu! 

Aangezien we geen half werk wilden verrichten, hebben we ons menu 

ook effectief bereid en laten voorproeven door twee Collegefiguren die 

onze school en haar geschiedenis kennen tot in de kleinste kieren en ga-

ten: Vincent de Meyer en oud-leerkracht Grieks, Latijn en esthetica Erik Bie-

len. Op maandag 16 december namen zij plaats aan onze feestdis. 

Als amuse serveerden we scampi’s, omdat we ons tenslotte niet alleen 

op kleine garnalen willen richten. Aangezien immersie een hip fenomeen 

is, besloten we ze onder te dompelen in diaboliquesaus. Zo konden we 

meteen ook benadrukken dat de examens op het College enigszins pittig 

genoemd mogen worden! Een beetje droge humor van de leerkrachten 

kreeg hier ook zijn plaats onder de vorm van een cavaatje.

Bij het voorgerecht konden we er niet aan voorbij gaan om de groene visie 

van onze school in de verf te zetten, daarom een slaatje met tinten van 

groen met gefrituurde groene asperges in een tempuradeegje. We meng-

den ten slotte nog enkele reepjes rode biet door onze salade, aangezien 

de school – hoe groen ze ook wil zijn – toch niet verder kan zonder af en 

toe een streepje rood. Ook hier was het pittige aanwezig in de vorm van 

een vinaigrette. 

Onze ‘plat principal’ was een stoofpotje van rundsnek in zelfgemaakte stout 

gebrouwen door onze leerkracht Nederlands en Engels Jan Ongena. En om-

dat een traag gegaarde dikke nek nu eenmaal niets speciaals is op het Col-

lege, mocht daar nog iets exclusiefs bij, een kalfszwezerik. Dit is een van de 

fijnste stukjes orgaanvlees en het wordt dan ook als een ware delicatesse be-

schouwd. Een zeldzaam ingrediënt, zeg maar, mocht niet ontbreken in ons 

menu! Omdat we op onze school ook niet voorbij kunnen aan een beetje 

gebakken lucht, werd dit alles geserveerd in een bladerdeeggebakje. Als 

groentjes kozen we voor een slaatje van witloof om de bitterheid van het le-

ven te symboliseren, maar we mengden er wel een zoet appeltje door, om-

dat er zelfs op onze school wel eens plaats is voor een gulle lach. 

Als nagerecht wouden we ons voor de laatste keer nog eens uitsloven met 

onze eigen versie van petit fours, met elk hun eigen vulling. Zo bereidden 

we een koekje met zelfgemaakte marsepein, want wat je zelf doet, doe je 

beter! We maakten een eerste hapje met rode suikerglazuur erover, want 

het eerder vermelde rode streepje wil wel eens uitgroeien tot een abstract 

schilderij ... En oefening baart kunst natuurlijk, daarom maakten we er nog 

een tweede en een derde petit four! De tweede had een ook een koekje 

met marsepein, maar deze keer zaten er veenbessen in verstopt, want laat 

ons eerlijk zijn, of het nu om leerlingen of om leerkrachten gaat, het beste 

zit altijd vanbinnen. Bij de derde mengden we chocolade door de vulling. 

Gewoon omdat het kan. Tot slot werden onze vierkantjes netjes geschikt 

op een bordje net als een schilderij van Mondriaan, zo konden we laten 

zien dat onze school zowel kunst als wiskundige figuren hoog in het vaan-

del draagt. 

Bij dessert hoort natuurlijk ook koffie. Omdat we op school allemaal wel 

behoorlijk wat shit te slikken krijgen, kozen we voor Kopi Luwak, een zeer 

zeldzame koffiesoort met aangepast prijskaartje, aangezien de koffiebes-

sen van deze soort eerst een fermentatieproces ondergaan hebben in het 

maag-darmstelsel van de civetkat. We willen uiteraard enkel het beste voor 

onze gasten!

Natuurlijk werden alle boven-

staande gangen tot in het 

kleinste detail afgewerkt on-

der alziend oog van meneer 

Van Looy. Het bereiden was 

in elk geval een hele ervaring. 

Wij danken uiteraard ook me-

neer De Meyer en meneer Bie-

len voor hun deskundige eva-

luatie, maar we hopen vooral 

dat we dit menu ooit nog 

eens mogen maken voor een 

gast die nóg meer aanzien 

heeft dan deze Collegecory-

feeën. De school zal er dan he-

lemaal klaar voor zijn! #

100 jaar College

Potage Oxtail

Vol au vent Toulouse

Saumon glacé Volga

Sauce Vincent

Filet de Boeuf Renaissance

Couronne de Riz de Veau Régence

Sorbets aux Kirsch

Salmis de Canetons Bohémienne

Poulardes du Mans

Macédoine de Fruits

Aspic de Homards

Gateaux Cuffy

Glaces

Fruits – Dessert

Het Collegemenu 
Giulia Cabrejos 6EMT
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Het is als jonge dichter niet gemakkelijk om (h)erkend te worden. Je 

schaamt je soms over de gedichten die je schrijft of je denkt dat ze niets 

voorstellen, maar stiekem hoop je toch dat anderen ze ook goed vinden.

Het moment bij uitstek om hier achter te komen, is de Anton van Wilde-

rode wedstrijd. Dé poëziewedstrijd in het Waasland waar lokale jeugd van 

8 tot 18 haar talent kan tonen.

Weken, maanden is het bang afwachten, maar eind september is het dan 

eindelijk zover: de prijsuitreiking. Dit jaar vielen maar liefst vier leerlingen in 

de prijzen: Adinda, Lotte, Luna en Violette.

Proficiat meisjes! #
De literatuurliefhebbers kunnen hieronder de vier winnende gedichten lezen. 

AVW-poëziewedstrijd ...  
onze leerlingen vallen alweer in de prijzen! 
Leon Heirbaut 6LMT

Vrijheid

Was vrijheid tastbaar

zat het in een doosje

van ijzersterk metaal

of van het breekbaarste glas

als een oester

wachtend

om gevonden te worden.

Ik noem hem

onafhankelijkheid

en ook:

eenzaamheid.

Alleen de juiste sleutel

zal opening bieden tot

de zuiverste zeeën

subtropische stranden

weelderige wouden

smeltende sneeuwvlakten

angstaanjagende aardbevingen

terroriserende tsunami’s

plastieken puinhopen

wanhopige wereldrampen

de vrijheid hebben we

waar is de sleutel?

Ik moet hem vinden

of toch weer niet?

Violette Vandervelden, 4La

Een mier

zo vrij

zo opgesloten

met velen

alleen

moet m’n eigen kant op

wriemelen tussen de rest

de wereld overvalt mij

wil van alles tonen

stress vindt sluw een weg door mij

protest

NEE

stress sneuvelt 

wordt met de grond gelijk gemaakt

RUST

op alle wegen 

bots ik met mezelf

zie wat ik wil

waar ik voor ga

geen grassprietje in de weg

mijn leven

mijn pad

midden in mijn mierenhoop

Lotte Rombaut, 4GL

Laat me gaan

Los mijn hand

Er valt niets te verstaan

Het is tijd

Om m’n eigen weg in te slaan

Gevangen gehouden door

Angst

Ik kan me niet meer bewegen

Je regels verstikken me

Vrijheid

Lijkt veraf gelegen

Ik wil weg van jou

Maar het lukt me niet

Ik zal het hierbij laten

Want wraak is

Een luie vorm van verdriet

Zeg me niet telkens

Wat ik moet

Laat me los

En wel voorgoed

Luna Smet 4GL

Onze school bruist van getalenteerde, ambitieuze leerlingen. We berichtten eerder in dit nummer al over succes in de 
wetenschapsolympiades en straks volgt nog een stuk over sportief succes, maar ook op literair vlak blijven we niet achter, 
wel integendeel. 
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Kortverhaal: Daan 
Alice Seghers 6MWE

Vrijheidsvlucht

de door haat gedragen lucht 

vervult het andere portaalsgelaat door Janus verwaand

deze gekri-staal-iseerde kooi

melk en honing wegezoekend als een vlijtige bij

aangedreven door wilskracht, NIET enkel de mijne 

de kogels niet verstomd, de lopen verder spugend

de kwelling van velen, verder verweven

wij als vliegende pijlen,

zij daarbeneden als kronkelende slakken

door pijn gekweld, door angst verdreven, door geknal versteven,  

door vlucht begeven

het andere gezicht

opge-lucht bereikt 

de ronde Moeder die aan mijn tenen reikt

een nieuw gevoel van vrede

‘Eindelijk’ ‘Ah daar! De stukjes die mij weer helen’

geluk ... een traan ... harmonie

een vlucht kan vrijheid geven ... ademlucht leven!!!

Adinda Van Overmeir, 4La

De jongen woont in het appartementsblok tegenover mij. De blokken zijn 

dicht op elkaar gebouwd, zijn kamerraam lijkt amper een meter van het 

mijne verwijderd. We hebben nog nooit gesproken, maar telkens ik op 

mijn kamer studeer, zie ik hem. Hij ligt ofwel te lezen ofwel met zijn ogen 

dicht te luisteren naar muziek. Zou hij intelligent zijn? Of zou hij die boe-

ken lezen, gewoon omdat hij dat graag doet? Hij is een week geleden hier 

naartoe verhuisd, naar blok D. Ikzelf ben van blok E, verdieping 3, apparte-

ment C. Wie weet kan ik hem de buurt eens tonen, een beetje rondleiden 

enzo om de vriendelijke buur uit te hangen. Het zou wel kunnen klikken 

tussen ons. En hij zou kunnen vragen of ik eens wil langskomen om bij 

hem te eten. En dan zou hij kunnen koken voor me en dan ...

Wacht, neen. Niet afdwalen, zo niet denken. We kunnen niet fantaseren 

over een jongen die hier nog maar net zit. Voor hetzelfde geld is hij een 

klootzak en geef ik mezelf alweer ongewild een gebroken hart. Zuchtend 

kom ik recht van mijn bed en kijk ik weer door mijn raam, nieuwsgierig 

naar wat hij nu aan het doen is en tegelijkertijd hoop ik dat zijn ogen de 

mijne vangen. Het zou de eerste keer zijn. 

Daar zit hij weer.

Vroeger haatte ik het dat de ramen van de appartementen op gelijke 

hoogte stonden met elkaar. De vorige buren waren niet wat je kon zeggen 

aangenaam. Maar Daan ... Daan is meer dan aangenaam. Op het moment 

dat ik hem zag binnenkomen, was ik direct verkocht. Hij droeg een bruine 

coltrui toen, één die dik genoeg was om de winter door te komen. Hij kon 

zijn trui anders wel goed gebruiken. Daan woont nu al een week in blok 

D en nog geen enkele keer heeft die jongen zijn raam dicht gedaan. Het 

weer buiten is om dood te vriezen en toch laat ‘ie het wagenwijd open. Ik 

blijf naar hem kijken en ga zijn hele gezicht af. 

Het bruine haar dat krullend neervalt achter zijn oren, een niet te groot 

voorhoofd, glad, zonder enige pukkel te vinden. Zijn wenkbrauwen, logi-

scherwijs ook bruin en voor een jongen redelijk goed onderhouden. De 

ogen slaag ik over. Ik verdrink bijna in die amandelvormige ovaaltjes met 

prachtige kleuren van bruin erin en opeens wil ik niet meer dat ze de mijne 

vangen. Zijn neus is scherp. Het is geen wipneusje, maar ook geen aard-

appelneus. Het is een perfecte neus. Maar niet zo perfect als zijn lippen. 

Verdorie, zijn lippen zijn zo mooi ... Ik wou dat ik ze van dichtbij kon zien. Ik 

wil kijken wat hij aan het doen is, maar dan gebeurt het. Daan kijkt terug.

Meteen schiet mijn blik weg van hem en ik spring van mijn bed. Ik haast 

me naar mijn bureau, waar hij me niet meer kan zien. Hij keek. Oh mijn he-

Daan, hij ziet er een Daan uit. Bruin, golvend haar, 
dezelfde kleur ogen en niet te groot. Maar langs de 
andere kant is hij ook niet klein. Ik gok dat hij juist met zijn 
voorhoofd boven het mijne komt. Ja, zo groot moet hij 
wel zijn. 

>>>
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mel, hij heeft gezien dat ik aan het gluren was. 

Wat moet hij nu wel niet van me denken? 

“Excuseer?”

Hij heeft me door. Door mijn half-open raam 

hoor ik zijn stem. Als ik hier gewoon blijf staan, 

zou hij dan weggaan en vergeten dat ik er was? 

“Ik heb je wel gezien hoor, hoe je stond te kij-

ken.”

Shit. Wat moet ik doen?

“Ik bijt heus niet. Kom tevoorschijn, dan kan ik 

zien wie mijn nieuwe buur is.” Langzaam kruip ik 

vanachter mijn gordijn. Hoe oud ben ik, 5?

“Hallo”, zegt hij met een lach. Wauw, steek an-

ders ineens een mes door mijn hart. Wat is zijn 

lach mooi ... En zijn stem. Die klinkt ... warm. 

“Hallo”, antwoord ik met een kraak. 

“Wat was er zo interessant om naar te kijken?” Hij 

houdt zijn hoofd een beetje schuin terwijl hij nu 

uit zijn raam leunt. “Zet je raam helemaal open, 

zo kan ik je beter zien.”

Ik haal mijn raam van klik terwijl ik naar een 

goede verklaring zoek. Ik kan toch moeilijk zeg-

gen dat ik hem immens knap vind en daarom zo 

naar zijn gezicht zat te staren?

“Wel, ehm ... ik ...”

“Hoe heet je?” onderbreekt hij me vrijwel direct.

“Ik?” 

“Wie anders?” lacht hij opnieuw. 

“Noah”, zeg ik. “Noah Thys.”

“Aangenaam kennis te maken, Noah. Nu, wat zat 

je te staren daarnet?”

“Haha, ik ... Zat ik te staren? Ik lag denk ik ge-

woon te dromen hoor ...” Goeie Noah, probeer je 

er maar uit te praten met deze klassieke truc. Die 

zal hij totaal niet door hebben.

“Uhu, te dromen. Oké, kan ik best geloven”, 

Daan gaat zitten op de rand van zijn raam, “Dus, 

Noah. Woon je hier al lang?”

Ik knik: “Ik ben hier geboren. Mijn ouders zijn 

naar hier verhuisd toen ze zelf nog klein waren.”

“Dus je kent de stad vanbinnen en vanbuiten, 

om het zo te zeggen?”

“Eigenlijk wel.”

“Dus ...”, Daan aarzelt even, “Dus misschien heb 

je zin om je nieuwe buurjongen een rondlei-

ding te geven? Ik ben nog maar net naar hier 

gekomen en weet hier echt niets zijn. Buiten het 

station dan.”

“Tuurlijk!” zeg ik veel te enthousiast. Met een 

coolere, meer kalme stem probeer ik mezelf nog 

een beetje zelfrespect te geven. “Ik, ik bedoel ... 

Tuurlijk. Wanneer jij wilt.” 

Hij stelt voor om de volgende dag een wande-

lingetje te maken. En aangezien mijn ouders 

toch voor een weekend weg zijn, zeg ik – op-

nieuw te enthousiast en te snel – ja. Daan lacht 

om mijn reactie, maar zegt daarna dat hij nog 

wat dingen moet doen. We zeggen elkaar ge-

dag en ik sluit mijn raam. Niet echt verbazend 

laat hij zijn raam gewoon open en verlaat hij 

zijn kamer. Achteraf besef ik dat ik niet naar zijn 

echte naam heb gevraagd. Hoewel ik er al één 

voor hem heb, weet ik bijna 100% zeker dat het 

niet Daan is. Maar het maakt me niet uit, Daan 

past bij hem. Plus, ik kan het morgen altijd nog 

vragen ... 

Zodra het stilaan avond wordt, dringt het tot me 

door dat ik nog geen eten heb. Ik weet dat er 

ongeveer vijf minuutjes hier vandaan een kleine 

winkel is, dus ik neem mijn fiets en rijd er heen 

om wat eten te kopen. Iets eenvoudigs, juist om 
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op te warmen. De winkel is niet zo heel groot, 

het is een simpele nachtshop, maar ze hebben 

alles wat ik nodig heb. Als ik mijn fiets tegen de 

muur van het gebouw zet, zie ik al door de vitri-

ne dat de noedels deze week in promotie staan. 

“Goedeavond”, knik ik naar de man achter de 

kassa; de eigenaar van de winkel. Ik loop door 

de winkel en zie dat de enige andere klant nog 

een vrouw is. Ze heeft zwart haar, ik schat haar 

ongeveer 30. Ze staat bij de vriezers één of an-

dere pot ijs te zoeken. Misschien kan ik daar ook 

eens passeren voor een lekker dessertje later. 

“Noedels, noedels, noedels ...”, mompel ik bij 

mezelf. Hoewel de winkel niet zo heel groot is, is 

er best een ruim assortiment. Vooral blikken en 

kant-en-klare maaltijden, maar meer heb ik ook 

niet nodig. Na een minuutje ronddwalen, kom ik 

bij de noedels. Rode, gele, groene en zelfs blau-

we zakjes en potjes staan op een rek.

“Eens kijken ...”

Ineens hoor ik gegil. Glasscherven rinkelen op 

de grond. Een grote baksteen is door de glazen 

ruit van de winkel gegooid. Ik strompel naar vo-

ren, net zoals de eigenaar van de zaak, om de 

brokken te bekijken. De steen vloog helemaal 

tot in het voorste rek, met als gevolg dat de do-

zen met koeken en ontbijtgranen over de hele 

vloer verspreid liggen. 

“What the ...”

“IEDEREEN HANDEN OMHOOG”

Ik schrik me een ongeluk als een gemaskerde 

man de zaak binnenstormt. Hij houdt een zwart, 

glanzend geweer stevig voor zich en schiet 

twee maal in de lucht, zodat iedereen kan horen 

dat hij gewapend is. Een schreeuw verlaat mijn 

mond en ik bescherm mijn hoofd met mijn ar-

men.

“IK ZEI HANDEN OMHOOG” 

De vrouw, die naar voor gekomen was om haar 

ijs af te rekenen, staat nu naast mij. Ik kan niet 

voor haar spreken, maar mijn hart racet als een 

volslagen gek door mijn lichaam. Zweet breekt 

me uit en ik begin duizelig te worden in mijn 

hoofd. 

We zitten in een overval, denk ik, Noah we zit-

ten verdomme in een overval. Wat moeten we 

doen??

De man wijst met zijn pistool naar ons en de 

vrouw naast me begint te piepen. “Wie is de 

baas?” zijn stem is ruw en hard, maar tegelijker-

tijd ook ... herkenbaar “WIE IS DE BAAS?!” Ik krimp 

ineen als hij zijn stem verheft, hij verliest zijn ge-

duld. De zaakvoerder steekt snel zijn hand op. 

“Naar de kassaE en vlug een beetje!” roept hij 

terwijl hij een zwarte rugzak op de toog gooit. 

Die stem ... 

Ik probeer de overvaller beter te bekijken, maar 

zijn ogen vermijd ik. Ik ben bang, bang van hem. 

Zodra hij de baas van de winkel volgt naar de 

kassa, krijg ik de kans om hem langs de zijkant te 

zien. Hij draagt een grijs mondkapje dat van kin 

tot neus zijn gezicht bedekt. Zwarte kleren, een 

hoodie met een kap die hij over zijn hoofd trok 

op het moment dat hij binnenkwam. Vanonder 

de kap steken er plukjes bruin, krullend haar uit. 

Een niet te groot voorhoofd, glad zonder enige 

pukkel te vinden ...

“Komaan ouwe!” De man schiet weer een ko-

gel in de lucht, iets wat de vrouw naast mij nog 

meer doet piepen. Ik geef geen kik. 

Zijn lengte. Niet te klein, niet te groot. Zijn voor-

hoofd juist boven het mijne. 

Het feit dat de kogel me niets doet trekt de aan-

dacht van de man met het pistool. Dan vangen 

zijn ogen de mijne: amandelvormige ovaaltjes 

met prachtige kleuren van bruin erin ...

“Daan?” Ongelovig zeg ik zijn naam, maar zijn 

blik is nog geen seconde later weer bij de baas 

achter de kassa. Die heeft alles leeggemaakt, 

kassa en geheime vakjes in de schuif, en vluch-

tig in de rugzak gestoken.

“Daan!” In hemelsnaam, wat doet hij hier? Hij 

pleegt een overval! Mijn buurjongen pleegt een 

fucking overval!! 

“Daan!!” Ik blijf zijn naam roepen, maar hij rea-

geert niet. En hoe stom ben ik wel niet, natuur-

lijk reageert hij niet. Dit is zijn naam niet. 

Nog voor hij de winkel verlaat, schiet hij een 

laatste keer in de lucht, deze keer veel lager. 

Hij raakt het rek waar daarnet ook de baksteen 

in was gevlogen, recht achter de vrouw en mij. 

Beiden vallen we op de grond van angst. Wan-

neer ik terug opkijk, is hij verdwenen. Ik blijf sta-

ren naar het gebroken glas onder mijn handen 

en de kapotte ruit voor mij. Wat is er zonet ge-

beurd?

Als ik terugkom van het politiebureau loop ik 

direct richting onze blok. Ik hol de trappen van 

het gebouw op, ram de sleutel in het slot en 

sprint naar mijn gordijnen, die ik met een ruk 

opengooi. 

Dicht. Zijn raam is dicht. 

Mijn hart bonst in mijn keel. Hoezo is zijn raam 

dicht? En wat deed hij in die winkel? Waarom 

had hij een pistool, waarom overviel hij ons? 

Herkende hij mij? Liep hij daarom weg, schoot 

hij ons daarom niet neer? Of had hij totaal niet 

door dat ik er was, was ik gewoon een gijzelaar 

toen?

De nacht gaat voorbij en al die vragen blijven in 

mijn hoofd hangen, ik kan er niet van slapen. De 

volgende ochtend is het eerste wat ik doe op-

nieuw door mijn raam kijken, maar het zijne is 

nog steeds dicht. De dag erna hetzelfde liedje. 

Het gaat zo nog wel enkele dagen door, en tel-

kens stuit ik op een gesloten raam. Ik durf niet 

aan te bellen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. 

“Hey, ik was bij de overval die je pleegde een 

paar dagen geleden en ben naar de politie 

gegaan om je aan te geven. Hoe is het met 

het geld trouwens, heb je er iets mee kunnen 

doen?”

Een week gaat voorbij en nog steeds is er geen 

spoor van hem. Zijn raam blijft even gesloten. 

Niet veel later, hoor ik dat hij gevlucht is, de stad 

uit, diezelfde avond nog. Het is mijn fout. Als ik 

hem niet had aangegeven, dan had niemand 

hem herkend en was hij nog mijn buurjongen 

geweest. Dan kon ik nog steeds naar hem kijken.

Ik heb geen idee waar hij is op dit moment. Op 

het politiebureau ben ik zijn echte naam te we-

ten gekomen. Het is geen mooie naam, hij past 

totaal niet bij hem. Iedereen in de stad heeft het 

nu over hem. Over de gangster die hij is gewor-

den na het beroven van die winkel. Maar wat de 

mensen over hem zeggen, kan me niet schelen, 

noch hoe ze hem noemen. Hij is en blijft Daan, 

zo ziet hij eruit. #
Verhaal gebaseerd op ware gebeurtenissen. 
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Poëziepagina
Samengesteld door Leon Heirbaut 6LMT
Tekeningen door Fatima El Madani 4La

Zoals El Dorado nooit gevonden is

Zo is vrede

Zoals Atlantis zuiver mythisch is

Zo is vrede

Zoals Utopia onbereikbaar is

Zo is vrede

Maar wat is de mensheid

Zonder eindeloze zoektocht?

Annelies Verlee 5LWIb

Ik duik onder water. Stilte. Weg van alles

Ook leuke dingen

Het liefste zou ik blijven. Waarom niet?

Hij ziet je wél graag

Ik moet naar boven. Ik wil niet. Geschreeuw

Zus?

Nog even doorzetten. Het doet pijn.

Ik geniet ervan

Ik kan niet meer

Niemand zal me missen

De pijn verdwijnt.

Tot nooit meer.

Anoniem 

Jij bent het die ik haat

Om al hetgeen je doet

En zeker om wat je laat

Jij voor wie ik angstig vlucht

Blijf ik telkens eenzaam achter

Vergezeld door jouw zucht

Meelij zij

Want het is mijn gewoonte 

Haar aan te spreken met mij

Om jou te ontkomen

Esther van Esbroek 6LWIa

Laat mij liggen in het gras

Voor niks sta ik nog op

De vliegjes rond m’n ogen

De regen rond m’n oren

Over niks wind ik mij op

Ik ben zo moe

Zo moe

Zo

MOOEEEE

Anoniem 

Stilte 

Daar staat ze 

In het midden van de kamer 

Je past er niet langs, je kan er niet omheen

Ze laat het niet toe 

Gemeen?

Ze speelt met je gevoelens 

Zonder woorden 

Want dan gaat ze lopen

Dan schiet ze weg 

Ze snelt de kamer uit en laat de deur open 

jij bepaalt wie er binnenkomt

Het zijn de woorden uit je mond 

Grutto

Twee stomme streepjes

blijven steeds staan

De

groeiende 

ondraaglijke

pijn

Ik ben te kind

een moeder te zijn

Anoniem
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Je bent hier, ik zie je, voel je, ruik je

Je bent dichtbij, maar toch ver weg

Je bent honderd personen tegelijkertijd

Maar de persoon die ik wil, ben je maar de helft van de tijd

Het is een sluier voor de bikkelharde werkelijkheid

Een gordijn waarachter jij onbewust schuilt

Maar ik zie je, luister aandachtig naar hoe jij je voelt

Luister wanneer jij je onbegrepen voelt.

Opgesloten in een gevangenis van jouw herinneringen

Baan je een weg door deze egocentrische maatschappij

Niemand die je een twee blik gunt

Maar ik weet het, ik weet wie je bent

Jij bent niet die vreselijke ziekte, jij bent niet dementie

Marlies Demeestere 5HW

Eenzaamheid

Overvalt me

Rijgt me aan haar vingers

En perst me helemaal uit

Woorden meanderen als bloed

Druppel voor druppel

Over mijn blad

Tot hier iets te lezen valt

Wat op mijn gevoelens

Zou moeten lijken

Eenzaam in mijn hoekje

Overvallen de woorden me

Die uitdrukken wat ik voel

Maar toch weer niet helemaal

Dus ik schrijf ze, beschrijf ze

Diep vanuit mijn lijf, het beklijft me

Ik kan het niet beschrijven

Wel (neer)schrijven.

ELPD

Stop je eigen hart te breken

door te verwachten dat

mensen zich zo aan jou hechten

als jij aan hen

Stop mensen die te weinig voor jou doen

zo veel controle te geven over

je verwarde geest en toevertrouwde emoties

Stop te denken dat je er toe doet,

je bent slechts één van

Stop verliefd te worden,

het werkt niet voor jou

Laat de laatste gevoelens los

en hoop dat dit werkt. 

Anoniem 

Ik zou de wereld willen dragen

Maar de wereld is zwaar en ik

Verdrink in haar water terwijl iedereen 

Lijkt te ademen

Ik verdrink in slechts twee druppels 

Die als tranen langs mijn longen varen

Een stroompje van een berg, puur en rauw,

Als verse sneeuw op de top

Ik staar naar de illusie van een horizon

De zon smelt weg in de golven

De zon die haar stralen als blonde haren

Snijdt door het water

Kris kras kris kras

K r a k 

En samen met het licht

Breek ik 

Camille Bourgeois 5LWIb
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Romantiek in een nieuw jasje
Samengesteld door V. Goossens en Camille Bourgeois 5LWIb
Tekeningen door Fatima El Madani 4La

Leerlingen van het huidige vijfde jaar kregen vorig schooljaar een initiatie romantiek. De kunststroming uit de negentiende 
eeuw sloeg op een inspirerende manier in bij onze jonge dichters. Ze lieten hun pen de vrije loop en hier is het resultaat. 
Zoals mevrouw Goossens, leerkracht Nederlands, het zo mooi verwoordt: krachtige natuurelementen beschreven met 
zwaar overladen adjectieven, in pompeuze volzinnen die bulken van ingehouden woordplezier! 

Glimlachen naar een tikkende tijd

wetende dat deze zalige eeuwigheid nooit blijft duren

denkende aan onze nagloeiende liefde langer dan

een verhaallijn uit duizend en één nacht.

Maar, wat als de twee blikkerende, broeierige zomermaanden weer 

overgaan in herfst?

Het geluk staat ons bij, maar de tikkende tijd slaakt ongedempte kreten.

Hoe langer wachtend op de voor ons juiste tijd

des te verder die glijdt. 

Eline Hooghe, 5WEWIa

Pikzwart onweer aan de hemel, alsof de weergoden ons elk moment 

konden verdelgen met hun vurige speren die rakelings langs onze 

hoofden neerschoten.

Een bulderend geluid van daarboven brak met veel kracht de 

waterpoorten gevolgd door enkele verraderlijke, witte, oplichtende 

speren die ons zo van de grond plukten, weerspiegelend op de 

geringe bescherming waarnaar we reikten, maar die we niet konden 

bemachtigen.

Louis Ooms, ex-SJKS

Je voelde zo teder, lief, zo ongelofelijk bijzonder geloofwaardig. Geen 

seconde twijfelde enige vezel in mij aan jou. Alles ging bijzonder goed, 

we pakten de wereld aan, samen. 

En toch de verkeerde keuze. Na twee dagen belandde jouw mes in mijn 

rug. Iets wat niet te vergeven valt, doch, ik zou het doen. Kon het jou wat 

schelen, hoezo, je wil me echt niet vergeten? Daarom probeer je alles 

opdat ik jou zou vergeven. Je woorden en daden strijden met elkaar, mijn 

hart en verstand ook. 

Angst, woede, verdriet dirigeren mij. 

Maar, één glimp van jou en ik vergeet(f) de hele wereld, enkel met jou wil 

ik leven.

Jéromine Hendrickx, ex-SJKS
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De pijn knaagt. Ik vlucht, ik rust, maar 

de pijn blijft. Het hartverscheurende 

gevoel van onmacht en onrecht. Hou 

me vast, doch, je ogen glijden weg. Mijn 

tranen druppelen alsof het net regent. 

De zoute nasmaak ruikt naar haat, naar 

het monster dat je koelbloedig aanviel, 

van binnenuit. Het verslond je, met huid 

en haar, haalde je van me weg. Ik wil niet 

verder. Jij was mijn God, vader. Jouw tijd 

is gekomen, de mijne komt ooit. 

Stephanie Claus, 5EMT 

Vleugjes Romantiek

Glimwormen vuren een kleurige guirlande af.

Verliefd

hang ik wapperend onze feestvlag uit.

Een vleugje wind

voert een golf aan gedachten

die we samen bewandelen naar

een gelukkigere regenboog.

Ik dacht verder

aan jou

zonder tussenpozen.

Ik heb je lief 

nog liever

Wij lieveren. 

Camille Wellens, 5WEWIa 

Vroeger toen ik speelde

Wanneer ik wou

Vroeger toen onze vriendschap natuurlijk was:

Mooi, zuiver en uniek.

Vroeger toen ik onze vriendschap

Hoorde en voelde tot aan de zon en terug.

Doch, onze wegen kruisten ongelijk

Nu nu onze vriendschap tegennatuurlijk is:

Ontdaan, vervuild en ongezond.

Was vandaag maar vroeger. 

Rosalie De Schrijver, 5WEWIa 
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Your plans covered
www.tectumgroup.be

Adv_TectConstruct_Jongerenkamer_A.indd   1 25/01/17   13:33

Algemene Elektriciteitswerken
nieuwbouw – renovatie

Poppe 
Valère 

bvba

Marktstraat 208
9111 Belsele

tel. 03 777 59 05
e-mail: poppev@skynet.be



STICKERS
Grootte ± 7cm hoog x 6 cm breed 
Drukkleur: groen 350c
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Zeilen?

Zeilen, het lijkt je misschien heel eenvoudig, 

gewoon een beetje varen met een boot en af 

en toe de zeilen een beetje bijsturen, maar dat 

is allesbehalve zo. Om te beginnen, moet je be-

schikken over de nodige kennis over het bestu-

ren en behandelen van een zeilboot. Voor je kan 

vertrekken, moet je er natuurlijk ook voor zor-

gen dat je boot in orde is en dat al het materiaal 

aanwezig is. Eenmaal op het water zijn er veel 

variabelen waar je rekening mee moet houden. 

Tijdens wedstrijden komen daar ook nog tactiek 

en strategie bovenop. Thibaud doet aan een erg 

competitieve vorm van zeilen waarbij je met 

twee personen een boot bestuurt. Bij wedstrij-

den is het de bedoeling om een parcours van 

ongeveer 5 km, dat afgebakend is met zes boei-

en, in een zo kort mogelijke tijd af te leggen. De 

winnaar van de wedstrijd zal dus diegene zijn 

die het minste fouten maakt. Thibaud zeilt nu al 

zes jaar en in die tijd heeft hij al een mooi aantal 

prijzen gewonnen, hij was namelijk al vier keer 

Belgisch kampioen en eens Nederlands, Engels, 

Duits en Pools kampioen. Ook eindigde hij al 

eens vierde en tweede op een WK.

Trainingsschema

Zo een aantal prijzen behaal je natuurlijk niet 

zonder de nodig toewijding en oefening. Thi-

baud gaat dan ook wekelijks drie keer naar de 

fitness waarbij de focus vooral ligt op been-

spieren en core stability. Bij het trainen, wordt 

hij bijgestaan door een fysioloog, een kinesist 

en iemand die zijn dagelijkse trainingsschema 

opstelt. Deze schema’s krijgt hij via een app. Zijn 

weekends spendeert Thibaud op de boot, in de 

winter vaart hij in Antwerpen, maar van zodra 

het warmer wordt dan 10°C, zakt hij geregeld af 

richting de grotere meren in Nederland en rich-

ting de Noordzee.

Doorheen de week een gewone 
leerling, maar in het weekend en 
tijdens de vakanties een zeiler van 
topniveau, dat is Thibaud Dirix uit 
5EWIa. Op het jongste 
wereldkampioenschap behaalde hij 
de tweede plek, maar hoe zit dat in 
elkaar, zeilen? En hoe combineert 
Thibaud dit met school?

Thibaud Dirix 
zet alle zeilen 
bij!
Lander Leeman 4Lc

De toekomst

De jeugdklasse waarin Thibaud op dit moment 

zeilt, is eigenlijk een opstapklasse naar zeilen 

voor volwassenen op olympisch niveau. Of hij 

wel op olympisch niveau wil zeilen, daar is Thi-

baud nog niet helemaal uit. Op het afgelopen 

WK in Polen liep het voor hem in de eerste da-

gen perfect en was hij mooi op koers naar de 

overwinning, maar in de laatste dagen ging het 

dan toch fout waardoor hij de eerste plek mis-

liep en tweede eindigde. Een tweede plaats 

blijft een straffe prestatie, maar omdat het juist 

in die laatste dagen fout liep, was dit best frus-

trerend en mentaal toch wel pijnlijk. Dit doet 

hem twijfelen om voor olympisch niveau te 

gaan, hiervoor zou hij zich volledig moeten 

smijten en alle andere dingen voor een klein 

jaar aan de kant moeten zetten en dit zonder 

garanties.

Zeilen is dus geen standaardsport waarmee 

je zomaar even kan beginnen, maar eerder 

een activiteit die veel energie en inzet eist van 

de atleet. Maar als dit harde werk ook mooie 

resultaten oplevert, zoals bij Thibaud, is het 

zeker een sport die de opofferingen waard 

is. #
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Dat België een wielernatie is hoeven we aan niemand nog 
duidelijk te maken. Maar wist je ook dat een van onze 
medeleerlingen uitblinkt in deze sport? Maak kennis met 
Cédric Van Raemdonck (5LWIa), lid van het Belgische 
Nationale wielerteam op de weg.

Wielrennen op topniveau
Myra Van Emelen 5GL

Voor we er echt in vliegen, zou je je even kort kunnen voorstellen?

Ik ben Cédric Van Raemdonck uit 5LWIa, 16 jaar oud en ik ben wielrenner in 

de juniorencategorie (u19). Ik koers bij Avia-Rudyco-Janatrans-Cycling team 

en maak ook deel uit van het Belgische Nationale Wielerteam op de weg. 

Vanwaar je interesse voor wielrennen?

Als kleine jongen ging ik dikwijls met mijn papa naar de koers kijken en de 

fietsen fascineerden me. Eenmaal ik zelf begon te koersen, raakte ik al snel 

verzot op de hoge snelheden die gehaald worden bij het wielrennen.

Wie/wat is je motivatie om je zo hard in te zetten voor deze sport?

Mijn grootste droom is om ooit van mijn passie mijn beroep te maken, dus 

profwielrenner te worden. Dit is dan ook mijn grootste motivatie om me 

elke dag in te zetten voor mijn sport. 

Hoe vaak doe je mee aan wedstrijden en welke wedstrijden zijn dat 

dan zo al? 

Vanaf begin maart tot eind oktober rijd ik meestal één wedstrijd per week, 

de meeste wedstrijden zijn ééndagswedstrijden, maar ik neem ook wel 

eens deel aan meerdaagse wedstrijden die tot zeven dagen kunnen du-

ren. Dit jaar staan er vooral internationale wedstrijden op het programma. 

Zowel belangrijke ééndagswedstrijden (bv. Ronde van Vlaanderen voor 

junioren), maar ook meerdaagse wedstrijden in Luxemburg, Frankrijk, Zwit-

serland, Italië, Oostenrijk ...

Heb je favoriete wedstrijden?

Mijn favorieten zijn diegene waar er veel bergop gereden moet worden 

of die door fysische omstandigheden erg zwaar en technisch moeilijk zijn. 

Hoeveel trainingen worden er per week verwacht van jou?

In een week train ik 6 à 7 keer De volledige trainingsduur ligt daarbij nor-

maal gezien tussen 12 en 22 uur.

Je trainingsschema en de verschillende wedstrijden zorgen wellicht 

voor een druk programma. Valt deze bezigheid te combineren met 

school?

Met de juiste planning lukt dit nog vrij goed, maar tijdens de schoolpe-

riode blijft er wel weinig tijd over om te besteden aan andere zaken dan 

studeren en trainen.

Je hebt vast wel iemand naar wie je opkijkt. Wie inspireert je in 

de koerswereld?

Elke profwielrenner is voor mij een idool, maar de prestaties van Remco 

Evenepoel het afgelopen jaar zijn voor mij echt wel een extra motivatie, 

zeker omdat ik zijn traject in de jeugdreeksen van dichtbij heb kunnen vol-

gen. Ik kan alleen maar met grote ogen kijken naar wat hij allemaal pres-

teert!

Je hebt al aan heel wat wedstrijden deelgenomen, maar op welke 

prestatie ben je tot nu toe het meest trots?

Ik ben best wel trots dat ik als zesde eindigde in het algemeen eindklas-

sement en als tweede in het bergklassement van de Radjugendtour in 

Oostenrijk. Dit is toch ongeveer de belangrijkste wedstrijd ter wereld voor 

U17-renners. Natuurlijk kijk ik ook met veel plezier terug op mijn Belgische 

kampioenentitel in het baanwielrennen. Ik schat die twee prestaties onge-

veer even hoog in!

Wat zou je dit jaar graag verwezenlijken? 

Mijn grootste doelen dit jaar zijn de Belgische selectie voor het Europees 

kampioenschap in Italië en voor het wereldkampioenschap in Zwitserland 

te halen.

Wat wil je zeker nog bereiken in de toekomst?

Mijn allergrootste droom is natuurlijk om profwielrenner te worden! Het 

zou geweldig zijn dat ik als profwielrenner ooit de Ronde van Frankrijk zou 

mogen rijden en daar dan ook nog eens een mooie plaats in het klasse-

ment zou kunnen behalen.

Dit was al onze laatste vraag. Dankjewel, Cédric, om tijd vrij 

te maken voor dit interview. Nog veel succes met je carrière in 

wielrennen! #
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Tricks
“Er zijn zo veel tricks in het skaten en iedereen 

heeft wel een andere mening over wat hij/zij 

cool vindt,” zegt Senne. Er zijn flatground tricks 

(op de grond), grinds (op een rail), slides en 

grabs (board vastpakken in de lucht). Uiteraard 

kan je al deze tricks combineren en zo zijn er on-

eindig veel mogelijkheden. De trick die hij het 

leukst vindt, is de frontside feeble. Hierbij schuift 

je achterste truck (ijzertje dat de wielen aan de 

plank vastmaakt) over een rail terwijl je je voor-

ste truck naar beneden drukt waardoor het lijkt 

alsof je hangt.

Competitie
Senne begon pas wedstrijden te skaten in 2019. 

Hij eindigde derde op het Belgisch Kampioen-

schap en derde in de jaarlijkse competitie. 

Hierdoor heeft hij onder andere een reis naar 

Brazilië gewonnen. Je vraagt je misschien af hoe 

een skatewedstrijd in zijn werk gaat? Deelne-

mers mogen per 2 een minuut skaten en zo veel 

mogelijk tricks ‘landen’ op het skatepark. Dan 

krijgen ze punten, gebaseerd op hoeveel tricks 

er gedaan zijn, de moeilijkheidsgraad ervan en 

afhankelijk van of er eventueel tricks mislukt zijn. 

De beste 5 gaan door naar de finale. In de finale 

mogen de deelnemers opnieuw 1 minuten ska-

ten, nu alleen. Ze worden dan opnieuw gequo-

teerd en zo wordt er een winnaar uitgekozen. 

Toekomst
In het skaten zijn er twee grote disciplines: ‘tran-

sition’ en ‘street’. Bij ‘transition’ skate je in half 

pipes en bowls en bij ‘street’ skate je van trap-

pen af, op leuningen etc. Senne wil meer gaan 

streetskaten en dan uiteindelijk een ‘part’ gaan 

filmen. Een part is een samenvoeging van vi-

deoclips. Clips van op een skatepark mogen niet 

gebruikt worden, want een park is perfect ge-

maakt om te skaten. In de streets zijn er unieke 

plekken die ook moeilijker zijn om te skaten. 

Vaak worden skaters pas als goed erkend als ze 

een part gefilmd hebben.

Skaten is geen gemakkelijke sport, het vergt 

heel wat doorzettingsvermogen, maar het biedt 

ook veel meer dan alleen sport. Het geeft je de 

mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten 

en dingen te doen die je tot dan toe niet voor 

mogelijk gehouden had. #

Zwemmen
Op woensdag 8 januari deden 14 leerlingen 

van onze school mee aan de provinciale 

zwemcompetitie van Moev (voorheen SVS): 

Nils Van de Gender, Fien Rombaut, Ruben 

Van de Velde, Enes Karkoukli, Kaat Roosen, 

Lotte Vandamme, Lotte Verhulst, Charlotte 

Penneman, Xander Lammens, Arne Van 

Dam, Stephanie De Laet, Maxim Vanhemel, 

Lara Vermander en Victor De Jonghe. Zij be-

haalden volgende medailles:

 

Miniemen
Nils Van De Gender: rugslag: brons.

Lotte Verhulst: rugslag: brons.

Aflossing meisjes: brons: Lotte Verhulst, 

Lotte Van Damme, Fien Rombaut en Kaat 

Roosen.

Kadetten:
Charlotte Penneman: rugslag: brons

Xander Lammens: schoolslag: brons

Aflossing jongens: brons: Xander Lammens, 

Arne Van Dam, Maxim Vanhemel en Nils  

De Gender.

Scholieren:
Lara Vermander: schoolslag: zilver.

Jong geleerd oud gedaan. Vanaf jongs af aan was Senne Roels vooral buiten te 
vinden. Toen stond hij al regelmatig op het skateboard. Wanneer hij voor zijn 
11de verjaardag een echt board kreeg, was hij vaak op het skatepark in Temse te 
vinden. Vanaf dan skatet Senne bijna elke dag, behalve als het regent of tijdens 
de examens. Hij is hiervoor zeer dankbaar, op deze manier spendeert hij zijn 
jeugd buiten en niet voor een scherm. Verder heeft skaten hem ook een hoop 
bijgeleerd over vriendschap en doorzettingsvermogen, een trick lukt namelijk 
nooit na de eerste keer proberen. 

Van grinds en grabs: Senne Roels
Nikolaas Van Parijs 6WEWIa2

UITSLAGEN 
SPORT
Samengesteld door  
Nikolaas Van Parijs 6WEWIa2

Schaken
Tyani De Rycke (3ECb) nam deel 

aan het WK schaken (U14) in India 

en behaalde een gedeelde 16de 

plaats. Er waren 80 gekwalificeer-

den. 
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Volleybal
Op 7 november vond het Oost-Vlaams kampioen-

schap volleybal voor schoolploegen scholieren 

meisjes plaats. Dit schooljaar neemt onze school-

ploeg deel aan de competitie volleybal met een 

team bij de scholieren meisjes.

Eindstand: 

1. SJKS (9 punten)

2. OR Dendermonde (5 punten)

3. OLV Presentatie (4 punten) 

4. H. Familie (0 punten) 

Onze ploeg leverde een schitterende prestatie 

met hoge opslagdruk en uitstekend verdedigend 

werk. Bovendien werden ze de 2 eerste wedstrij-

den gecoacht door gekwetste medespeelster-

leerlinge Nelle Van Riet, wat het geheel nog wat 

extra glans gaf. Als je hen tegen zou komen op 

school, aarzel niet volgende meisjes eens aan te 

spreken en hen te feliciteren: Fran Denotté (3Lb), 

Luna Massy en Fleur van Kemseke (4SPWa), Valerie 

Debière (5LWIa), Seppa Maes en Emma Lannoey 

(6WEWIa2). 

De twee eerst geplaatste ploegen gingen door 

naar de finaleronde op woensdag 6 november. In 

de eerste wedstrijd startte ons team zeer slordig. 

Don Bosco Zwijnaarde was met slechts 5 speel-

sters komen opdagen, de eerste set was een mak-

kie, maar onderschatting leidde tot setverlies; in 

de 3e set zette gelegenheidscoach Seppa Maes 

(gebroken vinger in de les L.O.) orde op zaken en 

leidde haar team alsnog naar een moeizame 2-1 

overwinning: 25-13, 17-25, 15-8

Hetzelfde scenario in 2e wedstrijd: de eerste set 

werd te gemakkelijk gewonnen, de 2e set verliep 

dan weer zeer moeizaam, maar uiteindelijk werd 

het toch een 2-0 overwinning: 25-6, 25-23

In de 3e wedstrijd toonden onze meisjes dan uitein-

delijk hun klasse: Onze-Lieve-Vrouwcollege Zotte-

gem werd verslagen met 25-20 en 25-15

De eindstand: 

1. SJKS (8 punten)

2. Oscar Romero College Dendermonde (5 punten)

3. OLV-College Zottegem (3 punten)

4. College Don Bosco Zwijnaarde (2 punten) 

Onze volleybalmeisjes mogen nu gedurende het 

tweede semester meedoen aan het Vlaams Kam-

pioenschap en zullen ook deelnemen aan de Kar-

dinaalsbeker.

Bike & Run
Zoals elk jaar deed SJKS mee aan de 

Bike & Run. Met 128 deelnemers waren 

we de veruit de best vertegenwoor-

digde school. Milan Pauwels (3HW) en 

Thomas De Bosscher (3WTa) behaal-

den goud, net zoals Fleur Van Kem-

seke (4SPWa) samen met Luna Massy 

(4SPWa). Veder behaalde onze school 

nog een resem zilveren en bronzen 

medailles, we mogen trots zijn!

Jiujitsu
Jorgi Vermeiren (ex-SJKS) en Dries Snellings (5SPW) hebben deelgenomen aan het EK Jiujitsu in 

Heraklion (Griekenland). Ze zaten in een poule met duo’s komende uit Slovenië, Rusland, Grie-

kenland, Oostenrijk, Roemenië en twee Belgische teams. De wedstrijd tegen de Grieken was 

zeer spannend, maar ze hebben echt doorzetting getoond en na twee verlengingen stootten 

ze door naar de finale.

Die finale hebben ze nipt verloren van een ander Belgische team, maar ons sporters zijn zeer 

trots op hun resultaat. Het was voor hen een moeilijk begin van het seizoen door blessures, 

waardoor ze in de voorbereidende wedstrijden niet konden aantreden. Dit maakt dat het EK 

hun eerste wedstrijd van het seizoen was, en dan met dit resultaat! Later in het jaar konden ze 

dankzij hun prestatie op het EK ook deelnemen aan het WK Jiujitsu in Abu Dhabi. Hier behaal-

den ze brons 
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Michaels bracht in 2017 dan ook haar eerste EP, ‘Nervous System’, uit waar-

na helaas geen tour volgde, maar dit maakte ze goed met een aankondi-

ging van een wereldtour na het uitbrengen van haar tweede en derde EP: 

‘Inner Monologue Part 1&2’. 

‘The Inner Monologue World Tour’ zou dan ook mijn kans zijn om haar 

voor de eerste keer in het echt te zien en live te horen zingen. Toen ik in 

haar aankondiging zag staan dat het concert in Brussel zou plaatsvinden, 

was het voor mij dan ook snel duidelijk dat ik daarbij moest en zou zijn en 

was het enkel nog maar afwachten tot de ticketverkoop. Het concert zou 

plaatsvinden in een klein en dus intiem zaaltje: La Madeleine. 

Bij de ticketverkoop konden we enkel reguliere tickets kopen. Er was nog 

niets bekend over een eventuele VIP upgrade. Ongeveer een maand voor-

dat het Europese deel van haar wereldtour zou starten, postte Michaels 

echter op haar social media accounts dat er VIP upgrades waren toege-

voegd. Eerder toegang tot de zaal, een exclusieve VIP poster – waarvan ik 

Julia Michaels. Deze naam zegt jullie misschien niet veel, maar jullie kennen wellicht nog haar hit ‘Issues’ uit 2017, waarmee 
ze bekend geraakte. Na heel wat liedjes te hebben geschreven voor andere artiesten, zoals bijvoorbeeld ‘Sorry’ voor Justin 
Bieber, vond de 26-jarige Amerikaanse zangeres dat het tijd was om zelf in de spotlights te gaan staan. En met succes! 

The Inner Monologue World Tour – Brussels
Lotte Geleyn 6LWIa

zeker wist dat die heel mooi zou staan op mijn ‘concertenpostermuur’ – én 

Julia Michaels in levenden lijve ontmoeten, waren alles wat nodig was om 

mij te overhalen om die upgrade te kopen. Mijn eerst ‘gewone’ concert 

van haar werd steeds spannender. 

Op 20 september was het dan eindelijk zover, ik zou Julia Michaels niet al-

leen live horen zingen, ik zou haar ook persoonlijk gaan ontmoeten. Na de 

trein te hebben genomen naar Brussel, zochten we daar met Google Maps 

onze weg naar La Madeleine. Eenmaal daar aangekomen, konden we 

met trots – en ook nog steeds met een beetje ongeloof – zeggen dat we 

VIP-kaarten hadden en dus konden aansluiten bij de ‘Meet and Greet rij’.  

Na twee uur in een hete trappenhal te hebben gewacht tot het onze beurt 

was, was het eindelijk zover. Met extreem rode wangen, een snel klop-

pend hart en trillende handen werden we door haar lieve manager naar 

het zaaltje geleid waar Julia Michaels op ons stond te wachten. De vijf mi-

nuten die daarop volgden zijn eigenlijk nog steeds bijna niet te bevatten. 

Ze bestonden vooral uit veel knuffels, breed glimlachen, foto’s en ook een 

traantje hier en daar. 

Rhys Lewis, die het voorprogramma invulde, zorgde dat de stemmen van 

het publiek al goed opgewarmd waren. Dan was het tijd voor Julia Mi-

chaels’ set. Je favoriete artiest live horen zingen, blijft toch altijd iets heel 

speciaals. Helaas duurde haar set, die een geweldige sfeer en mooie herin-

neringen aan iedereen bezorgde slechts een uur en een kwartier en was 

het al snel tijd om weer naar huis terug te keren. 

Het ‘The Inner Monologue World Tour’-concert in Brussel was één 

van de meest bijzondere ervaringen die ik al meegemaakt heb en ik 

zou die avond zonder twijfel weer helemaal overdoen, mocht ik de 

kans krijgen. Ga dus eens luisteren naar Michaels’ muziek als jullie 

even de tijd hebben, ze zal jullie zeker niet teleurstellen. #
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Seafret zingen/meebrullen
Ik heb het onvoorstelbaar grote geluk dat mijn 

twee beste vriendinnen mijn zussen zijn. Ik kan 

dag en nacht op hen rekenen en ik voel elke 

dag opnieuw aan dat ik bij hen gewoon hele-

maal mezelf (bijna schreef ik: mijn soms wat ge-

stoorde zelf) kan zijn. 

Eén van onze hobby’s – en dit tot grote ergernis 

van onze ouders – is onze voorliefde voor lek-

kere meezingers. Ik verklaar me nader: van die 

catchy popsongs en van die stroperige Vlaamse 

schlagers die je luidkeels kan meezingen ... Al is 

‘meebrullen’ misschien een betere omschrijving 

van onze activiteit.

Vorige zomer ontdekten we een nieuwe ar-

tiest: Seafret. Heel bekend is hij niet. Integen-

deel, haast niemand lijkt hem te kennen, maar 

mijn zussen en ik hebben zijn liedjes inmiddels 

zo vaak beluisterd dat we ze stuk voor stuk van 

de eerste tot de laatste regel kunnen meezin-

gen. 

Ik vind het heerlijk om de exacte tekst te ken-

nen, de betekenis ervan te doorgronden en dan 

de volumeknop flink naar rechts te draaien en 

goed vals mee te zingen. Vaak overkomt het me 

op zulke momenten dat ik besef wat voor een 

geluksvogel ik wel ben. Samen met je zussen/

vriendinnen lachen, plezier maken, je voor de 

duur van zo’n al te gek liedje van niets of nie-

mand iets aantrekken en gewoon genieten, met 

je keel helemaal open ...

Velen zullen het misschien niet meteen met 

cultuur associëren, maar voor mij is net dit een 

wezenlijk onderdeel van mijn cultuur. Ik wens 

iedereen zulke zalige zangmomenten toe en 

ik hoop dat iedereen (ja, ook de ouderen) nog 

durven gek te doen. 

Primitieve week
Ieder schooljaar gaan we samen met het gezin 

een paar dagen kamperen. Veel hebben we 

niet nodig tijdens die lange weekends: warme 

kleren, dikke kousen, een paar extra dekentjes 

voor ’s avonds, een spel kaarten en enkele ge-

zelschapsspelletjes. 

Wanneer we met z’n allen gezellig in ons huisje 

zitten en de avond is gevallen, koken we op een 

gasvuurtje, spelen we gezellig allerlei spelletjes, 

maken we nog een avondwandeling in het 

schemerduister en genieten we met volle teu-

gen van elkaars aanwezigheid.

Tijdens deze kampeerweekendjes krijgen mijn 

smartphone én die van mijn zussen én die van 

mijn ouders een paar daagjes rust. Voor we ver-

trekken, bekruipt me altijd even dat vreemde 

gevoel van: gaat-dit-me-wel-lukken. Ik geef het 

toe: mijn smartphone lijkt soms wel een ver-

lengstuk van mijn hand geworden en toch ... 

Als ik een paar uur in ons huisje zit en zie hoe de 

mist over de velden kruipt, dan ben ik dat ding 

al vergeten. Geen piepjes, geen tekstberichtjes 

die om een dringend antwoord smeken, geen 

muziekfragmenten en geen ‘vind-ik-leuk’s’.

U hoort het goed: voor mij is dit beslist ook een 

stukje van mijn hoogsteigen jongerencultuur. 

De smartphone even helemaal aan de kant la-

ten en gewoon genieten van alles waarvoor je 

geen internetverbinding nodig hebt. Ik kan het 

iedereen aanraden, zo’n digitale detox!

Vanop een bergkam het leven 
overschouwen
Ik heb de indruk dat heel veel mensen cultuur 

nog al te vaak alleen maar met allerlei materiële 

zaken associëren: fancy restaurants waar je ge-

geten moét hebben, wil je hip zijn, spectaculai-

re concerten die je niet mag missen of je hoort 

Is het cultuur of Cultuur? Wie geen oen is op vlak van spelling zal natuurlijk 
zeggen dat ‘cultuur’ met een kleine c wordt geschreven. Ik stel de vraag toch 
maar als inleiding, omdat sommige mensen bij het horen van het woord 
‘cultuur’ meteen aan deftige pakken, dure concerten, moeilijke muziekstukken 
en ingewikkelde kunst denken. Allemaal zaken waarvoor je bergen 
achtergrondkennis nodig hebt, wil je er ook maar iets van begrijpen. 
‘Cultuur’ met een grote C dus. 

Geef mij toch maar het kleine c’tje. Voor mij is cultuur alles wat mijn leven rijker 
en veelzijdiger maakt en dat hoeven écht geen dure dingen te zijn. Ik ben ervan 
overtuigd dat je als mens open moet staan voor heel veel vormen van cultuur 
en dat je gaandeweg wel ervaart wat jouw voorkeur is. 

Wat is ( jongeren) cultuur in mijn ogen? 
Flavie D’hooge 6LWIa
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Op vrijdag 18 oktober zakten de vrijwilligers van Culture Club af naar het 
moderne concertgebouw van Brugge om één van Mozarts bekendste opera’s 
te aanschouwen. De beruchte rokkenjager Don Giovanni had ons immers allen 
uitgenodigd voor een losbandig avontuur. 

Verleid door Don Giovanni 
Xhoana Memçaj 5GWIb

Voor de meesten onder ons was de operakunst, net zoals het verhaallijn zelf, tot dan toe redelijk on-

bekend. Toch kregen we de mogelijkheid om via een wedstrijd, die georganiseerd werd door de be-

geleidende leerkrachten, beter op de hoede te zijn voor Don Giovanni’s escapades. Zo kropen alle 

deelnemers in de huid van één personage en moesten ze hun medeleerlingen ontmaskeren. De in-

zet was hoog: een backstage ontmoeting met de vertolker van Don Giovanni!

Alle deelnemers keken ontzettend uit naar de voorstelling. Omwille van de bovengenoemde reden 

waren de verwachtingen bij velen hoog gespannen. Uiteindelijk ontgoochelde de opera ons niet. 

Integendeel, de levendige vertolking in het Italiaans en de uitvoering in concerto door het orkest 

sleepten ons doorheen het wonderlijke verhaal. We stelden de lichtzinnige humor zeker op prijs, net 

zozeer als de ernst van de artiesten tijdens droevige momenten. 

Een voorbeeld waarin humor contrasteert met de donkere ondertoon van bepaalde stukken, is de 

passage waarin Leporello, de handlanger van Don Giovanni, de tijgerpunten (nvdr. Er is zoiets als 

google) van zijn meester (Mille e tre! Mille e tre!) aan zijn wanhopige vrouw Donna Elvira opsomt.

Ook het harmonieuze samenspel tussen orkest en zangers verdient een pluim; zij verhieven als het 

ware de sfeer naar tastbare magie. Als toeschouwers waren we getuige van een uniek schouwspel!

Hoewel de opera zo’n drie uur duurde, waren we allen overdonderd door het talent van de 

artiesten. Deze avond vormde een adembenemende spektakel. Bovendien kregen enkele 

medeleerlingen effectief de kans om Don Giovanni te ontmoeten. Kortom, dit muzikale 

avontuur zullen we lang met ons meedragen! #

er niet bij, dure kleren waarmee je je van de 

anderen kan onderscheiden ...

Ik pleit voor een cultuur van de stilte en 

reflectie. Een cultuur van het immateriële. 

Er wordt zo vaak beweerd dat onze gene-

ratie niet meer zonder muziek kan, dat hun 

hoofdtelefoon met hun oren is vergroeid. 

Ik droeg mijn hoofdtelefoon in elk geval 

niet toen ik zowat twee maanden geleden 

in Noorwegen op een bergkam stond. Wat 

was het er stil. Wat was het er vredig. Alleen 

het geluid van een vogel hoog in de lucht 

verbrak het heerlijke geluid van de stilte. Ik 

heb de rust nodig wanneer ik wil nadenken 

over het leven en over mezelf. Is dit ook 

niet een stukje cultuur? De cultuur van de 

reflectie en de stilte? Toen ik daar hoog op 

die bergkam stond met boven mijn hoofd 

een strakblauwe lucht stelde ik mezelf de 

vraag: “Wat wil je doen met je leven? Wat is 

je doel?” Eén antwoord heb ik alvast gevon-

den. Ik wil elke dag het verschil maken voor 

ten minste één iemand.

Ik hou niet zo van ‘vakjesdenken’. Je 

weet wel: alleen de zogenaamde ‘ho-

gere’ cultuur zou dan echt waardevol 

zijn en alles wat als ‘lager’ wordt be-

schouwd, zou dan niet echt cultureel 

verantwoord zijn. Ik geloof er niet in. 

Voor mij gaat het om allerlei aspecten 

van het leven die me kunnen raken, 

dingen die mensen creëren, die ons de 

wereld even op een andere manier doen 

bekijken. 

Natuurlijk vind ik het ook belangrijk 

om te weten welke culturele elementen 

ons doorheen de geschiedenis allemaal 

hebben beïnvloed, maar ik wil ook zelf 

kunnen ontdekken wat mij raakt. #
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Bij dezen een welgemeende dankbetuiging voor jullie tijd, Fien 

en Ana-Clara. Zouden jullie ons iets meer over jullie kunst en over 

jullie zelf willen vertellen? 

A # Ik ben Ana-Clara en ik zit in 6GWIa. Het eerste waar ik mee begonnen 

ben, is kaartjes maken en dat doe ik al sinds ik ongeveer zeven jaar ben. 

Dat deed ik met gekleurd papier waar ik leuke vormpjes uit knipte en die 

plakte ik dan op ander papier. Dat was dan een kaartje (lacht). Daarna is 

dat een beetje geëvolueerd. Ik doe dit eigenlijk vooral voor het plezier. 

En fotografie heb ik eigenlijk ook altijd graag gedaan. Ik kan mij wel niet 

meer zo goed herinneren wanneer dat gestart is. Vroeger toen ik op va-

kantie ging, maakte ik altijd foto’s en met mijn vriendinnen hield ik soms 

fotoshoots. Dat is dan uitgegroeid tot meer specifieke dingen en dan ben 

ik uiteindelijk ook mijn foto’s gaan bewerken.

Hoewel onze school vooral gevuld is met knappe koppen, zitten er op onze schoolbanken ook een paar zeer getalenteerde 
kunstenaars met allemaal hun eigen stijl en manier van werken. In dit artikel plaatsen we twee van hen in de kijker.

Kunstige Collegegangers in de kijker 
Eline Penneman 6LWIa

En jij, Fien?

F # Ik ben Fien en ik zit in 6LWIb. Ik ben begonnen in het tweede leerjaar 

met tekenschool tot het vierde middelbaar. Ik had toen een leerkracht die 

ons niet veel opdrachtjes gaf en ons liet doen wat we wouden. Dat vond 

ik niet zo erg. Mijn andere leerkracht gaf dan wel weer veel opdrachten. Ik 

kreeg dan vaak een rapport waar op stond dat ik mooiere werkjes maakte 

en sneller werkte alleen, dus zonder mijn vriendinnen. Ik ben dan uiteinde-

lijk gestopt door mijn andere hobby’s, eigenlijk vooral door de KLJ en dan 

ben ik gewoon op mijzelf verder gegaan. 

En je Halloweenmake-up?

F # Dat doe ik nog maar een paar jaar. Ik had zo een domme pop liggen 

en het was de tijd van het jaar met Halloween en dan ben ik die maar be-

ginnen schminken. Ik ben dan ook op Pinterest, Google en You Tube gaan 

zoeken naar hoe je die make-up doet en dan heb ik het gewoon zelf ge-

probeerd met wat ik voor handen had, in het begin bijvoorbeeld met wc-

papier en lijm.

Wat heeft jullie ooit bewogen om aan jullie kunst te beginnen?

A # Ik denk dat die creativiteit gewoon in mij zit.

F # Ja, als je dat niet leuk vindt, dan begin je er ook niet aan.

A # Gewoon houden van knutselen.

Het is niet dat jullie ooit een ‘moment’ gehad hebben?

F # Nee, ik was dat ambetante kind dat niet naar Disneyfilms keek en niet 

met poppen speelde. Ik knutselde en tekende alleen. Uiteindelijk is dat dan 

nog veranderd.

Ana-Clara Fien
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A # Ik denk niet dat er echt een moment is geweest waarbij ik wist wat ik 

allemaal wou doen. Op een bepaald moment heeft Fien mij gevraagd of 

ik foto’s wou nemen van haar en dan heb ik mij volledig laten gaan (lacht). 

Op dat moment werden mijn foto’s iets professioneler dan daarvoor. 

Vanwaar jullie fascinatie voor fotografie en Halloween?

A # Ik hou van mooie dingen. Ik hou van dingen die aangenaam zijn om 

naar te kijken, bijvoorbeeld iets dat mooi gesorteerd is of kleuren die goed 

op elkaar afgestemd zijn of een foto die mooi afgelijnd is. Maar zoals ik 

daarnet ook al zei, ik denk niet dat er echt een klik is geweest. 

F # Halloweenmake-up is eens iets anders. Het is niet zo heel meisjesach-

tige make-up, maar echt een keer iets anders. 

Waar halen jullie je inspiratie?

A # Pinterest! 

F # Ik ook.

A # Maar niet alles, soms heb ik ook gewoon een leuk idee of zie ik ergens 

een quote passeren, bijvoorbeeld op Instagram, en dan maak ik daar een 

kaartje van. Bij de meeste tekeningen is het echter wel het geval, want ik 

kan beter natekenen dan uit mijn hoofd tekenen. 

F # Ja, ik ook. Het is gewoon moeilijker om dan alle juiste proporties te 

krijgen. Op Pinterest heb je een tekening en daar geef je dan gewoon je 

eigen draai aan. >>>
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Hebben jullie er dan geen probleem mee dat dit 

een beetje plagiaat is?

A en F # Nee (lachen).

A # Op Pinterest kan je zelfs reageren met een foto als je 

het zelf geprobeerd hebt, dus dan sporen ze je eigenlijk 

aan om dit te doen. 

Eerder een vraag voor Ana-Clara; wat heeft je ertoe 

aangezet te gaan handletteren en het resultaat daarvan 

uiteindelijk te gaan verkopen in de vorm van kaartjes?

A # Cambodja. Voor Vrije Ruimte vorig jaar moest ik geld inzame-

len om naar Cambodja te gaan, maar ik had geen zin om te gaan 

werken en mijn meter had voorgesteld om voor haar kerstkaartjes te 

maken en mij in ruil daarvoor te sponsoren. Toen dacht ik dat ik nog meer 

kerstkaartjes kon maken en die kon verkopen aan mensen die ik ken. Zo 

konden zij mij steunen en deed ik iets dat ik eigenlijk wel leuk vond. Ik heb 

daar uiteindelijk echt nog veel mee kunnen verdienen. Daarna dacht ik dat 

het wel leuk zou zijn om het resultaat op Instagram te zetten, dan konden 

ook andere mensen mijn kaartjes zien. Achteraf hebben mijn ouders nog 

een beetje moeten bijleggen en dan was het budget rond. 

Zouden jullie je hobby’s willen integreren in jullie studie of  

gaan jullie die twee gescheiden houden?

A # Indirect wel, want één van mijn vele opties is architectuur. 

F # Bij mij ook, dat is optie één. 

A # Architectuur en fotografie lijken niet hetzelfde te zijn, 

maar voor beide moet je oog hebben voor mooie din-

gen en het moet wel esthetisch juist zijn. 

Hebben jullie tips voor diegenen die misschien zelf jullie 

‘kunststijlen’ eens zouden willen uitproberen of die net als jij,  

Ana-Clara, een klein ‘bedrijfje’ willen oprichten?

A # Gewoon doen! Niet twijfelen! Gewoon je eigen ding doen en er zullen 

altijd wel mensen zijn die daar iets op tegen hebben, maar als je het zelf 

leuk vindt, hebben zij eigenlijk weinig te zeggen. Je moet gewoon doen 

waar je zin in hebt.

F # Je moet ook je eigen stijl een beetje vinden. Je moet een beetje van al-

les proberen en zo tot die stijl komen. Als je gewoon iets natekent, dan zal 

dat altijd een beetje anders zijn dan dat het op de tekening of prent staat, 

maar je moet daar niet teleurgesteld over zijn, want iedereen heeft op die 

manier zijn eigen stijl.

A # Je moet jezelf ook niet te veel vergelijken met anderen. Zeker niet als 

je iets creatiefs doet, want daar moet je gewoon echt je eigen ding doen.

Bedankt voor jullie bijdrage. We wensen jullie uiteraard nog talloze mo-

menten vol inspiratie toe!

Veel proberen is dus de boodschap als je de kunstvorm wil vinden 

die bij jou past. Wij kunnen vooral besluiten dat het College ook heel 

wat creatievelingen op de banken heeft zitten. 

Diegenen die graag meer van Ana-Clara haar kaartjes willen zien, 

kunnen daarvoor terecht op haar Instagramaccount: madebyacvdb 

#
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The 39 Steps (1935)
Alfred Hitchcock – Thriller 

Een Canadese man 

ontmoet een spion die 

aan hem onthult dat ze 

bepaalde plannen ont-

dekt heeft om Britse 

militaire geheimen te 

stelen. Later wordt de 

vrouw vermoord en 

moet de man vluchten 

voor de politie, omdat hij ervan beschuldigd 

wordt haar te hebben vermoord. Ook moet hij 

vluchten voor de georganiseerde misdaad die 

door de vermoorde spion was opgespoord. De 

film zit vol spanning, onverwachte gebeurtenis-

sen en heeft een geweldig plot. The 39 Steps is 

de Britse voorloper van Hitchcocks latere Ameri-

kaanse meesterwerk North By Northwest en de 

film is puur entertainment.

Det Sjunde Inseglet (1957)
Ingmar Bergman – Fantasy 

Terwijl hij terugkeert van de kruistochten, raakt 

Max bezeten door zware levensvragen. Terug-

kerend naar huis wil hij een antwoord vinden. 

Gestrand op de Zweedse kust komt hij Döden 

tegen, de personificatie van de dood. Ook al is al 

zijn hoop in het leven verdwenen, voor hij sterft 

wil hij een antwoord. Hij daagt Döden uit voor een 

schaakspel en als hij wint, mag hij blijven leven. 

À Bout de Souffle (1960)
Jean-Luc Godard – Romance 

Een Franse autodief doodt een politieagent en 

gaat schuilen in Parijs. Daar probeert hij een jon-

ge, Amerikaanse journaliste te verleiden om met 

hem te vluchten naar Rome. Ze wordt gekweld 

door haar twijfels, namelijk of ze echt van hem 

houdt. De film is een invloedrijke film binnen 

het Franse nouvelle vague en zorgde meteen 

ook voor de doorbraak van het genre. Het genre 

is ontstaan uit afkeer voor de Hollywoodclichés 

uit die tijd.

Solaris (1972)
Andrej Tarkovski  
Science-Fiction

Een Russische psycholoog wordt de ruimte in-

gestuurd om de geestelijke toestand van drie 

wetenschappers te onderzoeken. De drie we-

tenschappers werden op missie gestuurd in 

een baan rond de planeet Solaris. Eens aange-

komen, blijkt dat er bepaalde individuen op het 

ruimteschip rondlopen die er normaal niet kun-

nen zijn. Als antwoord op de film 2001: A Space 

Odyssey reflecteert Tarkovski over de zoektocht 

in de ruimte. De planeet Solaris leert ons name-

lijk meer over ons eigen leven dan over de kos-

mos.

Netflix is tegenwoordig heel 
populair bij jongeren: series zoals 
Friends, Stranger Things, Peaky 
Blinders ... bijna alle leerlingen 
volgen er wel één of meerdere van. 
Toch vinden wij het belangrijk om 
ook de goede, oude film een keer in 
de kijker te zetten. Deze verdient 
zeker onze aandacht, maar is bij de 
meeste leerlingen niet zo goed 
bekend. We maakten een selectie 
van tien Europese films – want nόg 
minder bekend – die jullie zeker ooit 
eens gezien moeten hebben. We 
kozen tien werken uit verschillende 
genres en zetten ze hieronder voor 
jullie op een rijtje. Zeker de moeite 
waard om tijdens de krokusvakantie 
eens een vrij moment aan te 
besteden!

10 films die de Collegeleerling  
gezien zou moeten hebben
Emiel Van Caekenberghe 6WEWIa1 
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Amarcord (1973)
Federico Fellini – Autobiografie 

Dit is een autobiografische film van één van Eu-

ropa’s beste filmregisseurs. De film bestaat uit 

een aaneenschakeling van herinneringen uit het 

leven van Fellini. We zien ook het groeiende fas-

cisme in Italië, terwijl Fellini’s vader eerder een 

aanhanger was van het communisme. Warme 

beelden, merkwaardige personages en Fellini’s 

geweldige persoonlijke humor worden op Ita-

liaanse wijze verfijnd en zorgen voor een heel 

uitzonderlijke autobiografie. 

The Cook, the Thief, His Wife 
and Her Lover (1989)
Peter Greenaway – Crime 

Een restaurant wordt overgenomen door een 

Britse misdadiger. Zijn misbruikte vrouw begint 

een geheime liefdesrelatie met een vaste klant 

van het restaurant en ze krijgen daarbij hulp van 

de kok. De film is een sprekend en bewegend 

schilderij vol met kleuren, symmetrie en prach-

tige kostuums (speciaal gedesignd door Jean 

Paul Gaultier). Controversiële onderwerpen wor-

den door Greenaway op een zeer gedetailleer-

de en expliciete manier getoond. Greenaway 

verandert in zijn films de dimensie van cinema.

Trainspotting (1996)
Danny Boyle – Drama 

Choose life, choose a job, choose a career, choo-

se a fucking big television. Dat deed Marc Ren-

ton niet. Hij koos iets anders, namelijk heroïne. 

We zien in de film hoe verschillende verslavin-

gen een destructieve kracht uitoefenen op het 

leven van de personages. Het upbeat tempo, 

de terugkomende voice over, de humor en de 

herkenbaarheid van de persoonlijkheden van 

de personages maakt dat we stiekem genieten 

door te kijken naar een stelletje drugsverslaaf-

den.

La Vita è Bella (1997)
Roberto Benigni – Oorlog 

Guido, een Italiaanse 

Jood, wordt samen met 

zijn zoon en zijn vrouw 

naar een concentratie-

kamp gestuurd. Om zijn 

zoon te beschermen 

voor de realiteit doet 

hij alsof het decor van 

het concentratiekamp 

een georganiseerd spel is. Een tragische kome-

die over de Holocaust vol met slapstick humor 

en ironie, een risicovolle manier om een onder-

werp als de Holocaust te vertellen. De relative-

rende kracht van humor en ironie wordt door 

Benigni echter niet misbruikt. De film wekt veel 

verschillende emoties op en het hoofdperso-

nage is niet enkel grappig, maar ook inspirerend.

Todo Sobre Mi Madre (1999) 
Pedro Almodóvar – Drama 

Wanneer een moeder 

haar enige zoon ver-

liest door een ongeval, 

trekt ze naar Barcelona. 

Daar komt ze verschil-

lende personages te-

gen en doorheen de 

film leven we mee met 

de problemen van ie-

der personage. In deze film kaart Almodóvar 

onderwerpen aan die in die tijd in Spanje zwa-

re taboes waren: drugs, travestieten, transgen-

ders, prostitutie, ongeplande zwangerschap-

pen, aids ...

Intouchables (2011)
Olivier Nakache & Éric Toledano 

Comedy 

Een verlamde Parijse aristocraat zoekt een nieu-

we verzorger, terwijl Driss, afkomstig uit de ban-

lieue, op zoek is naar werk. De twee bijna tegen-

overgestelden bouwen een vriendschapsband 

op en de verzorger Driss brengt terug kleur in 

het leven van de rolstoelpatiënt François Cluzet. 

Net zoals La Vita è Bella raakt de film meerdere 

gevoelige snaren, maar de kracht van de vriend-

schap tussen de twee is beslist inspirerend.

 #
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Dag meneer Caulier, ik zou u graag enkele 

vragen stellen over de rode lijn en de 

Jezusbeelden. Waarom werd de opdracht 

om Jezusbeelden te zoeken nu alweer 

opgegeven? 

In een katholieke school hangt er overal een 

saai, katholiek kruisje. We wilden hier twee jaar 

geleden verandering in brengen door deze op-

dracht die de pluraliteit en verschillende visies 

op Jezus weergeeft. De opdracht is tegelijker-

tijd ook heel bijbels, want de vier evangelisten 

maakten elk hun eigen ‘portret’ van Jezus. 

Waar groeide het idee om een rode streep 

te schilderen?

Het idee van een rode lijn kwam tot stand tij-

dens één van de officiële vergaderingen van 

de godsdienstleerkrachten, tijdens de koffie. 

Na het aflopen van de tentoonstelling hebben 

de godsdienstleerkrachten zich samen met de 

klusjesvrouw tijdens de vrije uren, bijvoorbeeld 

op een woensdagmiddag, met het schilderen 

beziggehouden. 

Veel leerlingen vragen zich af wat die lijn 

nu exact betekent. Ik hoorde van meneer 

Aps, godsdienstleerkracht in het zesde 

jaar, dat ze de verbinding tussen de aarde 

en de hemel voorstelt, de brug tussen het 

immanente en het transcendente.  

Wat is uw interpretatie? 

De rode draad als thema van het christendom. 

Bijna iedereen heeft het geloof in onze huidige 

maatschappij achter zich gelaten, maar de Jezus-

beelden wijzen toch op de subtiele aanwezig-

heid van God die divers en pluriform is. Dat kan 

men ook in de portretten van Jezus terugvinden. 

Welke betekenis heeft de rode rechthoek die 

soms nog achter de portretten te zien is? 

Twee schooljaren geleden werden 86 klaslokalen opnieuw geschilderd en van toen af aan sierden alternatieve 
Jezusbeelden de muren van de klassen. Alle kruisbeelden werden vervangen door moderne ‘Jezussen’, gekozen door 
godsdienstleerkrachten uit een ruime collectie die door de leerlingen zélf samengesteld werd. Achter deze Jezusbeelden 
bevindt zich echter ook een mysterieuze rode streep die van de vloer tot aan het plafond loopt. In dit artikel laten we 
meneer Caulier aan het woord om wat meer duiding te geven bij dit fenomeen. 

Een rode draad door het College
Julie Moens 6LWIb

De plaats waar Jezus komt te hangen nog extra 

in de verf zetten. De rode draad kruist het vlak, 

de aanwezigheid van Jezus. 

Weet u ongeveer in welke lokalen we 

allemaal een Jezusbeeld kunnen vinden?

De lokalen van de B-blok, de H-blok, de K-blok, 

natuurlijk in het godsdienstlokaal ... We hebben 

geprobeerd om in elk lokaal een beeld te han-

gen. Weet het me te zeggen als je een lokaal 

vindt waar er nog geen hangt!

Werden alle beelden die in de 

tentoonstelling te zien waren in een 

klaslokaal gehangen?

De Jezussen van de tentoonstelling hebben we 

niet allemaal kunnen ophangen. Daarom heeft 

de vakgroep godsdienst een aantal portretten 

als buffer. Zij kunnen gebruikt worden ter afwis-

seling of als iemand zich echt niet aangespro-

ken wordt door een beeld in zijn lokaal.

Daarnaast vroeg ik me af of de 

Jezusbeelden willekeurig over de lokalen 

zijn verspreid of ook zijn gekozen door 

bijvoorbeeld leerkrachten die in een vast 

lokaal lesgeven. 

De Jezusbeelden hebben op een bepaalde ma-

nier wel met het lokaal te maken. In de sporthal 

vinden we bijvoorbeeld Jezus met de Nike-

slogan ‘He did it’. In het aardrijkskundelokaal 

hangt moeder Aarde. Bij sommige mensen zijn 

we navraag gaan doen zoals bij pedagogisch 

directeur Van Lemmens die voor het leerlingbe-

geleidingslokaal het oculus van het Pantheon te 

Rome heeft gekozen. 

Ten slotte nog een interessante vraag om 

mee af te sluiten: wat is uw persoonlijke 

favoriet van de Jezusbeelden die we nu 

in de lokalen kunnen bekijken? 

In het begin had ik wat schrik van de opdracht, 

maar toch was ik achteraf positief verrast door 

de nauwgezetheid en de originaliteit van de 

leerlingen. Ik herinner me nog de zwarte Je-

zus (nvdr. uit lokaal H175). Hij geeft een beetje 

een controversieel beeld. Jezus was een beel-

denstormer. Hij stelde de tempel en de Kerk in 

vraag. Hij brak wel wat heilige huisjes af. Door 

het ophangen van de beelden wilden we zo 

ook het beeld van de klassieke Jezus omverwer-

pen. De opdracht brak heel veel open: er zijn zo-

veel manieren om Jezus te beschouwen. 

Bedankt voor uw medewerking, alweer 

een stukje kennis dat we rijker zijn! #


