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Voorwoord
Mijn vijfde Ic Hou aan het roer. Ik had verwacht dat er stilaan wat routine in zou sluipen, maar meer en 
meer wordt mij duidelijk dat ons schoolmagazine een uitdaging voor het leven is! Om welgekende 
redenen sneuvelden alweer heel wat goede ideeën op weg naar de redactietafel.

Als ik voor mijzelf op zoek ga naar de grootste uitdaging dit semester, dan twijfel ik tussen het bezoek 
van de doorlichting voor mijn vakgroep de week voor de herfstvakantie en de viering van tien jaar 
Ic Hou jongeren de week erna. Het zal u in elk geval duidelijk zijn welk van de twee mij het meeste 
voldoening bezorgd heeft...

Te midden van de vierde coronagolf was die ene avond in de priesterrefter een memorabele oase van 
rust. Het decor teleporteerde ons tot diep in de vorige eeuw, maar tegelijkertijd was daar in een select 
gezelschap van oud-leerlingen ook zo veel hoop voor de toekomst aanwezig. De volgende vergelijking 
getuigt misschien wel van een vleugje hybris, maar het diner deed me denken aan datgene wat ik twee 
jaar geleden met Pieter De Geest mocht ervaren op het St. John’s College in Cambridge. Ik hoop dat het 
College net als die universiteit nog vele jaren een plaats zal blijven waar tradities gekoesterd worden, 
maar waar men tegelijk elke dag blijft werken aan de best mogelijke toekomst!

Tot zo ver mijn eigen besognes natuurlijk. Ik kijk zeker ook uit naar het verhaal van onze oud-leerling 
Jef Van der Gucht die tot priester gewijd werd. Wie anders dan Fré Caulier bracht verslag uit! We laten 
verder met spijt in het hart Marc Smet met pensioen gaan, maar Stephanie De Cuyper vatte wel nog 
voor u de hoogtepunten uit zijn carrière samen.

Van het leerlingenfront zijn er weer enkele interessante opiniestukken, prijswaardige gedichten en een 
fysiek en mentaal slopend duel. Ons meest ambitieuze project dit semester was echter wellicht de 
‘Homo Universalis’ verkiezing. Ook benieuwd wie dat geworden is? En vergeet tot slot natuurlijk niet om 
het moordmysterie op te lossen...

Veel leesplezier!
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Gelukkig Nieuwjaar!
Bernard Jadoul

Haal jij in 2022 ook bijna elke dag van zodra je wakker bent je smartphone 
boven om te kijken hoe de coronacijfers evolueren? Tast jij wanneer je 
het huis verlaat ook nog eens snel je jaszakken af om zeker te zijn dat je 
minstens één mondmasker op zak hebt? Ligt er ook bij jou standaard 
in de auto of in je schooltas een reservestapel van die dingen ... ‘voor de 
zekerheid’? Verschijnt er bij jou bij het intypen van ‘co’ in je zoekmachine ook 
automatisch ‘coronamaatregelen onderwijs’ als bewijs dat je dit de laatste 
maanden al ettelijke keren opgezocht hebt? Ontegensprekelijk zijn dit 
kleine bewijzen van de toch wel grote impact van het virus op ons leven. 
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of het eerste bericht komt al 
binnen met een melding van afwezigheid tijdens de eerste schoolweek 
ten gevolge van een besmetting. Een tweede bericht meldt een korte 
afwezigheid wegens boosterprik. Het derde bericht gaat over het al dan niet 
kunnen plaatsvinden van een geplande extramurosactiviteit. Hoe rustig zou 
een mailbox aanvoelen zonder corona? Meteen doet dit me denken aan de 
lieve wensen die we als directie van een collega mochten ontvangen. Deze 
wenste ons eindelijk rustiger vaarwater toe, zodat de focus terug volledig op 
het normale schoolleven kon komen te liggen. 

Ik geloof ook echt dat het stilaan rustiger wordt. In 2020 werden de scholen 
abrupt gesloten. Na vele weken volledig afstandsonderwijs gaven we eind 
mei en in juni les aan halve klasgroepen. Op enkele examens in het Bauhuis 
na vielen alle examens van het tweede semester weg. Vanaf september 
2020 startten we het jaar volgens een totaal nieuw dagschema. Skairo, 
schooltoneel, de eindreizen ... deze jarenlange tradities werden zelfs niet 
opgestart. Vrij snel schakelden we over naar halftijds contactonderwijs voor 
onze oudste leerlingen. Herfst- en paasvakanties werden verlengd. Na het 
Bauhuis schakelden we een trouwzaal, een handelspand en 3 kerken in voor 
de examens. De mondmaskers bleven het hele schooljaar de hele tijd op, 
zowel binnen als buiten op de campus. We aten in de klassen. We pasten ons 
aan, zodat het tweede coronaschooljaar toch al heel wat normaler verliep 
dan het eerste. 

In september 2021 startte het derde coronaschooljaar. Mede dankzij de 
ongelooflijke vaccinatiecampagne van de zomermaanden schakelden 
we weer een stapje richting een normaler schoolleven. We keerden terug 
naar het dagritme zoals dat al decennialang gekend is op onze school, 
met afstandsonderwijs enkel voor de leerlingen in quarantaine. Enkel onze 
eerstejaars kenden een regime van halftijds afstandsonderwijs ... gedurende 
amper 2 dagen. Examens vonden weer enkel op de schoolcampus 
plaats. Skairo, het schooltoneel, de eindreizen, de middagactiviteiten, de 
extramurosactiviteiten ... werden terug opgestart, weliswaar hier en daar 
aangepast. Af en toe moesten we onderweg onze plannen herzien ten koste 
van waardevolle activiteiten zoals schooltoneel, abdijdagen, meerdaagse 
uitstappen. We probeerden nieuwe zaken uit. Van sommige voel je nu al 
aan dat het blijvers worden. Zo verlies je bij examens in grote zalen sinds 

Corona geen tijd meer alvorens van start te kunnen gaan en kan ieder er 
snel en vooral veel rustiger aan beginnen. Voor een remediëring neem je 
op voorhand contact op met de leerkracht waardoor deze je nog beter 
kan helpen. Het verbod op activiteiten buiten de schooluren leidde al 
tot 2 wervelende mountainbikeraces op de campus, weliswaar met wat 
schaafwondes en gezonde prestatiedrang. Wat ook zeker is: het derde 
coronaschooljaar ging heel wat normaler van start dan het tweede. De 
evolutie zit goed!

Dat we ons in 2022 nog zullen moeten aanpassen en bepaalde wensen 
zullen moeten terugschroeven, staat nu al vast. Misschien start in september 
2022 een vierde coronaschooljaar. Dat kan. Ik geloof dat ook dat schooljaar 
dan normaler zal zijn dan dit jaar. Ik geloof dat ooit de tijd zal komen dat 
we ons de vraag zullen stellen: “Corona, wanneer was dat nu weer exact? 
En hoeveel jaren heeft dat gespeeld? Gingen de leerlingen toen volledige 
of halve dagen naar school?” Net zoals sommige leerkrachten die de 
branden op het College meegemaakt hebben, zich niet meer exact kunnen 
herinneren wanneer die plaatsvonden. “Was dat nu in 1994 dat we meteen 
na de 2 opeenvolgende branden met onze leerlingen naar de lokalen van de 
vroegere Normaalschool trokken?” Of “Nine eleven, wanneer was dat weer?” 
Zoals Esther Gerritsen in ‘De Terugkeer’ schrijft: “Als het verleden je loslaat, 
begin je vanzelf te zoeken waar het gebleven is.” Ik geloof stellig dat corona 
ons ooit zal loslaten. Verder schrijft Gerritsen: “Gewend geraakt aan een last, 
kun je niet meer zonder.” Of dat juist is, durf ik te betwisten. En moest ze toch 
gelijk hebben, laat dat dan voor ons een reden zijn om ons wel aan te passen 
aan corona, maar niet om er ons gewoon aan te laten worden. Het nieuwe 
normaal word je inderdaad best gewoon; wat we echter de laatste jaren met 
het virus meemaken, is echter slechts het huidige normaal, niet blijvend en 
dus in die zin niet het nieuwe normaal. 

Wat we nu meemaken, is tijdelijk en niet blijvend. Van harte wens ik ieder 
deze overtuiging voor 2022. Geniet van 2022, ook al is het huidige normaal 
beperkend, heel veel moois blijft echter steeds mogelijk.     #

Verschijnt er bij jou bij het 
intypen van ‘co’ ook automatisch 
coronamaatregelen onderwijs?

Ik geloof dat volgend schooljaar 
normaler zal zijn dan dit jaar
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Het is een killige donderdagnamiddag in november wanneer het interview 
plaatsvindt. Ondanks de koude en de beginnende schemering word ik 
meteen verwarmd door een hartelijke boodschap aan de voordeur: ‘Weer 
of geen weer, hier ben je welkom.’ Slechts enkele tellen later zie ik de 
verpersoonlijking van deze boodschap achter het glas verschijnen. Geen 
warmer, gastvrijer mens dan Marc Smet. 

Voor we ons gesprek beginnen, word ik getrakteerd op een prachtige 
wandeling door Marcs tuin, een groene oase van rust en natuurpracht zover 
het oog reikt. Zélfs op een druilerige herfstdag als deze een ware streling 
voor het oog. Volledig zelf aangelegd. Ik voel de trots en de passie in alles 
wat Marc mij vertelt op onze wandeling. Ook dit is een bewijs van zijn 
bevlogenheid, zijn gedrevenheid, zijn passie. 

Als kleine jongen liep Marc school in Puivelde. Daar woonde hij samen met 
zijn broer en zus op het landbouwbedrijf van zijn ouders. Hij was een echte 
boerenzoon: flink en gehoorzaam op school, hard werkend en behulpzaam 
thuis. Naar een vakantiejob hoefde Marc nooit te zoeken, er was thuis 
werk genoeg tussen de koeien en varkens en op de maïsakkers. Als ware 
natuurmens vond hij het heerlijk om te vertoeven in de buitenlucht en úren 
door te brengen op het landbouwbedrijf. Hij kende er een mooie jeugd.

Toen Marc in het tweede middelbaar zat in de Kasteelstraat kwam Guido 
Roels op zijn pad. Een begeesterende leraar die Marc inspireerde als geen 
ander. Van toen af werd Marc zijn roeping voor het onderwijs duidelijk. Het 
stond als een paal boven water dat Marc later zelf voor de klas zou belanden 
en nooit nog heeft hij aan die keuze getwijfeld.  

Naar het einde van zijn humaniora mocht Marc van zijn ouders mee op kamp 
met de CM. Daar ontwikkelde hij zijn liefde voor het verenigingsleven. Al snel 
ontpopte Marc zich tot monitor, bergmonitor, hoofdmonitor en later zelfs 
tot hotelverantwoordelijke in Zwitserland. Het was ook via deze CM-kampen 
dat Marc zijn vrouw Greet leerde kennen. Op de ‘thé dansants’ van die tijd 
werd de liefde tussen beide aangewakkerd en vele jaren, tot in hun verre 
twintigerjaren, zetten Marc en Greet zich samen in voor de jeugdkampen. 
Ook op school deed Marc het zeer goed. Hij studeerde met mooie cijfers 
af aan de humaniora en hoewel velen aanstuurden op universitaire studies 
vond papa Smet studeren in Sint-Niklaas al werelds genoeg en ging Marc 
regentaat studeren aan de hogeschool. Daar voelde hij de bevestiging dat 
hij de juiste keuze gemaakt had en werd hij opnieuw erg geïnspireerd door 
de geestdrift van een oude bekende. Marc kwam opnieuw in de klas te 
zitten bij dhr. Guido Roels. Na een twee jaar durende opleiding was hij klaar 

om zelf voor de klas te staan. Er werd hem, na een positieve stage-ervaring, 
een mooie opdracht aangeboden in de Broederschool in Sint-Niklaas, maar 
eenmaal augustus had de 19-jarige Marc nog steeds niks gehoord van zijn 
toekomstige directie. Al snel bleek het een en ander misgelopen en stond hij 
aan het begin van zijn eerste schooljaar als leraar zónder een jobaanbieding. 
Guido Roels, met wie Marc intussen een goede band had opgebouwd, 
kon dit niet zomaar naast zich neerleggen en was vastbesloten zijn pupil 
aan een job te helpen. Niet evident, want het lerarentekort zoals we dat nu 
kennen, was toen ondenkbaar. De plaatsen in het onderwijs waren beperkt. 
Je moest als jonge leerkracht het geluk aan je kant hebben. Gelukkig hield 
Guido woord en zo geschiedde. Marc kon beginnen in Hamme aan het 
GITO (Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs) in de Sint-Jozef 
Humaniora én in de Beroepsschool. 

Hij kwam terecht onder de vleugels van de liefdevolle Francine en Cécile, 
zoals Marc hen zelf omschrijft ‘schatten van mensen’. Zij leerden hem de 
kneepjes van het vak. Hij ontving slechts 90% van zijn wedde, maar kreeg in 
ruil daarvoor de immer goede zorgen en de expertise van dit ervaren duo er 
bovenop. De eerste twee maanden nam hij steevast bij hen plaats achteraan 
in de klas: hij observeerde de lessen én de kinderen, hij gaf zijn ogen de 
kost en leerde op korte tijd heel wat bij over de lespraktijk, een cadeau van 
onschatbare waarde, zéker in het beroepsonderwijs. Het was een gouden 
systeem voor beginnende leraren dat Marc zonder twijfelen meteen weer 
zou invoeren, mocht hij het voor het zeggen hebben.  

Al snel ontwikkelde Marc een grote liefde voor het beroepsonderwijs en hij 
ontplooide zichzelf tot een waar manusje-van-alles. Zo gaf hij bijvoorbeeld 
de cursus godsdienst, huwelijk en seksualiteit aan een meisjesklas ‘snit en 
naad’ in het zesde jaar. Als 19-jarige kerel, nog groen achter de oren, mocht 
Marc deze meisjes, overigens ouder dan hijzelf, de wijsheid bijbrengen. En 
daar bleef het niet bij. Als leraar godsdienst mocht hij ook als enige man 
deze dames vervoegen op retraite. 

Toen bleek dat dit voor Marc een koud kunstje was, was geen uitdaging 
te veel... the sky was the limit. In de vijf jaren dat Marc in Hamme lesgaf, 

Pensioen Marc Smet
Stephanie De Cuyper

Na 41 jaar voor de klas legt Marc Smet dit schooljaar het 
krijtje neer. Tot zijn laatste les onderwees hij met vuur, 
gedrevenheid en overtuiging; met liefde voor zijn vak en 
nog meer liefde voor de kinderen. Toen ik de vraag kreeg 
of ik zijn ‘afscheidsinterview’ wilde schrijven voor Ic Hou, 
voelde ik me vereerd – dat wilde ik zonder twijfel doen – 
maar tegelijkertijd toch ook een beetje gestrest, want 
iets als dit, dat wil je gewoon goed doen. Dat is wat Marc 
verdient. 
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werd hij naast leraar godsdienst ook leraar Frans, 
Nederlands, aardrijkskunde, economie, wiskunde, 
fysica en natuurwetenschappen. Het eerste of 
tweede middelbaar? Derde en vierde? Het vijfde 
en zesde middelbaar? Niks was hem te veel!

Door zijn onmetelijke gedrevenheid kwam er aan 
Marcs energie geen einde... dag en nacht werkte 
hij om zich voor te bereiden op zijn lessen en zich 
in te werken in al die nieuwe cursussen. Alsof 
dat nog niet genoeg was, gaf hij daarnaast nog 
nascholingen over actieve werkvormen in het 
beroepsonderwijs.

Marc voelde zich als een vis in het water: hij hield 
van zijn job en was dankbaar voor de hechte 
groep collega’s waarvan hij deel was gaan 
uitmaken. Samen organiseerden ze korpsfeesten, 
weekendjes weg, droppings... Hij genoot met 
volle teugen van het leven.

Tot hij op een dag inspectie kreeg van dhr. 
Jacques Denauw tijdens een les fysica in het 
vierde jaar, nog onwetend dat dat moment zijn 
leven een heel nieuwe wending zou geven. 

Die bleek onder de indruk van wat hij daar gezien 
had en bracht als provisor van het College te Sint-
Niklaas verslag uit bij de toenmalige superior. ‘Als 
je die kan strikken, dat is de moeite waard.’ Niet 
veel later kreeg Marc onverwacht bezoek aan de 
deur. ‘De superior van het College in Sint-Niklaas 
wil je spreken.’ 

Niet wetend wat te verwachten, trok Marc naar 
het College waar hem op zeer formele wijze een 
voltijdse baan als leraar wiskunde en economie 
werd aangeboden. Plots stond alles op zijn 
kop. Wat moest hij daarmee doen? Hij was zo 
tevreden in Hamme. Alles ging hem voor de 
wind, maar het idee om zijn allegaartje aan 
vakken en cursussen te kunnen inruilen voor ‘zíjn 
vak’ bleef toch door zijn hoofd spelen. Na lang 
nadenken dacht hij het gevonden te hebben: hij 
zou een halftijdse baan in het College aannemen 
en een halftijdse opdracht behouden in Hamme. 
Zo kon hij aan het einde van dat schooljaar een 
goed doordachte, gefundeerde keuze maken 
voor zijn verdere loopbaan. 

Toch leek dit een mooiere oplossing in gedachten 
dan in de realiteit: beide schoolhoofden namen 

hem dit nieuws niet in dank af, maar gingen met 
enige weerzin dan toch akkoord. Een nieuwe 
wereld ging voor Marc open: gedisciplineerde 
kinderen die opstonden als hij binnenkwam, maar 
ook ietwat gereserveerde, oudere collega’s die 
zijn eerste stappen nauwlettend gadesloegen... 
Aan het einde van dat schooljaar volgde een erg 
moeilijke beslissing, maar de grote liefde voor 
zijn vak nam de bovenhand. Marc maakte van 
zijn hart een steen en liet zijn geliefde collega’s in 
Hamme achter om zíjn vak, zíjn wiskunde verder 
te onderwijzen in Sint-Niklaas. 

De jaren daarna toonde Marc zich als een man 
met een doorgedreven visie! Hij sloot zich 
tamelijk snel aan bij de directieraad en het LOC. 
Samen met collega’s als Danny Van Royen, Nicole 
De Cnyf, Jo Hermans en Michel Vergauwen, 
‘zíjn kliek’ met wie hij al snel een hechte band 
opbouwde, en vele anderen voerde hij heel 
wat vernieuwingen door. ‘Waarmee ga jij je nu 
nóg allemaal moeien?’ hoort hij de superior tot 
vandaag nog steeds levendig zeggen. 

Er kwam een hellend vlak aan de ingang van het 
schoolgebouw, zodat leerlingen met de fiets de 
trappen niet langer moesten trotseren. Er kwam 
een startavond opdat leerlingen op 1 september 
niet langer bibberend op school zouden 
toekomen, onwetend in welke klas ze zouden 
terechtkomen. Er kwamen oudercontacten 
in september, vriendschapsdagen, een 
Sinterklaasfeest voor het eerste jaar, Skairo voor 
de eerste meisjes op het College, het inrichten 
van remediëring op de middag... 

Maar ook de hechte vriendschappen en het 
gevoel van samenhorigheid, alles wat Marc in 
Hamme zó wist te appreciëren, bleven ook in het 
College niet lang uit. Aan sfeer en gezelligheid 
werd lustig gewerkt: sfeervolle korpsfeesten met 
de nodige ambiance, blijven plakken na de uren, 
tussen pot en pint filosoferen over wat beter of 
anders kon... Toen Danny Van Royen bij het splitsen 
van de school onderdirecteur werd, nam Marc de 
fakkel van reeksverantwoordelijke van hem over. 
Die rol was hem op het lijf geschreven. Marc werd 
een echte ‘reeksvader’ voor ‘zijn mensen’. Je kon bij 
hem terecht, hij nam het op voor zijn reeks en hij 
maakte er een erezaak van om het groepsgevoel 
onder de collega’s van reeks 1 aan te wakkeren. 
Hij motiveerde hen om ook na vergaderingen en 
uitstappen tijd met elkaar door te brengen in een 
informele sfeer: iets blijven drinken, een etentje 
met amusante activiteiten en deugddoende 
babbels, een barbecue na de vriendschapsdag... 

Marc heeft in zijn jarenlange schoolloopbaan 
veel liefde gegeven. In zijn geval kan je écht 
spreken van een roeping. Hij kon zijn hart en 
ziel kwijt in het lesgeven en omarmde met zijn 
warmte en goede bedoelingen oprecht vele 
kinderen én collega’s. Als je vraagt naar zijn 
hoogtepunten en memorabele momenten kan 
Marc deze geenszins op twee handen tellen. Hij 
heeft plezier gemaakt en voldoening gevonden 
in zijn werk. Zo veel is wel duidelijk. Zijn gezicht 
straalt bij het ophalen van zó veel herinneringen. 

Het allermooiste uit zijn loopbaan heeft natuurlijk 
te maken met de kinderen. Leerlingen die oprecht 
zeggen ‘Ik heb graag bij jou in de klas gezeten.’ of 
zelfs jaren later nog een praatje komen maken 
omdat ze blij zijn Marc tegen het lijf te lopen 
in een van de gangen. Dat is waar hij het al 
die jaren voor deed. Dat is wat je de grootste 
voldoening brengt in het onderwijs. Voelen dat 
je iets betekend hebt voor je leerlingen. Daarin 
ligt volgens hem de sleutel van een lange, maar 
vooral deugddoende loopbaan in het onderwijs: 
je werk gráág doen, met veel liefde voor de >>>

Waarmee ga jij je nu nog 
allemaal moeien?

Wij hebben leut gemaakt, 
jongens toch wij hebben 

leut gemaakt!

Er lopen veel fijne leerkrachten rond op het 
College, maar zoals meneer Smet is er naar 
mijn inziens maar één. Hij zorgde ervoor dat 
zelfs de leerlingen die zich niet voor het vak 
wiskunde interesseerden, uitkeken naar de 
les. Ik kan mij geen enkele les herinneren 
waarin hij niet met hart en ziel lesgaf. Na al 
die jaren zie ik mezelf nog steeds naar zijn 
bureau lopen om mijn oefeningen te laten 
nakijken. Ik heb altijd bewondering gehad 
voor meneer Smet, voor hoe begaan hij 
was met al zijn leerlingen, ook nog de jaren 
nadien. Vandaag betekent Marc Smet nog 
steeds erg veel voor mij. We houden contact 
per mail. Hij bezorgt mij telkens dat extra 
tikkeltje vertrouwen waar nodig en verveelt 
nooit met leuke anekdotes over zijn gouden 
schoolcarrière.

Kortom, als het van mij afhangt, verdient 
Marc Smet een standbeeld op het College!

Louise Van Gysel
1Ah 2012-2013
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kinderen die voor je zitten.

Zijn groot hart voor de leerlingen kende 
ook letterlijk geen grenzen. Samen met 
Collegecollega van het eerste uur en dichte 
vriend Danny Van Royen trok hij voor hen zelfs 
naar Portugal. Danny had daar contacten gelegd 
met een school die wel openstond voor een 
uitwisselingsproject. Een pioniersproject, maar 
vooral een ervaring om nooit meer te vergeten. 

Ook zijn deelnames aan het schooltoneel kregen 
een plekje in zijn hart. Het podium delen met 
Bruno Vandenbroucke of de vader spelen van 
Julia in de gekende Shakespearetragedie, stuk 
voor stuk mooie herinneringen. Het zal je dan 
ook niet verbazen dat Marc niet met pensioen 
vertrekt voor hij nog één keer actief deel mag 
uitmaken van deze unieke organisatie. In zijn 
laatste jaar zal Marc opnieuw de vader van Julia 
vertolken in de gloednieuwe schoolvoorstelling 
van 2022.1 

Daarnaast denkt Marc ook met veel plezier 
terug aan de eerste meisjes die hun intrede 
deden in het eerste jaar van het College, de 
talrijke busuitstappen met het korps, zijn 
rol als remediëringsleerkracht, als vak- en 
reeksverantwoordelijke gedurnde vele jaren, de 
talrijke volleybal- en badmintonwedstrijdjes met 
collega’s, het uitstippelen van de fietstocht voor 
Broederlijk Delen. Ook ‘200 jaar College’ staat 
nog zeer helder in zijn geheugen gegrift: een 
fantàstisch jaar. 

Marc hield het in zijn leven als leraar niet bij enkele 
rollen op de planken, ook een televisieoptreden 
is hem niet onbekend gebleven. In het jaar 
2009 introduceerde men op de nationale 
televisie een nieuw format: ‘Hartelijke groeten 
aan iedereen’. Men zou, naar het voorbeeld van 
NASA in 1977, een gouden plaat naar de ruimte 
sturen. Waardevolle informatie van op aarde die 
men wilde doorgeven aan mogelijk buitenaards 
leven kon worden ingezonden door kijkend 
Vlaanderen. De beste inzendingen veroverden 
een plekje op deze gouden plaat en zouden 

vereeuwigd worden in de ruimte. Lien Zatyko, 
een toenmalige leerlinge in het eerste jaar, vond 
dat een warme persoonlijkheid als leraar Marc 
Smet ook onder dat buitenaards leven mocht 
gekend zijn. 

Verder blikt Marc dankbaar terug op vele intense 
vriendschappen die ontstonden op het College. 
Tot zijn groot verdriet moest hij helaas ook al 
verschillende van deze dichte vrienden laten 
gaan. Zij kregen voor altijd een prominente plaats 
in zijn hart en zijn herinneringen. En samen met 
hem, ook in de warme herinneringen van velen 
onder ons. 

Al deze speciale mensen en gebeurtenissen 
nemen een kostbaar plekje in in Marcs terugblik 
op zijn schoolloopbaan. Het zijn er te veel om op 
te noemen. Toch komt er nog één onderwerp 
naar boven waarover hij amper uitgepraat raakt: 
de Schalkse Ruiters op het korpsfeest. Meer dan 
eens bedacht Marc met een ploeg collega’s in 
de woonkamer van Marc Buytaert scenario’s naar 
het voorbeeld van de Schalkse Ruiters uit het 
gelijknamige televisieprogramma. Geen collega’s 
meer die het durfden te wagen niet aanwezig te 
zijn op het korpsfeest, want wees maar zeker dat 
er nog weken nadien over nagebabbeld werd 
in de leraarskamer en de talloze gangen die het 
College rijk is.

Om met Marc zijn woorden te besluiten: ‘Wij 
hebben leut gemaakt. Jongens toch, wij hebben 
leut gemaakt.’ 

Hij heeft er kennelijk nog deugd van. Vervuld 
van zichtbare voldoening en dankbaarheid 
voor alles wat hem te beurt viel op zijn pad, 
maakt Marc nu plaats voor andere dingen: meer 
tijd doorbrengen met zijn vrouw Greet en zijn 
kinderen, reizen, tuinieren, koken, vrienden 
ontvangen, wandelingen uitstippelen, genieten 
van plekjes ongerepte natuur, vogels spotten… 
Nee, Marc zal zich niet vervelen.     #

Marc, met het voltallige Collegekorps hopen we oprecht dat je ook tijdens je pensioen 
nog zeer veel leut mag maken en dat je toch ook af en toe de tijd zal vinden om ons te 

verblijden met een bezoekje. Wees geen vreemde! We kijken er alvast naar uit

1   Helaas werd het schooltoneel na het afnemen van dit interview uitgesteld tot in april, zoals jullie in een apart artikel 

kunnen lezen. Het blijft nog even afwachten of het toneel ook effectief kan doorgaan en of Marc dan nog even zal 

terugkeren uit pensioen.

Marc was mijn klastitularis en leerkracht 
wiskunde in het eerste jaar. Het mag gezegd 
worden dat wiskunde niet mijn favoriete vak 
was. Het overgrote deel van de tijd begreep 
ik maar de helft van wat er gezegd werd en 
dwaalden mijn gedachten af naar andere 
oorden. Daarnaast was het voor mij ook 
best wel een grote stap om als 12-jarige 
naar hét middelbaar te gaan. Een nieuwe 
klas, een nieuwe school... kortom heel wat 
onzekerheden die moesten overwonnen 
worden.

Ik herinner me nog heel goed de rust die 
Marc uitstraalde. Het was overduidelijk dat 
Marc ons niet enkel wijzer wilde maken op 
wiskundig vlak, maar ook op persoonlijk 
vlak. Ik kreeg het gevoel dat ik de kans kreeg 
om te groeien ongeacht het parcours dat ik 
hiervoor zou moeten afleggen. Marc was niet 
enkel leerkracht omdat hij dit tot zijn beroep 
had willen maken, hij was vooral leerkracht 
omdat dit zijn passie was, dat merkte je 
meteen! Bij hem was je niet zomaar een 
leerling. We waren zijn kinderen, de kinderen 
van 1Ah, een hechte groep. Daarnaast leerde 
Marc mij dat niet altijd alles even vlot hoeft 
te gaan. Moeilijk gaat ook. Zolang je er maar 
voor wil werken. Ik ben er zeker van dat velen 
voor én na mij hier baat bij hebben gehad. 
Marc is er eentje uit de duizend en ik vond dat 
iedereen dat mocht weten.

En zo geschiedde...

Op een dag surfte ik op het internet en 
zag ik een oproep waarin men kandidaten 
zocht voor een nieuw programma. Het idee 
was om een gouden plaat de ruimte in te 
sturen. Deze plaat zou een verzameling zijn 
van unieke fragmenten die aan mogelijk 
buitenaards leven zouden laten zien hoe het 
leven op aarde eraan toeging. En zo schreef ik 
12 jaar geleden, zonder er al te veel bij na te 
denken op de site van ‘Eén’: ‘Meneer Smet is 
de beste leerkracht ooit!’.

Onverwacht kreeg ik telefoon met de vraag 
of meneer Smet en ik ons effectief wilden 
inschrijven. En zo waren we voor we het goed 
en wel beseften te zien op nationale televisie. 
Een ervaring om nooit te vergeten!

Lien Zatyko
1Ah 2008 - 2009
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He did it!
Ic Hou Januari 1998: Vermeldenswaardig is nog het korpsfeest op zaterdag 
28 juni (1997), met sensationele Schalkse Ruiters. 

Ten huize Buytaert kwamen een paar mensen samen om “iets” te 
organiseren om het korpsfeest op te fleuren. Naast de “heer des huizes” zelf, 
waren er ook Tony De Jans, Eva De Schrijver, Werner Stuyven, Kris Soetens 
en Marc Smet. 
Doel: de populaire serie “Schalkse Ruiters” succesvol ombuigen naar een 
versie die het hele korps kon boeien. 
Tony en Marc S. waren een duo dat door hun toneelverleden al goed op 
elkaar afgestemd was. Zij kregen de glansrol van “schalkse ruiters”. Het 
publiek zou zich moeten buigen over de vraag: is de reportage waar of 
niet waar m.a.w. was de persoon in kwestie een acteur of een gedupeerde?
Alles werd onder handen genomen, zelfs de intro met Marc en Tony te 
paard, Eva die lag te rollebollen in de wei met Kris Soetens en Werner 
Stuyven die koeien ging melken.
De verschillende reportages op verplaatsing waren hilarisch én gewaagd. 
Was Marcel Watté echt door de politie aangehouden voor drugscontrole in 
zijn vrachtwagen? Het was immers duidelijk gefilmd vanuit de slaapkamer 
van de zus van Marc. Keek Marcel Hellinckx ernaar uit om bij zijn naderend 
pensioen, voltijds duivenmelker te worden? Waren we echt op zijn 
duivenkot geweest... of toch niet? (Voor de niet ingewijden, de bijnaam 
van Marcel was “het vogeltje”.) Had Kris Soetens i.p.v. van een mobilette 
een echte Kawasaki Z900 gekocht en maakte hij in een zwart lederen 
motorpak, met bijhorend sjaaltje, de Kuildam onveilig? Ja, ja verborgen 
dromen die uitkomen, of toch niet?

Geweldig leuke filmpjes, maar de beste dingen gebeuren natuurlijk op 
school. 

Was de superior een zeer goede acteur of wist hij echt van niets?
Op een avond was hij in het gezelschap van Marc Eyskens in de Collegekerk. 
Dat was de avond dat we het plan moesten uitvoeren. We braken in in de 
beruchte wijnkelders die onze school toen nog had. In de eerste kelder 
bleken geen exquise wijnen te liggen, dat was voor de “goeie kelder”. We 
daalden dus af in de donkere krochten van het oude kloostergebouw 
om dan met een ordinaire, maar zeer grote betonschaar het slot van de 
superiors “cave” open te breken. Marc had gelukkig op een schalkse manier 
een kurkentrekker en enkele glazen meegenomen vanuit de priesterrefter. 
Deel één van opdracht werd doorgespoeld. 
Voor deel twee hadden we de sleutels van de superior nodig. Eens die 
bemachtigd, gingen we zijn auto uit de garage halen en met Marc achter 
het stuur deden we aan joyriden door de stad. Sommige manoeuvers 
doe je echt nooit met je eigen auto, zoals 3 keer een pleintje rond in de 
tegenrichting! De auto stond wel voor het einde van het concert netjes en 
ongeschonden terug op zijn plek. 
Straffe gast die Marc Smet, maar deed hij het of deed hij het niet?

De cameravrouw van dienst SVC
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Samengesteld door Sofie Hennebel

Ken je ze al?
In deze woelige tijden mogen we niet vergeten dat er ook nieuw bloed in de Collegefamilie bijkomt! Er zijn nog zekerheden! 
Voor de lagere jaren stellen wij aan u voor Michiel Huyghe die reeds twee jaar techniek geeft en Ann De Clercq die Geert 
Verwilligen opvolgde. Voor de hogere jaren komt u wat meer te weten over Gaetan Tahir die Nederlands en Engels geeft en 
over leerkracht godsdienst Koenraad Aps. Fijne kennismaking!

Mijn naam is Michiel Huyghe. In juni 2020 studeerde ik af als leerkracht 
informatica en techniek aan de Odisee hogeschool in Sint-Niklaas. Twee 
maanden later startte ik hier. Niets van wat mij net was aangeleerd kon ik 
tijdens mijn eerste lessen gebruiken. Hoe dat komt? CORONA! Over roet in 
het eten gooien gesproken... Geen enkele les praktijk kon gewoon doorgaan. 
Mijn nieuwe collega’s en eerste werkvloer kon ik ook niet op een gewone 
manier leren kennen, wat een aanpassing meteen. Gelukkig is alles nu weer 
ongeveer bij het oude, al is dat voor mij ook nieuw. Ik ontmoet nog enkele 
dag nieuwe mensen op school.
Ik kan vandaag de leerlingen praktische vaardigheden bijbrengen. Ik ben 
ervan overtuigd dat naast theoretische kennis het oplossen van problemen 
in de praktijk belangrijk is.
Naast het lesgeven ben ik heel actief bezig met voetbal. Ik speel veldvoetbal, 
zaalvoetbal en minivoetbal. Ik heb ook een jeugdploeg onder mijn vleugels, 
dit seizoen de vijfde keer!
Mijn favoriete televisieprogramma, zoals bij vele Vlamingen, is dan ook “FC 
De Kampioenen”. Als ontspanning herbekijk ik graag een aflevering. 
Ik sta nog maar aan het begin van mijn carrière, maar hoop nog vele jaren les 
te mogen geven op het College. De gemotiveerde leerlingen triggeren die 
hoop en tijdens de pauze kan ik steeds met één van de vele toffe collega’s 
een praatje slaan. 

Gaetan Tahir is een oude ziel in een verouderend lichaam, een 
meerwaardezoeker met een minderwaardigheidscomplex, een diepteduiker 
met koudwatervrees. Zijn totem bij de scouts was Gevat Winterkoninkje: 
hij heeft dus veelal snel een antwoord klaar, al is dat daarom niet per 
se het juiste. In 2017 ontving hij het Erekruis Eerste Klas van de Vlaamse 
Bond voor Zuivelproductie, voor een “in Vlaanderen nooit eerder geziene 
melkconsumptie”. Hij zingt en musiceert graag, maar alleen als niemand 
anders het kan horen.  

Thuis vind je hem achter zijn computer, in een boek, tussen een koptelefoon, 
of onder 6295 donsdekens. Mensen zijn meestal gechoqueerd wanneer ze 
vernemen dat Gaetan geboren, getogen, en woonachtig is in het Gentse, 
zo goed slaagt hij erin het accent van zijn heimat te verdoezelen. Hij woont 
samen met “zijn grappige, knappe, enthousiaste, zorgzame, begripvolle 
en intelligente vriendin, en leeg nu alstublieft eindelijk de vaatwasser”. In 
datzelfde huis vindt men onder andere nog twee katten, een bescheiden 
bibliotheek en een pijnlijk dure koersvelo waar hij al de volle drie keer op 
reed en het liever niet over heeft. 
Gaetan geeft sinds oktober 2019 met immer toenemende werkvreugde les 
op het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Zijn erotische dichtbundel “Verleiding/
Misleiding” is momenteel verkrijgbaar in de Verboden Afdeling van het OLC 
(vraag ernaar bij P. Braem).

Michiel 
Huyghe

Gaetan 
Tahir
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Ann 
De Clercq

Koenraad
Aps

Dag beste Ic Hou-lezer, ik ben Ann De Clercq, ondertussen ken ik de school 
al wat beter en ga ik graag in op de vriendelijke vraag om me even voor te 
stellen.
In februari 2019 mocht ik de fakkel overnemen van dhr. Verwilligen die toen 
met pensioen ging. Na vele jaren graag les te hebben gegeven in twee 
scholen in Kontich, was het tijd voor een nieuw verhaal.  
Momenteel geef ik natuurwetenschappen en aardrijkskunde in het tweede 

jaar. Dit is een toffe combinatie, omdat ik zo vlot linken kan leggen tussen 
beide vakken. Ik blijf het boeiend vinden om nieuwe wetenschappelijke 
ontwikkelingen en actuele gebeurtenissen te volgen en deze in mijn 
lessen te verwerken. Ik hoop hierdoor leerlingen te enthousiasmeren om 
zorgvuldig met de natuur en de aarde om te gaan. David Attenborough en 
Jill Peeters draag ik een warm hart toe, omdat ze gepassioneerd en bevlogen 
op een laagdrempelige manier de problematiek van de klimaatverandering 
tonen. Ze doen dit krachtig en hoopvol, laat dat nu eigenschappen zijn die 
ik erg waardeer. 
Een werkdag wordt voor mij mooier door een fijne babbel en samenwerking 
met collega’s, een vriendelijke begroeting in de gangen, enthousiaste en 
vrolijke leerlingen, de persoon achter de leerling te leren kennen en een 
luisterend oor voor hen te zijn, even op adem te komen in de schooltuin, 
op het einde van een les een klas te complimenteren voor hun flinke inzet.  
De vurigheid waarmee Italianen gesprekken voeren, stracciatella-ijs, het 
prachtige uitzicht op de Monte Rosa na een stevige inspanning, de kleurrijke 
bloemenweides en ijskoude rivieren in de Valle d’ Aosta, het boek “De acht 
bergen” van Paolo Cognetti, ossobuco en andere Italiaanse lekkernijen, de 
overvloed aan knappe historische panden met dito natuurornamenten zijn 
dingen die me erg vrolijk maken. Veel van bovenstaande dingen apprecieer 
ik echter evenzeer binnen de Belgische grenzen.
Bedankt dat ik mezelf in enkele lijnen mocht proberen voor te stellen, 
hierdoor besef ik nog meer dat er nog heel wat leuke dingen op mijn 
verlanglijstje staan!     #

Als het leven je 
uitdaagt met 

tegenslagen, daag 
jezelf dan uit om 
sterker te worden
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Van de regen in de drup?
Coronazorgen even op een lager pitje door doorlichting op SJKS

Isabelle Van Lemmens en Maarten Van Looy,
 Tekening: Hannelore Nuytinck 5 EMT

Vlak voor de herfstvakantie kwam een team van inspecteurs een week 
meedraaien op onze school. Zij namen een steekproef van vakken en 
richtingen binnen ons aanbod en verzamelden gegevens op drie manieren: 
door studie van documenten, door observaties en door gesprekken met 
directieleden en leerkrachten in de focus. Beleidsmatig werd onderzocht 
of de school voldoet aan de 6 criteria van de K-schaal: visie en strategisch 
beleid, organisatiebeleid, onderwijskundig beleid, cyclisch evalueren van 
de kwaliteit, betrouwbare evaluatie van de kwaliteit, borgen en bijsturen. 
Wat de onderwijsleerpraktijk betreft werden er 8 criteria onder de loep 
genomen, de O-schalen: afstemming van het aanbod op het gevalideerd 
doelenkader, afstemming van de begeleiding op de beleidsvorming, positief 
en inclusief leef- en leerklimaat, leer- en ontwikkelingsgerichte instructie, 
effectieve feedback, materiële leef-en leeromgeving, leerlingenevaluatie en 
leereffecten.

Van 25 tot 29 oktober streek een team van doorlichters neer op onze school. Het laatste bezoek dat we in deze context gehad 
hadden, dateerde ook al weer van november 2017, dus onze directie had op de pedagogische vergadering in augustus 
eigenlijk al aangekondigd dat ze het vermoeden had dat er een buitje op komst was. Zoals dat gaat bij een doorlichting, ging 
iedereen meteen aan het timmeren om zich voor te bereiden op een stevige orkaan, maar achteraf bekeken zouden de meeste 
meteorologen het wellicht toch eerder houden bij een ‘groeiende regen’.

Bij het begin van het schooljaar hadden we het gevoel dat er een doorlichting 
zat aan te komen. De laatste officiële doorlichting dateerde immers van 11 
jaar geleden. Gelukkig konden we oefenen tijdens een proefdoorlichting 
van 2017 zodat O- en K-schalen geen volledig nieuwe evaluatietermen 
meer waren voor ons.

Uiteraard is het de taak van de overheid 
om de vinger aan de pols te 
houden en te controleren of 
scholen op een goede manier 
aan de slag gaan met het geld dat 
wordt voorzien voor onderwijs.  
Behalen de leerlingen in onze 

school de eindtermen, voorzien we goed onderwijs en bereiden we onze 
leerlingen voor op hun latere leven? Een kleine maand voorafgaand aan 
deze doorlichting werd de school op de hoogte gesteld. Niet onverwacht 
dus, maar het voelde toch alsof we door een examenperiode moesten.

Bij de check-up stonden twee onderzoeksvragen centraal:
• In welke mate ontwikkelt de school haar kwaliteit, met bijzondere 

aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de 
onderwijsleerpraktijk?

• In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs dat 
tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het referentiekader 
voor onderwijskwaliteit en respecteert ze de regelgeving?

Om deze te beantwoorden werd een onderzoek gevoerd met focus op 
de tweede en derde graad humane wetenschappen voor de vakken 
gedrags-en cultuurwetenschappen, de derde graad wetenschappen voor 
aardrijkskunde, de tweede en de derde graad economie voor Nederlands en 
de tweede en de derde graad sportwetenschappen voor wiskunde.

Het is de taak van de overheid om de 
vinger aan de pols te houden

8  IC HOU FEBRUARI 2022



ICHOU #  AAN ZET!

Het inspectieteam bezocht lessen, bekeek leerlingennotities en evaluaties 
van twee vorige schooljaren, sprak met leerlingen en ouders en zag dat het 
goed was. We bieden onze leerlingen een warm en doeltreffend leer- en 
leefklimaat, onze leerlingen zitten hier graag! Er wordt krachtig lesgegeven 
in een krachtige leeromgeving, de lat ligt hoog, maar onze leerlingen 
worden goed opgevolgd en begeleid door onze leerkrachten om die lat 
te halen. We geven ook goede feedback, maar mogen als werkpunt in ons 
evaluatiesysteem nog meer afwisseling steken. We brengen uiteindelijk 
onze leerlingen waar we ze willen: zelfstandige leerlingen die klaar zijn om 
hun weg te vinden in een verdere studeerloopbaan.

Een extra pluim werd uitgedeeld aan de collega’s van onze richting 
humane wetenschappen. De combinatie van ondersteunend lesgeven 
en interactieve werkvormen werd geroemd als een voorbeeld van goede 
praktijk. Dikke proficiat! De kwaliteitsontwikkeling op onze school zit ook 

goed. Er is een duidelijke visie aanwezig en het zal zaak zijn om deze visie 
verder te ontwikkelen binnen de regelgeving en blijvend te evalueren of 
er moet worden bijgestuurd. Die evaluatie moet cyclisch gebeuren, daar 
zullen we de komende jaren zeker aan werken.  Wat goed en kwaliteitsvol 
is, moet behouden blijven, wat beter kan, dient bijgestuurd te worden. 
We nemen hiervoor wel onze tijd, aangezien we willen dat veranderingen 
breed gedragen worden en niet alleen door enkele leerkrachten die in de 
focusgroep zaten. Net zoals bij examenresultaten zijn we een beetje fier op 
onze goede cijfers en blijven we niet bij de pakken zitten waar het beter kan. 
We trekken beslist de kaart van duurzame vooruitgang!     #

Open kaart
Thomas Reynhout

De doorlichting, in een vorig leven de inspectie genaamd. Het woord 
haalt leerkrachten uit hun slaap. Het hangt boven de hoofden van 
onderwijspersoneel, soms veraf en plots héél dichtbij. 
Eind augustus kregen we de eerste berichten dat de doorlichting naar 
onze school zou komen. Slik. 

In september kwam de bevestiging. Voor onze vakgroep 
humane wetenschappen betekende dit dat zowel het leerplan 
cultuurwetenschappen, als het leerplan gedragswetenschappen 
zouden doorgelicht worden. De knoop over welk jaar: 4, 5 of 6, ze 
zouden onderzoeken zou eind september doorgehakt worden. 
Uiteindelijk werd het 3, 4, 5 én 6. Slik!

Voor onze vakgroep, met een aantal nieuwe collega’s, vormde dit een 
grote uitdaging. We besloten open kaart te spelen en de doorlichting 
vooral als een kans te zien om onze werking eens te laten evalueren, 
vanuit een externe blik. 

Het gesprek met de doorlichting verliep, misschien tegen onze 
verwachting, het heette vroeger tenslotte dé inspectie, in een heel 
fijne, constructieve sfeer. We kregen als humane wetenschappen 
een heel positieve evaluatie. Het deed deugd om bemoedigende 
commentaren te horen over het werk dat we de afgelopen jaren 
hebben verzet en over wat we ondernamen tijdens de lastige weken 
in afstandsonderwijs. En de aangebrachte werkpunten geven nu 
richting aan hoe we verder willen doen als vakgroep.
Wij weten nu alvast; voor die doorlichting hoeft niemand de slaap te 
laten!

Graag willen we via deze weg ook onze leerlingen bedanken, ook voor 
hen was het een spannende week!

Niet om van wakker te liggen
Kristof Van Hove

De melding ‘de doorlichting komt’ leidde vroeger nogal eens tot 
enige nervositeit bij directie en personeel, meerdere voorbereidende 
vergaderingen, het bij elkaar sprokkelen (of nog snel produceren) 
van allerlei documenten... Dat was gelukkig nu wel anders. Op een 
inleidende vergadering na, en het verzamelen van het cursusmateriaal 
van enkele leerlingen, was er voor mij geen extra voorbereidend werk 
nodig. Alvast een trendbreuk met het verleden. 

Op zich blijft het wel een vreemd moment om kort na 
een coronaschooljaar (met afwisseling tussen afstands- en 
contactonderwijs, het niet kunnen gebruiken van een vaklokaal of 
enig didactisch materiaal, het wegvallen van lessen om het leerplan 
volledig uit te voeren...) juist dat schooljaar onder de loep te nemen, 
al zegt men dat er een zogenaamde coronafilter gebruikt wordt voor 
de beoordeling. Ook zijn de kwaliteitsschalen die gehanteerd worden 
officieel niet op voorhand bekend; gelukkig hadden we die via een 
gunstige wind al eerder bekomen, maar het blijft vreemd dat vakken 
beoordeeld worden op basis van kwaliteitsschalen, maar dat scholen 
die evaluatieschalen slechts kort op voorhand via officiële kanalen 
verkrijgen, schalen die ook nog maar net gewijzigd waren. Stel je maar 
eens voor dat wij leerlingen evalueren zonder dat zij weten wat van 
hen verwacht wordt; laat dit laatste nu net een van de beoordeelde 
criteria zijn. Of dat we onze evaluatiecriteria de dag voor het PW 
veranderen. 

Globaal kan gesteld worden dat de doorlichtingsweek goed 
verlopen is; vele positieve elementen, waaronder een aantal die voor 
een 1-uursvak niet altijd gemakkelijk te realiseren zijn, maar zoals 
verwacht ook enkele werkpunten: sommige van pedagogische aard 
(al gaat men hier wel eens over de grens van het werkterrein van de 
doorlichting), en eenvoudig te implementeren, maar niet altijd in het 
voordeel van leerlingen, andere dan weer vakoverstijgend. Daar dient 
er op schoolniveau bekeken te worden of we als school gevolg willen 
geven aan de opmerkingen, zonder daarbij aan kwaliteit in te boeten.  
Het interveniëren tijdens het reflectiegesprek van iemand van het 
team zonder geografische achtergrond leek mij minder gepast, 
omdat dit mijns inziens de uiteindelijke beoordeling beïnvloedde, 
een beoordeling die nog niet helemaal gekend was na afloop van het 
gesprek. Wanneer alles bezonken en overdacht is, zou enkele weken 
later een feedbackmogelijkheid door de betrokken collega’s op zijn 
plaats geweest zijn. Maar verder niks om van wakker te liggen.

 We bieden onze leerlingen een warm 
en doeltreffend leer- en leefklimaat
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Dag Nele, misschien beginnen bij het begin. 
Hoe lang geef je al les op het College? 
In januari 1995 ben ik gestart in de Kasteelstraat. 
Ik was toen al deeltijds les aan het geven in de 
Heilige Familie, en heb de twee scholen toen 
een paar jaar gecombineerd. Sinds 2002 ben ik 
voltijds leerkracht op het College. 

Je bent leerkracht chemie én erg gebeten door 
het vakgebied. 
Ja, dat mag je wel zeggen. Zo ben ik auteur van 
verschillende chemieboeken en was ik lid van de 
leerplancommissie chemie. Alles wat met chemie 
te maken heeft, boeit me mateloos.

En dat is ook de KU Leuven opgevallen. 
Hebben ze je een transfer zoals in het voetbal 
aangeboden? 
Een aantal jaren geleden kreeg ik via via de 

aanbieding om te solliciteren voor een job 
als praktijklector aan de KU Leuven. Die sprak 
me wel aan omdat ik in die functie vanuit 
mijn praktijkervaring in het middelbaar de 
stagebegeleiding zou doen van studenten die 
chemieleerkracht willen worden. Ik heb toen 
gesolliciteerd en blijkbaar met succes, want 
ik mocht starten bij professor vakdidactiek 
Griet Ceulemans. Samen met nog een andere 
collega vormden we een goed trio. Ik heb dan 
gevraagd aan de directie van het College om me 
een beperktere opdracht te geven, opdat ik op 
vrijdag in Leuven kon werken. Het ging toen nog 
om de specifieke lerarenopleiding, die dan twee 
jaar geleden veranderd is naar de zogenaamde 
educatieve master. Ik was van dichtbij betrokken 
bij de uitrol van die nieuwe master en zo steeg 
het percentage dat ik aan de KU Leuven aan de 
slag was. En toen professor Ceulemans in maart 
2020 liet weten dat ze het academiejaar daarop 
zou stoppen met vakdidactiek, kwam er een 
voltijdse plaats vrij. 

Waarop jij natuurlijk meteen solliciteerde? 
Neen, toch niet. Er was toen inderdaad een 
vacature, maar daar ben ik niet op ingegaan. 
Ik had oorspronkelijk geen interesse om het 
College te verlaten en voltijds aan de KU Leuven 
aan de slag te gaan. Maar in juli kreeg ik telefoon 
van de departementsvoorzitter met de vraag of 
ik toch geen interesse had om voor een jaar die 
taak op mij te nemen. En na overleg met onze 
directeur ben ik er dan toch voor gegaan en werd 
ik voor een academiejaar gedetacheerd naar de 
KU Leuven. 

En dan begin je plots aan de universiteit. Een 
hele aanpassing neem ik aan? 
Het was inderdaad een grote uitdaging. Sinds 1 
augustus 2020 was ik verantwoordelijk voor het 
opleidingsonderdeel vakdidactiek chemie. En 
ik bleef ook de stagebegeleiding doen. In het 
begin was ik uiteraard wel wat onzeker, maar na 
verloop van tijd verliep dat echt naar wens. Zeker 
ook door de inzet van de studenten. Dit zijn 
dus studenten die na een andere vooropleiding 
nog een aanvullend masterjaar volgen om 
leerkracht chemie te worden. Zij waren dan ook 
erg gemotiveerd en leergierig, daar was ik wel 
blij verrast door. En ook met mijn rechtstreekse 
collega had ik een heel goede verstandhouding. 

Had je dan spijt dat het na dat ene jaar 
afgelopen was?  
Het was dubbel. Enerzijds was ik altijd blij dat 
het om een tijdelijke opdracht ging en dat mijn 
SJKS-collega’s na dat jaar opnieuw mijn dichtste 
collega’s zouden worden. Anderzijds heeft dat 
jaar me ook wel heel veel energie gegeven. Ik 
heb heel veel bijgeleerd. Ik kon me een jaar 
lang verdiepen in vakdidactiek chemie, in 
nieuwe zaken uitproberen, in het lesgeven aan 
toekomstige leerkrachten. Het ging dus vooral 
om de manier waarop je de lesinhoud moet 
overbrengen, veeleer dan om de inhoud zelf. En 
dat was wel heel boeiend. Ik was ook blij met de 
zelfstandigheid die ik kreeg. Door corona vonden 
heel veel activiteiten zoals vergaderingen online 
plaats en kon ik m’n eigen agenda regelen. De 
colleges zelf werden wel op de campus gegeven, 
ondanks de pandemie, omdat de colleges gezien 
werden als praktijkopleiding en die mocht 
gewoon doorgaan. 

En ondertussen bleef je contact houden met je 
collega’s van het College neem ik aan? 
Ja, al was dat niet altijd gemakkelijk, en daar 
heeft corona natuurlijk een grote rol in gespeeld. 
Gelukkig heb ik met een aantal collega’s toch 
nauwe contacten onderhouden. Ook dit vind ik 
fijn aan onze job: collega’s kunnen ook vrienden 
worden! Ik ben nu dus terug leerkracht op het 
College, al blijf ik wel een opdracht aan de KU 
Leuven behouden. Ik kies ervoor om te blijven 
lesgeven in het middelbaar. Het contact met 
mijn leerlingen en collega’s is me bijzonder 
dierbaar. Ik herinner me dat ik begin september 
het gevoel had dat iedereen zo lief was, wat 
toch wel een verschil was met de collega’s aan 
de universiteit waar het contact met de andere 
vakdidactici eerder zakelijker verliep. Maar ik 
blijf het vooral doen om de leerlingen interesse 
in wetenschappen te doen krijgen. Moeilijke 
materie op een eenvoudige manier uitleggen, 
zodat elke leerling geboeid kan volgen, vind ik 
het leukste aan het lesgeven. En vandaar ook dat 
ik met heel veel trots die klever op mijn auto heb 
gekleefd! 

En gelijk heb je! You love chemistry, en dat blijkt 
ook uit dit gesprek. Waarvoor heel veel dank!      

#

Wie op haar auto een sticker plakt 
met daarop ‘I Love Chemistry’ moet 
wel bezeten zijn door dit vakgebied. 
Nele Rotty is dan ook een trotse 
wetenschapsleerkracht die heel 
graag lesgeeft aan haar leerlingen 
op het College. Maar vorig schooljaar 
heeft ze haar liefde voor wetenschap 
aan een andere doelgroep 
overgebracht, namelijk de studenten 
van de educatieve master van de KU 
Leuven. Wij wilden wel eens weten 
hoe ze deze tijdelijke uitstap naar de 
universiteit heeft ervaren.

Nele gaat naar de universiteit
Collega Nele Rotty doceerde een jaartje aan de KUL

Sofie Hennebel

IC HOU FABRUARI 2022  11



ICHOU #  AAN ZET!

Communicatiewetenschappen in het derde jaar
Sam Witte

Nu de onderwijshervorming de tweede graad heeft bereikt, wordt ook in het derde jaar het lappendeken van schoolvakken 
aardig opgeschud. Eén van de nieuwe vakken die dit jaar voor het eerst ingericht worden, is communicatiewetenschappen: 
een twee-uursvak voor de leerlingen van de studierichting moderne talen

Het profiel van een communicatiewetenschapper:
Ben jij

• Goed in taal?
• Geïnteresseerd in de actualiteit?
• Kritisch ingesteld en laat je je niet in de luren leggen door fake news?
• Benieuwd naar de kleinere nuances van taal, beeld en geluid?
• Iemand die niet alleen theoretische kennis wil opdoen, maar ook zelf aan de slag wil?
• Een ‘maker’ die niet vies is van de recordknop?
• Misschien wel een jonge content creator of journalist in spe? 

Als je jezelf herkent in die omschrijving, zijn wij op zoek naar jou!

Wat heeft het vak communicatiewetenschappen te bieden?
• Interessante, gevarieerde en zeer actuele lesinhouden. 

Onze kijk op de wereld wordt grotendeels bepaald door de informatie die we tot ons nemen. 
Bij communicatiewetenschappen leer je hoe dat proces werkt en hoe je door de bomen het 
bos kan blijven zien. 

• Een speeltuin voor kritische geesten. 
Een communicatiewetenschapper is een expert in tussen de lijntjes lezen. Kritisch omgaan 
met wat je hoort en leest is een belangrijke vaardigheid waar je niet alleen op school, maar 
ook in het dagelijks leven veel aan hebt. Aan de hand van praktische voorbeelden krijgen 
kritische denkers de kans om hun vaardigheden te etaleren. 

• Een gevarieerde reeks projecten waarin je zelf aan de slag gaat om nieuws te maken 
en de digitale wereld in te slingeren. 
Als communicatiewetenschapper ga je je expertise inzetten om zelf interessante en 
nieuwswaardige content te maken waarmee je een breed publiek kan bereiken. 

• Hoe ziet dat er in de praktijk uit? 
Ieder semester bestaat uit een combinatie van lessen en workshops. In de lessen leer je de 
theoretische achtergrond van het vak en houden we ons bezig met een aantal praktische 
toepassingen. Die theoretische kennis ga je zelf gebruiken om tijdens de workshops te 
werken aan een project dat je aan het eind van het semester inlevert. Op die manier biedt 
communicatiewetenschappen een uitdagende mix van theorie en praktijk.

In de loop van vorig schooljaar besloten meneer Tahir en ikzelf dat we dat vak graag zouden willen doceren, en we probeerden aspirant-
communicatiewetenschappers warm te maken met de volgende aankondiging:

Dertien geïnteresseerden schreven zich in voor de moderne talen, het 
schooljaar begon en we konden beginnen. Inmiddels zijn we een semester 
verder en hebben de leerlingen kennisgemaakt met zowel de theoretische 
als de praktische kanten van communicatiewetenschappen.

De theorie 
Grosso modo bestaat het vak uit drie delen. Ten eerste een analyse van 
wetenschappelijke theorieën en toepassingen daarvan, om inzicht te 

krijgen in hoe communicatie werkt en uit welke onderdelen communicatie 
bestaat. Ten tweede wordt dat theoretische luik getransponeerd naar een 
actief deel, waarbij de centrale vraag is: hoe kunnen we dit nu zelf toepassen 
om doeltreffend te communiceren en mensen te overtuigen. Hier gaat 
het over standpunten, meningen en feiten, maar ook over reclame- en 
voorlichtingscampagnes. Ten slotte zijn er workshops: de leerlingen werden 
onderverdeeld in groepjes en kregen, als waren ze volleerde reclamemakers, 
de opdracht een voorlichtingscampagne in elkaar te steken voor ‘Iedereen 

In de richting moderne talen word 
je niet alleen opgeleid tot allround 
taalvirtuoos, maar leer je ook wat je 
met taal allemaal kunt bereiken. Bij 
communicatiewetenschappen ontdek je 
hoe taal mensen beïnvloedt, hoe de media 
taal kunnen gebruiken om het nieuws 
te kleuren en hoe je ook zelf die taal kan 
inzetten om jouw boodschap succesvol 
over te brengen.

12  IC HOU FEBRUARI 2022



ICHOU #  AAN ZET!

Leest’, een project dat bedoeld is om het belang 
en de voordelen van lezen onder de aandacht 
te brengen. In het kader daarvan hebben onze 
communicatiewetenschappers per groepje 
een affiche, een radioreclame, een sales pitch 
en een bewegende boodschap voor op de 
informatieborden op school ontworpen. 

De praktijk
Aan het begin van het schooljaar was het soms 
lastig om in te schatten of we goed bezig waren. 
De theorie die we onze leerlingen aanleerden, 
is erg abstract en delen ervan komen bij 
Nederlands in de derde graad aan bod en blijken 
meer dan uitdagend genoeg voor de leerlingen 
uit het vijfde en zesde jaar. Het was dus maar de 

vraag of we onze doelen zouden bereiken op de 
manier die we voor ogen hadden.

Hetzelfde gold voor het praktische project. We 
hebben erg veel verantwoordelijkheid bij de 
leerlingen gelegd en hen zelfstandig hun hele 
campagne vorm laten geven. Als leerkrachten 
hebben we alleen gefungeerd als klankbord 
en tips gegeven en erover gewaakt dat de 
campagne voldoende voortgang boekte. Tot de 
resultaten van al dat werk begonnen binnen te 
komen, wisten we niet of het ook zou lukken. 

De eerste resultaten
Nu is ons eerste semester 
communicatiewetenschappen voorbij, hebben 

we een aantal toetsen achter de rug en is het 
eerste mediaproject afgerond. Het zou niet 
helemaal objectief zijn om zelf te oordelen over 
het succes van het project, maar ik kan het 
toch niet laten om dat hier een klein beetje te 
doen. We zijn laaiend enthousiast. De leerlingen 
hebben zich de theorie eigen gemaakt en het 
zeer geslaagde campagnemateriaal spreekt 
voor zich. Soms ging het vlot, soms met vallen 
en opstaan, maar alle groepjes hebben een 
creatieve, doeltreffende en professioneel ogende 
campagne op poten gezet waarop we erg trots 
zijn. 

Op de volgende pagina kunt u de affiches 
vinden die ieder groepje gemaakt heeft voor 
Iedereen Leest. Wij richten nu alvast onze pijlen 
op het tweede deel van het schooljaar, waarin de 
leerlingen aan de slag zullen gaan om podcasters 
te worden. Spannend!      #
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Stefan De Bock

Tijdens de komende zomervakantie is 
er geen weg terug: de voorbereidende 
werken voor de nieuwbouw gaan van 
start. Als je op een campus als de 
onze iets bijbouwt, als je iets nieuws 
creëert, dan zal er ook onvermijdelijk 
iets verdwijnen. Dit artikel wil de 
focus richten op die gebouwen die 
binnenkort onder de sloophamer 
gaan en zo stilaan uit ons geheugen 
zullen worden gewist. 

Geschiedenis onder de sloophamer
Het nakende verdwijnen van twee College-oudjes

Kort samengevat: alles wat op deze foto staat, zal er binnenkort niet meer zijn. 
Kritische leerlingen merken alvast op dat ook de witte goal op de voorgrond 
al eventjes uit het schoolbeeld verdwenen is. Geen nood, vervanging is 
onderweg; binnen afzienbare tijd prijken er nieuwe, glimmende doelen op 
onze speelplaats, gesponsord door ons oudercomité. 

Maar het gaat dus over de ‘gebouwen’: zowel het houten bouwsel als het 
gebouw op de achtergrond met de gele gevel verdwijnen binnenkort en 
zullen plaatsmaken voor een nieuw schoolgebouw. Toegegeven, de foto 
toont allesbehalve de mooiste zijde van onze campus; een beetje vreemd 
misschien om hier op te focussen, maar achter deze façades zitten vele 
verhalen verborgen. Hoezeer je ook je best doet, je zal slechts een deeltje 
van het spreekwoordelijke vernis kunnen wegschrapen. Met het afbreken 
van deze gebouwen zal er sowieso een stukje erfgoed, Geschiedenis en 
‘petite histoire’ verdwijnen. 

Een historische introductie hoef ik gelukkig niet zelf te fabriceren. Twee oud-
collega’s, Koen Verstraeten en Dirk De Waele, gaven in vroegere edities van Ic 
Hou, onder de rubriek ‘Onbekende plekjes’, een lezing over de geschiedenis 
van deze bijgebouwen. 

‘Echte varkens’
“Zelfs anno 2009 kan ik mij voorstellen dat sommige leerlingen die met 
hun fiets langs de Stationsstraat binnenkomen niet altijd weten wat er zich 

achter één van de bruine deuren in de gele gevel bevindt: de boerderij van 
het College” (Ic Hou febr. 2009, nr. 87, p. 52). Tot dusver niks bijzonders: ook 
binnen het contingent huidige leerlingen zullen er slechts weinigen ooit 
een voet achter die ene bruine deur gezet hebben, enkele strafstudie-
‘vrijwilligers’ niet te na gesproken. 

De schrijver van het voorgaande stukje, Koen Verstraeten, oud-leerkracht 
én voormalig archivaris van ons College-archief, herinnert zich ook nog dat 
hij als leerling van onze lagere school in ’89-‘90 aldaar een echt varken – 
letterlijk, niet de spreekwoordelijke soort die misschien ook nog wel binnen 
onze schoolmuren hokt – te zien kreeg. Niemand minder dan ere-superior 
E.H. Daniël De Smet, de toenmalige directeur, gaf hen daar een korte 
rondleiding. Met het vertrek van de superior in 2000 verdwenen ook de 
laatste grote dieren uit de koeien- en varkensstal; de konijnen bleven wel 
nog even rondhuppelen achter de gele muren, onder de auspiciën van de 
laatste inwonende priester, E.H. Patrick D’Haenens.

Op de foto zie je uiterst rechts de garage van de superior, die nu toebehoort 

Van links naar rechts: huidig interieur van de stal, de gang aan de achterzijde 
van de boerderij en de achterkant van de garage, mét aanbouw.
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>>>1   We hebben Luc er uiteraard van verzekerd dat onze huidige generatie leerlingen helemaal anders is en dat die hun tweewieler wel stevig op slot doen!

aan de conciërge en haar gezin. Helemaal 
links, verstopt achter de gele papiercontainers, 
blinkt een stalen vlek. Zelfs de leden van de 
redactie hebben geen toegang tot de ruimte 
achter deze versterkte deur. “Daar bevindt zich 
de hoogspanningscabine die beheerd wordt 
door de ‘compagnie’”, aldus Martin Van Buynder, 
één van onze trouwe werkmannen die onze 
gebouwen langs binnen en langs buiten kent. 
“Als de nieuwbouw wordt gezet, zullen we 
in elk geval voor die cabine een oplossing 
moeten bedenken, want daar kunnen we 
niks aan veranderen.” Eén van zijn vroegere 
collega’s, Luc Bocklandt, die na 29 jaar dienst 
in 2019 op pensioen ging, vult aan: “Wat velen 
niet weten, is dat die hoogspanningscabine de 
halve wijk van stroom voorziet. De Zamanstraat, 
Verdurmenstraat, Regentieplein, het grootste 
deel van de Stationsstraat... alle elektriciteit 
vertrekt hier. Onze eigen hoogspanningscabine 
staat ernaast, aan de andere kant van de 
boerderij, maar da’s verboden terrein, behalve 
voor werkmannen met het juiste attest.”
 
Luc kan zich nog goed de tijd herinneren dat er 
varkens en konijnen bivakkeerden binnen onze 
muren: “Ik moest stro van de zolder halen voor 
de konijnen. Eigenlijk wel straf dat die hooizolder 
gewoon mocht blijven waar hij was, vlak boven 
een hoogspanningscabine.” 

De boerderij kreeg haar huidige vorm in 1871; 
voorheen, minstens vanaf 1839, stond er wel een 
ander gebouw dat diezelfde functie vervulde. 
Uiteraard is er sindsdien wel één en ander 
hersteld, maar het blijft toch een authentiek 
stukje patrimonium. De foto’s bij het artikel 
geven je alvast een beeld van deze verborgen 
uithoek van de school. Anno 2022 vind je weinig 
sporen nog terug van de voormalige functie. Het 
‘erf’ is een opslagplaats voor grote stukken hout 
en ander afvalmateriaal, in afwachting van hun 
aftocht naar het echte containerpark. In de stal 
staan koeien noch varkens meer, maar stalen 
rossen. De gewelven zijn wel nog mooi zichtbaar. 

Een ander staaltje van ‘absurdistan’ zit verborgen 
aan de achterzijde van de garage. Aan de ons 
vertrouwde kant steekt er een garagepoort waar 
vroeger de superior zijn wagen parkeerde. Toen 
hij met zijn nieuwste aanwinst, een Peugeot 
506, arriveerde, bleek de auto te groot voor zijn 
overdekte stek. De toenmalige werkmannen 
kregen de opdracht om de garage een beetje 

te ‘vergroten’. De uitbreiding van een fikse meter 
hoogte en een golfplaten dak was net groot 
genoeg om de voorkant van de wagen in te 
parkeren, zodat de garagepoort terug in het slot 
kon vallen. Opgelost!

Onder de hooizolder bevinden zich twee kleine 
kamertjes die dienst doen als bureauruimte voor 
de werkmannen. Schroeven, vijzen, machinerie... 
en daartussen bureaus met bijhorende stoelen, 
je waant je in een andere wereld. “Hierboven ligt 
er al een pak materiaal. Hier worden bijvoorbeeld 
de lockersleutels gegraveerd, solderen we 
schakelingen enz.”, vertelt Christophe Vergauwen, 
die zes jaar geleden het onderhoudsteam 
versterkte.

Zowel Martin als Christophe hebben er een 
dubbel gevoel bij dat hun ‘kantoren’ binnenkort 
verdwijnen. Het is voor hen een veilig nest, al 
was het maar vanwege het uitzicht. Wat vele 
leerlingen immers niet weten, is dat ze van 
daaruit perfect in de gaten kunnen worden 
gehouden. Niet dat onze werkmannen daar de 
tijd voor hebben, maar vanuit de vensters kan je 
de hele ‘oprit’ gadeslaan. “Ik herinner me nog dat 

ik zo een bende fietsdieven kon tegenhouden”, 
verhaalt Luc. “Het was net de periode na de 
communie; vele leerlingen hadden net een 
blinkende, aluminium fiets gekregen. Eén man 
was het schoolterrein op gelopen en begon 
fietsen te selecteren en klaar te zetten. Je moeten 
weten dat er toen nog geen automatische 
rolpoort was, alleen het ijzeren hek dat er nu 
nog steeds is (let daar ook maar eens op de 
volgende keer dat je vanuit de Stationsstraat het 
schooldomein komt opgesprint). Ik haastte me 
naar beneden en op dat moment kwamen nog 
drie mannen richting de fietsen gestapt. In de 
verte zag ik in de Stationsstraat een bestelwagen 
met opengeschoven zijdeuren staan. Het werd 

me al snel duidelijk dat ze zinnens waren een 
hele hoop fietsen mee te graaien. Ze hadden 
intussen alle vier al één exemplaar in hun 
handen. Toen ze mij zagen aankomen, lieten de 
laatste drie mannen hun buit voor wat die was 
en spurtten ze terug naar hun camionette. De 
vierde, de verkenner, was eerst nog van plan 
om de vastgegrabbelde tweewieler toch nog 
mee te nemen, maar bedacht zich en gooide de 
fiets in mijn richting. Ik kreeg de fiets op mij en 
kon jammer genoeg zo geen fietsendief vatten, 
maar ik heb toch een grote fietsendiefstal kunnen 
verijdelen en de directeur gewaarschuwd. Wat 
waren ze ook nonchalant, die leerlingen, om hun 
fietsen niet op slot te zetten”.1 

Je hebt misschien af en toe al eens een werkman 
plots zien verdwijnen in een zijdeur, in de 
doorgang naar de binnentuin. Ze zijn dan op weg 
naar de werk-/opslagruimte, naast de bureaus. Je 
komt er door een draaiende trap en meteen de 
eerste deur te nemen. Vergis je niet, of je staat 
in de conciërgewoning. Speciaal voor dit artikel 
mochten we ook deze ‘alleen voor bevoegden’-
ruimte betreden en ‘in beeld brengen’.

In tegenstelling tot het aanpalende gebouw 
behoudt dit stukje zijn bestaansrecht, hoewel het 
betere dagen gekend heeft. Verf, vernis, lampen, 
oude overheadprojectoren... er staat te veel om 
op te noemen. Ook de scouts gebruikten hier in 
een nabij verleden een stukje als stockageplaats; 
hun graffiti-kunstwerken herinneren nog aan 
hun doortocht.

 ‘Geen verlies’
Dirk De Waele, onze voormalige huismeester 
– wat zoveel betekent als beschermer van 
het College-patrimonium – ging met 2016 
in pensioen. Dirk was groot liefhebber van 
onze schoolgeschiedenis en – patrimonium 
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en schreef in 2012 (Ic Hou juni 2002, pp. 60-
66) een uitgebreid overzichtsstuk over de 
geschiedenis van het College. Ik neem heel graag 
enkele passages over de houten loods over, als 
eerbetoon aan Dirks monnikenwerk, maar vooral 
ook omdat het over een stukje geschiedenis gaat 
dat – zeker met de nakende sloop – niet verloren 
mag gaan. (Ic Hou juni 2002, p. 61):

“Naast het grasveld aan de feestzaal staat een 
opmerkelijk houten gebouw waarvan weinigen de 
oorsprong kennen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd het herenhuis van textielfabrikant Edmond 
Meert in de Stationsstraat, de huidige Salons voor 
Schone Kunsten en Huis van de Sint, in beslag 
genomen door de Duitse overheid en werd er 
de ‘Kreiskommandantur’ met zijn militaire staf 
en administratieve medewerkers gevestigd. Op 
27 november 1943 kreeg superior Van Goethem 
bericht dat een stuk grond van 30 op 60m en de 
oprit van de Stationsstraat in beslag genomen 
werd. [...] Er werd een hangar opgetrokken die als 
garage moest dienen voor hun auto’s. [...]

Na de oorlog, op 16 maart 1949, komt er een 
brief toe op het College van het Ministerie van 
Financiën, Dienst der opeisingen. Zij stellen 
in hun brief dat het bouwen van de garage in 
opdracht van de Duitsers gefinancierd werd met 
geld van de schatkist en dat de school een bod 
kan indienen voor de overname van de garage! 
Na een aangetekende herinnering antwoordt 
superior Daem op 18 mei 1949: ‘Bevloering al 
te stevig, grond onvruchtbaar gemaakt, garage 
waardeloos. Kom eens zien’. Of er nog een vervolg 
op dit schrijven is gekomen, hebben we niet kunnen 
achterhalen. De bevloering was inderdaad al te 
stevig, maar waardeloos was de garage blijkbaar 
toch niet, want ze staat er nog en is in gebruik als 
fietsenberging, opslagplaats voor oud papier en 
materiaal. Maar we kunnen niet ontkennen dat ze 
haar beste tijd wel gehad heeft!”.

Christophe, Martin en Luc benadrukken het 
allemaal: “We hebben er vele uren in doorgebracht 
en de afbraak van deze houten barak zal geen 
verlies zijn voor de school. Er is geen verwarming, 
het is er allesbehalve winddicht en er zit enkel 
glas in. Achteraan, aan de kant van het grasveld, 
is er zelfs een glas uitgevallen.” 

Nu weten jullie welke functie het gebouw 
oorspronkelijk had en wat er in de toekomst mee 
zal gebeuren: wat is nu eigenlijk de huidige functie 
ervan en hoe kreeg het gebouw die? “Vroeger, 
toen ik hier begon in 1990, waren er nog elf 
priesters-leerkrachten”, vertelt Luc. “De meesten 
van hen hadden een wagen en de houten 
loods was onderverdeeld in aparte garages. Wie 
zijn auto daar niet kwijt kon, parkeerde onder 
een soort luifelconstructie, waar nu de eerste 
fietsenstallingen staan die je tegenkomt als je via 
de Stationsstraat het terrein opkomt. Aan de luifel 
hingen de nummerplaten, zodat je je als normale 
sterveling daar zeker niet ging parkeren. De 
achterste twee ruimtes mochten we gebruiken 
als atelier. In de zomer valt werken daar goed 
mee, maar in de winter is het er berekoud. En 
werken met handschoenen... dat gaat niet echt 
als je moet lassen of schrijnwerk doet.” Martin 
en Christophe vullen aan: “Hier werken we 
vooral met hout. De boekentasrekken, borden, 
schuine hellingen, enz. hebben we hier in 
elkaar geknutseld. Ook laswerk om bijv. de oude 
goals of de vroegere rioolroosters te herstellen, 

gebeurt hier. Bovendien vind je hier tussen al 
het materiaal altijd wel iéts om een kleinigheid te 
herstellen. Op deze plaats zijn in hoge nood veel 
oplossingen gevonden.” Je ziet ook tegen elk vrij 
stukje muur balken, planken, ladders, stellingen, 
enz. Benieuwd waar al dit materiaal uiteindelijk 
terecht zal komen...

Oorspronkelijk diende het houten bouwsel als 
garage voor de wagens van de Duitse bezetter. 
Als je goed kijkt vanaf de fietsenstalling, kan je 
nog de verschillende poorten waarnemen. Bij 
de bouw was er ook maar één deur, namelijk die 
naast de slagboom. Vandaag leidt die naar een 
opslagruimte (zie foto links) voor af te voeren 
kantoormeubilair, die tevens dienst doet als 
parkeerplaats voor elektrische fietsen van de 
leerkrachten. “Ik moest me telkens langsheen de 
auto van E.H. D’Haenens wurmen om aan het 
atelier achteraan te raken. Binnenin waren er wel 
deuropeningen gelaten tussen de garageboxen. 
Uiteindelijk heb ik zelf twee extra deuren 
geïnstalleerd; de eerste komt uit bij wat nu de 
gewone fietsenberging voor leerkrachten is 
geworden, de tweede iets verderop brengt je in 
ons atelier”, vult Luc aan. “Daarbuiten is er eigenlijk 
nauwelijks iets veranderd aan de houten loods, 
alleen hebben we er nog elektrische verlichting 
aan toegevoegd. Ik kan alleen maar heel blij zijn 
voor mijn oud-collega’s dat ze binnenkort hier 
niet meer moeten werken, maar eindelijk een 
deftig onderkomen zullen krijgen”, besluit hij. 

In het nieuwe gebouw zal er inderdaad een atelier 
voor onze werkmannen voorzien worden, zodat 
ze in alle warmte hun voorbereidingen kunnen 
treffen om alle herstellingen en verbeteringen 
over de campus heen uit te voeren.      #

Achter de eerste 
garagepoort, rechts van 
de slagboom, zou tijdens 
de oorlog een kleine 
tank ondergebracht zijn, 
een model à la ‘kapitein 
Bertorelli’s ‘tankje’ uit de 
serie ‘Allo ‘Allo!’. De enige 
authentieke deur zit links 
van de slagboom. Aan de 
zijde van de fietsenberging 

zitten nog steeds de garagedeuren, de meest duidelijk zichtbare exemplaren achter de blauwe containers.

Martin Van Buynder toont ‘de wondere wereld 
van het atelier’.

Voor ieder 
wat wils in het 
binnenste van de 
‘Houten Loods’.
van het atelier’.
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In den beginne…
Als beginneling in het eerste jaar op het 
College (“toen nog de zesdes”) stond ik voor 
een zware opdracht: door ziekte had ik een 
flink stuk van het laatste jaar basisonderwijs 
gemist. Studiebegeleiding was in die dagen een 
onbekend begrip. Ik haalde amper de gemiste 
trein.

Passie voor taal
In de volgende jaren ontwaakte mijn hang naar 
taal en literatuur en ook naar inzicht in mens 
en wereld. Er was zoveel te ontdekken en op te 
helderen dat binnen de schoolmuren niet aan 
bod kwam. 

De lessen van meneer Coupé (nvdr. Anton Van 
Wilderode), klassenleraar van de poësis, waren 
voor mij een doorbraak. We leerden Lezen, met 
inbegrip van wat tussen de lijnen stond: we 
legden onder andere de Griekse Antigone naast 
de Franse Antigone van Jean Anouilh.

De eerste leken én mei 1968
De eerste mannelijke lekenleerkrachten traden 
aan om bij voorkeur “ongevaarlijke vakken” 
te geven zoals tekenen. Een eerste teken van 
naderende andere tijden...

Toen in mei 1968 in Parijs een studentenrevolte 
uitbrak tegen de gevestigde orde, konden we 
ons niet voorstellen dat iets dergelijks ook in 
eigen huis kon gebeuren. Het waren spannende 
weken. Opstand in de school! Hoe pak je dat aan?
Maar de nieuwe trend was gezet, bij ons evenwel 
zonder scherven. 

Het beleid werd herdacht; het moest uitgaan 
van overlegorganen. De jeugd werd mondig, 
luisterde naar protestsongs en beleefde haar 
vrijheid in druk bezochte jeugdhuizen. De plaats 
en de rol van de leerkrachten werd herzien en 
de gezagscultuur werd een overlegcultuur. 
Democratie was geen ijdel woord; we leerden 
wikken en wegen in talrijke vergaderingen

De leerstof en de onderwijspraktijk werden 
afgestemd op wat de leerling kon en wilde 
bereiken en op de inspraak van de sociale 
omgeving. Er volgde een hevige confrontatie 
tussen onderwijsverstrekkers over het uitrollen 
van nieuwe inzichten: het gelijkekansenbeleid.

Twee onderwijsmodellen (het vso en het 
eenheidstype) werden gelanceerd, maar stierven 
een vroege dood, want in het College kwamen 
ze niet van de grond. De directie en een grote 
meerderheid van leerkrachten waren er immers 
tegen.

Ook vrouwen
Maar er was ook goed nieuws. De leerkrachten 
(mannen EN vrouwen) hadden zich bevrijd van 
verouderde denkbeelden en grepen de kans om 
hun taak een pak creatiever aan te pakken.

Schoolbestuur
Het groeiend aantal leerlingen stelde het 
schoolbestuur voor een zware agenda. Helemaal 
nieuw in het College was de migratie van 
de kleuterschool uit Sint-Rochus. Het werd 
een onverhoopt succes, zodat versneld een 
nieuwbouw werd neergezet. Het eveneens 
groeiende middelbaar werd uitgebreid met het 
K-gebouw (voorheen eigendom van Belgacom). 
Ook het internaat was aan vernieuwing en 
modernisering toe en onze wetenschapslokalen 
voldeden niet meer aan de eisen en werden zeer 
grondig aangepakt. Ook de Sint-Antoniuskerk 
verdiende een beter lot, maar deze viel helaas 
buiten onze middelen.

Alle aandacht ging naar plannen, aanbestedingen, 
werfvergaderingen, financiering en de 
verrassingen die met bouwen en verbouwen 
gepaard gaan.

Ook vandaag ligt een plan klaar voor een 
indrukwekkende nieuwbouw. Het resultaat van al 
die zorgen en spanning staat er nu glanzend bij 
en wordt gedragen door directeurs, leerkrachten, 
secretariaat en technisch personeel.
Ik mocht er zoveel jaren bij zijn en bewaar 
dankbaar de herinneringen aan die tijd.

Dank, Marcel, voor zoveel jaren Collegepassie.  #

Een stukje levende Collegegeschiedenis
Marcel Van Buynder trekt zich na lange carrière terug uit het schoolbestuur

Renaat Philips

Het is niet verwonderlijk dat de naam “Marcel Van Buynder” bij slechts zeer weinig 
leerlingen een belletje doet rinkelen. Onze oud-collega is dan ook al sinds 1993 
met pensioen. Toch heeft hij een zéér groot deel van zijn leven binnen onze 
schoolmuren vertoefd. Ook tijdens zijn welverdiend pensioen zagen we hem 
immers zo nu en dan in de collegegangen, in het bureel van een directielid of in 
een vergaderzaal opduiken.
Na enkele jaren Basisschool Sint-Jozefinstituut in de Ankerstraat, een verhuis naar 
het College voor de laatste loodjes Lagere School en Latijn-Grieks in de Humaniora, 
keerde hij in 1961 na zijn studies terug naar ons College als leraar Frans en Engels. 
Enkele jaren na zijn pensioen, in 2001 om precies te zijn, werd Marcel lid van ons 
schoolbestuur om er later ook secretaris en voorzitter van te worden.
Nu, in 2021, trekt Marcel zich terug uit ons schoolbestuur. We blikken samen met 
hem – aan de hand van enkele mijmeringen – terug op zoveel jaren engagement 
voor onze school.
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Tip 1: overschat jezelf niet
Wanneer je nadenkt over de naderende onontkoombaarheid van 
de indiendeadline voor je onderzoeksvraag, kan het gebeuren dat je 
gedachten langs de meest bizarre en interessante vragen racen. Er zijn 
immers zoveel mysteries op te lossen, zoveel dingen die we niet weten en 
zoveel kennis waarmee we ons voordeel zouden kunnen doen. Dat klopt, 
en die onderzoekende instelling is heel belangrijk, maar houd je vraag ook 
realistisch. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om je de volgende vraag te 
stellen, zoals een niet nader genoemde historicus in de dop deed: wat ging 
er door Hitlers hoofd op het moment dat hij in 1945 zelfmoord pleegde in 
de führerbunker in Berlijn? 

“Wat is er in vredesnaam mis met die vraag,” hoor ik u enigszins bezorgd 
uitroepen, “het is toch een vraagwoordvraag en ze is toch goed afgebakend 
in ruimte en tijd? Dit is toch prima?” Zeker, maar het antwoord is niet zo 
bijster interessant. Je kan namelijk heel erg gemakkelijk ontdekken wat er op 
dat moment door Hitlers hoofd ging. Een kogel. Als je enigszins je best doet 
en goed googelt, zou je zelfs nog kunnen ontdekken dat het vermoedelijk 
een kaliber .32 ACP-kogel was, die afgevuurd werd vanuit Hitlers persoonlijke 
Walther PPK 7.65. Dat is wat je wetenschappelijk kan vaststellen, maar dat is 
hoogstwaarschijnlijk niet wat de maker van deze vraag voor ogen had.

Zeker, inzicht in de gedachtegang en de mentale toestand van Hitler in 
die nadagen van het Derde Rijk zou interessant kunnen zijn en ons nieuwe 
inzichten kunnen geven in de gebeurtenissen van de lente van 1945, 
maar het is ook volstrekt onmogelijk om dat enigszins wetenschappelijk 
verantwoord te doen. Je kan natuurlijk naar de kermis gaan en een oud 
vrouwtje met een kristallen bol vijf euro betalen om je te vertellen wat er 
gebeurde, maar de betrouwbaarheid van die bron laat te wensen over. Dat 
betekent dat je overgeleverd bent aan ooggetuigenverslagen die je iets 
kunnen vertellen over hoe andere mensen op dat moment dachten dat 
Hitler zich voelde. Zijn eigen hoofd en zijn eigen gedachten zullen we echter 
nooit precies kennen. Zorg er om die reden voor dat je een vraag kiest die je 
daadwerkelijk kan beantwoorden. Wees realistisch: je bent geen medium, je 
kan niet met de doden spreken.

Tip 2: onderzoek alleen wat je kan onderzoeken
Deze tip ligt enigszins in het verlengde van de vorige. Het kan heel 
verleidelijk zijn om te proberen hypothetische scenario’s te onderzoeken. 
Wat bijvoorbeeld als Neil Armstrong een vrouw geweest was, had hij dan de 
eerste man op de maan kunnen zijn? Een interessante vraag. Het antwoord 
erop zou ons informatie kunnen verschaffen over de positie van vrouwen op 
de meest prestigieuze posities van de Amerikaanse maatschappij in de jaren 

‘60. Helaas zijn er wel een aantal probleempjes...
Om maar met de deur in huis te vallen: nee, als Neil Armstrong een vrouw 
was geweest, had hij niet de eerste man op de maan kunnen zijn. Het is niet 
de bedoeling om met dit artikel een maatschappelijk debat aan te wakkeren, 
maar vrouwen worden zelden mannen op de maan.

Ten tweede: hoe ga je dit onderzoeken? Neil Armstrong was nu eenmaal 
een man, en dus geen vrouw. De situatie heeft zich nooit voorgedaan. In 
de wiskunde zou men hier met een bewijs uit het ongerijmde misschien 
nog een mouw aan kunnen passen, maar we zijn voor dit project bezig met 
echte wetenschap, dus dat is geen optie.

Je kan dus beter vertrekken vanuit een situatie die zich wel heeft voorgedaan. 
Stel dat je wilt schrijven over de rol van vrouwen binnen NASA, zijn er heel 
veel mooie voorbeelden: 

• Margaret Hamilton voerde het team aan dat de computercode 
schreef die de astronauten naar de maan bracht. Zonder haar geen 
maanlandingen.

• Peggy Whitson was ten tijde van haar pensionering de meest 
ervaren NASA-astronaut tot dan toe. Ze had 665 dagen in de ruimte 
doorgebracht, tien ruimtewandelingen gemaakt (goed voor een 
totaal van meer dan 60 uur aan ruimtewandelingen) en was twee keer 
gezagvoerder van het ISS.

• Wally Funk is een gerespecteerde testpiloot en was vanaf het begin 
betrokken bij het astronautenprogramma van NASA. In 2021 werd 
ze op haar eerste echte ruimtevlucht de oudste vrouw in de ruimte 
door op tweeëntachtigjarige leeftijd mee te reizen in een raket van 
Jeff Bezos. 

De levensverhalen van al deze vrouwen bevatten alle informatie die je je kan 
wensen over de moeilijkheden die ze moesten overwinnen, en de obstakels 
die hen voor de voeten geworpen werden. Je hoeft geen Neil Armstrong ten 
tonele te voeren om dat punt te bewijzen. Daarnaast: waarom zou je de kans 
om een onderbelicht verhaal voor het voetlicht te brengen laten liggen?

Tip 3: vermijd clichés
Sommige onderwerpen zijn al zo uitgekauwd dat ze eigenlijk met één 
simpele googlesessie te beantwoorden zijn. Die onderwerpen lenen zich 
meestal niet voor een goed wetenschappelijk onderzoek. Ik zal hieronder 
een poging doen alvast een paar van zulke vragen te beantwoorden. Ja, 
Karel de Grote was best groot. Nee, Napoleon was eigenlijk niet zo klein. Ja, 
Napoleon had wel een leuke hoed, maar om daar nu een onderzoek rond op 
te tuigen... Ja, de rode baron was een erg goede piloot en ja, hij vloog echt 

Naar de maan met Napoleon!
Tips and tricks voor wetenschappelijk schrijven in het vijfde jaar

Tekst Sam Witte, Tekening Stef Weemaes

Het vakoverschrijdende project wetenschappelijk schrijven is in de lessen Nederlands en geschiedenis in het vijfde jaar 
inmiddels aan het uitgroeien tot een vaste waarde als beginpunt van de wetenschappelijke carrière van talloze onderzoekers, 
historische critici en data-analysten in spe. Iedere leerling schrijft in het vijfde jaar zijn of haar mini-onderzoek, en dat betekent 
dat er inmiddels een hele database bestaat van goede en minder goede voorbeelden van deze taak. Op basis daarvan volgen 
hieronder vier tips voor een succesvolle wetenschappelijke tekst.
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in een rood vliegtuig. Ja, de verhalen zijn waar: Churchill wist champagne en 
sigaren inderdaad erg te waarderen.

Het onderwerp dat het meest te kampen heeft met dit soort 
onderzoeksvragen, is de Tweede Wereldoorlog. Er is zoveel mythevorming 
rond de hoofdrolspelers uit die periode dat de clichés altijd op de loer 
liggen. Soms omdat ze te makkelijk beantwoord kunnen worden, soms 
omdat ze eigenlijk niet te beantwoorden zijn. Zo wordt er nog steeds met 
enige regelmaat een onderzoek aan gewijd of Hitler nu wel of niet van 
joodse afkomst was, of trauma’s uit zijn jeugd een rol speelden bij zijn latere 
misdaden en of zijn iconische snor nu wel of niet paste in het modeplaatje 
van de jaren ‘30.

Om zulke open deuren te voorkomen, werkt het vaak het best om 
een onderwerp te kiezen dat aansluit bij je eigen interesseveld en 
leefwereld. Voorkennis helpt je bij het afbakenen van je onderzoeksveld 
en kan je het vermogen geven om aan te voelen wat interessant en te 

onderzoeken is en wat eerder ongeschikt is. Doe jezelf dus een groot plezier 
en onderzoek iets wat je zelf interessant vindt. Dat maakt het gemakkelijker 
om van start te gaan en resulteert vaak in een beter eindproduct.

Tip 4: wees altijd kritisch
Goed, je hebt de eerste drie tips ter harte genomen en nu heb je een 
geweldige onderzoeksvraag opgesteld. Fantastisch. Tijd om bronnen te 
verzamelen en te kijken welke informatie je kan gebruiken voor het onderzoek. 
Je kan beginnen bij Wikipedia, maar uiteindelijk wil je meer, diepgaander, 
ingezoomd. Zo kan het gebeuren dat je halverwege je onderzoek naar de 
geschiedenis van het West-Europese grootkapitaal ineens uitkomt bij een 
blog. Je ziet dat het stuk professioneel is vormgegeven en dat de schrijver 
duidelijk een expert is: er zijn niet minder dan 378 artikels te vinden over 
bekende bankiersfamilies. Een schat aan informatie. Dolenthousiast neem 
je de bron op in je bibliografie. Je leerkracht Nederlands verbetert die 
bibliografie en... een buis. Een buis?

Ja. Je had namelijk kritischer met je bronnen moeten omgaan. Als je 
goed naar de titel van het blog gekeken had, had je kunnen zien dat 
duizendjarigerijk.blogspot.be niet echt de garantie biedt op een succesvolle 
wetenschappelijke schrijfopdracht. Wellicht had je ook wat verder kunnen 
lezen, dan had je kunnen zien dat de schrijver erg veel aandacht besteedt 
aan schrijven over de opvoeding van zijn kinderen: Reinhart en Friedrich. Er 
zijn zelfs blogs waarin ze samen poseren voor een brandend kruis. Dat alles 
bij elkaar zou op zijn minst voldoende alarmbelletjes kunnen doen afgaan 
om nog eens een paar andere blogposts te bekijken. Zo had je wellicht het 
diepgravende onderzoek naar de rituele kinderoffers in de bankensector 
kunnen vinden, of misschien zelfs een van de 23 blogs die gewijd zijn aan 
complotten over hagedisachtige aliens die de maatschappij controleren. 
Enfin, zaken die moeilijk wetenschappelijk te onderbouwen zijn, dus.

Gelijkaardige valkuilen liggen op de loer bij veel onderwerpen die inspelen 
op de actualiteit. Als je bijvoorbeeld wilt schrijven over de parallellen tussen 
de Spaanse grieppandemie en de coronapandemie, kom je op een bepaald 
moment ongetwijfeld de website van ‘stichting vaccinvrij’ tegen. Die site 
bevat namelijk een handige vergelijking van beide virussen. Precies wat je 
nodig hebt. Het probleem is alleen dat dit een website met een politieke 
agenda is: vaccinvrij mag je erg letterlijk interpreteren. De bedoeling van 
de auteur is om mensen ervan te overtuigen dat ze geen vaccin nodig 
hebben en dat vaccins zelfs kwalijk zijn voor de gezondheid. Alle informatie 
die je op de website vindt, is erop gericht dat doel te bereiken en is dus 
erg onbetrouwbaar, want veel semi-spiritueel geneuzel en weinig vermelde 
bronnen en geverifieerde informatie.  Natuurlijk, het zal ongetwijfeld 
ontzettend goed voor je zijn als je chakra’s in balans zijn, dat wil ik zeker niet 
betwisten, maar het valt toch ten zeerste te betwijfelen of die gebalanceerde 
chakra’s een alternatief zijn voor de bescherming op maatschappijniveau die 
een vaccin biedt. Oppassen dus.

Ten slotte
Een wetenschappelijke tekst schrijven is een hele complexe bezigheid, 
dus deze vier tips zullen geen magisch middel zijn dat alle verwarring en 
iedere hindernis uit de wereld helpt, maar hopelijk kunnen ze helpen een 
aantal valstrikken te voorkomen en beren op de weg te vermijden. Op die 
manier kun je een succesvol onderzoeksproject opzetten en vermijd je met 
Napoleon naar de maan te gaan. Veel succes!      #
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Je bent oud-leerling van SJKS, wat heb je bij ons 
op school en erna gestudeerd? 
#C Ik ben afgestudeerd aan SJKS in de 
richting HW en heb vervolgens een bachelor 
Communicatiewetenschappen en een master 
Communicatiemanagement behaald aan de 
Universiteit Gent. 

Heb je warme herinneringen aan onze school? 
#C Ik heb altijd énorm genoten van Skairo. Ik 
gaf zelf dansles en danste ook elk jaar mee. De 
allerlaatste show in het 6de middelbaar is dan 
ook één van de mooiste herinneringen die ik heb 
aan SJKS. 

Hoe ben je in deze sector terechtgekomen? 
#C Door mijn studentenjob als social media 
manager bij Soep&Zoet heb ik mijn passie voor 
social media ontdekt. 

Je hebt je eigen bedrijf uit de grond gestampt, 
indrukwekkend! Hoe evolueerde het hebben 
van een idee tot het runnen van een volwaardig 
bedrijf? 
#C Toen ik in mei 2020 zoals iedereen thuis zat 
door de coronacrisis en mijn masterproef was 
ingediend, zat mijn studentenleven erop. Ik 
ging direct op zoek naar jobs die mij zouden 
interesseren, maar ik botste steeds op vacatures 
die niet 100% mijn ding waren. Door de 
lockdown had ik natuurlijk alle tijd en ruimte om 
na te denken over wat ik nu precies wou doen 
en toen is het idee van een eigen onderneming 
beginnen groeien. Ik kon toen in stilte aan mijn 
droom werken en een bedrijf uitbouwen waar ik 
écht kan doen wat ik graag doe. 

Ik ben geïnteresseerd om mijn bedrijf op de 
socialemediakaart te zetten. Hoe wordt dit 
aangepakt? 
#C Meestal wordt er contact met mij 
opgenomen via sociale media (LinkedIn of 
Instagram), mail, telefoon of mijn website. Ik 

plan vervolgens een oriënterend gesprek in en 
we zoeken samen uit wat de beste oplossing 
is voor jouw sociale media. Zo werkte ik een 
aantal ‘standaardpakketten’ uit, maar er is ook 
de mogelijkheid om je socialemediabeheer 
volledig te personaliseren. We bepalen samen de 
frequentie van het aantal posts, de verschillende 
kanalen, doelgroep, huisstijl... en vervolgens ga 
ik hiermee praktisch aan de slag. Alles steeds in 
samenspraak met de klant. 

Welke opvolging is er mogelijk eens mijn bedrijf 
online is gelanceerd? 
#C Sociale media zijn een goudmijn aan data. 
Wanneer een bedrijf online gelanceerd wordt, 
worden de statistieken dan ook nauwkeurig 
in het oog gehouden, gerapporteerd en 
gemonitord indien nodig. 

Je biedt ook coachingsessies aan. Wat moeten 
we ons daarbij voorstellen? 
#C Een coachingsessie houdt in dat ik samen 
met de klant een kijkje ga nemen naar zijn 
socialemediakanalen en ga bijsturen waar 
nodig. Ik geef praktische tips & tricks om zelf 
aan de slag te gaan en je socialemediakanalen 
te optimaliseren zodat je hiermee je zakelijke 
doelen kunt bereiken. Ik stelde ook een aantal 
coachingsessies op omtrent verschillende 
thema’s, zoals zakelijke doelen bereiken met 
social media, storytelling via social media, 
employer branding via social media... 

Hoe ziet een dag in jouw leven eruit? 
#C Geen enkele dag ziet er hetzelfde uit, maar 
meestal verloopt het zo: eerst koffie, koffie en 
nog eens koffie terwijl ik mijn mails bekijk en 
beantwoord. Dan overloop ik mijn planning van 
de dag en hou ik een (online) ochtendmeeting 
met mijn stagiaire om de planning van de dag 
te overlopen en af te spreken welke taken zij 
kan vervullen. Vervolgens ga ik zelf praktisch 
aan de slag en schrijf, creëer en plan ik alle 

socialmediaposts in die diezelfde of de volgende 
dag online geplaatst moeten worden. Tussendoor 
heb ik meestal nog een call of meeting ingepland 
met een huidige of potentiële klant. Wanneer alle 
posts online geplaatst of ingepland zijn, neem ik 
nog een kijkje naar mijn administratie voor het 
uitsturen van offertes en facturen. Ik eindig mijn 
dag steeds met een feedbackmeeting met mijn 
stagiaire. 

Wat is jouw mening over het gebruik van 
sociale media? Professioneel versus privé? De 
impact van sociale media op jongeren? 
#C Op professioneel vlak vind ik sociale media 
een ideale (marketing)tool voor bedrijven, met 
ontzettend veel potentieel. Op privévlak moet ik 
zelf toegeven soms ook de negatieve gevolgen te 
ervaren, zoals de invloed op het mentale welzijn 
bij het bekijken van personen hun ‘perfecte leven’ 
op social media. De impact van sociale media op 
jongeren vind ik ook absoluut een keerzijde aan 
de medaille. Kanalen zoals TikTok winnen enorm 
aan populariteit en worden soms te weinig 
gereguleerd wat betreft shockerende content, 
haatcomments, fake news ... 

Wens je zelf nog iets toe te voegen? Iets wat 
onze lezers zeker zouden moeten weten?
#C In het 6de middelbaar werd er enorm 
getwijfeld of ik een universitaire studie wel 
aankon. Ik besloot er toch voor te gaan en ik 
ben ontzettend blij met waar die mij momenteel 
gebracht heeft en met de ervaringen en inzichten 
die ze mij gegeven heeft. Soms moet je durven je 
dromen na te jagen!

Wie geïnteresseerd is om meer te weten 
over Chloés bedrijf kan surfen naar  
www.boltsocialagency.be.      #

Oud-leerling in de kijker
Chloé Van Kerchove, oud-leerlinge van SJKS (HWa 2015) en 
oprichtster van Bolt Social Agency

Kim Blancquaert

Bolt social agency is een social media agentschap dat een bedrijf helpt vorm te 
geven in de woelige wereld van de sociale media. Vandaag de dag zeker geen 
overbodige luxe, want aanwezig zijn op sociale media kan je bedrijf een niet te 
onderschatten boost geven. Niet iedereen is hier even bedreven in en niet elke 
zaakvoerder heeft voldoende tijd om zich daar actief mee bezig te houden. Enter 
Chloé Van Kerchove. Een kennismaking!
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Jef, laat ons meteen met de deur in huis vallen. Je bent priester gewijd in 
juli. Priester worden anno 2021. Mag ik stellen dat dit toch een bijzondere 
levenskeuze is? Hoe kom je erbij?
Goede vraag, maar het is geen keuze zoals de keuze voor een beroep of 
een bepaalde carrière is. Je merkt terecht op dat het een levenskeuze is, het 
impliceert een manier van leven. 

In de eerste plaats gaat het om een roeping en een antwoord daarop. Ook al 
speelde ik al jaren met het idee en was dat verlangen er al lang, het heeft tijd 
nodig gehad, gekregen ook, en als ik daar nu op terugkijk, ben ik daar dankbaar 
voor. 

In mijn vroege jeugd werd ik geraakt door de verhalen van priester Poppe en 
Vincentius à Paulo en daarna ook door Pater Damiaan met de verkiezing voor 
de grootste Belg, die hij terecht won! Als ik boeken over deze figuren las, of Jef 
Vermassen in het geval van Pater Damiaan op tv hoorde spreken, rees steeds 
dezelfde vraag wat die figuren bezield had, wat had hen geraakt. Of om het op 
de wijze van Paul Jambers te zeggen: ‘Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen?’

Allen hebben Christus gemeen, allen hebben zichzelf met heel hun leven 
ten dienste gesteld van God. Ik ben stukken in de Bijbel beginnen lezen en 
zo  ontstond de vraag wat als God mij roept? Tot de vraag anders werd, ben ik 
geroepen? Een vraag die me niet losliet en -laat. 

Ik had heel graag na mijn jaren op het College naar het seminarie willen gaan, 
toen waren er nog twee voor Vlaanderen: Brugge en Leuven, maar mijn ouders 
stonden er op dat ik eerst een diploma zou halen. Ik trok dan naar Namen om 
daar aan de studie rechten te beginnen. Hoogmoed komt voor de val en in 
het Frans studeren was toch wat hoog gegrepen van in het begin. Ik heb mijn 
eerste jaar deels mogen herdoen en ben daarna naar Gent gegaan om daar 
mijn studies te vervolmaken. Ik kijk met plezier terug op die twee jaar te Namen 
in een bont gezelschap, een aangename universiteit en veel kleinschaliger. 
Rechten studeren heeft me een goede kennis, en ook liefde, voor het Frans 
gegeven, een berg vrienden, een kritisch denken en een manier van studeren 
en lezen in bepaalde disciplines. 

In 2015 veranderde er veel, ik had enkel nog een thesis te schrijven en was al 
in gesprek met verantwoordelijken voor de priesteropleiding te Gent. Ik mocht 
vrijblijvend enkele lessen volgen te Leuven. De dag in juli voor ik op scoutskamp 

(ik ben nog altijd een fervente scout) vertrok, vroeg mijn mama wanneer de 
proclamatie plaats zou vinden. Ik antwoordde dat dat ergens tijdens het kamp 
zou zijn, maar dat ik niet zou gaan. Dat was buiten de waard gerekend en ik 
mocht terugkomen voor die proclamatie. Eenmaal buiten gaf ik het bewijs aan 
mijn ouders met de mededeling dat dat de afspraak was en dat ik naar Leuven 
trok. Ze wisten hoe de vork in de steel zat, maar het was toch een kantelpunt. 

Op het seminarie was de aanpassing van een studentenleven met alle 
vrijheden aan een semi-internaat regime niet eenvoudig, maar er heerste een 
bijzonder grote broederlijkheid en dat deed deugd om in die groep samen 
op weg te gaan en verder te mogen groeien. De meesten hadden toen ook al 
eerdere studies gedaan en dat maakte het leeftijdsverschil niet zo groot en de 
discussie bijzonder boeiend, zeker met al die verschillende insteken. 

De rechtenstudies hebben me wel deugd gedaan en als ik erop terugkijk, 
ben ik dankbaar voor die vraag van mijn ouders, ook al was dat bij tijden niet 
gemakkelijk. Daarnaast, en dat wens ik waarlijk iedereen toe, hebben ze me 
tijd gegeven om dieper na te denken over wat ik werkelijk wilde doen en of er 
werkelijk sprake kon zijn van een roeping, een vraagstuk dat niet afgelopen was 
als ik de deuren van het seminarie binnenwandelde, maar dat er verder moest 
rijpen, net als mijn antwoord op die vraag. Ik denk niet dat ik op een andere 
wijze gelukkig zou kunnen worden. God is doorheen al die jaren zachtjes, maar 
standvastig, aan mijn mouw blijven trekken. 

Heeft jouw collegetijd mee jouw keuze voor het priesterschap bepaald?
Eerlijk? In de eerste jaren bleef ik tijdens de godsdienstles op mijn honger zitten. 
Dat is niet verwonderlijk, want de lessen worden voor alle leerlingen ingericht 
en mijn honger was groot. In het College ben je soms een nummer en wordt 
de lat hoog gelegd. Het is een gedegen opleiding die het College geeft, maar ik 
kies ondertussen liever voor de persoon dan voor het nummer, misschien ook 
een les uit mijn Collegetijd.

Ik heb er wel vrienden aan overgehouden en de bezieling van een aantal 
leerkrachten voor hun vak heeft me niet zelden uitgedaagd en getekend net als 
de buitengewone sfeer die ik mocht ervaren tijdens het schooltoneel ‘Titus’ dat 

In Nomine Patris
Voor het eerst sinds lang wordt oud-leerling tot priester gewijd

Frédéric Caulier

Het gebeurt niet iedere dag dat iemand tot priester wordt 
gewijd. We worden nog veel nieuwsgieriger als de persoon 
in kwestie in ons college zijn secundaire loopbaan heeft 
afgerond. Jef Van der Gucht studeerde in 2008 af in de 
Moderne talen-Wetenschappen. Op 4 juli 2021 werd hij 
in de Gentse Sint-Baafskathedraal door bisschop Lode tot 
priester gewijd. Wie nu denkt dat er ergens in ‘Vlaamse 
Velden’ een nieuwe priester rondloopt, zal opnieuw 
verbaasd opkijken, want meteen na zijn wijding is Jef naar 
Rome getrokken om canoniek recht te studeren. Reden 
genoeg om eens te polsen! ‘Life vanuit Rome’
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we mochten opvoeren. Ik denk met plezier terug 
aan de leerkrachten: Dejonghe, Heyninck, Rotty, 
Van Hese, D’hondt, de jonge De Geest, Verniers, De 
Paepe, De Lille, Van Peteghem... 

Uit de latere jaren herinner ik me levendig de 
discussies met de jonge Tom Vereecken die later 
naar Brugge uitweek om daar les te geven. Hij 
daagde uit tot discussie, maar vanuit een rijke basis. 
Het was waarlijk retorica. Hij eindige ons zesdejaar 
met een schitterende bezinning. Van Frédéric 
Caulier, neen dit is geen pluimstrijkerij, kreeg ik een 
beginnende Bijbelappetijt mee en een voorliefde 
voor de ietwat stroevere Naardense vertaling die 
altijd fris en tegelijk uitdagend klinkt. Psalm 22 van 
het mondelinge examen staat me nog levendig 
voor ogen. 

Gepassioneerde mensen, leerkrachten zeker, 
kunnen waarlijk mensen met passie aansteken en 
dat is schitterend om er zo enkele op je levenspad 
te ontmoeten. Het wordt gratis geschonken, pure 
genade. 

Misschien nogal persoonlijk, maar hoe 
reageerden jouw ouders toen je vertelde om 
priester te worden?
In het begin dus niet enthousiast. Ik geloof uit 
een zekere angst, omdat 18 jaar zo jong is, ook 
al heb ik jongeren gezien in Leuven die zo vroeg 
aan dit soort studies te beginnen. Tuurlijk, als je op 
een bepaald moment onzekerheid ervaart, dan is 
opnieuw gaan studeren niet eenvoudig om nog 
maar te zwijgen van het feit dat het priesterleven 
bepaalde zaken uitsluit zoals een partner en 
kinderen.  

Die tijd heeft me verrijkt, beproefd, kansen 
gegeven. Het leven als student is ongelofelijk vrij, 
maar het heeft me ook kritisch leren denken en 
maakt dat ik in een grote vrijheid ja kan zeggen 
op Gods vraag. Pas aan het einde van mijn eerste 
jaar op het seminarie, met mijn verjaardag in april, 
schreef mama in een kaartje: ‘Vier je verjaardag 
op die plaats waar jij zo gelukkig bent.’ Ze had 
gemerkt, maar nog niet durven zeggen, dat ik pas 
ten diepste gelukkig kon zijn met mijn keuze voor 
het priesterschap. Blijkbaar moet dat toch duidelijk 
geweest zijn en ze hebben het ondertussen 
aanvaard. 

Je hebt een diploma rechten en vandaag studeer 
je in Rome canoniek recht. Wat moeten we ons 
daarbij voorstellen?
In de eerste plaats is het feit dat de Kerk haar 
eigen recht heeft niets bijzonders. Bijna alle grote 

organisaties hebben intern recht. Denk aan de FIFA 
of zelfs aan bedrijven zoals Coca-Cola. Dat de Kerk 
als organisatie, toch 2000 jaar oud en wereldwijd 
verspreid, een eigen rechtspraak heeft, is logisch. 

Het doel is anders. In ‘gewoon’ recht, zoals burgerlijk 
en strafrecht is het opzet om de goede werking 
van de maatschappij te garanderen, om individuen 
te doen samenleven en daar voor allen een zekere 
gelijkheid en rechtszekerheid in te krijgen. 

In canoniek (= kerkelijk) recht is het belangrijkste 
doel het ‘heil en geluk’ van elke mens. Daarmee 
bedoelen we de mogelijkheden geven aan 
elkeen om nader tot God te komen. De regels zijn 
soepeler en minder dwingend bij tijden dan in 
gewoon recht, soms ook niet, maar ze raken aan de 
kern van de persoon, aan de uiting en beleving van 
zijn geloof, van zijn relatie tot God en hoe die tot 
uiting kan komen hier op aarde. Het gaat ook over 
rechten die elkeen heeft als deel van de Kerk. Ook 
de Kerk heeft verplichtingen jegens al haar ‘leden’.

Wanneer komen mensen voor een kerkelijke 
rechtbank te staan? Ik wil maar zeggen, moeten 
al te stoute godsdienstleerkrachten een kerkelijk 
proces vrezen?
Levend vanuit de boodschap van Jezus willen 
we mensen vooral kansen geven, veel meer dan 
onze seculiere maatschappij vandaag die vaak uit 
is op straffen. Als iemand oprechte bedoelingen 
heeft, moeten we een tweede, of een derde, of 
een... kans geven, wat niet wil zeggen dat er geen 
rechtvaardigheid en gerechtigheid moet zijn. 

Er zijn natuurlijk bepaalde regels die men mag en 
moet volgen. Afhankelijk over wat het gaat, en het 
gamma is ruim, zijn er verschillende procedures te 
volgen. Vooreerst zal er geluisterd moeten worden 
en dan bekeken worden wat de volgende stap is. 
Het kerkelijk recht zal bijna altijd het nationale recht, 
burgerlijk en strafrecht laten uitspreken en dan pas 
in actie komen voor zeer zware straffen, hoewel er 
ook straffen zijn die automatisch optreden. 

Wat bijvoorbeeld misbruik betreft, zal de verdachte 
eerst volgens het nationale recht berecht en 
mogelijk veroordeeld worden en daarna komt het 
kerkelijk recht in actie voor wat haar deel betreft. 
Het is misschien raar, maar als gelovige sta ik 
resoluut achter het rechtsbeginsel dat iedereen 
onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Het 
oordeel komt een rechtbank toe en niet aan 
ons, iedereen heeft een recht op verdediging, ja 
iedereen. Dat maakt ons tot mensen. 

Je verblijft in Rome in het Belgisch college. Toch 
een instituut met een naam. Kun je ons iets 
vertellen over het reilen en zeilen en de sfeer 
aldaar?
Reeds in de negentiende eeuw, vrij kort na de 
onafhankelijkheid van België werd er door de 
bisschoppen in Rome een Belgisch college 
gesticht om de verdere studie van priesters aan te 
moedigen, om kennis te maken met de wereldkerk 
en om de band met Rome te verstevigen. Het 
college fungeert als een verblijfplaats waar de 
studenten leven en van waaruit ze overdag 
uitzwermen naar de vele universiteiten en 
campussen die de stad rijk is.

Het huidige Belgisch college is sedert de jaren 
zeventig gehuisvest in een deel van het generaal 
huis van de Broeders van Liefde in Rome, op een 
kwartier fietsen van het Sint-Pietersplein. Die 
gemeenschap is zeer internationaal samengesteld, 
maar dat is het Belgisch college ook vandaag. We 
bidden samen wanneer we kunnen en vieren 
samen eucharistie, want de meesten onder ons 
volgen les overdag en niet alle universiteiten in 
Rome hebben dezelfde uren of zijn vlot bereikbaar. 
Sommigen zijn méér dan een uur onderweg naar 
de les. Maar buiten samen vieren en bidden, en op 
zondag aperitieven, zijn we deels ook gescheiden 
gemeenschappen. Op dit moment bestaat het 
Belgisch college uit een priester uit Jordanië, één 
uit Burundi, één uit het Zuiden van Italië, een 
seminarist uit Tanzania, een rector die Belg is en 
nog twee Belgische priesters.

In het rijke verleden van dat instituut hebben 
er heel wat grote namen gestudeerd die mee 
vorm gaven aan de Kerk van vandaag. Tijdens het 
Tweede Vaticaans Concilie, 1962-1965, werden 
de Belgen benijd omwille van hun kennis en 
ijver. De sqaudra Belga was een begrip: velen 
hadden belangrijke posities en schreven mee aan 
conciliedocumenten. 

Bij ons is de voertaal Italiaans, waar andere nationale 
colleges aan hun eigen taal blijven vasthouden.

Er hebben zelfs ‘pausen’ gestudeerd, niet?
De bekendste ‘oud-leerling’ is Karol Wojtyla, de 
latere paus Johannes Paulus II, die naar Rome 
werd gezonden om er verder te studeren na zijn 
priesterwijding.  In die dagen was het college 
nog in het centrum vlakbij het presidentieel 
paleis gehuisvest en dichter bij de belangrijkste 
universiteiten. De priesters die daar toen 
studeerden, zoals Gustaaf Joos, zijn ook later goede 
vrienden gebleven met deze Poolse paus. De >>>
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internationale blik heeft het Belgisch college altijd 
getypeerd en verrijkt. In Rome is de wereldkerk 
werkelijk aanwezig en daar kan men alleen maar 
van leren. Die internationalisering moeten we 
vooral ‘doen’. 

Hoe bevalt de eeuwige stad?
Wennen en niet wennen. Als ik de laan voor het 
Sint-Pietersplein inrij met de fiets… dat went 
echt niet. Elke hoek, elke kerk, gebouw of steen 
ademt een deel van de rijke geschiedenis uit, 
ook al is die stad vooral de laatste 150 jaar enorm 
uitgebreid. De aanwezige studenten zijn bijzonder 
internationaal. De lessen gaan door in het Italiaans, 
wat ik in september hier mocht studeren in een 
spoedcursus, maar in de pauze wordt er soms 
Frans, Duits, Engels en Spaans gesproken. Dat 
laatste begrijp ik niet, maar het illustreert hoe 
internationaal ons gezelschap is. Sommige vragen 
of problemen zijn dezelfde in andere landen, 
maar andere totaal niet en zo is de insteek in 
discussies bijzonder gevarieerd. Door te luisteren 
naar anderen kom je tot verrassende ideeën en 
word je uitgenodigd om je eigen standpunt bij te 
vijlen. Alle kleuren, uniformen en habijten zijn hier 
aanwezig evenals vele tradities. Amerikanen moet 
je niet in de les verwachten op ‘Thanksgiving’. Wel 
duidelijk is dat we allen hetzelfde gemeen hebben: 
ons geloof en het kunnen en mogen leven vanuit 
de liefde die God is. Hier is duidelijk dat Hij ons 
waarlijk drijft om het met Paulus te zeggen. Het is 
een zeer grote rijkdom die ik iedereen toewens. 

De Kerk is niet het instituut dat uitblinkt in 
vernieuwing en moderniteit. Heb je als jonge 
priester plannen om meer leven in de brouwerij 
te brengen?
Niemand heeft me ooit al een tafelspringer 
genoemd en dat zal ik nooit worden. In de eerste 
plaats maakt mijn verblijf hier in Rome duidelijk 
dat de Kerk rekening tracht te houden met een 
wereldkerk en die wereld is divers en complex. Een 
andere koers varen, is als een supertanker trachten 
van koers te doen veranderen, dat vraagt tijd en 
moeite, maar de moeite om eerst naar iedereen 
te luisteren en een gezamenlijke koers te vinden, 
is belangrijk. Ik geloof dat die weg van synodaliteit 
daartoe zal bijdragen. 

Het is ook bijzonder arrogant van ons Belgen 
of Westerlingen, maar ook daar zit onderling 
verschil op, te denken dat we het beter weten 
of dat wij voorop lopen. Met alle respect, maar 
dat is een arrogante gedachte die weinig van 
luisterbereidheid en dialoog getuigt. 

Wat de lokale kerk betreft, heb ik tijdens mijn stages 
mogen ervaren dat nabijheid zeer belangrijk is. We 
mogen ons niet verschuilen achter papierwerk 
en organisatie en vergaderingen, maar moeten 
concreet nabij zijn. Ik denk dan aan de lessen die ik 
op het college in Aalst mocht geven, maar ook aan 
de jeugdbewegingen waar ik mee de kar mocht 
trekken, aan helpen op eetfestijnen, concerten, 
wandelingen, zoektochten... die we als parochie 
organiseerden. We worden uitgedaagd om 
samen aan gemeenschapsopbouw te doen. Onze 
parochies moeten herboren worden als levendige 
gemeenschappen. Het is in waarlijk contact dat 
we een verschil kunnen maken en daarnaast 
in openheid en de durf om nieuwe wegen te 
bewandelen en dat geldt voor veel. Als er één ding 
is dat corona duidelijk maakte dan is het wel dat: 
‘Het is altijd zo geweest’, dat werkt niet meer. We 
staan voor nieuwe uitdagingen en die mogen we 
aannemen. 

Even dromen, waar hoop jij over pakweg 30 jaar 
met jouw leven te staan?
Dat is een makkelijke. Ik hoop Christus bij de 
mensen te kunnen brengen en de mensen tot bij 
Christus. Daarnaast bestaat mijn enige ambitie erin, 
om in een pastorie te mogen zijn waar ik wat kan 
tuinieren en vlot een tafel kan dekken voor 15 man. 
Het bezig zijn met de handen verlicht de geest, 
samen tafelen bevordert elk gesprek en opent 
mogelijkheden en zo hoop ik mens tussen de 
mensen te mogen zijn alsook handen en voeten 
te mogen geven aan het evangelie. Het is door ons 
voorbeeld dat we pas anderen kunnen overtuigen 
van ons leven volgens Baden Powell. Maar ook Sint-
Franciscus schrijft dat we het evangelie moeten 
verkondigen met woorden en daden.

Laten we op een smakelijke manier afsluiten. 
Als we in Rome op bezoek komen, in welke 
restaurantjes mogen we je trakteren?
Elk goed restaurant. Waar er een houtoven is, is de 
keuken meestal goed, maar daarnaast zijn er heel 
wat leuke restaurantjes. De enige culinaire tip die 
ik wil doen, is misschien beter voor de leerlingen 
die op eindreis Rome aan doen: Giolitti’s. Dat 
is een oud instituut niet ver van het Pantheon 
met uitstekend ijs, Gelato. Het ademt een zeer 
Italiaanse sfeer uit. Bijna allen die in Rome aan een 
kerkelijke universiteit hebben gestudeerd, kennen 
dit uitstekend adres. De keuze is ruim, de smaak is 
overheerlijk. Echt doen!      #

Op het rouwkaartje van Marcel Watté staat 
het volgende te lezen: “Hij had een groot 
hart voor zijn leerlingen”. Voor de meesten 
misschien een nietszeggend tekstje dat 
hopelijk van toepassing is op de meeste 
leerkrachten, voor mij een waarheid als een 
koe, zoals ze dat in het liefelijke Sinaai plegen 
te zeggen. Dat ene zinnetje doet me – met 
een traan in elke ooghoek – nog steeds 
terugdenken aan de warmte en steun die 
ik kreeg van meneer Watté in mijn eerste 
jaartje op het o zo grote College. Meneer 
Watté, want zo werden op ’t College de 
meesters genoemd, meneer. Al één van de 
vele aanpassingen voor een jongentje uit 
een klein ‘boerenschooltje’ in Sinaai.

Ik kan u talrijke anekdotes vertellen over 
momenten waarop meneer Watté het 
heeft opgenomen voor dit kleine jongentje, 
maar ook voor heel wat anderen. Talloze 
momenten waarmee hij steevast opkwam 
en steun bood aan de minder stoere kindjes, 
maar ook aan de stoere kerels die het soms 
wat moeilijk hadden. Je moest echter ook 
niet de flauwerik uithangen. Zo herinner 
ik me zijn uitspraak in het kader van de 
netbaltrainingen: “Als je het begint  te voelen 
in je spieren, dan doe je dezelfde oefening 
nog drie keer.”

Ik vertel u één anekdote om u duidelijk te 
maken dat Marcel Watté een gouden hart 
had en een meester pur sang was.

We schrijven Anno Domini 1994, 23 
december, net voor de kerstvakantie. Een 

In memoriam
Vincent De Meyer

Marcel Watté 
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Lief en leed

zijn overleden 
05.06.2021 de heer Polidoor Heynderickx (°1925), 
grootvader van Charlotte Heynderickx (5HWb)
07.06.2021 mevrouw Bernise Van Damme (°1949), 
oma van Ben Van Steenlandt (4WSb)
25.06.2021 mevrouw Gabriëlla Bogaert (°1937), 
mama van Helga Huber (leerkracht sjks)
25.06.2021 de heer Urbain Maes (°1930), 
papa van Martine Maes (leerkracht sjks)
2.07.2021 de heer Wim De Cock (°1967), papa van 
Brecht (HW 2017), Lucas (HW 2021) en Rutger De 
Cock (5WEWIa1 2020)
11.07.2021 mevrouw Annette De Wreede (°1945), 
weduwe van Fred Adriaenssens (oud-leraar sjks)
19.07.2021 de heer Marcel Watté (°1944), oud-lid 
schoolbestuur sjks en oud-leraar basisschool sjks
27.08.2021 mevrouw Mariette Verschraegen 
(°1931), overgrootmoeder van Pieter Saegeman 
(3NWc)
28.08.2021 mevrouw Anita Van Puymbroeck 
(°1950), mama van Isabel, Katja (personeelsdienst 
sjks) en Els Roggeman, echtgenote van Walter 
Roggeman (oud-directeur sjks) en oma van Kaat, 
Lies (1Mf ), Lore (4Lb), Kobe, Vic, Mats (basisschool 
sjks) en Freya en Stijn

11.09.2021 mevrouw Fabienne de Terwangne 
(1969), tante van Eloïse Peeters (2Lb)
18.09.2021 de heer Willy Edmond Van Moeseke 
(°1942), overgrootvader van Roos De Smedt (1Mc)
23.09.2021 de heer Marc Valcke (°1954), 
grootvader van Floor Valcke (5HWb)
23.10.2021 de heer Ashwin Devlieghere (°1981), 
papa van Caro Devlieghere (5LMT)
24.10.2021 mevrouw Irene Van Landeghem 
(°1935), oma van Aaron Marin (3SPWb)
26.10.2021 de heer Alphonse Pierrard (1943), 
grootvader van Violette (1La), Arnaud (3GL) en 
Ludivine Vergult (5GWIb)
30.10.2021 de heer Gaston Bauwens (°1931), 
grootvader van Senne Noens (6WEWIa1)
03.11.2021 de heer Robert Callens (°1927), 
overgrootvader van Marie (5MWE), Martha (3MT) 
en Michiel (2MWe) Geerardyn
13.11.2021 mevrouw Paulette De Boes (°1943) 
grootmoeder van Margaux Verhoeve (3La)
15.11.2021 mevrouw Jeannine Van Damme 
(°1947), mama van Steven Van Driessche 
(leerkracht sjks)

21.11.2021 mevrouw Christina Ringoet (°1929), 
meme van Maxim Vanhemel (6WEWIa1)
23.11.2021 mevrouw Magda Van Oevelen (°1938), 
oma van Emma Verplancke (5WEWIa2)
12.12.2021 de heer Eddy Leenknecht (°1945), 
opa van Doetzen Leenknecht (1Lb)
31.12.2021 de heer Gerard Vervaet (°1932), 
schoonvader van Eric Balthau (oud-leerkracht sjks)
10.01.2022 de heer Ahmed Oulad El Hadj, (°1966) 
papa van Qays Oulad El Hadj (4ECb)
11.01.2022 de heer Guido Colpaert, (°1938) 
oud-leraar Normaalschool, broer van Hektor (oud-
leraar sjks)

Samengesteld door Isabelle D’Hoye

“Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; 
wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.”
Het is niet altijd makkelijk om deze woorden uit Korintiërs 12 in praktijk te brengen. Toch hopen wij dat iedereen die iemand verloren heeft 
ergens in onze Collegegemeenschap steun kon vinden.

zijn geboren 
23.07.2021 RÉMON, zoontje van Melissa van Ruyskensvelde en Thibault 
Heyninck (LWE 2008) en kleinzoontje van Isabelle Snoeck (leerkracht sjks) 
16.09.2021 ROSA, kleindochtertje van Sandra Van Cauwenberghe 
(leerkracht sjks) 

9.10.2021 MARTHE, metekindje van 
Kathleen De Mulder (diensthoofd boekhouding sjks)
20.10.2021 FLO, dochtertje van Jen Kegels (ict sjks) 
en Tinneke De Bock (leerkracht okan), zusje van Nel

hele tijd gezwoegd aan die verdomde nieuwjaarsbrieven. 
Voorkant en tekst, alles was ‘hand made’. Waarom 
brieven kopen met zo een tekening op van dertien in 
een dozijn, als je zelf iets veel mooiers en betekenisvoller 
kan maken. Die bewuste laatste schooldag voor de 
vakantie, kreeg ik een lift naar huis van meneer Watté. Hij 
woonde maar een paar straten verder in het pittoreske 
Sinaai. Thuis aangekomen en vol trots wou ik uiteraard 
direct die prachtige nieuwjaarbrieven tonen aan mijn 
mama. Ik vond ze niet. Grote paniek en groot verdriet. 
Weken gezwoegd en niet te vinden. Meneer Watté, die 
goed kon inschatten hoe belangrijk die brieven voor me 
waren, zei: “ Zoek nog eens rustig in je boekentas, ik zal 
strak nog eens op school gaan kijken en als we ze dan 
nog steeds niet gevonden hebben, maak ik morgen, 

samen met jou, nieuwe. Het komt wel goed.” Zo gezegd 
zo gedaan. Meneer Watté was nog niet goed in zijn auto 
gestapt en van de oprit gereden en daar verschenen 
de brieven. Tussen de foute paperasserie gesukkeld en 
in alle haast over het hoofd gezien. “Haast en spoed zijn 
zelden goed, prettige vakantie!”

Marcel Watté was naast leerkracht ook amateurdichter. 
Uit zijn werk in het kaderstukje blijkt dat ook hij het 
motto ‘Ic Hou’ hoog in het vaandel droeg. Te vroeg 
hebben we van hem afscheid moeten nemen. Klein van 
gestalte, maar een grote ‘meneer’. Een meester met een 
hart voor zijn leerlingen!.

Gevederde gedachten

Ic hou
In goede en kwade dagen
In voor en tegenspoed
In sterkte en gezondheid
Mensen gaarne blijven zien

Een lang jaar door
Daar gaan we voor
De duimen omhoog
Voor een regenboog
Na elke bui
Een regenboogtrui

Geen superprestige
Maar superprestatie
‘Ic hou’ van
Ik hou vol
Ik hou van
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Waar en hoe bent u begonnen met toneel?
Ik ben begonnen in 1994 bij toneelvereniging 
‘De Vlasbloem’ te Nieuwkerken-Waas. Het 
was een improvisatiestuk in een regie van 
(wijlen) Jan Leroy over de geschiedenis van de 
dans. Daarna is mijn carrière begonnen in het 
amateurcircuit. Enkele jaren later kwam ik in het 
semiprofessionele circuit terecht via Inne Goris 
(Zeven) en oud-leerling Joost Vandenbranden 
(figurentheater Tieret).

De laatste jaren mag ik al eens een rol vertolken 
in het schooltoneel. In de zomer speel ik af en toe 
straattheater op festivals (o.a. op Tomorrowland) 
en wanneer de Sint in de stad is, vraagt hij me 
al eens om hoffotograaf (en collega) Steven Van 
Peteghem te assisteren en de lieve, wachtende 
kinderen die zijn huis komen bezoeken te 
fotograferen. 

Wat is het eerste toneelstuk waarin u heeft 
meegespeeld?
Het eerste toneelstuk waarin ik heb meegespeeld 
was ‘Le Bal’ in de Vlasbloem. Ik speelde 
verschillende rollen aangezien er geen tekst was, 
enkel dans. Het waren verschillende personages 
in de geschiedenis van dans.

Wat is uw favoriete toneelstuk waarin u zelf 
heeft meegespeeld?
Dat is niet zo makkelijk aangezien ik wel enkele 
favorieten heb. Wat de stukken betreft waarin ik 
in het schooltoneel mocht aantreden, dan staat 
Romeo en Julia met stip op nummer 1. Ik speelde 

toen ‘de voedster’ en had toen een geweldig 
pak aan! Ik mocht van toenmalig regisseur Jan 
Geers ‘mijn ding’ doen en heb me toen enorm 
‘gesmeten’ waarbij ik zowel medespelers als 
publiek wou animeren met wat slapstick. (n.v.d.r. 
Dit was echt wel een hilarische rol!)

Is er een toneelstuk waarvan u denkt dat 
iedereen het zeker eens gezien moet hebben?
Alle stukken waar beeldende kunst, theater 
en dans in samenvloeien. Dan kom je o.a. bij 
Inne Goris terecht of bij studio Orka. Als ik een 
specifiek stuk van haar zou mogen kiezen, zou ik 
voor ‘Pride & Prejudice’ gaan. Het gaat over prille 
liefde, kijken en niet mogen kijken naar elkaar. 
Iets waar jongeren nu misschien minder kans toe 
krijgen omdat er geen gelegenheden meer voor 
zijn door de huidige maatregelingen. Het is een 
frisse, leuke voorstelling die genomineerd werd 
voor de 1000 Watt-prijs in 2004. De voorstelling 
is helaas niet meer te zien, maar momenteel zijn 
er wel andere voorstellingen van Inne, telkens 
aanraders voor jong en oud!

Zijn er acteurs waar u naar op kijkt?
Er zijn wel meerdere Vlaamse theateracteurs bij 
wie dat het geval is. Vroeger was ik al erg geboeid 
door Jan Decleir, je kan hem o.a. kennen van zijn 
rol als Sinterklaas in ‘Dag Sinterklaas’, en Tom De 
Wispelaere, die heeft meegespeeld in ‘Familie’ in 

de rol van Bram. De laatste jaren ook meer en 
meer door Bruno Vanden Broecke, o.a. Dirk Porrez 
in ‘Safety First’ en Wim Opbrouck, o.a. Marc De 
Coutere in ‘Salamander’.

Hebt u zelf al eens een toneelstuk geschreven?
Ik heb al eens een toneelstuk geschreven 
inderdaad. Dit heette ‘Over barbarbaren en 
tapdansers’. Geschreven samen met één van 
mijn beste kameraden over de geschiedenis van 
het jeugdhuis ’t Verschil’ in Nieuwkerken-Waas, 
naar aanleiding van het 20-jarige bestaan. We 
haalden toen onze inspiratie uit de gesprekken 
met de oprichters van het jeugdhuis en met al 
de voorzitters die het gekend heeft. Niet simpel, 
maar wel heel leerrijk en plezant.

 Wat is uw favoriete genre in het theater?
Mijn voorkeur gaat uit naar allerhande vormen 
van komedies; tragische of echte klassieke 
deurenkomedies. Maar een stevig stuk 
teksttheater kan me zeker ook bekoren. Een lach 
en een traan zijn belangrijk in het leven!

Dankjewel voor dit interview! Ook dit jaar 
staat een Romeo en Julia gepland bij het 
schooltoneel. We hopen dat de voorstellingen 
effectief kunnen doorgaan en dat we je in april 
in hetzelfde stuk in een andere glansrol te zien 
krijgen.     #

De voedster strikes again
Steven De Beleyr voor de tweede keer in Romeo en Julia

Lien Verduyn 5MWE

Vorig jaar startten we een reeks 
‘getalenteerde leerkrachten’ in de 
kijker. Stef Weemaes die intussen 
een vaste waarde geworden is aan 
het stripfirmament mocht de spits 
afbijten. Nummer twee is veelkunner 
(drukker, leerkracht, fietser …) 
Steven De Beleyr. Wij zoomen echter 
vooral in op zijn passie voor (school)
toneel.
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Het verhaal
‘The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet’

Het verhaal van Romeo en Julia is het romantische liefdesverhaal par 
excellence. Wie kent het niet? Deze Shakespeareklassieker is misschien wel 
het meest vertelde liefdesverhaal in de theatergeschiedenis. Zelfs onze 
eigen school voerde het al twee keer eerder op! Vanaf de eerste opvoeringen 
omstreeks 1596 is Romeo and Juliet onverminderd populair gebleven bij het 
publiek doordat het onderwerp een blijvende aantrekkingskracht bezit. 
Iedere cultuur en ieder tijdperk heeft zijn eigen Romeo en Julia-verhaal dat 
al eeuwenlang steeds opnieuw weet te raken en te inspireren. 

Maar waar gaat dit stuk dat een onmogelijke liefde toont nu eigenlijk echt 
over? In een wereld van geweld en haat proberen twee mensen van elkaar 
te houden. Maar kan dat verlangen naar liefde de drang naar de dood 
overwinnen? Waar komt al die haat eigenlijk vandaan? En is het naïef om te 
denken dat we haat met liefde kunnen bestrijden? Hoeveel liefde hadden ze 
eigenlijk echt beleefd toen ze stierven? Ze kenden elkaar nauwelijks. 

Staan de eisen van een maatschappij boven de noden van een individu? Is 
het de kracht van de liefde en de jeugdige passie die door de wispelturigheid 
ervan meteen in geweld kan omslaan? Of is dit alles gewoon toeval en de 
onafwendbaarheid van het noodlot? Hoe je het ook bekijkt … stiekem 
houden we allemaal van de pijn die deze überromantische liefdesaffaire 
veroorzaakt.

De regisseur
Bram De Win studeert in 2008 af aan de acteursopleiding van de 
Toneelacademie Maastricht. Voordien volgt hij opleidingen aan Dé 
Kunsthumaniora, het Conservatorium Mechelen en de Academie Lier. Hij 
neemt drie keer deel aan het European Drama Encounter (EDERED) en volgt 
Theaterinitiatie bij ‘Waanzien’ waar hij later zelf jarenlang docent wordt. In 
zijn studententijd richt hij ‘Sterk Water!’ op waarmee hij een aantal eigen 
producties en een theaterfestival in Lier organiseert. Jaren later vormt hij dat 
gezelschap samen met zijn afstudeerklas om tot Spelerscollectief Detlev.

Voor televisie werkte hij mee aan fictiereeksen als Billy versus Benjamin, 
Studio Tarara, Flikken, Zone stad, De kotmadam, Flikken Maastricht, Bellicher 
en De onderkoning. Momenteel werkt hij voornamelijk als theateracteur 
in diverse gezelschappen in Vlaanderen en Nederland zoals KVS, Het 
Paleis, Het Nieuwstedelijk (ook De Queeste en Braakland/Zhebilding), De 
Roovers, Skägen, ‘t Arsenaal, De Maan, Tg De Link, Theatergroep Suburbia, 
Het Vervolg, Het Zuidelijk Toneel en Toneelgroep Maastricht waar hij na zijn 
studies enkele jaren deel uitmaakt van de vaste spelersploeg.

De afgelopen jaren werkte hij daarnaast verscheidene sociaal-artistieke 
projecten, festivals en een internationaal congres uit als projectcoördinator 

bij OPENDOEK en engageert hij zich voor de amateurkunsten in Vlaanderen 
door het coachen en regisseren van amateurspelers.

Onlangs kon je hem zien als een van de vaste acteurs in het vierde seizoen 
van ‘Hoe zal ik het zeggen’ en in de romcom ‘Same time next year’ van het 
Belgisch Repertoire Theater in Gent.

Kaartenverkoop
Niettegenstaande de afgelasting in januari was onze ploeg al heel lang aan 
de slag om een coronaproof concept uit te werken. Dit jaar geen voorstelling 
in een volle stadsschouwburg, maar een heuse theaterwandeling. We hopen 
voor een unieke beleving te kunnen zorgen. Eentje waar samen acteren, 
dansen en emotie overbrengen centraal staat. 

Kaarten kopen doe je door je in te schrijven voor een groepje van ongeveer 
25 personen op een welbepaald tijdsslot. Vervolgens verzamel je op het 
afgesproken moment en maak je met je groep een wandeling langs een 
aantal scènes in en tussen de campussen van de twee deelnemende scholen: 
SJKS en Sint Carolus. De kaartenverkoop zal volledig digitaal verlopen via 
de website www.schooltoneel.be. Ook kan je via diezelfde website al het 
nieuws rond het schooltoneel volgen. Zodra het licht op groen springt en 
de repetities weer mogen aanvatten, hoor je ervan!     #

Wat weet je al over deze klassieker? 
Test je kennis:

Schooltoneel
Samengesteld door Joke De Beleyr en Steven Van Peteghem

Het schooltoneel prijkte na enkele jaren afwezigheid terug op zijn vaste stekje in januari. Helaas noopte een zoveelste 
coronagolf tot afgelasting. Maar niet getreurd, we zijn vast van plan om het onderste uit de kan te halen en de voorstellingen 
alsnog te laten doorgaan in april. We maken hierbij van de nood een deugd. Nooit eerder was het mogelijk om in de eerste Ic 
Hou van het schooljaar het schooltoneel aan te prijzen. Dat kunnen we dus dit keer wel! Wie zou de voorstelling nu nog willen 
missen?
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romeoi & julia
 Wi l l iam Shakespeare    regie:  Bram De Win

Leerlingen en leerkrachten van Sint-Carolus en College

14, 15, 16, 21 en 22 januari 2022
Ontwerp:  Hanne PeirsmanInfo en t ickets:  www.schooltoneel .be

22, 23 en 24 + 29 en 30 april 2022

O
plossing: H

: 2. m
ontague, 5. capulet, 6. noodlot - V: 1. tybalt, 2. m

ercutio, 3. verona, 4. dertien
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Afghaans schildertalent
Mortaza Alizadah en Song Thu Phan OKAN-geel

Mortaza Alizadah uit OKAN-geel maakte het kunstwerk hieronder. Toen de foto’s ons bezorgd werden, maakten we meteen 
een plaatsje vrij. We proberen in Ic Hou een zo divers mogelijk publiek van mensen die bij onze school betrokken zijn aan te 
spreken. Daarom starten we dit nieuwe jaar ook alvast met het voornemen om voortaan in elke Ic Hou een stukje OKAN-nieuws 
te brengen.

Na het horen van zoveel tragedies over mijn land, heb ik dit schilderij gemaakt. Hiermee 
wil ik mijn verdriet uiten voor de levens van alle vrouwen van wie de vrijheid is afgenomen. 
Ze kunnen niet langer hun dromen en ambities waarmaken. Nu leven ze opgesloten in 
kooien.
Vrouwen van mijn land gingen vroeger naar buiten zonder een boerka. Nu alles veranderd 
is, worden ze gedwongen om zichzelf te verbergen. Ze kunnen niet langer zonder angst 
naar buiten gaan.

Ik wil graag Song Thu bedanken. Zij heeft mij geholpen bij het schrijven van deze tekst.     

#
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Basket tijdens de middagpauze

Middagsporters Opzoekwerk voor de COBA’s

Patrick Braem zet leerlingen aan
tot kunst

Dag van de jeugdbeweging
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Humane dag
Voor de humane dag trokken we met alle leerlingen van onze richting naar Gent.
Onze dag begon met een bezoek aan het Museum Dr. Guislain, waar we de geschiedenis van de psychiatrie leerden kennen: hoe de psychiatrie zich 
ontwikkelde en hoe op die manier de nodige behandelingen gerealiseerd konden worden. Ook bekeken we de kunstcollectie die gemaakt werd door 
de patiënten die in behandeling waren/zijn in de Gentse psychiatrie. De kunstwerken zijn niet gemaakt met een winstoogmerk. De patiënten willen 
hierbij ten volle hun gevoelens verwerken, wat de intensiteit van de ervaring veel hoger maakt. 

In de namiddag startten we met een zeer boeiende toespraak van de papa van meneer Reynhout! Hij vertelde over zijn ervaringen in de wereld van 
de psychiatrie. Hij ging daarna in dialoog met ons, we konden onze ervaringen delen en vragen stellen, hierdoor werd ons bezoek veel persoonlijker. 

Hierna begonnen we aan de filosofische wandeling door Gent! Het was een mooie en leuke tocht die ons de kans gaf een culturele blik te werpen 
op deze studentenstad. Op de wandeling kwamen we historische gebouwen tegen, maar we maakten ook een korte pitstop bij leuke winkeltjes. Het 
eindpunt van deze wandeling was het Turkse restaurant waar we de dag afsloten samen met alle klassen humane!

Op de trein terug naar Sint-Niklaas hebben we deze leuke en leerzame dag uitgebreid nabesproken. Zelf vond ik deze dag zeer geslaagd. Ik heb veel 
bijgeleerd over de wereld van de psychiatrie en haar geschiedenis. 

Helena Van den Broeck 5 HWb

Met het derde jaar zijn wij voor de humane dag naar Gent gegaan. In de voormiddag stond 
een bezoek aan het Huis van Alijn  gepland en in de namiddag zijn we naar het SMAK 
gegaan.

In het Huis van Alijn gingen we door verschillende kamers waar verschillende jaartallen 
tentoongesteld worden. Het thema van de eerste kamer was ‘Nieuwjaar’. In deze kamer 
hingen allemaal nieuwjaarsbrieven, van hele oude tot nog vrij recente. We zagen dat de iets 
oudere meer met het christelijke geloof te maken hadden dan de nieuwere. In de tweede 
kamer kregen we allemaal oude keukenspullen te zien. Zo gingen we door verschillende 
kamers die verschillende leeftijdsfasen voorstelden. Er was ook nog een kamer waarin we 
oud speelgoed te zien kregen. Er stonden heel veel verschillende dingen in zoals poppen, 
oude raceauto’s enz. Ik vond het een leuke ervaring om deze spullen van vroeger te bekijken. 

Tijdens de middagpauze mochten we een tijdje vrij rondlopen. Dat vond ik wel gezellig om 
samen met vrienden iets te gaan eten.

In de namiddag gingen we naar het SMAK, het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst. In dit 
museum hangen er allemaal moderne kunstwerken. Dit viel niet bij iedereen even goed in 
de smaak, maar ik vond het wel interessant. Zo was er bijvoorbeeld een grote ruimte waar 
overal koperdraden uit de muur kwamen. Soms, als je heel goed keek, kon je een figuur 
zien in de koperdraden en dat vond ik wel leuk. Ook gingen we naar buiten en daar zagen 
we een soort paal gemaakt uit karton en touw, die er blijkbaar al enkele jaren staat en die 
ondanks het gebruik van karton toch nog overeind blijft. Zoals ik al zei, moderne kunst is er 
niet voor iedereen, maar mij kan het wel boeien.

’s Avonds gingen we met iedereen eten in een Turks restaurant. We zaten allemaal knus bij 
elkaar en dat was heel gezellig. Het eten was natuurlijk ook heel lekker!

Als mooie afsluiter namen we nog een groepsfoto met iedereen uit de HW. Alles bij elkaar: 
een heel leuke dag!

Louise Van Geyte 3 HWb

Humane dag beschouwen leerlingen uit de 
humane wetenschappen vaak als een van de 
leukste daguitstappen van het schooljaar. Het 
draait die dag heel vaak om thema’s die dat 
jaar aan bod komen in de lessen cultuur- en/of 
gedragswetenschappen. 

Het zesde jaar startte de dag in de rechtbank van 
Gent. We kregen hier uitleg van een advocaat en 
werden ook door hem rondgeleid. We woonden 
enkele zittingen bij in de correctionele rechtbank 
en beëindigden de rondleiding in het assisenhof. 
Het bezoek aan de rechtbank was zéér interessant 
en boeiend, vooral doordat de praktijk nu ook aan 
de theorie werd gekoppeld.

In de namiddag maakten we een graffiti-
wandeling doorheen het centrum van Gent. Deze 
had niet zo veel te maken met de inhoud van 
onze lessen gedurende dit jaar, maar was wel een 
toffe activiteit. Op het einde van deze wandeling 
kregen we een kleine workshop, waarin we enkele 
tips kregen i.v.m. het spuiten van graffiti.

Om onze dag af te sluiten, aten alle leerlingen van 
de humane wetenschappen samen in een Turks 
restaurantje, waar het eten heerlijk was en de sfeer 
goed zat. Het was dit jaar weer een geslaagde 
humane dag!

Esmée Van Aerde 6 HWa

32  IC HOU FEBRUARI 2022



ICHOU #  COLLEGECOLLAGE

Dinsdag 5 oktober vertrokken we met alle humane klassen op uitstap naar Gent. We verzamelden rond 8 uur aan het station 
van Sint-Niklaas om vanaf daar samen de trein naar Gent te nemen. 

We bezochten een centrum waar daklozen kunnen verblijven. We werden ontvangen door een vriendelijke man die ons 
alles heel erg boeiend uiteenzette. Vanuit zijn eigen ervaringen. In het wijkgezondheidscentrum kregen we ook een woordje 
uitleg over hun werking.

‘s Middags aten we in eetcafé Toreke, een gezellig sociaal restaurant in de Rabotwijk. Hier kunnen mensen met een lager 
inkomen aan een voordelig tarief een maaltijd krijgen. Daarna maakten we ook een wandeling door diezelfde Rabotwijk, 
onder begeleiding van een gids. 

‘s Avonds aten we in een Turks restaurant waar we weer zeer lekker gegeten hebben. Daarna gingen we in de regen richting 
de trein, dat was iets minder leuk! Na een droge en knusse treinreis kwamen we rond 20 uur terug aan in Sint-Niklaas. Het was 
een lange, maar heel leerrijke en interessante dag. Na kennis gemaakt te hebben met de leefwereld van mensen in armoede 
besef je toch heel even geluk te hebben wanneer je kan beschikken over een comfortabel huis en een degelijk inkomen.

Nore Bernaers 4 HWb
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Onze vormingsdagen gingen door aan de Witte Molen. Door Corona 
konden we daar niet blijven overnachten, maar we hebben alsnog twee 
leuke dagen beleefd! Op de eerste dag speelden we in de voormiddag een 
aantal sporten zoals hockey, baseball en basketbal. Daarna deden we een 
vormingssessie waarbij we vragen moesten beantwoorden. Zo leerden we 
onszelf en elkaar weer op een andere manier beter kennen. Na een lekker 
middagmaal deden we nog een sport -en knutselsessie. Eens creatief bezig 
zijn en niet te veel denken aan al het huiswerk dat ik nog moest doen…

Op de tweede dag keerden we terug naar dezelfde locatie om de dag 
met een knaller te beginnen. Letterlijk dan, want we speelden Cluedo in 
het park. Nadat we nog twee vormingssessies en een smosje achter de 
kiezen hadden, begon het weer steeds slechter te worden. Natuurlijk hield 
dat de leerkrachten niet tegen om nog een aantal activiteiten uit hun 
mouw te schudden. Na een democratische stemming werd beslist dat we 
weerwolven gingen spelen; een van mijn lievelingsspelletjes. Hierna restte 
ons alleen nog het slotmoment waarbij we deze vormingsdagen met een 
beetje muziek en mooie teksten afsloten. Het waren zeker twee geslaagde 

dagen waarbij ik mijn klasgenoten en leerkrachten in een andere context 
heb leren kennen!     #

Tweede jaar op vormingsdagen
Bavo Tusschans 2MWg
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Fotoreportage Breendonk
Maxim Vanhemel 6 WEWIa1

Na een jaartje noodgedwongen pauze stond voor de leerlingen van het zesde jaar terug een uitstap naar Breendonk op het 
programma. Een indringende ervaring. Aansluitend bij de lessen geschiedenis bracht ik een bezoek aan het fort dat vooral 
tijdens Wereldoorlog II gebruikt werd als ‘opvangkamp’. 

Dankzij de gepassioneerde uitleg van onze gids, werd snel duidelijk dat het fort zijn reputatie waarmaakt. Hoe dieper men 
binnendringt, des te meer gruwelijkheden bloot komen te liggen en hoe dichter men bij het verleden komt…
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Terug Naar Het Oude Normaal

Toen ik het concept voor dit stuk eind september op tafel legde, leken we in 
verscheidene segmenten van onze samenleving stilaan terug te keren naar 
wat men bestempelt als ‘het oude normaal’. De cijfers van het virus dat ons 
inmiddels reeds bijna twee jaar in bedwang houdt, vertoonden een daling 
die men als voldoende achtte om opnieuw een overlegcomité in het leven te 
roepen, met een resem versoepelingen tot gevolg. De top van de jurisdictie 
schonk het onderwijs eveneens ietwat ademruimte, al rustte het coronajuk 
nog steeds op de schouders. 

De melancholie in de wandelgangen van het schoolgebouw verdween als 
sneeuw voor de zon bij het zien van de vele gezichten die eindelijk niet meer 
de last van een mondmasker dienden te torsen. Dezer dagen bevindt geluk 
zich werkelijk in de kleinste dingen. Helaas geldt de wet van Murphy nog 
steeds en hoewel we ons bewust waren van het feit dat het opleggen van 
nieuwe restricties niet uitgesloten kon worden, realiseerden we ons te laat dat 
we gelijktijdig met de versoepelingen ook het paard van Troje binnengehaald 
hadden: het uit China overgewaaide virus sloeg opnieuw ongenadig toe. 
Donkere wolken pakten zich samen boven de wereld der educatie en aan het 
hoofd van de politiek zag men zich genoodzaakt verdere stappen te nemen 
met het oog op het indijken van de alom verachte ziekte, door sommigen 
tot ‘een veredelde griep’ gedoopt. De opnieuw ingevoerde mondmaskerplicht 
bleek een voorbode van wat nog komen zou. Hoewel verwarring 
alomtegenwoordig was, leek één iets glashelder vanuit mijn perspectief: mijn 
oorspronkelijke idee voor dit stuk was voorbijgestreefd. De tocht richting het 
oude normaal had geopteerd voor een bocht van honderdtachtig graden. We 
waren terug bij af. 

Bepaalde individuen waagden zich aan het in de mond nemen van de term 
‘het nieuwe normaal’. Een uitspraak waarmee ik moeite ondervond. Ik vroeg 
me af hoe personen de actuele situatie als normaal konden ervaren: bestaan 
er dan echt mensen die op deze wijze hun leven willen verderzetten? Willen 
we leven in een wereld waarin het geven van een handdruk verbannen is uit 
de standaardetiquette en als een abjecte daad wordt afgeschilderd? In een 
wereld waarin we geacht worden panische angsten uit te staan wanneer 
onze favoriete nonkel minder dan anderhalve meter van ons verwijderd 
is tijdens het vieren van de feestdagen met onze familie? In een wereld 
waarin de personen zélf die in deze periode iets te vieren hebben met hun 
bloedverwanten, nota bene als vilein beschouwd worden? In een wereld 
waarin we als de verpersoonlijking van het kwaad worden weggezet wanneer 
we onze ‘fragiele’ grootouders bezoeken? Veel van wat we een luttele periode 
van twee jaar geleden als vanzelfsprekend beschouwden, wordt nu door 
de maatschappij naar de achtergrond verdrongen en krijgt een negatieve 
connotatie toegewezen. Bovendien raken we door al deze kwesties en 

meningsverschillen steeds meer verdeeld: onze Belgische wapenspreuk lijkt 
een holle leuze geworden te zijn, al verschijnt ze soms weer even aan de 
oppervlakte onder het mom van ‘solidariteit’. 

In het afgelopen jaar ontpopte de vaccinkwestie zich beslist als het meest 
hete hangijzer. We beschikken over het recht om het coronavaccin te 
aanvaarden of te weigeren om welke reden dan ook. Desalniettemin worden 
de zogenoemde ‘antivaxers’ soms gedefinieerd als zijnde ‘de oorzaak van het 
voortduren van deze crisis’ en wordt hen verweten de foute keuze gemaakt 
te hebben. Maar wat is fout? De Franse filosoof Jean-Paul Sartre stelde dat 
men ‘radicaal vrij’ is. Dit wil zeggen dat er buiten het individu geen enkele 
objectief ethisch aanknooppunt is en jij dus zelf je waarden en normen dient 
te bepalen. Niemand kan jou vertellen wat je moet doen om goed te doen. 
Je moet zogenaamde ‘existentiële’ keuzes maken en hiervan de gevolgen 
dragen. Men zou respect moeten opbrengen voor je keuze en ze niet mogen 
categoriseren als zijnde goed of fout. Een beroemd citaat van de filosoof uit 
de twintigste eeuw spreekt hier dan ook boekdelen: ‘l’enfer, c’est les autres’ 
oftewel ‘de hel, dat zijn de anderen’. Dit is één van de talrijke voorbeelden die 
ik kan aanbrengen om aan te tonen hoe deze crisis ons als volk uit elkaar drijft. 
Is dit alles dan wat we als ‘normaal’ beschouwen? Een onderling verdeelde 
maatschappij voorzien van haast voortdurende haatzaaierij waarin iedereen 
paranoïde rondloopt met de angst om besmet te geraken? Is dit dan normaal? 

Het maken van een onderscheid tussen normaal en abnormaal is een 
onbegonnen werk zonder een correcte definitie van het begrip ‘normaal’. 
Volgens het gerenommeerde woordenboek Van Dale luidt deze als volgt: 
‘volgens de regel; gewoon’. Mijns inziens vertoont deze definitie enige hiaten, 
onder meer wat betreft nuance, maar dat is niet onze eerste drijfveer tijdens 
deze zoektocht. Het eerste aspect van de definitie blijkt ‘volgens de regel’ 
te zijn. Maar zijn de tijdens de crisis uitgevaardigde regels die het nieuwe 
normaal kenmerken wel volgens de regels? Dient een regel per definitie niet 
te steunen op een hogere autoriteit, onderworpen te zijn aan een ‘opperregel’, 
waarbij ik doel op een grondwet of het actueel equivalent ervan in dit tijdperk, 
de pandemiewet? Deze stond namelijk nog in de steigers op het moment dat 
de restricties reeds van kracht waren, iets waar de oppositie in het parlement 
meermaals op hamerde. Er werd ook vaak geopperd ‘de hele boel’ voor het 
Hooggerechtshof te slepen: er bleek een aanzienlijke kans te bestaan een 
juridische overwinning te behalen zodat de huidige maatregelen nietig 
verklaard zouden kunnen worden. Er heerste zoals u kan bemerken heel wat 
twijfel over het al dan niet juridisch correcte fundament van de genomen 
maatregelen. Is het nieuwe normaal ‘volgens de regel’ en bijgevolg normaal? 
Een moeilijk geval.

Vic Stuer 5LMT
Tekening: Janne Beda 6WEWIa1

Het maken van een onderscheid tussen 
normaal en abnormaal is onbegonnen 

werk zonder een correcte definitie

Worden we geacht panische angsten uit 
te staan wanneer onze favoriete nonkel 
minder dan anderhalve meter van ons 

verwijderd is?
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Het tweede aspect van de definitie dat we dienen te belichten 
is ‘gewoon’. Men definieert het begrip ‘gewoon’ als zijnde ‘zoals 
gebruikelijk’. Laten we dit even toepassen op de huidige toestand 
van de samenleving: wordt het dragen van een mondmasker 
ervaren als ‘zoals  gebruikelijk’? Stellen we ons dan geen vragen 
bij het schuldgevoel waarover we beschikken nadat we onze 
grootouders bezocht hebben zonder afstand te bewaren; of is dit 
‘zoals gebruikelijk’? Valt de angst die we gewaarworden wanneer 
we in ons in een mensenmassa bevinden onder de categorie ‘zoals 
gebruikelijk’? Opnieuw stof tot nadenken geboden. 

Wat ik met name heb waargenomen in deze crisis, is dat de huidige 
omstandigheden het volk van zijn veerkracht hebben beroofd. Deze 
tantaluskwelling, waar deze constellatie echt wel een schoolvoorbeeld 
van is, heeft geleid tot de aanvaarding van ‘het lot’ bij velen onder ons. Men 
heeft de strijdbijl begraven en deze periode geklasseerd als ‘het nieuwe 
normaal’. Ikzelf ondervind nog wat moeilijkheden met deze aanvaarding 
en volhard in mijn psychologische strijd ertegen. Ooit vertelde een wijs 
man me echter: ‘choose your battles’. Iets waar steeds meer mensen tot 
zullen overgaan en waar ook ikzelf me uiteindelijk toe genoodzaakt zal 
zien, al blijf ik hoop koesteren op beterschap. Wat we nu meemaken, 
valt immers onder geen enkel beding ooit met het woord ‘normaal’ te 
benoemen. De vraag is: wat doet u ermee?     #

www.garagepieters.be
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De wereld na 2030:  een hoogtechnologische wereld in warme harmonie met de mens?
Alexandre Van Den Eeckhout 2Lb

Het is maart 2030 en een mooie lentedag. Alex 
zit op school in het 2e middelbaar in het COOL-
college in Sint-Niklaas. Alex is superenthousiast in 
zijn hypermoderne school. Er zijn ruime, lichtrijke 
klaslokalen geschilderd in bonte, felle kleuren. De 
oude, steile trappen zijn vervangen door leuke 
klimmuren en snelle glijbanen die de leerlingen 
naar de splinternieuwe, frisgeverfde klaslokalen 
brengen. Er is een gezellige ontspanningsruimte 
met knusse zetels, zachte kussens en een groot 
massagesalon om te relaxen. De zonovergoten 
speelplaats kleurt groen door de vele, hoge 
bomen en rustgevende struiken, kletterende 
fonteintjes doen de leerlingen tijdens de zeer 
lange middagpauze wegdromen naar verre 
en exotische bestemmingen. Tijdens de lunch 
wordt enkel nog vegetarisch eten geserveerd: 
insecten, lokaal geteelde groenten en fruit. Ook 
de 3D-geprinte voeding heeft succes op school, 
zo kan je altijd eten wat je lekker vindt. Er zijn 
geen stoffige, dikke leerboeken meer, maar wel 
verschillende, interessante computerprogramma’s 
en toffe hologrammen.

Na een leuke schooldag wordt Alex afgehaald 
door de zelfrijdende auto van zijn mama. Plots kan 
de auto een tegenligger niet meer ontwijken en 
de auto met Alex aan boord belandt in de gracht. 
In een mum van tijd komt een drone op de plaats 
van het onheil en een robot, die in de drone zit, 

dient de eerste zorg toe. Met gierende banden 
en sirenes wordt Alex met een zelfrijdende 
ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar 
wordt hij op de spoedgevallen opgewacht 
door een team van robots die hem snel naar de 
operatiekamer brengen. Een leger robot-dokters 
staat klaar om zijn gebroken been te opereren. 
De operatie duurt amper 10 minuten, Alex krijgt 
een supermedicijn en voelt helemaal geen pijn. 
Na de operatie mag Alex naar zijn kamer, waar hij 
nog een paar dagen zal moeten blijven. Hij maakt 
er kennis met zijn kamergenoot Bo. Alex en Bo 
praten nauwelijks met elkaar. Alex is helemaal in 
de ban van zijn computergames. De wereld van 
de games is alles voor hem!

Bo is in het ziekenhuis opgenomen omdat 
een computer heeft vastgesteld dat hij over 
een paar jaar een hersentumor zal krijgen. Bo 
krijgt een behandeling in het ziekenhuis die de 
kankerstamcellen op een week tijd desactiveren.  
Hij is er helemaal niet ziek van en is over een 
week helemaal genezen. Hij vindt het fantastisch, 
leve de artificiële intelligentie! Maar toch is Bo 
ook een beetje verdrietig, hij ligt hier omringd 
met robots, computers en hologrammen. Maar 
waar zijn zijn vrienden? Bo mist het persoonlijk 
contact en de warmte. Robots zijn cool en 
superintelligent, maar tegelijk ook koud. Een 
echt luisterend oor en aandacht zijn zo schaars 
geworden. Bo wil een brief schrijven naar de 
minister van eenzaamheid. Hij wil dat er meer 
mensen een baan krijgen als ‘aandachtgever’; 
je kan dan bij zo iemand langsgaan voor een 
gesprek, om over je rug gekriebeld te worden 
of om in iemands armen te liggen. Daar is in 
tijden van hoogstaande technologie, afnemende 
vriendschappen en vluchtige relaties veel nood 
aan. Bo  probeert voorzichtig een gesprek aan 
te knopen met Alex over zijn bezorgdheden. 

Alex vergeet zijn computergames en luistert vol 
aandacht. Hij is toch wel geschrokken van de 
zorgen en eenzaamheid van Bo, blijkbaar is toch 
niet iedereen gelukkig in deze technologische 
wereld.

Na hun ziekenhuisopname blijven Alex en Bo 
contact houden en niet alleen online. Ze gaan 
samen sporten, spelen buiten en luisteren 
muziek. Alex ontdekt dat dat ook best leuk is. In 
de zomervakantie besluiten ze samen met hun 
families op vakantie te gaan. Ze gaan een reis 
maken naar Mars.

Een 50 meter hoog, glanzend ruimteschip brengt 
hen samen met nog 100 andere toeristen naar 
de rode planeet Mars. De reis duurt 10 dagen 
en ze verblijven 3 dagen ter plaatse. Het is er 
adembenemend mooi. Het rode stof waait 
op wanneer de motoren afremmen en veilig 
landen.  Er staan huizen, er is water en voedsel. 
Bo vindt het geweldig! Misschien kunnen we later 
definitief op Mars wonen en is dit een oplossing 
voor de overbevolking op Aarde? We kunnen 
ons eigen voedsel kweken en zo overleven. Het 
zou een beetje vergelijkbaar zijn met wat de 
mensen deden in de prehistorie, echt tof! Door de 
bevolking te verdelen over Mars en de Aarde is er 
meer spreiding van voedsel, water en industrie. Dit 
zou ook zeker het milieu ten goede komen: minder 
opwarming van de aarde, minder natuurrampen. 
Deze snelle technologische (r)evolutie zou dan 
toch nog een goede zaak kunnen zijn...

Wanneer de raket bij hun terugreis de aarde raakt, 
valt Alex uit zijn bed: ik heb gedroomd over een 
heel bijzondere wereld. Technologische evolutie 
en menselijke warmte: het kan hand in hand gaan, 
maar het zal een boeiende uitdaging blijven!

Junior Journalist 2022
Vic Stuer 5LMT

Ook dit jaar organiseerde het Davidsfonds, een Vlaamse culturele netwerkorganisatie die opereert onder het motto ‘cultuur beleef je 
samen’, de Junior Journalist wedstrijd, een literaire krachtmeting tussen Vlaamse scholieren van het primair en secundair onderwijs door 
middel van het schrijven van een tekst in een bepaald kader. De ideale gelegenheid om de letterkundige talenten die onder ons huizen, 
te ontdekken. Traditiegetrouw koos men een onderwerp waarover alle deelnemers dienden te schrijven: voor deze editie opteerde het 
Davidsfonds voor ‘de wereld na 2030’. Ook in onze school participeerden enkele gegadigden, al dan niet op vrijwillige basis. Hier vloeide 
een resem prachtige werken uit voort. Het vergde enige moeite, maar uiteindelijk hebben de juryleden per graad de, naar hun mening, 
beste werken kunnen selecteren. Hierbij de teksten uit onze school die in de top-3 eindigden. Van de eerder dromerige, hoopvolle visie 
op onze wereld van de jongste leerlingen tot de realistische, nuchtere blik op onze maatschappij waarover onze laatstejaars beschikken: 
stuk voor stuk het lezen waard. De pen wordt machtiger geacht dan het zwaard, en dat hebben deze leerlingen duidelijk gevat.
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Rode schoenen
Violette Vandervelden 6 HWa

tekening Maya B.Calem 5 GWIb

Wat mensen zich vaak niet realiseren, is dat er een keerzijde aan succes 
en roem bestaat. Er bestaat een verhaal van Hans Christian Andersen 
over. Een jonge vrouw raakt gecharmeerd door prachtige, rode schoenen 
die meer aandacht trekken en opwindender zijn dan de eenvoudige 
bruine schoenen die ze draagt. In een vlaag van verstandsverbijstering 
bezwijkt ze voor hun charmes en draagt ze hen bij een uitje naar de kerk. 
Opeens beginnen haar voeten te bewegen en danst ze, en ze kan niet 
meer stoppen. Ze danst uren en dagen en weken als een pluisje van 
een paardenbloem door het platteland en de steden, tot ze bloedend 
en gekneusd is van het dartelen en niet meer in staat is om te stoppen. 
Uiteindelijk danst ze zo veel en zo hard, sneller en sneller, dat ze weet 
dat ze zal doodbloeden. Dus, in een wanhopige poging om de dood te 
voorkomen, smeekt ze uiteindelijk een houthakker om haar voeten af te 
hakken. En hij doet het. Dan sterft ze. De tijden waren toen anders. ik weet 
zeker dat in het sprookje een patriarchale boodschap zit voor vrouwen die 
uit hun rol wilden stappen, maar wat ik er eveneens van meeneem, is het 
idee dat de wereld je zo hard kan laten rennen waardoor je, in plaats van 
nog een stap te zetten, je eigen voeten afsnijdt. Ik denk dat succes in de 
moderne wereld een soortgelijke dans vereist - zieltogend, slopend, nooit 
eindigend.

Ik ben zeventien jaar en momenteel geniet ik nog van het comfort van 
mijn dagelijkse schoolroutine. De grootste verantwoordlijkheden die ik 
heb, zijn het op tijd inleveren van taken en het studeren voor toetsen. Als 
er iets gebeurt, weet ik dat ik zal kunnen terugvallen op de fundamenten 
uit mijn omgeving. Wanneer ik val, zullen zij mij wel opvangen. Ik probeer 
niet te zeggen dat alles gemakkelijk is, maar ik weet wel met zekerheid 
dat het moeilijker zal worden, want in 2030 zal ik waarschijnlijk afstand 
genomen hebben van de academische wereld en de echte, harde wereld 
moeten verkennen. Een universum dat gebouwd is op kapitalistische 
ideologieën, waar resultaat belangrijker is dan het proces. En als ik eerlijk 
mag zijn, ik kijk er niet naar uit. 

Denk maar aan vorige generaties, hoe eens zo ambitieuze studenten 
langzaamaan hun eigen graf begonnen te delven. De millennials worden 
om die reden ook wel de burn-out generatie genoemd. Ik begin mijzelf 
langzaamaan af te vragen hoe mijn generatie genoemd zal worden. Wat 
ik ook heb opgemerkt, is dat er een trend ontstaat om extra productief 
te zijn uit angst om een job te verliezen aan een robot. Ik ben benieuwd, 
maar ook angstig over onze toekomst op de arbeidsmarkt. Zullen we ook 
meegesleurd worden in een neerwaartse spiraal, of zullen we zelf onze 
eisen kunnen stellen? Ik behoor tot een generatie die bekend staat als 
naïef, maar ook sociaal bewust. We kregen de restjes van de vorige eeuw en 
worden verwacht ze op te ruimen. Waar vorige generaties werknemers te 
horen kregen dat ze het maar moesten pikken, vragen wij ons af: “Waarom 
zouden we?”. Wij zijn niet geïnteresseerd om het lineaire carrièrepad te 
volgen dat ons vertelt lang en hard te werken, een promotie binnen te 
rijven en zoveel meer. In plaats daarvan zijn we op zoek naar voldoening 
en willen we een positieve impact hebben op de wereld.

Maar deze eigenschappen betekenen nog steeds niet dat we opgewassen 
zijn tegen wat de toekomst ons brengt. De kloof tussen arm en rijk 
vergroot en het zal vechten worden om een plaatsje te bemachtigen aan 
de bovenkant van het reuzenrad. Door mijn competitieve ingesteldheid 
zal ik altijd willen streven naar het beste. Daar komt mijn angst dus 
vandaan. Dat ik mezelf ga verliezen in een strijd die ik in de eerste plaats 
nooit wou uitvechten. Maar wat is dan een goede oplossing? Hoe is het 
mogelijk om een systeem dat zo in onszelf is ingebakken te bestrijden? 
We zouden meerdere bronnen van inkomen kunnen voorzien en afstand 
kunnen beginnen nemen van de typische nine to five job, maar is dat niet 
gewoon kapitalisme met kapitalisme bestrijden? 

Hebben we gewoon een kapitalistisch systeem nodig dat ethischer 
en duurzamer is, of is het noodzakelijk om een volledige mentale 
omwenteling te maken? Ik geloof dat we als maatschappij zelf moeten 
zien wat we kunnen doen, zelf de verandering moeten opeisen. Maar ook 
dat is een naïeve instelling. Ik kan alleen hopen dat ik in de toekomst zelf 
door zal hebben wanneer ik vast kom te zitten en dat ik mijzelf tijdig zal 

weten te bevrijden. Ik hoop dat de 
rode schoenen mij niet onder 

controle krijgen. 
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Over een voorspelling die niet is uitgekomen. En gelukkig maar! 
Elena Opgenhaffen 4SPWb

De voorspellingen van professor Jan Paniqueur zijn niet 
uitgekomen. Gelukkig maar. In 2020 voorspelde hij dat in 2035 de 
aarde zou vergaan. Vandaag, 31 december 2035, kunnen we niet 
anders zeggen dan dat de aarde alive and kicking is. In dit gesprek 
blikken we samen met de professor terug op de voorbije 15 jaar. 

Dag professor Paniqueur, hoe blij ben je dat we hier vandaag rond 
de tafel kunnen zitten? 
Heel blij, dat spreekt voor zich. Maar ik voel waar je naar toe wil. Mijn 
voorstelling van 15 jaar geleden, is het niet? 

Correct! Je voorspelling dat de aarde tegen 2035 zou vergaan, deed 
heel wat stof opwaaien omdat … 
(onderbreekt) Omdat ze me niet geloofden en afschilderden als een 
paniekzaaier. Je kan je niet voorstellen hoeveel haatberichten ik op TikTok 
heb gekregen. Ik heb zelfs doodsbedreigingen gekregen. En dat alleen 
maar omdat ik de waarheid vertelde. 

De waarheid? De aarde is toch niet vergaan? 
Nee, maar dat wil niet zeggen dat mijn voorspelling verkeerd was. 

Nu kan ik even niet meer volgen, professor. 
Kijk, ik weet nog goed toen ik op 1 september 2020 die voorspelling 
maakte. Het ging echt niet goed met onze aarde. De opwarming van de 
aarde was al een tijdje aan de gang en kende in de zomer van 2020 een 
piek. Er waren verschrikkelijke bosbranden. En overstromingen. Allemaal 
signalen van de aarde dat het niet goed met haar ging. En ik heb al die 
data in een wiskundig model gestopt en de computer laten voorspellen 
wanneer de aarde het zou opgeven: 2035! 

Maar de computer had het dus fout? En jij dus ook? 
Nee, dat is dus een foute conclusie die je maakt. De computer had het 
juist. En ik ook. Tenminste, op basis van de data die we toen in 2020 
hadden. Gelukkig hebben we sindsdien een aantal goede inspanningen 
gedaan die de aarde hebben gered. Zonder die inspanningen zouden we 
hier vandaag niet gezeten hebben, daar ben ik zeker van.

Hoor ik je nu zegen dat het mede door jouw voorspelling is dat de 
aarde niet vergaan is? 
Ik denk oprecht dat ik een klein steentje heb bijgedragen, ja. Samen met 
al die andere zogenaamde paniekzaaiers die elke keer benadrukten dat 
we echt de verkeerde richting aan het uitgaan waren. Weet je nog de 
verschrikkelijke overstromingen in de Ardennen in 2021? Dat was nog een 
van de gevolgen van het verkeerde beleid dat we tot dan toe voerden. 
Maar gelukkig hebben we dat soort rampen sindsdien niet meer gekend. 

Wat is dan voor jou de belangrijkste verandering geweest? 
Als ik heel eerlijk ben, is de redding voor een stuk door de coronapandemie 
gekomen, je herinnert je dat vast en zeker nog wel. Kijk, door die pandemie 
en bijhorende lockdowns hebben we gezien dat het ook allemaal wat 
minder kan. Minder vliegtuigen, minder met de auto naar het werk rijden. 
Maar anderzijds ook bepaalde zaken meer. Meer vakantie in eigen land, 
meer wandelen in je eigen buurt, meer lokale producten kopen. Die crisis 
heeft over de hele wereld wel een aantal dingen in beweging gezet die 
achteraf goed bleken te zijn voor het klimaat. 

Dus het is louter toeval geweest dat de aarde gered is? 
Nee, dat wil ik niet zeggen. Ook de Belgische regeringen hebben namelijk 
enkele belangrijke beslissingen genomen. Zo waardeer ik dat ze in 2025 
beslist hebben om extra hoge belastingen te vragen van fabrieken die 
vervuilend zijn. En ook de wet uit 2029 om mensen die met de fiets of 
openbaar vervoer naar het werk gaan een extra bonus te geven, heeft 
een verschil gemaakt. En herinner je je nog de tijd dat je op een festival 
bier of cola in plastic bekertjes kreeg? Door het gebruik van recycleerbare 
bekers te promoten, hebben we hier in festivalland België maar liefst 
400 ton minder plastic. Kijk, het zijn dit soort zaken die mijn voorspelling 
hebben doen mislukken. 

Ok, ik begin het te begrijpen waarom je voorspelling niet is 
uitgekomen. Is de aarde nu gered? 
Nee, hoegenaamd niet! We hebben eigenlijk alleen wat tijd gewonnen. Er 
zijn nog heel wat zaken die beter kunnen. Want anders voorspel ik dat de 
aarde in 2055 zal vergaan. 

Is dit een nieuwe voorspelling, professor? 
Ja, schrijf het maar op. Als we niets gaan doen aan het enorm vervuilende 
ruimtetoerisme en de luchtverontreinigende kolencentrales die nog 
altijd over de hele wereld draaien, zijn al onze inspanningen van de 
voorbije 15 jaar voor niets geweest. Maar het is goed om weten dat mijn 
voorspellingen fout kunnen zijn, zolang we maar inspanningen doen. 

Met deze hoopvolle boodschap wil ik graag dit gesprek afronden. Hartelijk 
dank voor je tijd, professor Paniqueur, en hopelijk tot 31 december 2055!     

#
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Wolfenstein
Lander Voeten 5LWIb

Wolfenstein is een reeks van shootergames met een 
uitgebreide verhaallijn verspreid over twee games 
(‘Wolfenstein: The New Order’ en ‘Wolfenstein: The New 
Colossus’), waarin jij, de speler, als kapitein Blazkowicz 
heel wat spannende avonturen beleeft.

Dit videospel toont ons een mogelijk verloop van de Tweede Wereldoorlog 
indien de wetenschap een stuk verder had gestaan. De Duitsers hebben in dit 
fictieve spel namelijk kernwapens en andere hoogtechnologische snufjes ter 
beschikking. Het spel toont ons hoe de wereld eruit had kunnen zien moest 
Hitler in zijn opzet geslaagd zijn, hoe beperkt de vrijheid dan zou zijn en hoe 
erg de nazi’s de burgers zouden onderdrukken (geen godsdienstvrijheid, geen 
persvrijheid...). 

Langs de andere kant geeft het spel ook hoop. Kapitein Blazkowicz (de 
protagonist en tevens het karakter waarmee je speelt) maakt deel uit van het 
verzet dat blijft vechten voor de vrijheid die hen door Hitler is afgenomen. 
Verder komt ook het element verraad naar voor in dit soms wel gruwelijke spel. 
Zo kom je te weten dat de vader, die het hoofdpersonage in zijn jonge jaren 
op een vaak zeer wrede wijze behandelde, de joodse moeder van kapitein 
Blazkowicz heeft overgeleverd aan de Duitsers. 

Wolfenstein is dus niet enkel een singleplayer shooter, maar in deze alternatieve 
versie van de Tweede Wereldoorlog waarin je speelt, leer je meer over hoop, 
verraad, onderdrukking en andere belangrijke aspecten die meespelen in 
oorlogen. Persoonlijk vind ik deze videogame dan ook een echte aanrader.

Ik Ga Zwemmen
Vic Stuer 5 LMT

‘Ik Ga Zwemmen’, de Nederlandstalige tophit 
geschreven en gezongen door de 23-jarige 
Nederlander Mart Hoogkamer, is u vast niet ontgaan. 
Het nummer scheerde de laatste tijd hoge toppen in 
de hitlijsten op onder andere de streamingsdienst Spotify, waar het een tijdje 
op de eerste plaats van de top 200 van Nederland toefde. 

Het liedje viel echter niet alleen bij onze Noorderburen in trek, de 28ste single 
van de Nederlandstalige volkszanger afkomstig uit Leiden, een stad niet ver 
verwijderd van Den Haag, behaalde namelijk de eerste plaats in de ‘Viral Top 
50’ op Spotify. Met andere woorden, het lied had op een bepaalde moment 
de titel van ‘het meest gedeelde nummer ter wereld’ in zijn bezit. Ongelooflijk 
voor iemand met een toch ‘bescheiden’ naam in de muziekwereld. 

Het aanstekelijke nummer, uitgebracht op de Franse nationale feestdag 
van 2021, is niet bepaald doorweven met diepzinnige teksten. ‘In de jungle 
van de stad, ben jij een tijger in de kroeg’ is misschien wel de enige frase 
uit het lied die enigszins stof tot nadenken biedt. Het is het melodietje dat 
gedefinieerd kan worden als een echte ‘oorwurm’ en ook de oppervlakkige 
en eenvoudig te onthouden teksten dragen bij tot het ‘blijven hangen’ van 
het liedje. Ook brengt het afspelen van dit nummer waar en wanneer dan 
ook onmiddellijk een stijging van de sfeerbarometer teweeg. 

Kortom, mijn conclusie is klaar en duidelijk: ‘Ik Ga Zwemmen’ van Mart 
Hoogkamer kan beschouwd worden als een vlot verteerbare tophit en is de 
176 seconden luistertijd dubbel en dik waard.

Hoogmoed 
Jeroen Stuer (LWEb 1990)

Hoewel ik voor mijn dagelijkse lectuur de voorkeur geef aan thrillerauteurs als 
Karin Slaughter, is het evident waarom ik ‘Hoogmoed’ aan de Ic Hou-lezer wil 
voorstellen: de auteur is niet enkel mijn broer en de nonkel van één van de 
redacteurs van Ic Hou, hij is ook een oud-leerling van SJKS. Vincent (ECb 1994) 
verdiende zijn sporen o.a. als woordvoerder van Karel De Gucht en speechwriter 
van José Manuel Barroso, oud-voorzitter van de Europese commissie, en is nog 
steeds actief achter de schermen van de Europese politiek. Hij schreef daarnaast 
de theatermonoloog “Onbezongen” en het boek “Kleinstaterij” en is columnist 
voor De Morgen. Zijn naam zou dus niet misstaan in het lijstje met bekende 
oud-leerlingen van SJKS dat je vindt op Wikipedia.

“Hoogmoed” beschrijft het leven van nog een andere SJKS-oud-leerling: Frantz 
Van Dorpe (1906-1990), voormalig burgemeester van Sint-Niklaas en nationaal 
politiek actief in de periode 1932 tot 1953. 

Het politieke leven van Van Dorpe begint als hevig militant bij het Verbond 
Van Dietsche Nationaalsolidaristen (Verdinaso), een Vlaams-nationalistische 
beweging met fascistische sympathieën. Hoewel het er in de beginfase op lijkt 
dat Van Dorpe, met zijn temperament en ideologie, in de collaboratie terecht zal 
komen, gebeurt het tegenovergestelde: tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgt 
hij een prominente rol in het verzet, meer bepaald in operatie Othello, die de 

hele landbouw- en bevoorradingssector in bezet België 
in handen tracht te krijgen en die georganiseerd wordt 
vanuit Engeland. Na de bevrijding trekt Van Dorpe hevig 
de kaart van Leopold III in de koningskwestie.

Aan het eind legt de auteur een verband tussen een 
scène uit ‘Remains of the Day’ en de denkwijze van zijn eigen hoofdpersonage. 
In deze scène wordt een butler door een aantal aristocraten geconfronteerd 
met zijn beperkte intellectuele bagage en zijn onvermogen om bepaalde 
onderwerpen te begrijpen. Hetzelfde gevoel had ik bij het lezen van 
‘Hoogmoed’: het is moeilijk om als leek de politieke keuzes van Van Dorpe te 
vatten. Het boek brengt me terug naar de lessen geschiedenis en ik voel me 
verplicht tot een tweede lezing met pen en papier bij de hand en ontelbare 
ritten naar de bibliotheek om de volledige bibliografie die als basis diende voor 
deze biografie uit te pluizen.

Een uitdaging dus voor wie zich wil verdiepen in de Vlaamse beweging en haar 
verhouding tot het fascisme en de Duitse bezetter en de naoorlogse periode 
waarin onze hedendaagse democratie uitgetekend wordt. Met toch dat gevoel 
van verbondenheid omdat het zich ook hier afspeelde in ons eigen Waasland, 
met een SJKS-oud-leerling in de hoofdrol!     #

Recensies
Samengesteld door Vic Stuer 5LMT
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Lode Verhulst, 5LWIb
Spelletjes
Doolhof

Pittig raadsel

Wordoku

Leerkrachtentrio
Er is een nieuwe leerkracht op school. Nadat zijn eerste les erop 
zit, wil hij zijn nieuwe collega’s leren kennen in de leraarskamer. 
Hij heeft echter 1 probleem: hij heeft geen flauw idee waar de 
leraarskamer is en door de gangen van de school kan je makkelijk 
verdwalen. Soms lijkt het wel een doolhof.

Help de nieuwe leerkracht de leraarskamer te vinden in de school.

luna whatee  - neeffe directe

Deze woorden (of woordachtigen) hebben ogenschijnlijk niets 
met elkaar te maken, maar toch houden ze allemaal verband 
met elkaar. Vind het verband, verwijder het deel waardoor de 
woorden met elkaar in verband staan en maak van de restjes 
een nieuw woord. Wanneer je de oplossing hebt gevonden, 
kan je ze ook meteen ervaren.

Tip: Het verband staat niet in de juiste volgorde, maar begint 
wel met het kleinste en eindigt met het grootste.

Tip 2: Het verband heeft iets te maken met cijfers en niets met 
het alfabet.

In de volgende 2 tabellen staan telkens 12 woorden. Er zijn 4 woorden die bij elkaar 
horen waaraan je een leerkracht kan koppelen. De opdracht is dus om de 6 leerkrachten 
te zoeken waarvan de eigenschappen in het rooster vermeld staan.

Een Wordoku los je op 
dezelfde manier op als een 
gewone sudoku, maar in 
plaats van 9 cijfers dien je 
9 letters in te vullen in het 
rooster. De letters moeten 
zodanig ingevuld worden 
dat in elke kolom, in elke 
rij en in elk dik omrand 3x3 
vierkant elke letter slechts 
1 keer voorkomt. Als je de 
Wordoku correct opgelost 
hebt, dan krijg je op de 3e 
rij een woord waar iedere 
doorsnee leerling naar 
verlangt.

Sandalen Instagram SJKS Beeld

Krullen Friedrich Nietzsche Kubus

Fré Roepen Wierook

Piano Nederlands Fotograaf

Parfum -bes Nederlands

Groot Kaal Geschiedenis

Schooltoneel Hawaï-hemdjes Wiskunde

Luid Zeehondjes Expressief

Leerkracht 1: 

Leerkracht 2: 

Leerkracht 2: 

Leerkracht 4: 

Leerkracht 5: 

Leerkracht 6: 

44  IC HOU FEBRUARI 2022



ICHOU #  ENTERTAINMENT

Lessenroosters verdwenen

Met behulp van het schema op de volgende pagina kan je zeker al de lesuren in de 
voormiddag compleet maken. Zet een X in de vakjes van de combinaties waarvan je 
zeker weet dat ze juist zijn en een O in de vakjes waarvan je zeker weet dat de combinatie 
onmogelijk is. Denk vooral logisch na. Succes!

• Voor de personen die het laatste decennium onder een hele berg stenen gewoond 
hebben, vermeld ik even dat Mvr. Snoeck Latijn geeft. Dit is 
natuurlijk algemeen bekend: ze geeft immers al les van in de tijd 
dat de dieren nog spraken, aldus zichzelf.

• De leerkracht die lesgaf in de gang van de eerstejaars (H-blok) 
meende zich te herinneren dat Mvr. Baert het lesuur erna lesgaf en 
dat chemie het uur ervoor werd gegeven in dat lokaal.

• De meeste vakken worden in hun vaklokaal gegeven. Dus kan 
je concluderen dat Aardrijkskunde in B114 wordt gegeven. De 
altijd zo behulpzame Mr. Bertels wist ook te zeggen dat hij zeker 
níet in dit lokaal lesgaf. Liever maakt hij wat oefeningen op 
oxidatiegetallen in een ander lokaal.

• Tijdens het 3e lesuur hadden de leerlingen een toets fysica in B041.

Lode Verhulst 5LWIb

Lode Verhulst 5LWIb

Het secretariaat is verstrooid geweest en heeft het bestand met (bijna) alle lessenroosters gedeletet. Het is nu pure chaos, 
want alles moet na het weekend weer in orde zijn. Ook al wordt er nog zo veel koffie gedronken door de leerkrachten, de 
lessenroosters raken nooit op tijd klaar! Daarom roepen ze jullie hulp in om toch al een deel van het lessenrooster in de 
voormiddag terug op orde te stellen.

Oplossing koppel de leerkracht
1) Instagram SJKS, Krullen, Beeld, Fotograaf: Mvr Van Caekenberghe
2) Fré, Hardhorend, Wierook, Friedrich Nietzsche: Mr Caulier
3) Sandalen, Piano, Nederlands, Kubus: Mr De Block

4) Parfum, Hawaï hemdjes, -bes, Geschiedenis: Mr Braem
5) Kaal, Schooltoneel, Expressief, Nederlands: Mr Van Peteghem 
6) Luid, Groot, Wiskunde, Zeehondjes: Mr Fels

Oplossingen Pittig raadsel: luna whatee  - neeffe directe
Wanneer je bij het eerste woord de letters van 0 (‘l’, ’u’ en ‘n’) weghaalt, bij het tweede woord de letters van 2 (‘w’, ’t’, ’e’ en ‘e’), bij het 
derde de letters van 1 en bij het laatste de letters van 3, dan blijven de vetgedrukte letters staan. Het woord dat je dan verkrijgt 
is: aha-effect.

Oplossingen Lessenrooster verdwenen:

Zoek de 7 verschillen
Nee, je kijkt niet scheel. Dit zijn wel degelijk 
twee verschillende leerkrachten, maar de 
gelijkenissen tussen Mr. Wynant (links) en Mr. 
De Meyer (rechts) zijn meer dan treffend. Nadat 
Mr. Wynant begin dit jaar startte op het College 
leek het er even op dat we er naast Mvr. en Mvr. 
Roggeman nog een tweeling bij hadden op 
het College. Niets is echter minder waar, deze 
twee heren zijn verre van familie. Toch lopen de 
gelijkenissen tot in het oneindige. Ze hebben 
hetzelfde baardje met bijpassende snor en 
allebei een gebrek aan haar op de plek waar 
juist wel haar hoort te zijn... En de gelijkenissen 
houden niet op: hun bril is exact hetzelfde, maar ook hun oren (!) en ietwat geforceerde lach. Zelfs hun outfits zijn dezelfde!

Oplossingen Doolhof: Oplossingen Wordoku:
De oplossing is ‘rustdagen’
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Mvr. Baert             
Mvr. Verniers             
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Latijn             
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Aardrijkskunde             
Fysica             
H174             
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De feiten
Op een nacht hoorden de kinderen van het 
internaat afgrijselijke geluiden. Zo eng dat 
naast het haar op hun armen zelfs hun teen- 
en okselhaar ervan overeind ging staan. Ik, als 
auctoriale verteller, weet natuurlijk dat dit de 
beschermgeesten van de school zijn. Zij waken 
al meer dan twee eeuwen lang over de school. 
Maar wanneer je ligt te bibberen van de schrik in 
je bed, heb je niet het minste vermoeden dat die 
afgrijselijke geluiden afkomstig zijn van vreedzame 
geesten. 

Overdag huizen ze in beelden op school en ’s 
nachts verlaten ze deze omhulsels om rond te 
dwalen door de gangen en alle kwade geesten te 
verdrijven. Ze halen hun kracht uit een bloedoffer 
dat moet uitgevoerd worden bij het aanstellen 
van een nieuwe directeur. Omdat bij de vorige 
directeurswissel de hele directie in één keer met 
pensioen ging, is dit bloedoffer echter vergeten... 
De beschermgeesten werden dus steeds zwakker 
en geraakten uiteindelijk zelfs niet meer in het 
beeld dat hen toebehoorde. Ze moesten hun 
toevlucht nemen tot de zolder en ze beraamden 
een plan om hun krachten te herwinnen. Hiervoor 
hadden ze bloed nodig. De bijdrage van een jonge 
leerling van het internaat leek hen wel gepast en 
zo geschiedde het.

De volgende dag merkten de overige kinderen 
van het internaat dat er iemand verdwenen was. 
Ze gingen op zoek naar de jongen, maar in hun 
achterhoofd wisten ze dat ze op zoek waren naar 
de oorzaak van de verontrustende geluiden van 
die nacht. Ze vonden niets. Nog niet de kleinste 
aanwijzing. Tot de jongste van de groep plots de 
refter kwam binnengestormd. Zijn ogen waren 
rood van de tranen en groot van de schrik. 

Iedereen kwam rond hem staan om hem te 
troosten, maar ook omdat ze nieuwsgierig waren 
naar wat er gebeurd was. De jongen snikte dat 
hij tijdens verstoppertje spelen verdwaald was 
en op een verlaten zolder achter het internaat 
terechtgekomen was. Daar had hij de kleren van 
de verdwenen jongen gevonden. Vastgebonden 
en bebloed, maar van de jongen zelf was geen 

Moordmysterie
Lode Verhulst 5LWIb

De autoriteiten van de school hebben het lang proberen verbergen, maar van gruweldaden worden de pen nu eenmaal warm. 
Bovendien is de situatie nu uit de hand gelopen en hebben ze de hulp nodig van de leerlingen om dit lugubere mysterie op 
te lossen. Ik zal jullie vertellen over de gruweldaden die zich voltrokken hebben op onze school, maar vooral ook hoe jullie 
kunnen helpen het mysterie errond op te lossen.
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spoor. Terwijl de anderen de jongste probeerden troosten, gingen de oudsten 
naar de zolder. Wat ze daar aantroffen voorspelde niet veel goeds. Alles wat 
de jongste verteld had, was waar. De bebloede kleren lagen op een tafel, 
vastgebonden met een ketting. Naast de tafel met de kleren lagen 3 matrassen 
met allerlei spullen erop, eveneens bebloed. 

Ik laat de foto’s verder spreken. De geesten zijn niet zo kwaadaardig als je zou 
denken, want ze hebben allerlei aanwijzingen achtergelaten. Deze leiden 
waarschijnlijk naar de plek waar ze de jongen (of wat van hem overblijft) 
verstopt hebben. De kinderen van het internaat gingen aan de slag met de 
aanwijzingen, maar kwamen niet tot een oplossing. Ze roepen daarom de 
hulp in van alle leerlingen om mee te helpen met zoeken.

Wat er te doen staat
Help jij de kinderen van het internaat om de verloren jongen terug te vinden? 
Hoe sneller hoe beter, want hij heeft veel bloed verloren en elke seconde telt 
dus. De internen vermoeden dat elke geest op zijn bed een aanwijzing heeft 
achtergelaten naar het beeld waarin deze huist. Als je dus aan de hand van de 
aanwijzingen op de bedden de 3 beelden kan lokaliseren, geven de geesten je 
daar misschien wel een aanwijzing naar de plek waar de jongen zich bevindt. 

Hoe een goede afloop gevierd wordt
En wat nog meer is, als beloning voor het harde speurwerk loven de geesten 
een beloning uit aan degene die als eerste de oplossing van het mysterie 
doorstuurt naar Lode Verhulst via een Smartschoolbericht. Een kleine hint: 
voor de beloning moet je vlot van geest zijn…

Veel succes bij het oplossen van het mysterie! 

Op vrijdag 25 februari wordt de oplossing van het raadsel bekend gemaakt 
via smartschool.    #
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Gedurende een week was de oude sporthal the place to be tijdens de 
middagspeeltijd. Benieuwd? Hier volgt het relaas van hoe het eraan toe ging.

Dag 1: Het begin
We begonnen deze afvalrace met 41 enthousiaste spelers, goed wetende dat 
er op het einde van de rit slechts één winnaar zou overblijven. Nieuwsgierige 
blikken richtten zich op het materiaal dat klaarstond en gokjes werden al 
gewaagd. We onderwierpen onze deelnemers meteen aan een pittig 
dictee waar hun inschattingsvermogen werd getest. Vervolgens speelden 
we een lachwekkend kort potje ‘de juf zegt’. Bij de volgende opdracht 
konden de spelers zich ontpoppen tot heuse ingenieurs terwijl ze in volle 
concentratie de beste vouwtechnieken bespraken om een papieren vlieger 
zo ver mogelijk te gooien. Daarna lieten we hen zoveel mogelijk cijfers van 
het getal pi onthouden en om af te ronden moesten ze op het startsignaal 
proberen een pluimpje te bemachtigen.

Een spectaculaire eerste dag dus, maar de wedstrijd was nog lang niet 
voorbij!

Dag 2: Ballonnen en gehoorschade
De vorige dag waren er twaalf spelers afgevallen, de groep was dus al 
behoorlijk uitgedund. De overgebleven kandidaten hadden echter de smaak 
volledig te pakken gekregen en sommigen hadden de overwinning al in 
zicht. Hoogmoed komt echter voor de val, dat maakten onze raadsels wel 
duidelijk. Vervolgens legden we de kandidaten een product en een jaartal 
voor, de spelers moesten raden of het voorwerp vroeger of later uitgevonden 
was dan het gegeven jaartal. Wie na een paar rondes nog steeds geen juist 

antwoord had gegeven, moest de wedstrijd verlaten. Hierna kwamen de 
ballonnen aan bod. Eerst lieten we de spelers heen en weer lopen zonder 
dat hun ballon de grond mocht raken om de ballonnen daarna als eerste 
te laten knallen. U kunt het zich al voorstellen, een twintigtal ballonnen die 
tegelijkertijd ontploffen in de oude sporthal… De laatste afvallers werden 
bepaald door kop of munt.

De woorden ‘Tot nooit meer!’ werden opnieuw onverbiddelijk uitgesproken. 
Dag twee kwam tot een einde.

Dag 3: Stilte voor de storm
Op de derde dag 
ging het er rustiger 
aan toe. Voor ons 
dan toch. Om te 
beginnen werden 
twee kandidaten 
weggestemd, de 
Homo Universalis is 
immers sympathiek 
en charismatisch 
genoeg om de 
anderen ervan te 
overtuigen hem 
of haar in het 
spel te houden. 
Daarna volgde een 
evenwichtsoefening 
die we steeds 
moeilijker maakten, 
naarmate de 
deelnemers bleven 
bewijzen dat ze moeiteloos op één been konden staan. De volgende 
opdracht bleek niet zo eenvoudig te zijn, de droedels waren een echte 
uitdaging en als we goed luisterden, konden we de hersenen van onze 
kandidaten horen kraken. Voor wie niet bekend is met dit soort hersenbreker, 
de definitie op Wikipedia luidt: “Een droedel is een raadsel en een woordspel 
waarbij alleen letters gebruikt worden en waarbij de onderlinge positie 
dikwijls van belang is.”

Hierna zat de derde dag er alweer op. Het einde was nabij, maar de wedstrijd 
was nog niet afgelopen. De finale moest nog gespeeld worden, en de 
winnaar stond al vlak voor onze neus.

Homo Universalis
Maya B. Calem 5GL en Lies Tusschans 5WEWIa2

De meesten onder ons zijn wel bekend met de rubriek ‘Homo Universalis’ uit het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’, een 
wedstrijd waarbij elke dag kandidaten strijden om een jaar lang gratis reizen door tegen elkaar simpele spelletjes te spelen. 
Het programma is een groot succes en dat was op het College niet anders. Met maar liefst 41 (!) schreven jullie je in, stuk voor 
stuk dolenthousiast en ontzettend competitief. Met reden! De titel ‘Homo Universalis’ is zeker iets om trots op te zijn.
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Dag 4: De finale
En daar stonden ze dan, onze zes finalisten, 
blakend van trots. De vriendinnen hadden 
helemaal niet verwacht dat ze dit punt samen 
zouden bereiken. Hun kameraadschap maakte 
echter al snel plaats voor bloeddorst wanneer 
we de aardappelmesjes uitdeelden. Nee, niet 
om elkaar mee te lijf te gaan, maar om appels 
mee te schillen. De opdracht was simpel: maak 
een zo lang mogelijke appelschil. De één deed 
het al wat beter dan de ander en toen waren ze 
nog maar met vier. Onder begeleiding van de 
zoetgevooisde stemmen van K3 speelden we 
een klassieker, de stoelendans. Ook hier vielen er 
geen gewonden.

Het moment waar we allemaal op wachtten was 
eindelijk aangebroken. De laatste opdracht, de 
laatste afvaller. De winnaar kreeg de kans om de 
kroon op het werk te zetten in een zenuwslopend 
potje Jenga. De twee meisjes waren aan elkaar 

gewaagd, de match bleef eindeloos duren. De 
toren wankelde voortdurend en werd steeds 
hoger en hoger... Totdat Manon Boddaert uit 
4HWa de blokjes opeens met veel kabaal op de 
grond liet vallen. De winnaar was bekend, de 
Homo Universalis van het College is geworden… 
Chyrine Belhaj uit 3HWb! Ze bewees slim en snel 
te zijn en het geluk aan haar zijde te hebben. 
Kortom, ze is een echte alleskunner. Proficiat!

Geniet nog van je overwinning, Chyrine! We 
willen ook nog iedereen bedanken die heeft 
deelgenomen: het waren zeer fijne middagen 
en we waren aangenaam verrast door jullie 
enthousiasme. Goed gespeeld!     #
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Er is niets uitdagends aan een gemakkelijke quiz, 
dus besloot ik ergens ver in mijn achterhoofd 
wat achtergebleven kennis van mijn theoretisch 
rijexamen op te rakelen. Dit was echter niet 
voldoende om volwaardige en gevarieerde 
vragen samen te stellen, dus heb ik ook een 
en ander op betrouwbare sites opgezocht. 
Eens mijn vragenlijst was samengesteld, stelde 
ik mijn steekproef op. Ik wist dat ik het 5de 
leerjaar, 1ste middelbaar, 3de middelbaar en 5de 
middelbaar wou beproeven, dus heb ik enkele 
leerkrachten gevraagd de quizzen af te nemen. 
Zo hebben uiteindelijk de dappere leerlingen 
van 5b, 1Mf, 3EWa, 3NWd en 5WEWIb de vragen 
beantwoord. Ik zou dan ook graag juf Annelies 
Steels, mevrouw Van Caekenberghe en meneer 
Van Looy bedanken die hiervoor de tijd hebben 
willen nemen. 

De resultaten
Na wat hindernissen onderweg heb ik alle 
antwoorden binnengekregen en mocht ik ook 
eens voor leerkracht spelen. Het was duidelijk 
dat de quiz toch wat onverwacht kwam, want 
de resultaten waren vatbaar voor verbetering. 
De gemiddelde score in de lagere school was 
34,8%, in het eerste middelbaar 46% en in het 
derde middelbaar 50,6%. Toen ik begon met het 
vijfde middelbaar, had ik veel hoop aangezien 
deze leerlingen langzaamaan de leeftijd krijgen 
om voor hun theoretisch rijexamen te beginnen 
leren. De vijfdejaars behaalden effectief de beste 
score met 62,4 %. Helaas is het theoretisch 
rijexamen zo gemeen dat je 80% moet behalen 
om te slagen. Maar geen paniek! Er is hoop. De 
vijfdejaars scoren in elk geval al even goed als 
volwassenen mét rijbewijs. Hieronder volgt nog 
een overzicht van de meest voorkomende fouten 
en hun oplossingen. Met een beetje bijstuderen, 
moet het dus zeker lukken. 

Ik maak een opsplitsing per leeftijd, want elk jaar 
had andere vragen die ze gemakkelijk of moeilijk 
vonden. Of dit nu leeftijdsgebonden is, dan wel 

of er al eens onopvallend naar links of naar rechts 
gekeken werd, laat ik in het midden. 

Opgelet! Vanaf nu worden een aantal 
antwoorden verklapt. Wie de quiz zelf wil 
maken doet dit best eerst!

Het vijfde leerjaar ondervond moeilijkheden met 
de volgende vragen: ‘Dit kind van 9 jaar fietst op 
het voetpad. Mag dat?’ en ‘Wat moet deze fietser 
doen op foto 4?’. Het antwoord op de eerste vraag 
was natuurlijk ja, fietsers van minder dan 10 jaar 
mogen in alle omstandigheden op de trottoirs en 
verhoogde bermen rijden, ongeacht de diameter 
van hun fietswielen. Op de tweede vraag 
moesten ze antwoorden dat ze het stopbord 
moeten negeren, want een verkeerslicht staat 
boven een bord in de voorrangshiërarchie. Deze 
vraag hadden maar 2 leerlingen uit deze klas juist 
beantwoord. 

In het eerste middelbaar ging iedereen buiten 
één leerling de mist in bij de vraag over het 
stopbord, blijkbaar is dit bij de meesten niet 
bekend, hoewel het soms belangrijk kan zijn om 
de hiërarchie te kennen in het verkeer. Daarom 
nog een informatief prentje! Slechts een kwart 
van deze klas had het juiste antwoord op de 
vraag: ‘Mevrouw Baert is met de auto op weg 
naar huis, na een lange schooldag. Ze is erg moe. 
Ze is bijna thuis, maar haar ogen beginnen dicht 
te vallen. Wat kan ze best doen?’. Het populairste 
(lichtjes zorgwekkende) antwoord was: ‘Ze moet 
niet ver meer rijden. Ze zet een raampje open en 
zet de muziek wat luider (zolang het niet storend 
is) en zingt mee.’. Terwijl het toch beter is om 
in deze situatie zich reglementair te parkeren 
en een kort dutje te doen. Maar blijkbaar won 
carpoolkaraoke de publieksprijs. 

In het derde middelbaar was dan weer de vraag 
over de negenjarige fietser op het voetpad de 
boosdoener. Wel deden de derdejaars het zeer 
goed op vraag 5: ‘Hoe anticipeert motorrijder 

meneer Reynhout, met een preventieve rijstijl, 
op mogelijke gevaren?’. Uit onderzoek blijkt dat 
8 op de 10 motorrijders daartoe bereid zijn. Bij de 
andere mogelijke antwoorden stond ook dat een 
motorpak dragen het beste was, maar dit biedt 
alleen passieve bescherming als het fout gaat. 

Het vijfde middelbaar verraste mij dan weer op 
positieve wijze wanneer ik hen vroeg wat er het 
eerst bij een ongeval gedaan moet worden. Dit 
is dan waarschijnlijk aan onze LO leerkrachten te 
danken die tijdens de lessen over eerste hulp altijd 
benadrukken dat we eerst de situatie moeten 
veiligstellen. Maar waar ze het eerst heel goed 
deden op deze vraag, deed vraag 4 hen de das 
om. Alweer bleek dat er te weinig leerlingen op 
de hoogte zijn van de hiërarchie van het verkeer. 
De vijfdejaars deden het algemeen beter dan de 
jongere jaren, maar toch was er een leerling uit 
het derde (zie kader met ranking) die met een 
score van 9/10 iedereen voorbijstak, chapeau!

Besluit 
Het overduidelijke besluit dat ik, maar jullie 
waarschijnlijk ook, kunnen trekken uit mijn 
nederig onderzoekje, is dat de verkeerskennis 
beter kan bij alle leeftijdsgroepen (dus ook 
bij ouderen!). Persoonlijk hoop ik dat we hier 
toch wat meer aandacht aan gaan besteden 
in de toekomst. Het verkeer is en blijft sowieso 
een complexe zaak waarvan we zeker moeten 
vermijden dat ze ook nog gevaarlijk wordt. 
Misschien hier en daar nog een extra uurtje 
verkeersopvoeding in het curriculum is wellicht 
geen overbodige maatregel.      #

De grote verkeersquiz
Violette Vandervelden 6 HWa

Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen blijft stijgen en momenteel staan we op het hoogste aantal van de afgelopen jaren, 
zo blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van het verkeersinstituut Vias en de federale politie. Hoopgevende cijfers 
zijn dit niet. Daarom proberen we op onze school door meerdere campagnes om het dragen van helmen en fluohesjes te 
stimuleren, ons steentje bij te dragen. Maar eens je het verkeer intrekt, is ook een zekere kennis noodzakelijk. Onlangs werd in 
het TV-programma ‘Factcheckers’ duidelijk dat slechts één op vijf volwassenen met een rijbewijs nog zou slagen in een nieuw 
rijexamen. Ik vroeg me dan ook af in welke mate onze leerlingen al opgewassen zijn om sommige situaties te trotseren en ik 
besloot om enkele klassen – zowel van de lagere school als van het middelbaar – te onderwerpen aan een verkeersquiz!.
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De verkeersquiz
Vraag 1:
Een negenjarig kind fietst op het voetpad. Mag dit?

A. Ja
B. Ja, als de diameter van de fietswielen maximaal 50 cm is
C. Nee

Vraag 2:
Mevrouw Baert is met de auto op weg naar 
huis, na een lange schooldag. Ze is erg moe. 
Ze is bijna thuis, maar haar ogen beginnen 
dicht te vallen. Wat kan ze best doen?

A. Ze zet zich veilig en reglementair langs de 
kant en doet een kort dutje.

B. Ze concentreert zich extra hard om haar 
ogen open te houden.

C. Ze moet niet ver meer rijden. Ze zet een 
raampje open en zet de muziek wat luider 
(zolang het niet storend is) en zingt mee.

Vraag 3:
Mevrouw Lagaert is betrokken bij een ongeval met 
gewonden. Wat moet ze doen en in welke volgorde?

A. Hulpdiensten verwittigen, vitale functies checken, de 
situatie veiligstellen, slachtoffers verzorgen

B. De situatie veiligstellen, vitale functies checken, 
hulpdiensten verwittigen, slachtoffers verzorgen

C. Vitale functies checken, slachtoffers verzorgen, de situatie 
veiligstellen, hulpdiensten verwittigen

Vraag 4:
Wat moet meneer Jadoul als fietser doen 
in deze situatie?

A. Hij moet stoppen en voorrang 
verlenen

B. Hij moet niet stoppen, maar wel 
voorrang verlenen aan het verkeer op 
het kruispunt.

C. Hij moet het stopbord negeren.

Vraag 5: 
Hoe anticipeert motorrijder meneer Reynhout, met een 
preventieve rijstijl, op mogelijke gevaren?

A. Door zelf voorrang te verlenen in situaties waar andere 
bestuurders hem voorrang moeten verlenen.

B. Door zijn snelheid en positie op de weg aan te passen.
C. Door altijd een motorpak te dragen

Vraag 6:
De bestelwagen van mevrouw Wauters is gestopt om je te laten 
oversteken. Waar moet je nu het meest op letten?

A. Dat je zo snel mogelijk oversteekt.
B. Dat je oogcontact maakt met, de bestuurder van de bestelwagen.
C. Dat er van achter de bestelwagen geen ander voertuig komt dat haar 

wagen wil inhalen.

Vraag 7:
Meneer Ongena, meneer 
Caulier en meneer Maes 
rijden steeds met de 
fiets naar school, weer 
of geen weer. Voor een 
schooluitstap moeten ze 
echter zo vroeg op school 
zijn dat ze besluiten te 
carpoolen (onder het motto: één auto in het verkeer is beter 
dan drie). Mogen ze hier parkeren?

A. Ja, want zij delen een auto.
B. Nee, deze plaats is voorbehouden voor specifieke 

autosystemen zoals Cambio.
C. Ja, als er geen onderbord is dat aangeeft voor welk 

autodeelsysteem de plaats gereserveerd is, mag iedereen 
die een auto deelt er parkeren.

Vraag 8: 
Mag je met de elektrische step op het trottoir rijden als je 
sneller dan stapvoets rijdt?

A. Natuurlijk, het voetpad is de veiligste plaats, en op een step 
bevind je je met je voeten dicht genoeg bij de grond om nog 
snel te kunnen afstappen.

B. Ja, indien het niet te druk is op het voetpad.
C. Nee.

Vraag 9:
Wanneer moet mevrouw Callewaert 
haar fietshelm vervangen?

A. Nooit, want na een val 
neemt een helm steeds zijn 
oorspronkelijke vorm weer aan.

B. Na elke valpartij waarbij ze de 
grond heeft geraakt met haar 
helm.

C. Als na de valpartij de helm 
duidelijk beschadigd is.

Vraag 10:
Mag het fietslicht van meneer Philips knipperen?

A. Ja, dat mag, zowel vooraan als achteraan.
B. Nee, dat mag niet.
C. Een voorlicht mag knipperen, een achterlicht niet.

De kampioenen!
5de leerjaar: Hanne Everaert 6/10
1ste middelbaar: Lars Goossens 8/10
3de middelbaar: Delphine Cordon 9/10
5de middelbaar:  Emiel Adriaenssens 8/10
 Robbe Verstraeten 8/10
 Pieter Windmolders 8/10 De antwoorden:

A A B C B C B C B A
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Het duel: oriëntatieloop op het schoolterrein
Fleur Van Kemseke 6HWa

Eén bepaalde vraag hield velen 
van ons bezig: “Wie is nu eigenlijk 
dé sportiefste LO- leerkracht?” Om 
het antwoord hierop te vinden, 
volgde een heel proces. Er werd een 
oriëntatieloop uitgewerkt, al was 
dat niet de doorsnee bosloop die u 
allen in gedachten heeft. Niet geheel 
verrassend werd ook dit competitief 
spelletje ondergedompeld in een 
SJKS-sausje. 

Helaas moesten we kort voor de wedstrijd 
vaststellen dat de vakgroep LO- massaal kampt 
met blessureleed. Alleen topfavorieten Stijn Van 
Royen en Marjolein Wauters kregen van hun arts 
het fiat om zich te onderwerpen aan onze toch 
wel een beetje ongenadige proef. Omdat het 
College groot is en we onze deelnemers ‘wel 
wilden zien lopen’ gingen we op zoek naar twee 
extra leerkrachten met een ijzeren conditie en 
zonder angst om af te gaan. Michiel Huyghe en 

Wim Maes werden bereid gevonden om de strijd 
LO versus de rest aan te gaan!

Onze vier moedige deelnemers werden 
opgesloten in de toiletten aan de K-blok met een 
enveloppe vol instructies en op het fluitsignaal 
mochten ze zich uit deze niet al te gezellige 
omgeving bevrijden. De briefomslag bevatte als 
inhoud 3 grote plattegronden van de school, 
een instructieblad, een stempelkaart en een 

stempelkussen, hun nieuwe beste vriend met als 
doel deze opdracht met succes te voltooien. Nu 
ja, beste vriend, het was eerder een uitdaging om 
spreekwoordelijk door het bos de bomen nog te 
zien dan dat de instructies als een welgekomen 
hulp fungeerden. 

Het was de bedoeling om op zes verschillende 
plaatsen in de school, aangeduid met een 
kruisje op de plattegrond, met een selfie en een 
authentieke stempelafdruk op de stempelkaart 
je aanwezigheid op die plaats te bevestigen. 
Wanneer je erin slaagde een volmaakte 
stempelkaart te etaleren in de snelst mogelijke 
tijd, zou eeuwige roem volgen. Nog een extra 
hindernis vertaalde zich in het feit dat er naast 
foto’s van de plaatsen ook selfies moesten 
genomen worden met twee ‘concullega’s’.
De eerste die arriveerde met een volledige kaart, 
was meneer Huyghe. Hij bleek helaas iets te 
hevig van start gegaan, had de instructie niet tot 
het einde gelezen en had bijgevolg het volledige 
selfiestuk in de instructies gemist
Hetzelfde puntje deed ook de zich als tweede 
aandienende meneer Maes de das om … Zoals 
dat past bij de meest verhitte momenten in een 
titanenstrijd, hebben we alleen een bijzonder 
onscherpe foto van het gebeuren waarbij hij 
denkt een selfie te nemen met meneer Van 
Royen, maar die bleek zich achteraf sneller 
gebukt te hebben dan de sluitertijd! 
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Ondanks een snelle tijd en 7 van de 8 foto’s 
zag meneer Maes dus de overwinning uit 
handen glippen. Mevrouw Wauters werd zo 
de gelukkige die aan het langste eind trok. 
Zij deed iets meer dan een kwartier over de 
volledige challenge en blijkt dus de meest 
complete sportende leerkracht te zijn. Zij 
verdient het dan ook om vanaf heden te 
worden aangesproken onder deze naam. 
Opvallend waren de verschillende tactische 
beslissingen van de deelnemers. Zo 
waren sommigen zo zeker van hun stuk 
en besloten ze om zich rechtsreeks naar 
een stempelplaats te begeven. Anderen 
bekeken het wat grondiger en stelden in 
hun hoofd een tactisch plan op. Ook zagen 
we ettelijke individuen harder sukkelen 
met de meegestuurde papieren bagage 
dan anderen. Tot slot zijn er wat betreft 
de oriëntatieskills van de deelnemende 
leerkrachten toch ook nog een aantal 
mogelijkheden tot verbetering.

Onze competitie bezorgde ons een leuke 
afsluiter van een schooldag. De reacties 
van de leerkrachten waren dan ook laaiend 
enthousiast. Met voorsprong die van 
Mevrouw Wauters, die dus drie mannelijke 
collega’s versloeg en zo de eer van de 
vrouwen hooghoudt. 

Proficiat mevrouw Wauters!     #

www.kovino.be

Wim Maes denkt Stijn 
Van Royen in het vizier 

te hebben

Stijn Van Royen
 merkt het gevaar

  Een nieuwsgierige
 toeschouwer
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Interview met de winnaars van de Anton Van 
Wilderode Poëziewedstrijd

Lies Tusschans 5WEWIa2, foto door Maxim Vanhemel 6WEWIa1

Elk jaar doen talrijke leerlingen van het College mee aan 
de Anton Van Wilderode poëziewedstrijd. Ook dit jaar weer 
zijn er veel leerlingen die met hun gedichten in de prijzen 
vielen. Twee van hen behaalden zelfs de eerste plaats in hun 
categorie. Je kan de gedichten van de winnaars uit tweede 
en derde graad bij dit artikel lezen. Het werk van de andere 
laureaten kan je terugvinden op de poëziepagina. Lees 
deze ook zeker, want er zitten pareltjes bij! Verder hebben 
we nog een interview klaarstaan waardoor je een blik kan 
werpen in het hoofd van de poëten en kan kennismaken 
met de gedachten die daarin omgaan.

We hebben de finalisten van de Anton van Wilderode wedstrijd hieronder 
even opgelijst:  Ella Dedroog (afgestudeerd in 2021), Violette Vandervelden 
- 6HWa, Zeno Nobels - 5LWIb, Lennert Hardonk - 4WSb, Senne Hannaert - 
4GL, Josefien Van de Voorde - 4HWb, Nore Bernaers - 4HWb, Emilie Winand 
- 4HWb, Jara Van Bastelaere - 3Lb, Delgerzaya Dovchin - 3Lb, Jasper Ferket 
- 3Lb, Brent Pleysier - 3Lb, Julie Lagaert - 3Lb, Lionel Windey – 3NWb, Matteo 
Thielen - 3NWb

Wat heeft je geïnspireerd om te beginnen aan je gedicht?
Violette Vandervelden # “De laatste dag dat je een gedicht kon indienen, 
heb ik naar mijn oude gedichten gekeken en er een uitgekozen. Dus ik zou 
zeggen mijn eigen, vroegere gedichten. Ik heb zelf ook al meerdere keren 
meegedaan aan de Anton Van Wilderode wedstrijd en dat is me telkens wel 
bevallen, dus daarom deed ik ook dit jaar opnieuw mee.”

Senne Hannaert # “Ik heb op eigen basis meegedaan aan de wedstrijd. Ik 
wou gewoon wel eens proberen om een gedicht te schrijven en dan zien 
wat het ging worden. Dat heb ik ook gedaan en gelukkig is het schrijven van 
het gedicht erg meegevallen.”

Jasper Ferket # “In onze klas was het een verplichte schrijfopdracht voor 
Nederlands. Er kwam dus niet erg veel inspiratie aan te pas waarom ik 
begon aan de opdracht, maar ik ben wel blij dat ik heb meegedaan aan de 
wedstrijd.”

Waarom heb je voor het thema gekozen waar je gedicht over gaat?
Delgerzaya Dovchin # “Het thema van mijn gedicht is nomaden. Ik heb mij 
laten inspireren door mijn achtergrond en wat er in mijn geboorteland leeft. 
Zo geef ik mezelf toch een beetje bloot in mijn gedicht en betrek ik er een 
stukje van mijn verleden bij.”

Jasper Ferket # “Mijn gedicht gaat over verjaardagen. Ik was al twee keer 
verjaard in een lockdown, telkens was er weinig te doen. Ik verveelde mij en 
ik miste gewoon alles wat bij een verjaardag kwam kijken. Ik dacht dat dat 
een perfect thema was voor een gedicht.”

Zou je andere mensen aanzetten om mee te doen aan de Anton van 
Wilderode poëziewedstrijd?
Julie Lagaert # “Ja, ik denk het wel. Het is gewoon leuk om over die 
onderwerpen na te denken en een gedicht te proberen schrijven. Als dat 
lukt, is dat natuurlijk ook altijd mooi meegenomen.”

Senne Hannaert # “Zeker, het kan nooit kwaad om mee te doen. Wanneer 
je gedicht wordt gekozen, is dat goed en anders is het een mooie kans om 
gewoon de dichter in jezelf naar boven te halen. Je kan uiteindelijk niets 
verliezen als je meedoet.”

Is er een tip die je kan geven aan mensen die willen meedoen?
Lionel Windey # “Gewoon jezelf zijn en schrijven wat er in je opkomt. Daar 
kan je dan een gedicht van maken. Meestal is je eerste idee het beste en 
moet je het niet meer veel aanpassen. Het is vooral belangrijk dat je niet 
schrijft wat er van jou verwacht wordt, maar gewoon wat je leuk vindt. Dan 
komt het gedicht het best tot zijn recht.”

Matteo Thielen # “Een woordweb of mindmap maken voor je begint aan je 
gedicht, zodat je al in brede lijnen een idee hebt van waar je gedicht naartoe 
gaat, is ook een goede tip. Soms heb je gewoon te veel ideeën en moet je die 
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even op papier zetten of in een schema zetten. 
Dan kan je een beetje een overzicht bewaren en 
de globale richting van je gedicht bepalen.”

Violette Vandervelden # “Ik zou het ook niet te 
veel herschrijven en herschrijven, want dan gaat 
het ‘gemaakt’ lijken. Het moet echt gewoon nog 
van jezelf komen. Ik vind het belangrijk dat je de 
authenticiteit in je gedicht behoudt. Je moet 
bijvoorbeeld niet te veel synoniemen beginnen 
opzoeken. Zo schrijf je het in je eigen woorden en 
wijk je niet te hard af van wat jou het beste ligt.”

Zijn jullie van plan om de volgende keer weer 
mee te doen aan deze poëziewedstrijd?
Delgerzaya Dovchin # “Ja, ik denk dat ik het 
wel nog een keer zou doen. Het was een toffe 
ervaring.”

Julie Lagaert # “Als ik inspiratie heb, zou ik er wel 
weer aan meedoen, maar nu was het verplicht 
en dan begin je echt over mogelijke gedichten 
na te denken. Als je het op eigen initiatief zou 
doen, ben je veel minder geneigd om er zo veel 
over na te denken en natuurlijk word je nu ook 
gemotiveerd omdat deze opdracht ook voor 
punten is. Dan wil je het gewoon goed doen. 
Het telt namelijk als een schrijfopdracht voor 
Nederlands en het is dan een leuke extra dat mijn 
gedicht ook genomineerd werd.”

Je hoort het dus, het is zeker de moeite waard 
om mee te doen aan de Anton Van Wilderode 
wedstrijd. Misschien sta jij volgend jaar ook wel 
in het lijstje van laureaten…     #

Ik verlang 

ik verlang
de vlinders te voelen
die iedereen oh zo goed
kent
en mijn leven te leiden 
zonder logica of
happy end
 
ik verlang 
om niet te hunkeren
naar een fantasie die niet
bestaat
maar iemand te beminnen
die mij nooit
verlaat
 
ik verlang
te begrijpen waarom
mensen voor iemand willen
leven
en waarom ze elkaar ondanks alles
keer op keer
vergeven
 
ik verlang 
iemand zo ontzettend graag 
te willen
dat het verdriet mijn hart
langzaamaan begint
te villen
 
ik verlang
de woorden te menen
die ik in mijn gedichten
zing
en mijn gevoelens te behouden 
voor ik ze 
verdring

Violette Vandervelden - 6HWa

Een gedicht zonder rijm 

Een gedicht zonder rijm 
Is als koffie zonder suiker 
Als plakband zonder lijm 
Of als oceaan zonder duiker 
 
Als pinda zonder kaas 
Als astronaut zonder raket  
Als bloemen zonder vaas 
Of als Doornroosje zonder bed 
 
Zelfs als glas zonder water 
Of als kapitein zonder boot 
Als dronken zonder kater 
En als leven zonder dood 
 
En ook al zou je me vertellen 
“Een rijmloos gedicht komt toch wel eens voor” 
Nou, dat kan je wel stellen,  
Ik rijm toch gewoon lekker door 

Senne Hannaert - 4GL 
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Poëziepagina
Samengesteld door Lies Tusschans 5WEWIa2, 
Tekeningen Janne Beda 6WEWIa2

Hou zelf vol  

Alles komt goed 
Zeggen ze 
Licht aan het einde van de tunnel 
Dat zal wel 
 Zijn 
 
Nog even volhouden 
Hou zelf vol 
Bijt  
op de tanden. Of ook niet 
Laat mij gerust 
 
Hou voldoende 
Afstand 
We zijn er bijna door 
Of alles blijft gewoon hetzelfde 
Als even daarvoor 
 
Mijn hoofd duwt op mijn schouders 
Zodat ik 
Niet bezwijk 
Was ik ooit zo uitgeslapen 
En zo moe tegelijk? 

Josefien Van de Voorde – 4HWb

Losers never lose

Don’t look back 
It’s like leads pulling u backwards 
U have to push urself 
Whatever it takes 
All the way forward 
Try to get rid of the leads 
Find a possible way to untie them 
Because if u do nothing 
It will never happen 
Push urself

Anoniem

Iemand vertelde me ooit  
Dat het leven vol tegenstellingen zat 
En ik knikte maar begreep niet wat 
 
Tot ik leerde dat dagen voor geluk zijn 
En nachten voor mijn pijn 
Dat de Maatschappij haar normen oplegt 
Die niet zoals onze waarden zijn 
 
Tot ik leerde dat glimlachen moet 
En huilen niet mag 
Nooit nog iets in overvloed 
Want dat valt niet onder Haar gezag 
 
Tot ik leerde hoe je vanbinnen leek 
En vanbuiten was 
Glimlachen binnenshuis 
En tranen op je pas 
 
Jij vroeg me ooit 
Waarom ziet iedereen zwart 
En zie ik daar wit? 
En toen zei ik 
Dat het leven vol tegenstellingen zit. 

ELPD

Je zit in mijn gedachten 
Duizenden foto’s als een langspeelfilm 
In mijn hoofd 
  
Ik wil je 
Kussen 
Aanraken 
Ruiken 
  
Maar je bent te ver 
Om me te begrijpen 
En me lief te hebben zoals 
Enkel jij dat kan

Jille Strybol – 5MWE

Vandaag

Je kunt niemand  
te vaak een dikke  
knuffel geven.  
 
Je kunt nooit te vaak zeggen:  
je blauwe ogen zijn stralend,  
als de lucht en  
je huid zo 
zacht als zijde. 
 
Je kunt nooit te vaak 
fluisteren: je bent een schat!  
 
Je moet vele dingen gewoon  
vaak genoeg zeggen, 
omdat we nooit weten  
of er nog een morgen komt.

Emilie Winand – 4HWb

Hoe gaat het? 

Bespeelde gedachten 
tuimelen in mijn maag. 
Honderden zorgen  
drukken op mijn schouders. 
Herinneringen aan jou 
flitsen door mijn hoofd. 
Ergens barst  
een gebroken hart  
een beetje meer. 
Zin-loze woorden 
kruipen op mijn tong. 
Duizenden verhalen  
Liggen op mijn lippen. 
Maar ik slik ze in. 
Hoor mezelf zeggen: 
“Alles goed hoor, 
en met  
jou?”

Anoniem
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Zwart 

dodelijke projectielen schurend doorheen het luchtruim 
zoekend naar een doel om vernietiging achter te laten 
dappere mannen schreeuwen als pasgeboren baby’s in de verloskamer, 
kraters in de grond gegraven diep als de zeebodem op open zee, 
niets dan de dode gitzwarte Sahara die de wereld is geworden 
liever schietend naar degenen die dit veroorzaakten dan op de onschuldigen aan de overkant 
maar niets dat men kan doen dan overleven middenin de hel 
 
verlangend naar hun geliefden hopeloos zoeken naar elk fragment van hoop 
terwijl die hoop nooit zou komen 
lachend om niets en huilend om alles de pijn verwerken 
fysiek en mentaal verslonden door de realiteit 
hopend dat je niet de volgende bent 
 
en dan eindelijk kunnen juichen, eeuwig veranderd door gruwelijke 
trauma’s die hen hun geluk heeft gekost 
belovend dat dit nooit meer zou gebeuren

Lennert Hardonk – 4WSb 

Nomade

De bergen zijn mijn tuin
De rivieren mijn badkamer
De wind mijn kam
De regen mijn douche,
mijn leven als nomade.

Delgerzaya Dovchin - 3Lb

Ik sta hier onderaan de heuvel en 
bovenaan het leven, 
een ophoping van herinneringen, 
zonder jou een gemis 
 
80 jaar, een miljoen herinneringen 
waarin jij de hoofdrol speelt 
 
De dood, voor jou het einde van lijden 
voor mij de sleutel naar De Overkant 
 
samen met jou, voor altijd 
en eeuwig

Louis Vermeiren - 5LWE

Mag ik

bubbelen met twee
buiten met z’n drie

wil jij
mij door je vingers zien

strenge ouders
stalen wetten

natte wimpers
bord met tranen

krijg ik dan vanavond het warmste 
plekje
dicht bij jou

Lionel Windey - 3NWb

Ween me een rivier  
Maak me gevonden  
Niet boos, niet door jou  
Begrepen, ongeschonden  
Of zoek me bitter goud en ruwe diamanten  
Jou breken, zal mijn spel zijn  
Zo prachtig  
Een alleen  
Bengelend, aan een zijden draad  
Jouw liefde is alles voor mijn schijn  
Ik weet dat je eraan ten onder gaat  
Terwijl ik hoog in de lucht zal vliegen  
Laat me je bedriegen  
Wanneer ik je niet serieus neem  
En ons laat voelen als geheim  
Door de marmeren muren  
Langer en dichter kon het niet duren  
Je wist de gevaren  
Verloren gestaren  
In een donkere, stormige hemel 

Xander Lammens – 5WEWIb

Stilte

Stilte 
ik hoor niks  
geen woord 
geen geluid 
alleen mijn gedachten die ruisen door mijn hoofd. 
 
Helemaal alleen in the middle of nowhere  
ik droom weg 
ik voel me zo vrij als een vogel 
ik ben gelukkig. 
 
Stilte 
ik hoor niks 
ik zit vast 
er is geen uitweg die 
lijdt naar vrijheid 
een mus in de klauwen van een buizerd 
gevangen.

Nore Bernaers - 4HWb 
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Door Maeshaeg en VerweeAlArm te Jezofsnit
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Lode Verhulst 5LWIb, Tekening Maya B. Calem 5GL

Paranoia
“Het brein is niet op zoek naar waarheid, maar naar logica.”

Zie me hier nu zitten. 
Onderuitgezakt voor de beeldbuis met een blikje 
Cara pils in de ene hand en de afstandsbediening 
in de andere. Ik kijk naar het scherm, maar de 
beelden bereiken mijn hersenen niet. 
Lege blikjes liggen op de grond. Ik probeer 
hun ‘lege blikken’ te vermijden, maar zelfs als ik 
mijn ogen sluit, zie ik ze. Sterker nog, ik voel ze. 
Ik kan er niks aan doen. Het lijkt wel of ze me 
iets proberen te vertellen. Mij dieper de put in 
proberen te duwen.
Ik durf mijn ogen niet te sluiten, want dan zie 
ik hem weer. Dan zie ik weer hoe zijn ogen een 
gat in mijn ziel boorden. Me probeerden mee 
te nemen vanaf de enorme afstand tussen de 
twintig rijen stoelen. Het moment dat hij me 
aankeek staat op m’n netvlies gebrand door het 
hellevuur in zijn ogen. De alcohol heeft het vuur 
al wat gedoofd, maar ik weet dat het de volgende 
ochtend des te harder zal oplaaien.
23u47. De rode cijfertjes van de digitale wekker 
verspringen uitdagend. Als die rotzak nooit 
terug in mijn leven was gekomen, zou ik nu 
waarschijnlijk al na twee blikjes in slaap gevallen 
zijn. Zacht ronkend in de vettige zetel waar mijn 
al even vette lichaam in hangt.
Het komt allemaal door die etterbakjes van 
petekinderen. Neen, eigenlijk komt het door 
dikke tante Irma. Zij is op het idee gekomen 
om naar dat stomme circus te gaan met de 
petekinderen. 
Het leek me niet eens zo’n slecht idee. Mijn imago 
dat toch al om zeep was nog een rochelende 
ademstoot gunnen. Wist ik veel dat hij zou 
terugkomen.
We gingen de tent binnen en ik wou dat ik nooit 
had ingestemd met dit stomme idee. Ik rook de 
dreiging in de lucht, gecamoufleerd door de geur 
van zoete popcorn en suikerspin. Ik voelde zijn 
aanwezigheid net zoals ik die nu voel, zittend in 
mijn zetel.
Ik wou daar weg, meteen, maar het greintje 
beschaving in me zei dat ik de kinderen niet kon 
achterlaten en moest doen alsof er niks aan de 
hand was. Gewoon de voorstelling uitzitten zoals 
iedereen. Ik was geketend aan de banden van de 
maatschappij.
Het geroezemoes verstomde en de directeur 
kwam op. Hij deed zijn zegje en stelde de eerste 
act voor. Ik dommelde wat in. Toch - en dat kon 

geen toeval zijn - werd ik net wakker toen hij 
opkwam. De goochelaar. Ik wist wie het was nog 
voor ik hem gezien had. Zijn aanblik deed zoveel 
alarmbellen in mijn hoofd afgaan dat ik dacht dat 
de tent in de fik stond. 
Dat scenario zou me uiteindelijk zelfs beter zijn 
bevallen. 
Hij kwam achter het rode doek vandaan en het 
laatste restje hoop dat het allemaal puur toeval 
was, verdween met het felle voetlicht. Hij was het. 
Met zijn glimmende nepsnor. 
Hij keek lachend het publiek aan. Net zoals hij 
30 jaar geleden had gedaan en net als toen keek 
hij me recht in de ogen. Het leek wel een déjà 
vu. Ik had gehoopt die ogen enkel nog te zien 
vanachter veiligheidsglas met een telefoon aan 
mijn oor. Maar hier scheidden slechts enkele rijen 
mensen en de lucht daartussen ons van elkaar. 
Ik voelde dat hij met zijn blik mijn ziel eruit kon 
rukken als hij dat zou willen. 
De rest van zijn voorstelling en de verdere 
show gingen in een waas voorbij. Net als het 
wegbrengen van de petekinderen naar hun 
ouders. 
Maar hier en nu in de zetel komen de gedachten 
terug. Vuriger dan ooit. Ook diegene die lange 
tijd beneveld en onderdrukt waren. Net als de 
wind buiten wervelen de gedachten aan die 
avond van mijn 10de verjaardag weer op.
Ik lag terug in mijn bed, met pas gekregen dino-
overtrek. Mijn kinderfeestje was net voorbij en 
ik lag er, starend naar het plafond, aan terug te 
denken. 
Mijn ouders waren rijke zakenmensen en konden 
het zich permitteren om voor hun enige kind 
een verjaardagsfeestje te organiseren met alles 
erop en eraan. Een enorme taart, een piñata in 
de vorm van een lama, een springkasteel en 
natuurlijk een animator om die kleine wormpjes 
bezig te houden.
Nadat de goochelaar even met mijn ouders 
had gepraat, zette hij zijn hoge hoed en zwarte 
nepsnor op. Er begon een vrolijk circusmuziekje 
te spelen en hij kwam op met veel gevoel voor 
show. Alle kinderen begonnen te joelen. 
Ik niet. Ik was altijd al ‘een speciale’ geweest. 
De voorstelling zelf was niets bijzonders, maar 
toch kon ik de man ’s avonds niet uit mijn hoofd 
krijgen. Het waren zijn ogen. Hij had me slechts 
één keer in heel de voorstelling recht aangekeken. 

En toch, ik weet niet hoe, voelde ik dat de 
gedachten achter die groene ogen donkerder 
waren dan zijn nepsnor. Mijn vermoedens bleken 
te kloppen… 
Daar lag ik dus in bed. Te denken aan de ogen van 
een volslagen vreemde.
Ik schrok. Ik hoorde een gerucht beneden. Ik 
spitste mijn oren, maar kon niets opvangen. 
Ik dacht dat ik het me verbeeld had. Ik had 
mezelf helemaal opgewonden over die stomme 
goochelaar. Ik sloot mijn ogen. Daar waren de 
geluiden weer. Ik trok mijn laken over mijn hoofd 
om mijn op hol geslagen verbeelding buiten 
te sluiten. Het hielp niet. De geluiden bleven. 
Gestommel. Geroezemoes. Geschuifel. Heel 
zacht, maar zeker echt.
Ik ging rechtop zitten in mijn bed. Ogen 
wijd opengesperd. Mijn hand reikte naar het 
nepgeweer dat mijn vader mij had gegeven. 
‘Om jezelf te verdedigen tegen inbrekers’, had 
hij gezegd met een vette knipoog. Mijn handen 
graaiden, maar raakten … niks.
Het ligt nog beneden.
Het besef sloeg in als een bom. Ik had het geweer 
nog getoond op het feestje. Stom.
Ik stapte uit mijn bed. Ik moest mijn ouders 
verwittigen. Ik opende de deur zo stil en zo zacht 
mogelijk. Toen de spleet van mijn deur net groot 
genoeg was om erdoorheen te glippen, hoorde 
ik de eerste trede van de trap kraken.
Ik verstarde. 
Het kraken van de treden verplaatste zich verder 
naar boven en ik hoorde dat ze met 3 waren. 
Het kraken stopte en ik hield mijn adem in. Een 
scherpe geur drong mijn neus binnen. Toen kon 
ik nog niet plaatsen wat voor geur het was, maar 
nu verspreid ik die walmen zelf. 
De stappen verplaatsten zich richting de 
slaapkamer van mijn ouders. Ik hoorde de deur 
piepen in haar scharnieren. Ik hoopte dat mijn 
ouders wakker zouden worden, maar wist dat 
dat niet zou gebeuren. Mijn mama droeg altijd 
oordoppen en mijn papa gebruikte ‘zware 
slaappillen’, zoals hij het noemde. Mijn ouders 
hadden hier dikwijls ruzie over.
Even was het stil. Ik dacht dat ik een flesje hoorde 
klokken, maar dat weet ik niet meer zeker. Een 
gedempte explosie. Stil. Terug geluid. Lawaai. 
Laden schoven, kasten sloegen, papieren 
dwarrelden.
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Na een vijftal minuten leken ze klaar te zijn met 
hun werk. Ze slopen terug de gang door, de trap 
af, het huis uit.
Ze waren weg.
Ik durfde eindelijk terug adem te halen. De 
daaropvolgende momenten herinner ik me nog 
haarfijn.
Ik weet nog hoe het tapijt langs mijn blote voeten 
friemelde. Hoe ik me door de deuropening 
wurmde en mijn kleine teen schampte. Hoe 
ik mijn ouders daar zag liggen. Ze leken 
doodgewoon te slapen afgezien van de donkere 
vlekken op hun kussens. 
‘Mama, papa’ fluisterde ik zacht. Mijn stem klonk 
schor. Ik gaf mijn voeten de opdracht om naar 
hen toe te gaan, maar het niet-naïeve deel in mij 
weigerde. Er is niks meer aan te doen, ze zijn weg. 
Ik zakte op mijn hurken en begon zacht te huilen.
De maan brak door de wolken en haar zilveren 
licht viel door het raam. Mijn oog viel op een 
zwarte pluk haar. Ik zou ze niet oprapen. Ik 
wist wat het was. Ik wou zijn zwarte snor niet 
aanraken. 
De goochelaar die mijn ouders vermoordde en 
dan durfde om 30 jaar later weer in mijn leven 
op te duiken.

Hij heeft mij gezien in het circus en komt me 
halen. Ik weet het zeker. Net zo zeker als ik wist 
dat ik nog kon rijden na die laatste pint.
Buiten is het beginnen stormen. Ik hoor hoe de 
wind zich al fluitend een weg door de kieren van 
het krakkemikkige huis zoekt. 
Bonk.
En weg is het geluid. Ik probeer mezelf wijs te 
maken dat het een losgeraakte tak is, maar die 
poging mislukt. Ik weet dat hij het is. 
Toch ben ik bang. Doodsbang. Net als toen houd 
ik mijn adem in. De wind houdt zich een paar 
seconden koest en ik hoor het parket kraken 
onder zijn gewicht. Zachtjes hoor ik het kraken 
dichterbij komen. 
Ik wil blijven zitten en doen alsof ik hem niet 
gehoord heb, maar ik denk plots aan het geweer 
van mijn vader zaliger. Dat ligt nog steeds boven 
in de vitrinekast op zijn kamer. Dit keer geen 
speelgoedexemplaar. Ik denk aan zijn knipoog.
Ik begeef me zo achteloos mogelijk naar de trap. 
Ik kijk niet achterom, want ik voel dat hij me dan 
zal aanvliegen. Wanneer ik mijn voet op de eerste, 
krakende trede zet, slaat er een al even krakende 
bliksem in. Nadat ik mezelf een seconde de tijd 
heb gegeven om te bekomen van de knal, open 
ik mijn ogen terug. De duisternis waant zich 
het nieuwe licht en ik zie geen hand meer voor 
ogen. De gedachte dat ik blind geworden ben, 

schiet door mijn hoofd, maar is even snel weer 
verdwenen. De televisie is uitgevallen. 
Of uitgezet. 
Ik storm naar boven. Ik zie zijn schaduw achter 
mij aan rennen en voel zijn adem gieren in mijn 
nek. Ik vlieg de kamer in en duw de deur achter 
me dicht.
Op de gang hoor ik de wind gieren door het 
raam. Ik hoor de lamellen ratelen. Het raam staat 
open.
Ik leun nog steeds met mijn volle gewicht tegen 
de deur. Nog nahijgend van de adrenaline die nu 
plaats begint te maken voor angst. 
Kriieezzz. 
Hij krast met zijn nagels in de deur. De rillingen 
lopen langs mijn rug. 
Ik schuifel langzaam achteruit. De deur houdt 
stand. Met mijn ogen gericht op de deur en 
met mijn handen achteruit tastend, oriënteer ik 
me. Ik ben hier in 30 jaar niet meer geweest. De 
weerkaatste stralen van de maan op de vitrine 
ontmoeten mijn ogen. De jachtkarabijn ligt 
majestueus te blinken achter het glas. Ik neem ze 
van haar plek en kijk of ze geladen is. Natuurlijk is 
ze dat. Mijn vader had zich nooit veilig gevoeld. Ik 

plaats het geweer tegen m’n schouderblad en zet 
een stap vooruit.
Meteen trek ik mijn voet terug. Waar mijn voet 
zojuist heeft willen staan, ligt een plukje zwarte 
haren. Zíjn plukje. De razernij die altijd al in mij 
heeft gezeten, maar nooit een uitweg heeft 
kunnen vinden neemt de overhand. Ik richt het 
geweer op hoofdhoogte naar de deur. ‘Kom dan!’ 
galmt mijn stem door het lege, gierende huis. Hij 
heeft het gehoord. De deur gaat zachtjes, heel 
zachtjes open. IIEEP. 
BAM! klinkt de karabijn. 
BAM! klinkt het in mijn hoofd. Ik val op de grond. 
De ontplofte karabijn in gruzelementen verspreid 
op het tapijt. En dan komt de pijn…
Vurige staven die tegen mijn hoofd gedrukt 
worden. Ik schreeuw. 
‘Maak het maar af’ rochel ik naar de goochelaar. 
‘Kom! Doe het dan. Of durf je niet meer!’ Zachtjes 
maar zelfverzekerd betreedt hij de kamer. Pootje 
voor pootje. Hij ontbloot zijn tanden in een 
overwinnende grijns. Zijn zwarte haren glinsteren 
in het maanlicht. Met zijn gifgroene ogen kijkt hij 
me aan. 
Stomme kater.     #
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Fien Van Ombergen 4SPWb Fleur Van Kemseke 6HWa

Fleur Van Kemseke 6HWa

Bike & run Badminton

Judo

Op 29 september vond op Domein De Ster de 
klassieke Bike & run plaats. Hier deden naast 
de leerlingen van onze sportklassen, ook heel 
wat andere leerlingen van onze school aan 
mee. Naast onze school waren ook de meeste 
andere scholen uit Sint-Niklaas van de partij.
De deelnemers moesten op het domein per 
twee zo snel mogelijk een parcours van 3 km 
afleggen waarbij ze zelf moesten beslissen hoe 
ze elkaar afwisselden in fietsen en lopen. De 
namiddag verliep vlot. De deelnemers traden 
aan per graad en per aantal seconden mocht 
er een duo vertrekken. Elk geboortejaar werd 
verdeeld in 3 categorieën: jongens, meisjes en 
gemengd. 
Onze school wist heel wat podiumplekjes te 
veroveren en het was dan ook een supertoffe, 
sportieve namiddag die we niet snel zullen 
vergeten. Op naar de volgende!     #

We mogen als school zeer trots zijn op Jérome Depreitere 
(1Mb). Hij loopt al school op SJKS sinds de lagere school. 
De jonge sporter heeft daar de badmintonmicrobe 
meegekregen, toch wel een pluim voor zijn toenmalige 
leerkracht LO. Dit zorgde voor de start van wat tot een 
groot succes zou leiden. 
Jérome werd lid van de badmintonclubs van Nieuwkerken-
Waas en Temse, en werd ten gevolge van enkele mooie 
overwinningen zelfs uitgenodigd om bij BC Lokerse te 
komen trainen. Hierna werd hij ook opgeroepen om te 
spelen bij de provinciale selectie (PBO) in Gent, waar hij 
nu nog steeds traint. Hij werd vervolgens ook 1e op het provinciaal kampioenschap, wat als een zeer 
knappe prestatie kan worden beschouwd. 

De hele Corona-pandemie had weinig invloed op het jonge talent, Jérome kon blijven trainen omdat 
deze sport vaak 1 tegen 1 wordt gespeeld. Dubbelspel is niettemin ook een optie, eind november 
behaalde Jérome samen met zijn dubbelpartner Victor Mihalache uit Leuven een overwinning in het 
Belgisch Kampioenschap tegen de kersverse nummers 1 en 2 in hun reeks. 
We wensen Jérome nog veel succes in zijn verdere (badminton)carrière!     #

Een eervolle vermelding is zeker op zijn plaats 
voor Emiel De Maeijer (3Lb), een zeer talentvolle 
judoka die in zijn sport al enkele mooie 
prestaties heeft neergezet. Emiel treedt aan in de 
gewichtsklasse -55 kg, en in de leeftijdscategorie 
U-15. Hij traint bij judoclub Zele en heeft ook zijn 
plaats verdiend om wekelijks deel te nemen aan 
de trainingen van de topsportschool in Wilrijk. 

Deze trainingsmogelijkheden hebben zeker en 
vast te maken met de vele successen die op zijn 
jonge palmares staan te pronken. Zo werd hij in 

oktober Provinciaal Kampioen, wat ook de toegang gaf tot deelname aan het Vlaams Kampioenschap. 
Hier zou hij een knappe 2e plaats uit de brand slepen. Als gevolg van dit resultaat mocht hij deelnemen 
aan het Belgisch Kampioenschap, waar hij een mooie bronzen medaille wist te bemachtigen. Ook op 
internationaal niveau is Emiel geen onbekende. Zo nam hij deel aan de internationale Judo Trophee die 
plaatsvond in Venray, Nederland. Ook hier wist hij zich de bronzen medaille toe te eigenen. 

Dit alles is toch wel een zeer puike prestatie voor een jonge kerel uit onze school!     #
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Achter het schermen
Fleur van Kemseke 6HWa

Wat als twee leerlingen uit dezelfde klas dezelfde, ietwat atypische sport 
beoefenen… Een exclusieve blik achter het schermen bij Sybe De Backer 
(6WEWIa2) en Janne Beda (6WEWIa2).

Jullie doen allebei aan schermen: hoe lang al 
eigenlijk?
Janne # Goede vraag… vanaf het zesde leerjaar 
denk ik.
Sybe # Ik heb het er onlangs nog over gehad, ik 
denk vanaf het derde of vierde leerjaar.

Amai, toch al even. Hoe zijn jullie er mee 
begonnen?
Sybe # Op aanraden van de neuroloog, ik kampte 
met concentratieproblemen en schermen zou de 
ideale sport zijn om de concentratie te versterken. 
En we kenden iemand die dezelfde diagnose had 
en ook beginnen schermen is. Met succes.
Janne # Wat mij betreft een heel ander verhaal: 
ik ben bewust gegaan voor een sport waarbij 
je niet moet lopen, want lopen doe ik echt niet 
graag en dat is echt een understatement. Het 
ging zelfs zo ver dat ik een club gekozen heb waar 
de opwarming bestaat uit springtouwen in plaats 
van lopen (algemeen gelach).

Dat is interessant en nieuw: ik ga er toch vanuit 
dat schermers over een goede conditie dienen te 
beschikken en dat lopen standaard onderdeel is 
van de training. Is dat herkenbaar voor jou in de 
club?
Sybe # Bij ons is lopen een steeds terugkerend 
deel van de opwarming en veel sit-ups...

Jullie zijn dus bij verschillende clubs 
aangesloten, welke clubs zijn dat precies?
Janne # Ik scherm voor ‘De Klauwaerts’ in 
Sint-Niklaas.
Sybe # Ik doe het in Waasmunster, bij ‘Reynaerde’.

Bieden jullie clubs naast de training dan ook 
competitie aan?
Sybe # Ja, maar ikzelf neem niet deel aan 
competitie. Ik hou het bij trainen. 
Janne # Wedstrijden en tornooien neem 
ik graag mee. Het is wel zo dat het aantal 
competitiewedstrijden vrij beperkt is. Daar 
tegenover staat wel dat de sport niet door veel 
meisjes wordt beoefend, waardoor het dan wel 
makkelijker wordt om te kunnen deelnemen.

Schermen is al wel een beetje een 
atypische sport voor meisjes, maar 
ook bij de jongens  is het toch niet echt 
moeders populairste...
Sybe # Klopt inderdaad, ik ken maar weinig 
leeftijdsgenoten die schermen als hobby hebben. 
Janne # Het is echt wel uniek om twee schermers 
op dezelfde school en zelfs in dezelfde klas te 
hebben!

Vandaar dat het beslist de moeite loont om jullie 
in de schijnwerpers te plaatsen. Kunnen jullie de 
lezers meegeven hoeveel tijd en trainingsarbeid 
investeren in deze mooie sport?
Janne # De club biedt drie trainingen per week 
aan, twee daarvan ben ik zeker aanwezig.
Sybe # Bij mij varieert het echt wel van 
de omstandigheden en dan vooral van de 
hoeveelheid schoolwerk. Twee trainingen vinden 
plaats in Dendermonde en dat is praktisch soms 
moeilijker haalbaar. Laat ons zeggen dat de 
zaterdagtraining een certitude is.

Wat heeft jullie getriggerd of aangezet om deze 
niet zo evidente keuze voor schermen te maken?
Sybe # Mmm, als ik het in één woord zou willen 
vatten: ‘Cool’. Het snelle, mysterieuze van de sport 
trok me wel aan en uiteindelijk beland je in een 
bepaald patroon en wil je je techniek steeds 
optimaliseren. Daarnaast is het natuurlijk ook een 
mooi sociaal gebeuren, de sport- en clubbeleving 
in groep.
Janne # Goh, ik vind het technische kantje van 
de sport wel intrigerend. De discipline draait 
meer om techniek dan pure kracht. Mensen 
denken misschien vaak dat schermen een zeer 
aanvallende, agressieve discipline is, maar wees 
gerust: het is niet zo dat ik het leuk vind om 
mensen te slaan ofzo (gelach).

Als ik de uitrusting en het materiaal zo zie: voor 
de lage kostprijs hoef je niet te gaan schermen 
denk ik...
Sybe # Het brengt inderdaad wel een investering 
bij opstart met zich mee, maar eens vertrokken, 
heb je niet vaak lopende kosten.
Janne # Klopt, materiaal gaat – in de mate dat wij 

het gebruiken – vaak vijf jaar mee.

Als ik goed geinformeerd ben, kunnen we 
schermen indelen in verschillende categorieën 
met verschillende wapens?
Sybe # Correct. Ik gebruik de degen.
Janne # Ik de sabel.

En vanwaar de keuze voor dat specifiek wapen?
Janne # De keuze wordt bepaald door het 
aanbod van de club.

Kunnen we dan eigenlijk spreken over twee 
verschillende sporten? Of zijn de regels vrij 
identiek?
Sybe # Bij de degen mag je op elk moment en 
overal ‘steken’.
Janne # Bij het sabelen is de basis recht vooruit 
en toeslaan. Maar het zou ons ver leiden om de 
technische verschillen tussen de disciplines op te 
sommen.

Jullie bevestigden in het begin van het gesprek 
al dat jullie een kleine sport met relatief weinig 
leden beoefenen, mag ik dan concluderen dat 
jullie best wel ambitie mogen of kunnen hebben 
om snel de top te halen?
Sybe # Mijn ambitie reikt echt niet verder dan 
me technisch bekwamen in de sport. Ik ben niet 
in die mate competitief ingesteld dat ik Belgisch 
kampioen wil worden.
Janne # De verleiding lonkt wel om snel naar 
de top te kunnen, dat klopt. Ikzelf heb wel al 
meegestreden op een Belgisch kampioenschap 
met enkele bronzen medailles als resultaat.

Wie kan dat zeggen in zijn sport?
Janne # Het is wel leuk om zeggen ja (lacht).

Een mooie gedachte om bij af te ronden. 
Hartelijk dank om jullie te mogen interviewen 
en  veel succes nog in de toekomst!     #
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MTB-Challenge 2021
Senne Hannaert 4GL en Merel Van Poucke 4La

Wat een editie! Er werd hard gereden, 
toegejuicht, naar adem gehapt, 
gelachen, gewonnen, maar vooral 
veel plezier gemaakt.

Vanaf 13u kwamen opgelaten fietsers de school 
binnengesijpeld, klaar om eraan te beginnen. Na 
een verkenning van het parcours, konden we van 
start gaan. Dit jaar lag de nadruk op snelheid. En 
geloof ons, dat hebben we gezien!

We begonnen met een individuele tijdrit waarbij 
de deelnemers één ronde zo snel mogelijk 
moesten fietsen. De tijden lagen wonderbaarlijk 
dicht bij elkaar en we kregen uiteindelijk een 
toptijd onder de 2 minuten (razendsnel dus voor 
een kleine kilometer als je weet dat het parcours 
passages door de Calfac en de binnentuin 
bevatte) van Arnaud Damme (6 WEWIa2) die 
iedereen omverblies. 

Wanneer de individuele tijdritten gereden 
waren, kwam het volgende onderdeel aan de 
beurt: de Olympische Sprint. Alle leerlingen en 
leerkrachten werden in 4 groepen van 4 verdeeld 
en moesten dan in groep het parcours rijden. Er 
werden 4 ronden gereden, waarbij er steeds na 
elke gereden ronde 1 groepslid mocht stoppen 
met rijden. De overgebleven renners reden 
opnieuw een ronde. Daarna viel de 2de af enz…  
De tijd van de laatste was degene die meetelde 
voor de totale score. Ook hier was de spanning 
te snijden. De teams focusten nu ook veel meer 
op tactiek, want ook die moest perfect zijn. Na 
het rijden van alle ritten, behaalde een team de 
overwinning met maar 5 seconden voorsprong 
op de 2de plaats. Een grote voorsprong na een 
wedstrijd van ongeveer acht minuten? Dat was 
het team van Ava Brys Mettepenningen (1 Mb), 
Arnaud Damme (6 WEWIa2), Mr. De Beleyr en Mr. 
Noens. 

Maar het meest sensationele onderdeel moet 
nog komen: de Marymoor Crawl. Makkelijk 
uitgelegd; 1ste deel surplace en 2de deel een 
sprint. Ook hier verliep de race vlot, tot bij de 
finale bij de leerkrachten althans. De surplace 
verliep zonder slag of stoot, de sprint niet echt. 
Mr. De Geest wurmde zich naast Mr. Van Poucke, 
die uit zijn klikpedalen schoot en met een klap 

tegen Mr. De Geest reed, waardoor hij pardoes 
op de grond viel. En wie dacht dat het hierbij 
bleef, heeft het goed mis. Mr. Van Poucke kon 
Mr. De Geest net niet ontwijken en ging hierdoor 
over de kop, wel 2 meter de lucht in! Met een 
koprol belandde hij veilig op de grond. Gelukkig 
kwamen de twee renners er met wat schrammen 
en schaafwonden vanaf. De bewijzen zijn er. 
Iemand kon nog net voor de val een foto nemen. 
Er was zelfs iemand die filmde, maar deze schrok 
te hard en liet de gsm vallen. Uit sportiviteit reden 
de leerkrachten hun wedstrijd opnieuw. Deze 
keer behaalde Mr. De Geest de overwinning. 

Nadat de 3 disciplines gereden waren, volgde 
er een prijsuitreiking. Bij de meisjes werden de 
1ste plaats en de 2de plaats slechts gescheiden 
door een half strafpunt; Merel Van Poucke (4 La) 
kreeg de gouden medaille. Bij de jongens 1ste 
graad won Emile Schoenmaeckers (2 MWd) 
het goud, in de 2de graad ging dat naar Arne 
Van Poucke (3 NWc). De winnaar in 3de graad 
is intussen alom bekend als de winnaar van de 
vorige edities: Arnaud Damme (6 WEWIa2) en bij 
de leerkrachten tot slot zegevierde de strijdende 
Mr. De Geest.

Naast één spectaculaire valpartij verliep de 
organisatie vlot en blijft deze wedstrijd, los van 

winnen of verliezen, een echte aanrader. Heb je 
altijd al gedroomd om door de Calfac te fietsen? 
Ooit al willen racen tegen de directeur? Of wil je 
gewoon een sportieve namiddag doorbrengen 
op onze school?

Dan is dit dé uitgerekende kans! Strijd jij volgend 
jaar mee voor een medaille?
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Uitslagen
Lagere school
Meisjes eerste graad
1. Marie Van Looy 1C 2’37”40
2. Anna Claes 2C 3’00”05
3. Emily Rooms 1B 4’36”60
4. Nelle De Geest  4’42”25

Jongens eerste graad
1. Lucas Penneman 2’57”47
2. Mats Sierens 1C 3’08”04
3. Chow Ing Jing 1A 4’20”33

Meisjes tweede graad
1. Aline Duboury 4A 2’28”81
2. Iris Van Hooste 4B 2’43”60
3. Colette Verschueren 3A 2’49”80

Jongens tweede graad
1. Lukas Vanwynsberghe 4B 2’22”58
2. Immanuel Kant 3A 2’22”64
3. Marc Kabeya 4A 2’26”03
4. Staf Noens 2’26”61
5. Jakob Van Looy 4B 2’29”12
6. Jerome Smet 2’32”86
7. Patrick Van Cleemput 2’36”64
8. Liam Rooms 3C 2’47”20
9. Juul Nachtegael 3B 2’48”95
10. Warre De Geest 2’52”79
11. Kobe Janssens  3’08”50

Jongens derde graad
1. Senne Janssens 5B 2’18”33
2. Flor Noens 2’23”49

Cross
Onze algemene winnaars kregen naast 
hun medaille ook nog twee tickets voor de 
Vestingcross in Hulst of de Poldercross in 
Bazel. Bij de Vestingcross werd dit jaar helaas 
geen publiek toegelaten, dus werden de 
tickets doorgeschoven naar Kruibeke. 
Helaas werd ook die cross geannuleerd. 
Onze winnaars moeten dus erg lang 
wachten op hun prijs, maar we verwachten 
hen volgend jaar in september bij de 
eerstvolgende organisatie in Kruibeke!     #

Middelbaar
TIJDRIT
Eerste graad
1. Emile Schoenmaeckers 2 MWd 2’24”39
2. Niels Hannaert 1 Le 2’30”10

Tweede graad
1. Arne Van Poecke 3 NWc 2’08”13
2. Senne Hannaert 4 GL 2’17”87

Derde graad
1. Arnaud Damme 6 WEWIa2 1’53”82
2. Jore Van Vlierberghe 5 SPW 2’03”67

Leerkrachten
1. Pieter De Geest 2’00”15
2. Wim Maes 2’00”85
3. Joris Van Poucke 2’01”43
4. Maarten Van Looy 2’02”87
5. Bernard Jadoul 2’03”59
6. Vik Noens 2’04”87
7. Steven De Beleyr 2’12”56

Meisjes 
1. Elle-Louise Lintermans 3 La 2’15”22
2. Merel Van Poucke 4La 2’22”61
3. Ava Brys Mettepenningen 1 Mb 2’31”32

OLYMPISCHE SPRINT
1. Ava, Arnaud, Vik, Steven 8’32”64
2. Merel, Elle-Louise, Maarten, Joris 8’38”71
3. Emile, Senne, Bernard, Wim 8’40”79
4. Niels, Arne, Jore, Pieter 8’54”95

MARYMOOR CRAWL
Meisjes
1. Merel Van Poucke 4La
2. Elle-Louise Lintermans 3La
3. Ava Brys Mettepenningen 1 Mb

Eerste graad
1. Emile Schoenmaeckers 2 MWd
2. Niels Hannaert 1 Le

Tweede en derde graad
1. Arnaud Damme 6 WEWIa2
2. Jore Van Vlierberghe 5 SPW
3. Arne Van Poucke 3NWc
4. Senne Hannaert 4GL

Leerkrachten
1. Pieter De Geest
2. Joris Van Poucke
3. Maarten Van Looy
4. Wim Maes

EINDKLASSEMENTEN
Meisjes eerste graad
1. Ava Brys Mettepenningen 1 Mb 24,5 Strafp.

Meisjes tweede graad
1. Merel Van Poucke 4La 17,5 Strafp.
2. Elle-Louise Lintermans 3 La 18,0 Strafp.

Jongens eerste graad
1. Emile Schoenmaeckers 2 MWd 19,5 Strafp.
2. Niels Hannaert 1 Le 24,0 Strafp.

Jongens tweede graad
1. Arne Van Poecke 3 NWc 21,5 Strafp.
2. Senne Hannaert 4 GL 25,0 Strafp.

Jongens derde graad
1. Arnaud Damme 6 WEWIa2 4,5 Strafp.
2. Jore Van Vlierberghe 5 SPW 16,0 Strafp.

Leerkrachten
1. Pieter De Geest 8,5 Strafp.
2. Joris Van Poucke 11,0 Strafp.
3. Maarten Van Looy 14,5 Strafp.
4. Wim Maes 16,0 Strafp.
5. Bernard Jadoul 21,0 Strafp.
6. Vik Noens 21,0 Strafp.
7. Steven De Beleyr 22,0 Strafp.
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Memorabele leerlingen
Caro Devlieghere 5LMT

In september mochten maar liefst drie leerlingen van onze school deelnemen 
aan het voorprogramma van de ‘Memorial Ivo Van Damme’, de meest prestigieuze 
atletiekmeeting in ons land. Wij brachten Charlotte Penneman (5WEWIb), Tijmen 
Van Handenhoven (5WEWIb) en Marie Geerardyn (5MWE) samen voor een uniek 
interview.

Marie, hoe lang doe jij al atletiek?
M# Ik doe al acht jaar atletiek. In oktober begin ik 
aan mijn negende jaar.

Welke disciplines doe je?
M# Spurt, meer bepaald 100, 200 en 400 meter.

Heb je al een bepaalde titel behaald?
M# Ik heb wel al een keer gewonnen, maar ik ben 
nog geen Belgisch kampioen geweest ofzo en ik 
sta zeker ook niet elke wedstrijd op het podium.

Hoe vaak train je?
M# Ik train normaal drie keer per week. We doen 
dat in een vaste spurtgroep van een dertigtal 
personen. Daarbinnen verschillen we wel nog 
veel van leeftijd.

Charlotte, hoe lang doe jij al atletiek?
C# Goh al lang, sinds wat we ‘de benjamins’ 
noemen, maar echt serieus ongeveer anderhalf 
jaar. Vroeger trainde ik niet heel gericht. Toen ik 
klein was, heb ik ook wel verschillende disciplines 
geprobeerd, maar ik ben alleen maar goed in 
lange afstand.

Wat heb jij al bereikt?
C# Ik ben nu Vlaams kampioen en ben twee keer 
tweede geweest op het Belgisch kampioenschap.

Hoe vaak train je?
C# Soms elke dag, soms zes keer per week. Ik 
zit bij een trainer die mij een schema geeft. We 
hebben drie gemeenschappelijke trainingen en 
de andere doe ik in principe alleen, maar ik heb 
een trainingsmaatje dat vlak in de buurt woont, 
dus we doen die ‘individuele’ trainingen dan wel 
eens vaker samen. Bij kortere trainingen loop ik 
soms maar zes km, op de langere kan dat tot een 
anderhalfuur gaan. 

Heb je al bijzondere dingen gedaan in je sport?
C# Deze zomer ben ik naar het EK geweest 
in Estland. De interland heb ik ook mogen 
meedoen. Het was een drukke zomervakantie!

Tijmen, hoe lang doe jij al atletiek?
T# Ik ben ook begonnen als ‘benjamin’. Dat moet 
dus ongeveer tien jaar zijn. Ik doe voornamelijk 
speerwerpen, maar toen ik klein was heb ik wel 
alles geprobeerd. Ik ben ook niet slecht in sprint.

Wat heb jij al bereikt?
T# Ik ben ook nog nooit Belgisch kampioen 
geweest, maar als tweedejaarsminiem heb ik wel 
het verst geworpen in dat jaar, ik was toen dus 
nummer één op de ‘ranglijst’. Ik kon toen helaas 
niet meedoen aan het BK.

Hoe vaak train jij?
T# Vrijdag, zaterdag, zondag, woensdag... Soms 
nog eens thuis. Pakweg vijf keer per week.

Wat is het bijzonderste dat jij al hebt mogen 
doen?
T# Ja ‘De Memorial’ natuurlijk, maar meedoen aan 
een BK is ook best wel al bijzonder.

Zo, nu hebben we al een beetje kennisgemaakt 
met jullie. Vertellen jullie nu eens wat die 
‘Memorial’ precies voor iets is.
M# Het is een wedstrijd in Brussel waar goede 
atleten van over de hele wereld aan deelnemen 
en daarbij is er een voorprogramma voor jonge 
talenten waar wij dus aan hebben mogen 
meedoen.
T# De echte meeting daarna maakt deel uit 
van de ‘Diamond League’, die is echt bestemd 
voor de allerbeste atleten. Er zijn wedstrijden in 
verschillende steden en Brussel is er een van.

Wat hebben jullie daar gedaan?
M# Ik heb meegedaan aan een 4x100 aflossing 
en we zijn tweede geworden.
T# Ik was reserve bij de 4x100, maar ik heb niet 
moeten lopen. We zijn wel gewonnen, dat is ook 
al iets! (lacht)
C# Het is natuurlijk al een eer om daar te 
mogen zijn. En je versiert er op zijn minst gratis 
toegangstickets mee. Ik heb zelf een duizend 
meter gelopen, maar de uitslag was niet zo goed.

Wat hebben jullie daar ervaren?
T# Het was gewoon spectaculair om daar te 
mogen zijn.
C# Het publiek is echt zot! Zo’n lawaai! Ik was wel 
al in het stadion geweest voor een BK, maar dat 
was toch wel anders.

Als jullie nog eens zouden mogen deelnemen, 
zouden jullie dat dan doen?
Samen# Sowieso!

Wat is eigenlijk algemeen jullie motivatie om zo 
geëngageerd te sporten?
T# Algemeen om je prestaties te zien vooruitgaan. 
Om te weten wat je kan, hoe je evolueert. Het is 
wel leuk om terug te kijken en te zien hoe slecht 
je vroeger was.
C# Ik vind het ook gewoon leuk.
M# Je kiest een sport die je echt graag doet, dus 
je wil daar ook wel mee bezig zijn.

Is er iets wat jullie nog graag willen bereiken in 
jullie sport?
T# Dat is wel moeilijk om te zeggen.
M# Het zou wel fijn zijn om eens een keer 
Belgisch kampioen te worden, maar om nu te 
beginnen beweren dat ik op Europees vlak of op 
een WK zou willen meespelen... Het zou echt zot 
zijn, maar of dat echt kan...
C# Het is wel cool!
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BADKAMERS

VERWARMING

VENTILATIE

TECHNIEKEN

RETAIL

GROOTHANDEL

& INSPIRATIE.

BADKAMERS

VERWARMING

VENTILATIE

TECHNIEKEN

RETAIL

GROOTHANDEL

& INSPIRATIE.

Jij hebt dat al gedaan?
C# Ik heb meegedaan aan het EK voor U-20, omdat U-18 niet doorging. Dat 
staat op het programma voor dit jaar in Jeruzalem. Ze hebben daar wel een 
heel cool stadion, dus ik wil wel heel graag meedoen. Misschien lukt het 
WK U-18 dan ook wel. Ik heb in principe dit jaar de limiet gelopen, dus als ik 
volgend jaar even goed ben, dan zou het mogen.

Ben je dan de beste van de club?
T# Zeg maar ja!
C# De club is wel niet echt gespecialiseerd in afstandslopers.

Tijmen, heb jij nog een doel?
T# Ik wil wel eens Belgisch kampioen worden. Er zijn niet zo veel 
concurrenten, maar ze zijn wel goed. Ik zou wel verder willen geraken, maar 
het is niet zo’n supergroot doel.

Wat vinden jullie van atletiek in België in het algemeen?
M# Ik denk wel dat wij goede atleten hebben voor zo’n klein land. Denk maar 
aan de 4x400 teams.
C# Nafi Thiam, Elise Vanderelst …

Tot slot, vinden jullie dat jullie goed worden begeleid?
T# Jawel. Je moet natuurlijk altijd zelf initiatief nemen, maar onze club is er 
toch wel echt mee bezig. Ze nemen ons echt wel mee in de sport. Als je 

toont dat je ervoor wilt gaan, dan word je echt geholpen. Maar er zijn ook 
mensen die louter voor het plezier mogen meedoen en die mogen dat ook.

Dankjewel! Jullie hebben ons alweer een pak wijzer gemaakt over de 
Belgische atletiek!     #
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SBE, een familiebedrijf gelegen vlak bij het station van 

Sint-Niklaas, mixt jarenlange expertise met jeugdige 

creativiteit tot innovatieve (water)bouwkundige 

en elektromechanische ontwerpen voor binnen- en 

buitenland. Zo bouwen we samen met overheden, 

aannemers en andere opdrachtgevers op een 

duurzame manier aan de wereld van morgen. Ons 

team van meer dan 190 enthousiaste ingenieurs, 

BIM-designers en (landschaps)architecten en onze 

meer dan 30 jaar ervaring, maken van SBE een sterke, 

betrouwbare partner en werkgever. Samenwerken om 

de best mogelijke kwaliteit af te leveren en dit binnen 

een familiale sfeer is namelijk het fundament waarop 

wij bouwen zodat team SBE trots is op hun realisaties 

en met veel plezier komt werken. Daarom zijn we dus 

ware Experts at Play!  

. . .  ONZE  BEDRIJFSLEIDERS 
JAN  &  KOEN  THOMAS 

OOK  OP  DE  S JKS 
SCHOOLBANKEN  Z ATEN? 

(AFSTUD EERJA AR  1993)

WIST JE DAT

B o u w e n  a a n  e e n 
d u u r z a m e  t o e k o m s t 

W i e  z i j n  w e?

Samen met de stad Sint-Niklaas en de Provincie 

Oost-Vlaanderen organiseren we twee infomomenten 

voor de STEM-richtingen 3de graad in Sint-Niklaas. 

Op 29 maart 2022 en 19 april 2022 laten we de 

leerlingen kennismaken met de filosofie van SBE, 

namelijk het belang van samenwerken bij complexe 

projecten waarbij ieder profiel en elke partij een even 

belangrijke schakel is. Om de leerlingen te informeren 

over het belang van het streven naar duurzame 

mobiliteit, stellen we de toekomstige fietsbrug 

Vijfstraten in Sint-Niklaas voor en zullen zij als eerste 

virtueel over deze brug kunnen fietsen! 

W AT E R B O U W
havenontwerp, sluizen, kaaimuren...

B U R G .  B O U W K U N D E  &  I N F R A S T R U C T U U R

wegenaanleg, bruggen, tunnels...

A R C H I T E C T U U R  &  L A N D S C H A P

landschap, publieke ruimte, architectuur

I N D U S T R I E  &  G E B O U W E N

industriehallen, ondergrondse parkings...

E L E K T R O M E C H A N I C A
hydraulica, automatisatie, motoren...

Ontwerp fietsbrug Vijfstraten (Sint-Niklaas)

volg #teamSBE

← Scan me!

Meer info:
sbe-engineering.com

Eén van de grootste Belgische
ingenieursbureaus, met Sinnekloase roots!
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Ic Hou in ons hart
De meest memorabele momenten uit 10 jaar Ic Hou jongeren

Machelen aan de Leie
Tien jaar geleden was Ic Hou aan een moment 
van herbronning toe. Aan de nummers op zich 
was dat niet zozeer te merken, want er werd 
nog steeds kwaliteit geleverd, maar binnen de 
redactie werd het toch steeds moeilijker om het 
tijdschrift gevuld te krijgen. Robert De Geest 
en Jo Hermans waren kort tevoren op veel te 
jonge leeftijd overleden, enkele collega’s gaven 
te kennen dat het moeilijk was om Ic Hou nog 
in te passen in hun schoolopdracht en Kathleen 
Mels en Johan De Smet naderden stilaan de 
pensioenleeftijd. Het werd dus tijd om op zoek 
te gaan naar nieuw bloed, waardoor onder 
andere ikzelf en Stefan De Bock in de redactie 
terechtkwamen.

Om de nieuwelingen helemaal onder te 
dompelen in de wereld van Ic Hou, werd een 
heuse brainstormuitstap naar Machelen aan 
de Leie georganiseerd. Eerst brachten we een 
bezoek aan het museum van Roger Raveel, die 
toen nog in leven was, daarna maakten we een 
wandeling langs het graf van Gerard Reve en ten 
slotte installeerden we ons op een terrasje. Daar 
barstte de brainstorm volledig los en gebaseerd 
op een opmerking van de doorlichting dat ons 
mooie tijdschrift nog mooier zou zijn als het voor 
een stuk gemaakt zou worden door leerlingen, 
werd het idee om een jongerenredactie op te 
richten geboren. Ikzelf had als nieuweling nog 
geen vertrouwde taken, zodat ik mij engageerde 
om de voortrekker te worden van dit volledig 
nieuwe concept samen met Sofie Hennebel en 
Stefan De Bock.

De avond werd afgesloten in een visrestaurant Le 
Grand Bleu. Bij een uitstekende maaltijd genoten 
we na van het behoorlijk ambitieuze plan dat we 
gesmeed hadden...

De Collegeknack
Voor onze eerste editie vonden we een tiental 
geëngageerde redacteurs. Onze keuze voor de 
hoofdredacteur viel op Andreas Van de Vyver 
uit 5 WEWIb, omdat die meteen twee jaar zou 
kunnen dienen in die belangrijke functie. Ons 
eerste nummer bestond uit 14 pagina’s, maar we 
waren lyrisch over wat we voor elkaar gekregen 
hadden.

Stilaan werden onze bijdragen langer, maar 
ze bleven erg ongestructureerd. In het derde 
jaar van onze werking echter, kregen we onder 
leiding van Mirjam Eren de kans om naast twee 
Ic Hou’s ook een eigen versie van Knack te 
maken. Het maken van een derde tijdschrift op 

één schooljaar zorgde hier en daar wel voor een 
beetje spanningen, maar uiteindelijk kwamen 
we gelouterd uit het proces. We mochten ook 
een bezoek brengen aan de Knack-redactie en 
stalen gretig met onze ogen, waardoor we vanaf 
het volgende jaar een pak professioneler konden 
gaan werken.

Eind augustus OLC
Het beste bewijs van die professionalisering 
kwam er in augustus 2015. De nieuwe 
hoofdredacteur, Flore Vavourakis vond het net 
als Thiemen De Smaele, Silke Van Beem en Lisa 
Geleyn geen probleem om op 27 augustus al 
eens een dagje naar school af te zakken voor 
Ic Hou ‘omdat het erg belangrijk was’. Tijdens 
een twee uur durende vergadering in het OLC 
besloten we om voortaan met vaste rubrieken 
te gaan werken die elk door een kernredacteur 
zouden bestuurd worden, zodat correctie 
voortaan eerst door leerlingen zou gebeuren 
vooraleer leerkrachten een tekst onder de loep 
namen, om het eindproduct nog authentieker 
te maken. Daar werden opinie, entertainment, 
sport, literatuur en nog een vijfde rubriek die iets 
met de school te maken had geboren. Die laatste 
zou kort daarna, na een suggestie van Sylvester 
Heerwegh ‘Collegecollage’ gedoopt worden.

Vrije Ruimte
Nog een schooljaar later poogden we alweer 
verder te professionaliseren door onze leerlingen 
werktijd voor Ic Hou te geven binnen het vak Vrije 
Ruimte. Hoofdredacteur Phaedra Demeyer zat op 
dat moment echter in het zesde jaar, waar dat 
vak nog niet aan alle leerlingen gegeven werd. 
Op die manier kwamen we aan iets te weinig 
geïnteresseerden voor een volwaardige ‘cursus’, 
zodat we nog één jaartje op de oude manier 
doorgingen.

Maarten Van Looy

Tien jaar jongerenparticipatie in Ic Hou laat zich niet zomaar vatten in twee bladzijden. Als je weet dat er per editie telkens een 
50-tal leerlingen een bijdrage leveren, dan kom je dus na 20 edities op 1000 leerlingen. Dat cijfer moet weliswaar een beetje 
genuanceerd worden, daar er enkele witte merels zijn die in bijna 10 edities hun werk publiceerden. Niettemin blijft het cijfer 
indrukwekkend. Wellicht hebben de jongste 10 jaar om en bij de 500 leerlingen geschreven, getekend of gefotografeerd voor 
Ic Hou. Een overzicht van wat we in die tijd gedaan hebben, is dus bij voorbaat onvolledig, maar het niet proberen maken, zou 
al die leerlingen pas echt oneer aandoen!

We stalen gretig 
met onze ogen 

op de Knack-redactie
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Onze tweede poging binnen Vrije Ruimte belandde wel in doel. Doordat we 
het jaar ervoor echter een zeer kleine redactie gehad hadden, vonden we 
niemand uit het vijfde jaar bereid om Phaedra op te volgen. Op die manier 
knoopten we gesprekken aan met de piepjonge Maïté Verstraeten. Die was 
eerst behoorlijk terughoudend om de functie aan te nemen wegens vele 
andere engagementen gecombineerd met een totaal gebrek aan ervaring. 
Maïté ontpopte zich echter als één van de meest gedreven leidsters van ons 
magazine. Een toonbeeld van punctualiteit en communicatie dat ook niet te 
beroerd was om eens iets geks te proberen zoals het Collegekwartet.

Vanaf dat moment begon de ‘dynastie van de vijfdejaars’. We hadden immers 
besloten dat iemand in Vrije Ruimte maar één jaar een functie mocht 
uitoefenen. Met Maïté was onze meest ervaren optie al opgebruikt, maar 
gelukkig bleef ze nog een jaartje aan bood om Mara Claes, opnieuw uit het 
vijfde, te steunen. Aangezien de twee al een jaar samengewerkt hadden, 
draaide onze redactie op dat moment soepeler dan ooit tevoren.

De ‘eerste golf’
Opnieuw bleef Mara nog een jaartje aan boord als uittredend hoofdredacteur. 
We werden op dat moment echter geconfronteerd met een probleem 
dat geen van ons ooit verwacht had. Maar liefst drie kandidaten meldden 
zich voor de functie van hoofdredacteur. Na lang overleg viel de keuze op 
Camille Bourgeois.

Intussen was algemeen hoofdredacteur Danny Van Royen met pensioen 
gegaan en had ik van hem de fakkel overgenomen. Onze eerste editie 
zonder Danny had nog wel een paar werkpunten, maar al bij al redden 
we het prima. Net op het moment echter dat we besloten om van drukker 
te veranderen, sloeg ook de coronacrisis toe. Vrije Ruimte werd dat jaar 
noodgedwongen bijna volledig van het curriculum gehaald, maar dat was 
buiten de Ic Hou jongerenredactie gerekend. Camille en ik bleven twee of 
drie keer per maand online vergaderen en zo slaagden we er uiteindelijk 
toch in om een volledig magazine in elkaar te boksen!

Wat misschien ook nog even vermeld dient te worden. In dat jaar verdween 
de naam ‘Ic Hou jongeren’ en werden we terug één groot magazine. Dit 
mag echter niet als een negatief iets gezien worden. Waar de jongeren 
vroeger één stukje van het geheel schreven, werd het volledige tijdschrift 
in de eerste plaats iets van hen en maakten zij voortaan de cover, wat niet 
wegneemt dat enkele oude getrouwe leerkrachten nog steeds zeer pittige 
stukken bleven leveren!

Mountainbiken en schaken
Na een eerste coronajaar kwam er een tweede. Dat hadden we niet echt 
helemaal verwacht, want in het voorjaar hadden we opnieuw een procedure 
uitgeschreven om te solliciteren voor Vrije Ruimte. Heel wat vijfdejaars 
hadden zich ingeschreven voor de voorbereiding op het toelatingsexamen 
geneeskunde, zodat we alweer in het vierde op zoek moesten gaan naar 
een hoofdredacteur. De keuze viel op de bijzonder enthousiaste Violette 
Vandervelden. Uiteindelijk bleek Vrije Ruimte organiseren toch onmogelijk 
en moesten we opnieuw met vrijwilligers aan de slag. Dat bood wel de 
mogelijkheid om Violette twee jaar na elkaar dezelfde functie te laten 
uitoefenen.

In het coronajaar waren er zo goed als geen activiteiten en laat nu net 
altijd ‘Collegecollage’ de best gevulde rubriek van ons hele boekje zijn. 
Dan maar zelf aan de slag! Als een ware Karel Van Wijnendale gingen we 
op zoek naar haalbare activiteiten om ‘ons blaadje te kunnen volschrijven’. 
Van Wijnendale richtte de Ronde Van Vlaanderen op om ‘Sportwereld’ te 
vullen. Wij bedachten onder andere de College Mountainbiketijdrit en het 
schaaktornooi. Op zich allemaal geen wereldschokkende dingen, maar we 
hebben ons geamuseerd bij het bedenken, bij het uitvoeren en nog een 
derde keer bij het erover schrijven. Zo hoop ik dat onze leerlingen Ic Hou en 
onze school nog vele jaren zullen mogen blijven heruitvinden!     #

Vrije Ruimte werd bijna volledig van 
het curriculum gehaald, maar dat was 

buiten de Ic Hou-redactie gerekend!
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Oude bekenden
Een (hernieuwde) kennismaking met de hoofdredacteurs van Ic Hou-jongeren

Verhalen hebben me altijd geboeid. Dat was een van de redenen waarom 
ik in 2012 naar een infomoment ging over een ‘jongerenredactie’ op 
het College. Ic Hou Jongeren werd geboren en ik heb er heerlijk leerrijke 
momenten door beleefd. Het heeft mijn tijd op het College alleen maar 
meer smaak en geur gegeven. 

Een van mijn favoriete momenten uit de Ic Hou Jongerentijd is de zoektocht 
die op poten werd gezet naar het Ic Hou-mannetje. Een playmobilmannetje 
werd omgedoopt tot Ic Hou-mannetje en verstopt ergens op het College. 
Heerlijk hoe het leefde op school. Hoe zou het nu nog zijn met dat ventje?

Vandaag kom ik nog steeds in contact met verhalen. Ik geef Nederlands 
aan anderstaligen in Leuven en dat is iets wat ik met heel mijn hart doe. 
Samen met mijn vriend en een bende planten woon ik op een appartement 
in het prachtige Leuven. Het verlangen om in mijn pen te kruipen is nooit 
weggegaan, noch die liefde voor verhalen. 

Wat vliegt de tijd! Het is ondertussen al twee en een half jaar geleden dat 
meneer Van Looy me aanduidde als hoofdredacteur van Ic Hou jongeren 
voor het schooljaar 2019-2020. Ondertussen heb ik de schoolbanken van 
SJKS ingeruild voor de aula’s van de universiteit in Gent, waar ik in mijn 
eerste jaar geneeskunde zit. Voorlopig nog niet al te veel last van heimwee, 
maar het voelde wel vreemd om nog eens terug te komen op die winterse 
zaterdag in november en iedereen terug te zien. Ic Hou jongeren lijkt zo 
recent, maar ondertussen is het een vaste waarde geworden. Ik heb fijne 
herinneringen overgehouden aan de redactiejaren! 

Het is moeilijk om een favoriet artikel uit te kiezen … We hebben samen heel 
leuke dingen bedacht, maar die moest ik als hoofdredacteur vaak uit handen 
geven aan andere schrijvers. Vorig schooljaar hebben meneer Van Looy en 
ik een mondmaskerwedstrijd georganiseerd onder de leerkrachten. Hoewel 
mijn favoriet, mevrouw Delarbre, toen niet heeft gewonnen, is het toch een 
mooi artikel geworden. Het allerleukste dat in ons jongerenmagazine staat, 
is natuurlijk de spelletjespagina waar we eens de spot kunnen drijven met 
leerkrachten, onze medeleerlingen ‘uitlachen’ met hun examenantwoorden 
of de verveling tegengaan met woordzoekers of doolhoven. Ik ben ervan 
overtuigd dat ‘entertainment’ ook in de komende jaren een geweldige 
rubriek zal blijven. 

Bedankt aan meneer Van Looy en de rest van de redactie voor het 
vertrouwen en de fijne samenwerking de afgelopen jaren. En voor de 
volgende generaties: veel succes, maak er iets moois van! 

Samengesteld door Sofie Hennebel

In november 2021 was het zover, de reünie …. Het was tien jaar geleden! Puur enthousiasme. Een zoektocht. Een groot succes. 
Het begin van zoveel nieuw, onontdekt schrijverstalent, tekentalent, creatief talent. Vandaag in uw IC HOU het leeuwendeel 
van de pagina’s geschreven door leerlingen. Over ons, over hen, over jullie. We lieten de eerste hoofdredacteurs graag 
nog eens aan het woord tijdens de jubileumviering en vroegen hun naar hun favoriete artikel uit de vorige edities van het 
jongerengedeelte. In dit magazine worden weer nieuwe veel kanshebbers voorgeschoteld voor latere jubileumvieringen. 
Keep up the good work and enjoy the previous!

Editie 2 (96) 
pagina 94-95 

Editie 17 (111) 
pagina 60 en cover

Mirjam
Eren

Camille
Bourgeois
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Hallo daar, lieve Collegeganger! Mara hier, oud-leerling en oud-
hoofdredacteur van dit prachtige schoolmagazine. Terwijl ik dit schrijf, 
begint het buiten al veel te vroeg te schemeren en gaan hier en daar de 
kerstlampjes branden. Jullie zitten volop te zwoegen in de examenperiode 
en ik volg mijn theorielessen weer van thuis uit. Gelukkig heb ik op 
donderdag en vrijdag praktijkdagen, waarop ik interviews afneem, video’s 
opneem en monteer en in de radiostudio kruip. Je kan het wel al raden 
ondertussen: ik studeer journalistiek aan de AP Hogeschool in Antwerpen. 
En ik denk dat we wel mogen stellen dat Ic Hou daarvoor de (in)directe 
aanleiding was. Ondertussen zit ik in mijn tweede jaar. Volgend jaar kies ik 
mijn afstudeerrichting (audio, video of tekst) en loop ik een aantal maanden 
stage. Wie weet hoor/zie je me over een paar jaar wel op de radio of televisie...

Maar nu even terug naar de realiteit, we vieren namelijk een jubileumeditie 
van Ic Hou Jongeren. Of moet ik gewoon Ic Hou zeggen? Er is ondertussen 
geen aparte jongereneditie meer, want toen ik hoofdredacteur was (in 2019), 
is de laatste jaargang met aparte covers en colofons van de pers gerold. Het 
afscheid van meneer Van Royen als directeur en jarenlange begeleider van Ic 
Hou — waarvoor dank! — was het ideale moment om het over een andere 
boeg te gooien. Nu is er één magazine met één grote redactie (al hebben de 
leerlingen duidelijk de overhand in Ic Hou). 

Mijn favoriete zelfgeschreven artikel ‘My walking is my dancing’ kies ik 
dan ook uit de laatste Ic Hou Jongeren, met mezelf aan het roer van de 
jongerenredactie. Ik kies het niet per se voor het artikel zelf, maar vooral voor 
de onvergetelijke ervaring erachter die nog steeds een lach op mijn gezicht 
tovert. De zesdejaarschoreografen van Skairo mochten naar Brugge voor een 
dag vol dans en muziek. Door een dubbele boeking met Oxford mochten 
ook enkele vijfdejaarschoreografen mee op schok. Uit een zak werden 
enkele namen getrokken en de mijne zat er gelukkig bij. De groep kreeg een 
privéworkshop van  Femke Gyselinck, artistiek assistente van de beroemde 
choreografe Anne Teresa De Keersmaeker. We wandelden, dansten en 
maakten zelfs onze eigen choreografie. En als kers op de taart mochten we ’s 
avonds gaan kijken naar het optreden van Rosas in het Concertgebouw van 
Brugge op de prachtige tonen van de zes Brandenburgse Concerten van 
Bach. Nogmaals dank aan meneer Caulier voor de gepassioneerde inleiding 
over Bach en iedereen die ervoor zorgde dat wij choreografen zo in de 
watten werden gelegd!

Mijn tijd als hoofdredacteur van de Ic Hou Jongeren is ondertussen al even 
geleden, ik trok de deur van ‘het College’ in 2014 achter mij dicht. Ondertussen 
heb ik succesvol mijn opleiding Geneeskunde aan de Universiteit Gent 
kunnen afronden en ben ik nu in mijn 2de jaar als Huisarts-in-Opleiding aan 
het werken. Momenteel sta ik in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde en in 
april zal ik beginnen te werken in Sinaai, wie weet kom ik wel enkelen van 
jullie tegen in de praktijk (laten we hopen van niet natuurlijk!). 

Ik heb niet echt meer iets verder met literatuur gedaan, maar schrijf als arts 
wel veel medische brieven. Als hoofdredacteur heb ik leren teamwerken 
en vergaderen, dit kwam handig van pas in mijn studententijd waar ik drie 
jaar lang in het Praesidium (het bestuur) van de Vlaamse Geneeskundige 
Kring (Studentenvereniging van de Geneeskunde studenten in Gent) heb 
gezeten. In mijn vrije tijd probeer ik regelmatig te sporten zoals surfen, 
fietsen of boulderen (muurklimmen zonder harnas). 

Ik moet eerlijk toegeven dat ik mij niet veel artikels meer herinner uit de 
eerste edities. Wat ik wel nog weet, is het artikel over Meneer Balthau, 
legendarische leerkracht geschiedenis, in de tweede jaargang. Al vanaf de 
eerste jaren op het SJKS hoorde je veel verhalen en legendes over deze 
befaamde leerkracht. Voor dit interview gingen we eens op bezoek bij 
Mr. Balthau thuis en leerden we meer over zijn hobby’s en huisdieren, we 
publiceerden zelfs een foto van Mr. Balthau in zijn studententijd!

Ic Hou juni 2019 
nr. 108 – My 

walking is my 
dancing p.48

Jongereneditie 4 (98) 
juni 2014 p. 56-57

Mara 
Claes

Andreas 
Van de 
Vyver

>>>
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Beste Collegeleerling

Mijn naam is Phaedra en ik had het voorrecht om hoofdredactrice te zijn 
tijdens het schooljaar 2016 – 2017. Ik studeerde af in Latijn – Wiskunde in 
datzelfde jaar en verdiep mij sindsdien in de Farmaceutische Wetenschappen 
op de Universiteit Gent. Op het einde van dit academiejaar ben ik de eerste 
apotheker in de familie (tot groot genoegen van mijn oma). 

Af en toe vallen de herinneringen over het College bij me binnen, waarbij 
ik vooral met veel plezier aan de laatste editie van Ic Hou in het schooljaar 
2016 – 2017 terugdenk. Dit was de juni-editie, meer bepaald nummer 10 
van de Ic Hou Jongeren. De Collegopolie uit de Entertainmentrubriek, die 
toen ontwikkeld werd door de redactiekern, was mijn favoriete item! Het 
idee ontstond reeds in de creatieve geest van de vorige hoofdredactrice, 
Flore. Wegens tijdsgebrek gedurende haar uitgeefperiode, werd het idee 
pas een schooljaar later uitgewerkt en uitgegeven. Niet enkel vond ik 
het eindresultaat zeer geslaagd, ook was het hele ontwikkelingsproces 
een leuke brainstorm waarbij iedereen zijn steentje bijdroeg. Hoewel het 
eindresultaat eigenlijk een upgrade nodig heeft om gemakkelijk te spelen, 
ben ik toch trots op de samenwerking en de (toen) grappige inside jokes die 
eraan toegevoegd werden. Hierbij gaat mijn dank nogmaals uit naar Emma 
en Elyssa, die een sterk team vormden om deze opdracht uit te werken! 
Het gaat jullie goed, beste leerlingen! Ik wens jullie dat het College jullie de 
juiste normen en kennis aanleert opdat jullie kwaliteit voor de toekomst 
worden. 

Het jubileum van Ic Hou Jongeren viel voor mij in een periode vol 
veranderingen: afstuderen als master in de rechten, gaan samenwonen in 
Leuven, beginnen doctoreren... Afgelopen maanden heb ik met de mensen 
rondom me veel vooruit gekeken. Studievrienden stippelen verschillende 
wegen uit en de weekends barsten van de – conform de maatregelen 
georganiseerde – (co)housewarmings. Je sluit allerhande verzekeringen af 
en leeftijdsgenoten zijn plots vroedvrouw, vertaler, consultant of leerkracht. 
Net wanneer je luidop begint te mijmeren over hoe lang geleden die 
thesisverdediging al lijkt, krijg je een uitnodiging voor 10 (!) jaar Ic Hou 
Jongeren op je dak. Beginnende quarterlifecrisis buiten beschouwing 
gelaten, was het een aangename verrassing. 

Op aanraden van mijn klastitularis, mevrouw Hennebel, en mijn leerkracht 
Nederlands, mevrouw Van den Berghe, sloot ik tien jaar geleden als 
tweedejaartje aan op de eerste infovergadering voor de opstart van een 
jongerenbijdrage in Ic Hou. Ik ben nog altijd heel dankbaar dat ze me daar 
naartoe hebben gestuurd. Zo heb ik immers mijn liefde voor taal verder 
kunnen ontplooien. Al dat schrijf- en redactiewerk heeft me doorheen de 
jaren veel geleerd, maar ik heb er vooral veel plezier aan beleefd.

De laatste Ic Hou waar ik aan mocht meewerken (editie juni 2016), heeft 
me vele uren intens bezig gehouden. Ik ben enorm trots op dat boekje. 
Als ik er nu door blader, is het fijn om te zien hoe veel leerlingen er hun 
creativiteit in hebben kunnen steken. Mijn favoriete Ic Hou artikel komt dan 
ook uit die editie: een duel eendjes vissen tussen leerkrachten, lekker absurd. 
Voor die editie interviewden we echter ook oud-leerkracht klassieke talen, 
meneer Faems. Ook dat was een memorabele ervaring. Nu ik in mijn vrije tijd 
verschillende vakken aan de faculteit Letteren volg, is het leuk om te zien dat 
hij ten tijde van dat interview ook fonologie aan het studeren was. 

Hartelijke collegegroet
Flore 

Ic Hou jongeren 10 
(104) achtercover

Ic Hou 8 (102) 
pagina 75-76
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Mijn favoriete Ic Hou-artikel waaraan ik zelf heb meegewerkt, is wellicht het 
interview met Jago Kosolosky, de toenmalige hoofdredacteur van Knack. 
Ik herinner me nog dat Eloïse Ruysschaert en ik op een woensdagmiddag 
afzakten naar Brussel, om dan daar de ganse namiddag te spenderen met 
Jago: hem interviewen, kijken hoe alles in zijn werk gaat op zo’n redactie, hoe 
een redactieploeg is samengesteld, wat de taakverdeling is, eten en praten 
met de redactieleden zelf... Ik kan me vooral nog herinneren dat ik echt wel 
onder de indruk was toen ik het grote redactiegebouw binnenstapte: een 
opnamestudio om het journaal en interviews op te nemen, grote bureaus 
met vele redacteurs die druk in de weer waren om nog snel hun artikels aan 
te passen en online te posten voor de deadline, communicatiezalen waarin 
werd gevideochat met redacteurs op verplaatsing in bijvoorbeeld de VS... 

Toen wist ik het zeker: hier wil ik later ook terecht komen! Dat denk ik nu, bijna 
vier jaar later, nog steeds. Ik studeer nu Biomedische Wetenschappen aan de 
Universiteit Gent, en ik zit in mijn derde bachelor. Dit is inderdaad niet meteen 
een richting die je zou linken aan een redactie, maar eerder aan een labo 
of ziekenhuis. Toch blijf ik de hoop koesteren om ooit redacteur te worden. 
Jago vertelde ons jaren geleden namelijk dat er op zijn redactie mensen 
zaten die in allerlei verschillende studierichtingen waren afgestudeerd: taal- 
en letterkunde, journalistiek, wetenschappelijkere richtingen … Hij sloot dit 
af met een wijze levensles: ‘Zo zie je maar: je kan altijd via een paar omwegen 
terechtkomen waar je altijd al van hebt gedroomd!’

Met een ietwat naïeve ingesteldheid heb ik in het vierde middelbaar tijdens 
de eerste lockdown mijn ‘sollicitatie’ voor Ic Hou verzonden. Aangezien ik 
graag met taal, maar ook met beeld bezig ben, leek het mij een geschikte 
uitlaatklep voor mijn creatieve stuiptrekkingen. Wat ik niet had verwacht, 
was het grote vertrouwen dat meneer Van Looy aan me schonk om mij, 
helemaal onervaren, aan te nemen als hoofdredacteur. Ik moet dan ook 
de hele jongerenredactie van vorig jaar bedanken die ervoor zorgde dat 
ik kon groeien als hoofdredacteur en van wie ik ook pareltjes heb mogen 
publiceren. Hoe cliché het ook klinkt, het blijft een samenwerkingsverband 
waarbij iedereen van belang is. 

Een favoriet moment uitkiezen vind ik het toch wat moeilijk, vooral omdat 
ik nog volop bezig ben deze herinneringen te maken. Wat ik ontzettend 
leerzaam vond, was wanneer ik naar de drukkerij in Puurs mocht gaan om 
te zien hoe onze Ic Hou tot het boekje dat nu in jullie handen ligt, wordt 
gevormd. Ik zag hoe technisch, maar ook hoe creatief dit proces in elkaar 
zat. In datzelfde opzicht was het interview dat ik vorig jaar afnam van Laura 
Massa ook heel leerzaam.

Het moment dat me echter het meest zal bijblijven, is beslist de 
jubileumviering. Het was een ontzettend fijne avond die me een glimp op de 
toekomst gaf. Hoewel het voor vele oud-hoofdredacteurs een terugblik was 
naar het verleden, verleende het mij een blik buiten de Collegemuren. Wat 
de toekomst voor mij in petto houdt, maar ook voor onze jongerenredactie. 
En na deze avond ben ik ontzettend benieuwd naar wat komen zal. Ik 
heb het volste vertrouwen in mijn huidige redactie, vol getalenteerde en 
hardwerkende leerlingen en ik kan met een gerust hart op het einde van het 
schooljaar de fakkel doorgeven.      #

Ic Hou 12 (106) 
p. 48-51

Ic Hou 18 (112) 
p. 38-39
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Toonbeeld van jongerenengagement: 
tien jaar Ic Hou Jongeren

Xhoana Memçaj (6GWIb ‘21) 

Tien jaar geleden zag Ic Hou Jongeren het levenslicht. Een bescheiden, maar gedreven groepje leerlingen en leerkrachten 
zette in het schooljaar ’12-’13 een nieuw project op poten. Tien jaar later lieten we het ondanks de moeilijke omstandigheden 
niet na om dit ijkpunt te vieren. Op 13 november tekenden alle voormalige hoofdredacteurs present voor een diner met het 
nodige entertainment in de priesterrefer.

De avond werd geopend met een receptie in de Calfac. Een beetje onwennig 
traden de eerste genodigden binnen. Niet alle oud-hoofdredacteurs 
hebben immers met elkaar samengewerkt en bij diegenen bij wie dat wel 
het geval was, was het best wat jaren geleden dat ze elkaar nog in levende 
lijve ontmoet hadden!

Na de openingsspeech van hoofdredacteur Maarten Van Looy, trokken 
we naar de priesterrefter voor het diner. Er stond echter meer op het 
programma dan een hele avond eten en drinken! Voor elke hoofdredacteur 
was er immers een leerkracht die een persoonlijke brief geschreven had als 
aandenken aan een mooie schoolloopbaan, een rijke carrière bij Ic Hou én 
aan deze avond.

Voor het hoofdgerecht kregen we ook een kleine viering voorgeschoteld.  
Camille Bourgeois zorgde voor een muzikale intro en daarna testte Xhoana 
Memçaj hoeveel de aanwezigen nu echt wisten over Ic Hou door middel 
van een Kahootquiz. Camille Bourgeois trok daar aan het langste eind en de 
andere ereplaatsen waren voor Flore Vavourakis en Danny Van Royen. Tot slot 
gaf Xhoana ook nog een presentatie met een overzicht van de geschiedenis 
van Ic Hou-jongeren die u elders in dit nummer terugvindt. 

Tussen het hoofdgerecht en het dessert gingen we nog even op wandel. 
We brachten een bezoekje aan Ic Hou-lokaal K 106 dat pas in het vijfde jaar 
van de redactie ingehuldigd werd. Een aantal gasten zagen daar dus voor de 
eerste keer hun eigen portret. Van daaruit trokken we nog even verder naar 
het volledige Ic Hou archief in de vergaderzaal boven de grote refter. The 
place to be voor wie ooit archiefstukken over de school wil schrijven!
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We sloten de avond af met een kopje koffie en daar werd nog een laatste verrassing 
bovengehaald. Meneer De Bock had ter gelegenheid van de viering een gegraveerde pen 
met Ic Hou-logo laten maken voor alle aanwezigen. Ook voor de komende tien jaar ligt er 
voor elke nieuwe hoofdredacteur alvast zo eentje klaar!

Menu
Sushi / Pompoensoep / Koninginnehapje

***
Schartongrolletjes met prei en witte wijnsaus

***
Varkenshaasje met gemengd slaatje en kroketten

***
Moelleux au chocolat met een bolletje vanille-ijs

***
Koffie
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Zaterdagavond 13 november Renaat Philips

Iets voor zessen
De Stationsstraat ligt er verlaten bij. Kooplustigen zijn er niet meer. 
Verdreven door het duister, gutsende regen en een verdomde pandemie. 
Ongezelligheid troef. Koud. Nat. Kraag omhoog. Waar is mijn paraplu?

18u stipt
De parking is leeg op een paar eenzame fietsen en auto’s na. De regen 
steekt nog een tandje bij en valt nu met bakken uit de lucht. Aanfloepende 
halogeenspots toveren druppels om tot verlichte, natte strepen.

Vanaf 18u 
De Calfac baadt in een zee van licht. Collega’s Maarten en Sam zijn er al. 
Zij toverden al zelfbereide hapjes uit hun mouw en lieten ongetwijfeld 
de keuken van een van de eega’s als een slagveld achter. Ook Danny Van 
Royen – voormalig hoofdredacteur en pedagogisch directeur – is een 
vroege vogel. Langzaamaan sijpelen ook de leerkrachten redacteurs en 
onze ‘we zetten ze in de kijker’ jongerenhoofdredacteurs binnen. 
Wat volgt is een afwisselend en zeer gesmaakt avondvullend programma 
met mooie speeches, woorden van dank, lekkere hapjes en drank, een 
prima diner, fotosessies (dank, Ilse), een quiz op Ic Hou-niveau (dikke 
merci, Xhoana), zang op hoog niveau (bravo, Camille), een rondleiding 
langs Ic Houhoekjes op school … Maar vooral – zeker vooral – gezellige, 

aangename babbels met jonge mensen die de voorbije 10 jaar de Ic 
Hou-kar trokken. Ondertussen zitten zij alweer in een andere fase van 
hun leven, maar nog steeds is duidelijk waarom ook toen deze boeiende, 
geëngageerde mensen met veel plezier tijd en passie in ons schoolblad 
staken. 
Bedankt ook Mevr. Torsy om binnen te springen en in naam van de 
directie je waardering uit te spreken. Stefan de Bock, die mee aan de wieg 
van de jongerenredactie stond en mee verantwoordelijk was voor de 
organisatie, ligt immers helaas met 40° koorts in bed.
Terwijl ik toch nog even aan het bedanken ben: merci jongedames om 
ons een hele avond op professionele wijze van spijs en drank te voorzien 
en dit onder de deskundige coaching van Mevr. Roggeman!

Ergens in de buurt van 11 uur
Wat een gezellige, warme avond was dat! Bedankt, Maarten, voor het 
initiatief en de organisatie, en bedankt, oud-leerlingen en leerlingen, om 
vroeger, nu en later, jullie schouders te zetten onder Ic Hou!
In de Stationsstraat zorgt de vroege kersverlichting voor warmte en sfeer. 
Gezellig. De regen is al lang verdwenen en de maan piept tussen de 
wolken. Mooi.      #
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Beste collega’s, oud-collega’s, leerlingen, 

oud-leerlingen

Uit de aanspreking blijkt meteen dat hier 

vandaag een bont gezelschap verzameld is. 

Toch is er iets wat ons allemaal verbindt en dat 

is de liefde voor onze school en meer specifiek 

voor haar schoolmagazine, Ic Hou. Reeds in 1955 

werd ons geliefde tijdschrift boven de doopvont 

gehouden, maar pas tien jaar geleden startte de 

actieve participatie van de leerlingen. Wij willen 

dit ijkpunt vandaag dan ook dik in de verf zetten!

Er is in het verleden al menig woord gevloeid 

over de naam ‘Ic Hou’. Er wordt op het secretariaat 

nog altijd gelachen met de herinnering aan de 

dag dat een nobele onbekende binnenstapte 

en beweerde dat hij 1500 ‘Issues’ moest komen 

leveren, waarna de man in kwestie wandelen 

werd gestuurd. Minder verkwikkend is echter 

dat de naam Ic Hou al een paar keer in twijfel 

getrokken werd wegens ‘niet sexy genoeg’. Ik 

beken, ik heb zelf korte tijd in die waan verkeerd. 

Nu – jullie weten ongetwijfeld allemaal al lang 

dat wielrennen de ultieme metafoor is voor het 

leven – het College zonder de naam ‘Ic Hou’, dat 

zou toch een beetje zijn als Parijs-Roubaix zonder 

de Trouée d’ Arenberg, een anachronisme waar 

ook al veel kritische woorden over gevloeid zijn.

Na tien jaar in de redactie, vooral tien jaar van 

bijzonder intense samenwerking met leerlingen, 

ben ik de mening toegedaan dat ‘Ic Hou’ in 

vele opzichten een lichtend baken is. Wat wij 

redactieleden afgeleverd hebben, was niet altijd 

perfect, maar we hebben ons wel met hart en ziel 

gewijd aan het vastleggen van de geschiedenis, 

we hebben geprobeerd om de mening van 

onze leerlingen te laten klinken, we hebben 

geprobeerd om onze leerlingen te entertainen en 

we hebben met bewonderend oog geprobeerd 

om talentvolle schrijvers, sporters en kunstenaars 

in de kijker te zetten.

Ik meen te mogen zeggen dat ik samen met 

eenieder die hier aanwezig is toch getracht heb 

om die perfectie te bereiken, getracht heb om 

de uitdaging aan te gaan om het best mogelijke 

magazine af te leveren zonder daarbij de noden 

van de school of haar individuele leerlingen over 

het hoofd te zien. Geef nu toe. Een blad waar zo 

veel mensen samenwerken en samengewerkt 

hebben met diezelfde instelling, kan eigenlijk 

niet anders dan de naam ‘Ic Hou’ dragen.

Natuurlijk krijgen we straks de kans om bij 

een hapje en een drankje nog enkele mooie 

herinneringen op te halen, maar ik wil toch 

dit moment aangrijpen om iedereen die hier 

aanwezig is ook een keer officieel vanuit de 

grond van mijn hart te bedanken voor alle werk 

dat hij of zij voor Ic Hou en voor onze school 

geleverd heeft. Een oprechte dankjewel! Vandaag 

is echter een ijkpunt, geen eindpunt. Ik hoop dus 

ook dat er nog vele lange jaren zullen volgen 

waarin leerlingen en collega’s in jullie voetsporen 

zullen willen treden. Misschien komt er nog wel 

een moment waarop ze bij een van jullie te rade 

willen gaan. Het zou fantastisch zijn als jullie deur 

dan nog steeds open zou staan.

Tot slot wil ik de hoop uitdrukken dat we hier 

binnen 10 jaar opnieuw samen zullen mogen 

zitten aangevuld met tien extra hoofdredacteurs 

en nog enkele nieuwe leerkrachten. Dan zullen we 

immers niet alleen 20 jaar jongerenparticipatie, 

maar ook 75 jaar Ic Hou in zijn algemeenheid 

vieren. Laat ons zo meteen aan tafel gaan, het 

glas heffen, mijmeren over wat goed was en 

dromen van wat nog komen gaat!      #

Het College zonder de 
naam ‘Ic Hou’, dat zou 
toch een beetje zijn als 

Parijs-Roubaix zonder de 
Trouée d’ Arenberg

Een springlevend anachronisme
Openingsspeech van de jubileumviering

Maarten Van Looy
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Teamwork op zijn allerbest: Ava Brys Mettepenningen (1Mb), Arnaud Damme (6WEWIa2), Steven De Beleyr 
(secretariaat én leerkracht Nederlands) en Vik Noens (lagere school) winnen samen de Olympische sprint op de MTB-challenge!


