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Voorwoord
Het schooljaar loopt alweer ten einde. Ik denk bij die gelegenheid aan de woorden van Bernard Jadoul 
in onze vorige editie “alweer wat normaler dan het vorige jaar”. Het was deze lente duidelijk dat de 
Collegebevolking iets in te halen had: massa’s nieuws, veel redacteurs, maar weinig tijd om te schrijven 
door communiefeesten, eindreizen, dansvoorstellingen … En toch haalden we bijna 100 medewerkers 
aan deze editie!

Het ontbreekt ons momenteel niet aan kansen om engagementen aan te gaan. Zoals in het artikel 
over onze oud-leerling Peter Van Kemseke ter sprake komt, is dat op onze school altijd een streefdoel 
geweest voor leerlingen, naast het op zichzelf reeds ambitieuze studiewerk. Het kost in de wereld van 
vandaag geen moeite om uitdagingen te vinden, het is vooral een zaak geworden om te bepalen wélke 
engagementen het zullen worden. Daarbij misschien toch een kanttekening. Haal het onderste uit de 
kan, grijp de kansen die zich op je pad aandienen, want de wereld heeft het nodig. Probeer niettemin 
toch een vleugje hoofse mate in het achterhoofd te houden bij de selectie. Eens de keuze gemaakt, 
moet je immers wel helemaal voor gaan. Met half werk is niemand gebaat!

Zoals ik al zei, we hadden geen tekort aan stukken die geschreven dienden te worden. Als klap op de 
vuurpijl kijk ik daarbij vooral naar de College Bake Off van Maya en Lies, een idee waar onze redactie 
reeds drie jaar mee rondliep. Ook de frituurrecensies van Mathias Buelens en Simon Werkers beloven 
een smakelijk stuk te worden!

In verband met de mijlpalen in de Collegegeschiedenis berichten we natuurlijk over het pensioen van 
Isabelle Snoeck. Ook de digisprong wordt wellicht ‘a giant leap for mankind’! Tot slot zou ik alle leer-
lingen op het hart willen drukken om zeker het artikel van Jille Strybol een keer ter hand te nemen. 
Misschien betekent dat wel de grootste omwenteling in jullie schoolcarrière … 

Veel leesplezier!
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Exegi monumentum aere perennius
Isabelle Snoeck gaat met pensioen

Karen Wymeersch,
tekening Clarisse Beeckman 1 Lb

Wie de Latijnse letterkunde een beetje genegen is, weet wat bovenstaand citaat van Horatius wil zeggen: “Ik heb een monument 
opgericht dat duurzamer is dan brons.” Wie Isabelle Snoeck een beetje kent, weet dat deze quote meer dan op wie ook van 
toepassing is op de alma mater van de Klassieke Talen op SJKS: van Latijn in het eerste jaar tot Latijn in het zesde jaar, antieke 
cultuur, Griekse cultuur, vakverantwoordelijke, vaste waarde als klassenleraar in het eerste jaar, steevaste begeleider bij de 
eindreizen, leerkracht remediëring eerste graad... Noem maar op: er is weinig dat Isabelle binnen haar vakgebied en binnen 
haar functie als leerkracht niet heeft verwezenlijkt tijdens haar loopbaan! Het is dan ook een hele eer voor mij om dit interview 
van haar te kunnen afnemen.

In principio... 1

Laat ons beginnen bij het begin: hoe ben je op 
het College terechtgekomen? 
#I Ik ben hier op 1 november 1984 gestart, samen 
met Nicole De Cnyf, die helaas in 2013 overleden 
is, en met Marc Smet, die ook op pensioen is 
gegaan dit schooljaar. Er was toendertijd de regel 
dat op 1 november grotere klassen nog gesplitst 
konden worden, waardoor ik part-time aan de 
slag kon als leerkracht Latijn in het vierde jaar en 
antieke cultuur in het zesde jaar. 

Moest je in het begin je mannentje staan of 
viel dit mee? 
#I Dat viel echt goed mee! De eerste jaren op 
het College waren fantastische jaren, ik heb 
me hier altijd thuis gevoeld. Er was een enorm 
warme sfeer. Ik kreeg ook tips om met moeilijkere 
situaties om te gaan. Vooral de leerlingen aan wie 
ik dat eerste jaar antieke cultuur gaf, konden het 
me in het begin knap lastig maken. Voor de rest 
had ik er geen enkele moeite mee dat de klassen 
nog uitsluitend door jongens bevolkt waren. 

Wat is je nog bijgebleven van je eerste 
schooljaar? 
#I De reeksvergaderingen vond ik erg fijn. Ook na 
oudercontacten bleven we vaak lang “hangen”, 
soms tot 4 uur ’s nachts! Ik heb in mijn beginjaren 
ook enorm veel steun ondervonden van de 
meer gevestigde waarden op het College, zoals 
Baldewijn Priem en Laurent De Poorter. Wat me 
ook zal bijblijven, zijn de lange middagpauzes. 
Er waren toen veel minder nevenactiviteiten. 
Naast lesgeven lag de nadruk vooral op lessen 
voorbereiden en verbeterwerk. 

Per aspera ad astra: 
Via moeilijkheden naar de top
Wat beschouw je als hoogtepunten, wat als 
dieptepunten? 
#I Van 1993 tot 1997 waren de moeilijkste jaren 
uit mijn carrière. Die periode woonde ik in 
Nederland, waar ik mijn vak, mijn collega’s en 
de leerlingen enorm miste. Na de brand op het 
College (1994) waren er minder leerlingen en dus 
ook minder lesuren. Toen ik terug als leerkracht 
klassieke talen aan de slag wou op het College, 
werd ik gereaffecteerd en kon ik pas in 2002 weer 
starten op deze school. 

Ook de lockdown en de maanden 
afstandsonderwijs waren de levende hel voor mij. 
Ik was voortdurend aan het werk met het maken 

van filmpjes en het verbeteren van taken. Ik miste 
de interactie met de leerlingen en het contact 
met mijn collega’s. Ik zat uren naar mijn computer 
te staren... Vreselijk! 
Hoogtepunten waren er vast en zeker ook, zoals 
de vriendschapsdagen in juni. De uitstap naar 
Watou met de eerstes was ook telkens le-gen-da-
risch leuk! Die eindreizen... dat is toch zeker een 
hoogtepunt! De erkentelijkheid en dankbaarheid 
van de leerlingen ervaren, collega’s beter leren 
kennen, aanvoelen dat je met vele collega’s op 
dezelfde golflengte zit: dat zijn ongetwijfeld de 
leukste momenten. 

Hoe ben je bij de eindreizen betrokken 
geraakt? 
#I Ik werd eerst meegevraagd op eindreis naar 
Griekenland. Later begon ik deel uit te maken 

1   In den beginne … (openingswoorden van Genesis) >>>
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van de vaste ploeg van de Italië-reis. Bekende woorden zijn “We zijn over de 
Alpen”. Vanaf dan mocht er naar hartelust worden geventileerd. Het waren 
zalige momenten, maar soms was het toch ook tandenbijten. Als het regent 
op het Forum Romanum, bijvoorbeeld. 

Latinum non facit medicum sed ornat: 
Het Latijn maakt de arts niet, maar siert hem. 
Welke klassieke auteur lees je liefst? 
#I De Annales van Tacitus zijn mijn favoriet! Die vind ik inhoudelijk het leukst: 
de smeuïge anekdotes over de moord op Britannicus (de zoon van keizer 
Claudius die door Nero werd vermoord), de intriges aan het keizerlijk hof te 
Rome. Vergilius behaalt een verdienstelijke tweede plaats voor mij, al heb ik 
niet zo vaak lesgegeven in het vijfde jaar.  

Wat is je favoriete Latijnse citaat? 
#I Tja, ‘carpe diem’ ga ik nu niet zeggen natuurlijk! Labore et constantia : Door 
inspanning en standvastigheid. Dit was tevens de lijfspreuk van Christoffel 
Plantijn. Eigenlijk heb ik eerder een favoriet bouwwerk dan een favoriet 
citaat. Het Pantheon, dat slaat voor mij alles! Elke keer dat ik daar ben, word 
ik overweldigd door het technisch vernuft van het gebouw. Het is een bijna 
magische plek. Wist je dat op 21 april ‘s middags de zon zo door de koepel 
schijnt, dat het licht het toegangsportaal volledig centreert? Om precies 12 
uur, het moment dat de keizer de drempel van de tempel overstak en naar 
binnen schreed, bevond zijn hele lichaam zich volledig in het licht. Dat moet 
enorm indrukwekkend geweest zijn!

Ab imo pectore: Uit de grond van het hart 
Welke grappige of pittige anekdote zal je altijd bijblijven? 
#I Er zijn twee anekdotes die het vermelden waard zijn. Ooit hebben we 
op eindreis tachtig euro bijeen gevloekt. We hadden met de collega’s 
een weddenschap, dat we niet mochten vloeken. Elke keer dat er een 
vloekwoord viel, kwam er 1 euro in de pot terecht. Grote hilariteit! Zelfs onze 
Italiaanse buschauffeur lachte op de duur mee. De tachtig euro werd goed 
besteed aan een lekker wijntje. Ik moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen 
dat het bedrag vooral aan de mannelijke collega’s te danken was. 

Een tweede verhaal is dat we als begeleiders van de eindreis in het Vaticaan 
ontvangen werden door een ambassadeur van de Heilige Stoel. Dat was 
een hoge eer voor ons, natuurlijk. We kregen een glas champagne, terwijl 
de ambassadeur een kort woordje tot ons zou richten. Meer dan een uur 
duurde dat! De bubbels waren al uit de champagne toen we eindelijk aan 
ons glas mochten nippen. 

Welke collega zal je altijd bijblijven? 
#I Al van in het begin had ik een zeer goede samenwerking en een fijne band 
met Myriam Van Goethem. We werkten erg nauw samen, iedere komma 
stond bij wijze van spreken juist. Ook andere vakcollega’s, zoals Wilfried Van 
Wambeke, waren steeds erg behulpzaam. 

Wat brengt de toekomst voor jou? 
#I Ik wil vooral reizen. Maar dan ergens anders naartoe dan naar Italië. Berlijn, 
Madrid, kortere trips. Er zijn nog zoveel mooie plaatsen in Europa die ik nog 
niet gezien heb en waar ik graag enige tijd wil spenderen. Ik wil ook meer tijd 
uittrekken voor mijn twee kleinkinderen. 

Verder wil ik het woord “moeten” niet horen het eerste jaar! Ik ga me ook eerst 
eens goed bezinnen over wat ik nog wil doen. Misschien Italiaans leren, of 
Sanskriet... In elk geval wil ik wel nog enkele intellectuele uitdagingen. 
Ik ga ook tijd nemen om alle boeken te lezen waarvan ik ooit tegen de 
leerlingen gezegd heb: “Ik heb een boek over... maar ik heb het nog niet 
gelezen. Dat is voor als ik op pensioen ben.”

Wat ik aan het einde van dit interview toch ook nog even wil zeggen, is dat 
ik blij ben dat mijn drie kinderen Latijn gevolgd hebben. Mijn zoon Thibault, 
die ingenieur geworden is, zegt nog steeds dat hij de lessen Latijn op het 
College mist.    #

Isabelle, hartelijk dank voor dit interview en voor de fijne samenwerking al die jaren. Laat ons een euro in de pot steken 
voor elke keer dat het woord “moeten” valt ten huize Snoeck, en met dat geld een heerlijk glaasje wijn gaan drinken!  
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Cis Vermandel, een muzikale duizendpoot
Renaat Philips

De voorbije jaren en maanden kwamen we Cis Vermandel met de regelmaat van de klok tegen op onze school. Niet verwonderlijk 
natuurlijk aangezien hij oud-leerling is en ook actief was als stagiair tijdens zijn lerarenopleiding. Minder evident is echter dat 
hij de laatste tijd ook prominent aanwezig was in de media. Dat vraagt naar een boeiend gesprek met een – zo blijkt al snel – 
figuurlijke duizendpoot.

Dé Collegetijd
Ik heb mijn hele middelbare carrière op SJKS 
gespendeerd, waar ik Humane Wetenschappen 
heb gevolgd. Ik heb hier altijd graag op school 
vertoefd. Vooral de Humane Wetenschappen-
periode zal ik nooit vergeten. Het internationaal 
project met Engeland in het zesde jaar 
bijvoorbeeld, is iets waar ik maandelijks aan 
terugdenk. Mijn passage op SJKS heeft me een 
basis gegeven die ik op vele vlakken in het leven 
meedraag en heeft me met een serieuze bagage 
aan kennis, normen en waarden op pad gestuurd. 

Nog meer school
Na zes interessante jaren besloot ik opnieuw het 
onderwijs in te stappen, maar dan als leerkracht. 
Na wat wikken en wegen, koos ik er voor de 
opleiding Frans en Engels te volgen. Het klinkt 
als een cliché, maar ik doe ze allebei echt even 
graag. Het Frans heeft z’n charmes omdat niet 
iedereen het spreekt en omdat je er in Brussel 
harten mee kunt veroveren. Engels heeft dan 
weer z’n academische schoonheid en voordelen 
als je internationale relaties wil aangaan of om 
in vol ornaat te supporteren voor mijn favoriete 
voetbalploeg, Manchester City. 
Net zoals bij muziek, moet je als leerkracht 
mensen inspireren en activeren. In hoeverre dat 
gelukt is, vraag je best aan de leerlingen, maar het 
heeft alleszins een hele grote impact gehad op 
mijn mentale en creatieve ontwikkeling. 

De ontluikende liefde voor 
theater en muziek
Alles begon bij de theaterlessen die ik sinds 
2010 volgde bij Jeugdtheater Ondersteboven. 
Die vormden mij als persoon en als ‘artiest’ en ze 
leerden mij hoe om te gaan met een podium en 
met een publiek. 
De passie voor muziek is begonnen op mijn 
12 jaar. Ik kreeg toen een opnameprogramma 
als verjaardagscadeau en sindsdien ben ik niet 

meer gestopt. Eerst maakte ik muziek in de stijl 
van Gorki, met veel gitaar en singer-songwriter-
invloeden. Na een paar jaar, in mijn rebellerende 
fase, begon de passie te verschuiven naar het 
hiphop-genre en dit vooral omdat ik eigenlijk 
niet echt naar hiphop mocht luisteren... Het 
bevatte immers teveel ‘expliciete teksten’, maar 
dat omzeilde ik door op mijn Walkman geheime 
afspeellijstjes te maken. Later liet ik dat stiekeme 
achterwege en begon ik zélf hiphopnummers te 
schrijven. Eerst in het Engels – nu ben ik niet meer 
zo trots op die nummers – maar ik voelde dat dit 
niet goed ‘werkte’. Toen ik begon te rappen in het 
Nederlands, kreeg ik plots veel meer ademruimte 
en meer groeikansen. 

Dan kwam er de Humo’s Rock 
Rally… 
Een kans waar ik in het begin van het jaar niet 
van had durven dromen. Geselecteerd worden 
voor de preselecties in Antwerpen was al een 
overwinning op zich en ik ging dat optreden ook 
in zonder enige verwachting. 
Wonder boven wonder werd ik geselecteerd 
voor de halve finales in TRIX. Na een geslaagde 

passage durfde ik pas écht te dromen van een 
finaleplek, zeker omdat ik de laatste hiphop/rap 
artiest was in de line-up. 
De Rock Rally heeft me doen inzien dat muziek 
niet draait om genres, maar om het mengen 
ervan. Ik denk dat mijn sterkte doorheen 
dit traject is geweest om elementen van 
verschillende genres te nemen en die samen op 
één nummer te zetten. 
De Ancienne Belgique, was misschien wel 
het zotste onderdeel van heel dit avontuur. 
Een wereldberoemd podium, waar zovelen 
legendarische artiesten al een passage maakten, 
zou plots ook mij ontvangen… Ik heb alles op 
alles gezet. Dat resulteerde helaas niet in een 
podiumplaats, maar wel in een ervaring en een 
kans die ik nooit zal vergeten en die mij misschien 
naar het volgende level kan brengen.

Ide Snake
‘Ide’ is een woordspeling gebaseerd op Jedi van 
de ‘Star Wars’ saga. In 2015 kwam na zovele jaren 
een nieuw deel van de saga uit en dat vonden 
wij zalig. Diezelfde periode zat ik ook in de fase 
waarin ik iets nieuws wou doen met muziek en 
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besloot ‘Star Wars’ in de naam te verwerken. Het 
gevolg ‘Snake’ komt van de Chinese horoscoop, 
waar voor elk individu geboren in 2001, het 
sterrenbeeld een slang is. Ik vond dat persoonlijk 
een hele fijne en persoonlijke manier om al mijn 
vrienden (die allemaal leeftijdsgenoten zijn) te 
betrekken in mijn artiestennaam. 

Rap en hiphop, één pot nat?
Uhhhhh, het is toch nog iets anders. Rap is de 
invulling, het tekstuele, terwijl hiphop de muziek 
omvat. Het is alsof de twee in een onafscheidelijke 
relatie zitten, maar toch nog elk hun eigen leven 
hebben. Er zijn talloze hiphopliedjes die geen 
rap bevatten. Kijk maar naar Billie Eilish, die in 
vele tracks hiphopbeats gebruikt en toch in het 
vakje van pop belandt. Mensen hebben hiphop 
zo genormaliseerd dat het een actief onderdeel 
uitmaakt van de mainstream radiomuziek. Rap 
daarentegen wordt soms nog gemarginaliseerd, 
wat vreemd is… 

En nu?

Verder studeren. Dat ik naar Brussel wil, is een 
vaststaand feit, maar ik twijfel op dit moment 
tussen de radio- of sound design-opleiding aan 
het RITCS. Ik wil graag mijn studies combineren 
met mijn muziekpassie. Vele vrienden die ook 
bezig zijn met muziek, studeren of wonen in 
Brussel, wat de verleiding groot maakt… Wat 
de muziek betreft zie ik wel wat er op mijn pad 
komt: ik kijk niet meer achterom. Ik ga mij niet 
haasten om een ‘carrière’ op poten te zetten; ik 
wil vooral genieten en mezelf de kans geven om 
te groeien en ontwikkelen. Uiteraard zal ik geen 
kansen uit de weg gaan! Die zal ik grijpen met 
beide handen. Het ultieme scenario is artiest 
kunnen zijn én lesgeven, liefst aan anderstalige 
nieuwkomers. 

Het laatste woord
De zomer brengt veel leuke dingen! Houd zeker 
mijn socials in de gaten, stream mijn muziek 
en… beste leerlingen, doe jullie best op school. 
Probeer door het bos de bomen te zien alsook de 
zonnestralen. Ze zijn er… Geniet ervan!

Mooie zonnige woorden als afsluiter! Nog 
heel veel succes met alles wat je doet, Cis! 
Ik heb zo’n vermoeden dat we van jou nog 
gaan HOREN…    #

De goede dood
Liefdevolle mijmeringen over leraars klassieke talen 
in de jaren 90

Inge Callewaert

Op 10 juni 2021 verspreidt directeur Bernard Jadoul een enigszins bijzonder 
artikel onder de leerkrachten van het secundair. Het artikel – vers van de pers – 
draagt de titel 'Een Grieks vers in Broechem en Bazel. De ‘goede dood’ volgens twee 
epitafen uit de 17de eeuw' en werd gepubliceerd in het tijdschrift Hermeneus, 
het huisorgaan van het Nederlands Klassiek Verbond, het oudste en grootste 
populairwetenschappelijke tijdschrift voor antieke cultuur in het Nederlandse 
taalgebied. 

Καλως θανών πάλιν φύει. Een goede dood 
gestorven, leef je opnieuw. Dit opvallend Grieks 
vers op het grafmonument van een edelman uit 
het Antwerpse Broechem trok de aandacht van 
Bart Janssens (GL 1992). Samen met zijn kompaan 
Andreas Pronay startte hij een speurtocht naar de 
herkomst en de betekenis ervan. Die zoektocht 
bracht hen van het barokke Antwerpen naar 
Bazel in Zwitserland en zijn gereformeerde 
geleerden. Onderweg bleken Latijn en Grieks 
letterlijk overal voor het oprapen. 

Interesse Ic Hou 
Vanwaar die interesse voor een epitaaf in het 
Grieks, een dode taal op een graftombe? Meer 
nog: vanwaar die interesse van IC HOU voor dit 
artikel? Het antwoord bespeuren we in de kleine 
lettertjes helemaal op het einde van het artikel:
Deze bijdrage is opgedragen aan de herinnering 
van Werner Stuyven (1941-2010) en Bernard Hellin 
(1943-2011), leraars Grieks en Latijn aan het Sint-
Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas (België): sit eis 
terra levis, ή μνήμη αίωνία.

Met het Latijnse citaat “sit eis terra levis” (moge 
de aarde niet zwaar drukken op hun graf ) 
enerzijds en het Griekse citaat “ή μνήμη αίωνία” 
(de herinnering is eeuwig) anderzijds, steekt Bart 
Janssens, oud-leerling van SJKS, zijn waardering 
voor beide oud-leraars van onze school niet 
onder stoelen of banken. Integendeel, het 
is zonneklaar: dit eerbetoon onthult een 
diephartelijke appreciatie voor zijn leerkrachten, 
nl. Bernard Hellin, leraar Latijn in het eerste jaar 
en  Werner Stuyven, leraar Grieks in zowat alle 
volgende jaren. 

Beide iconische leerkrachten klassieke talen 
hebben, net als andere zeer gewaardeerde 
(bijna) oud-collega’s zoals o.a. Erik Bielen, Chris 

Boel, Isabelle Snoeck, Esther Scharpé, Wilfried 
Van Wambeke en Yves Faems, jarenlang jonge 
knapen Grieks en Latijn bijgebracht. Bij velen 
van hun oud-leerlingen zinderden de Griekse 
en Latijnse zinnen lang na. Sommigen van hen 
waren dermate begeesterd dat ze zelfs hun 
verdere opleiding wijdden aan deze klassieke 
talen en zich ontpopten tot volleerde classici. 
Hoewel ook zij een pedagogisch diploma 
verwierven en net als hun geliefde leerkrachten 
enkele jaren voor de klas stonden, verdienen zij 
vandaag hun brood niet meer met lesgeven. 
Bart Janssens, auteur van voornoemd artikel, 
is uitgever bij Brepols. Joost Van den Branden 
verblijdt jong en oud met figurentheater Tieret. 
Bruno Vanden Broecke, tenslotte, u wellicht 
bekend als acteur aan de KVS en in meerdere 
Vlaamse films en televisieprogramma’s, brengt 
magnifieke monologen en verbluffende verhalen 
aan wie het horen en zien wil. 

Enkele getuigen 
Wat maakte deze leerkrachten Latijn en Grieks zo 
bijzonder? Hoe inspireerden zij hun pupillen van 
1992? Aan Werner en Bernard zaliger kunnen we 
het helaas niet meer vragen. Zelf afgestudeerd 
in dito jaar en richting, maar dan wel in de 
toenmalige vrouwelijke tegenhanger van het 
College, de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie, zocht 
ik – 30 jaar later – een antwoord bij Bart, Joost 
en Bruno, leeftijdsgenoten en jeugdvrienden 
uit de Grieks-Latijnse 1992. Een welluidend 
wellezend mailtje volstond om de heren te 
enthousiasmeren. Luttele weken later kwam 
ons gezelschap tezamen om tussen pot en 
pint, amusant, plezant, te kletsen. Gemoedelijk 
praatten we, over wel en wee, romantiek en 
cliché, maar bovenal over onderwijs, Hellin, de 
Stuyven … 
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Ah! Le temps retrouvé. Gun 
jezelf een blik in de trukendoos 
van de hier gelauwerde leraars 
uit de jaren ‘90.
Met hart… 
Volgens deze mannen belichaamde Werner bijna 
letterlijk heel de Griekse cultuur. Hij ademde 
als het ware Grieks. In Griekenland had hij zijn 
hart verloren. Tot spijt van wie het benijdt, in 
casu de geïnterviewden, nam Werner jaarlijks 
niet de jongens van het College, maar wel de 
meisjes van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie 
mee op reis doorheen al het fraais van de 
Hellenistische Oudheid. Het was tijdens één van 
die eindejaarsreizen dat ook ik in 1992 het geluk 
had Werner te leren kennen. De man sprak niet 
alleen Grieks, hij zag er ook uit als een Griek. 
Hij was bij wijze van spreken vergroeid met 
de Griekse grond, taal en cultuur. In zijn lessen 
of gidsbeurten aldaar had hij dan ook geen 
zin om die dingen los te koppelen van elkaar. 
Griekenland was zijn biotoop, Grieks zijn passie, 
zijn “zijn”. 

… en ziel
Lesgeven gaat over begeesteren: men blaast 
letterlijk de geest van een taal, een vak in bij zijn 
discipelen. Lesgeven is een organisch gegeven 
wars van regels en richtlijnen. Lesgeven, dat 
bezit je. Je bereikt het niet met een analytische 
benadering van onderwijs waar men in vakken 
uit de lerarenopleiding als “Geschiedenis van 
de pedagogie” en “Didactiek” de kunst van het 
onderrichten ontrafelt.  
Om het met de woorden van wijlen Laurent 
De Poorter, oud-geschiedenisleraar van SJKS te 
zeggen: Geen pedagoochelaar die Werner uit zijn 
lood kon slaan, geen psycholeugenaar die hem 
van zijn stuk kon brengen. 
Het was met Werner Stuyven een beetje zoals 
met de leraar Keating uit de film Dead Poets 
Society. Daarin daagt Keating, in tegenstelling 
tot de rest van de docenten, zijn leerlingen uit 
om vrijdenkers te worden en zich niet de mening 
van hun docenten of ouders te laten opleggen. 
Dat is net waar vandaag het schoentje knelt. 
Leerkrachten zitten in een keurslijf omdat ze 
constant geëvalueerd kunnen worden. Het 
strikte kader van de eindtermen belemmert hen 
om zich te ontplooien. Met het oog op kwaliteit 
voor de toekomst zouden de mensen die de 
onderwijskwaliteit bewaken eigenlijk zelf heel 
erg goede leerkrachten moeten zijn en weten 
waarover ze spreken. 

Geestige ernst, ernstige geest
Net als Keating in zijn tijd en de jongens van Dead 
Poets Society, vormde de klasgroep uit 1992 een 
soort clubje waarvoor ze een krantje oprichtten 
en waarin ze muziek maakten en plezier hadden. 
De aanzet daartoe werd gegeven in de lessen 
van Werner, waar de meest uiteenlopende 
onderwerpen ter sprake kwamen. Zijn pupillen 
maakten er een sport van: “Geen regel, geen 
zin, geen vers mag hij geven deze les!” Wedden? 
IJverig hielden ze in een soort schrijfgesprek bij 
welke onderwerpen de revue passeerden. Als 
ze dan uiteindelijk bij, pakweg KV-Mechelen-
Standard 3-0 belandden, probeerden ze te 
reconstrueren hoe de les zich tot dat punt had 
kunnen meanderen. Noem het levenslessen. Ach 
wat! Ze hielden Werner graag aan de praat en 
Werner, die praatte al te graag. Doch als puntje bij 
paaltje kwam, zag hij op het leseinde in ijltempo 
nog 20 verzen. Doeme toch!

Laten excelleren zonder te 
excluderen
“We zijn trots op jullie! Kijk wat deze jongeren 
kunnen en weten!” Een school die trots is op 
haar leerlingen, geeft hen zelfvertrouwen en zin 
om te leren, te excelleren. Elke leerling, uit welke 
richting ook, heeft talent en verdient de trots van 
zijn ouders, leerkrachten en school. Helaas was 
dat in de tijd van toen soms anders. De Grieks-
Latijnse werd op handen gedragen, kwam eerst, 
vóór- en in weerwil van alle anderen. 

De tijd van ons colloquium verstreek snel. Te 
snel. Ofschoon we verre van uitgepraat waren, 
noopten onze drukke agenda’s ons tot vertrek. 
Toch spookte één vraag nog in mijn hoofd. 

Καλως θανων… 
Wanneer kan je stellen dat je een goede dood 
gestorven bent? 
De reactie op deze vraag laat niet op zich 
wachten: “Potverdorie! Het was juist zo plezant. 
Weg sfeer!”
Na een lachsalvo volgt prompt een ernstig 
antwoord: Als acteur bied je mensen een verhaal 
aan. Eens het verhaal ten einde, wordt het decor 
afgebroken, loopt de zaal leeg, zijn de mensen 
weg. In dat opzicht is toneel de perfecte metafoor 
voor het leven. Je doet iets en op het einde van 
de dag is het weg. 
Maar een acteur stopt niet aan de leeftijd van zijn 
pensioen. Hij speelt toneel zolang hij kan. 
Elkeen weet dat niet alle vragen een antwoord 
vereisen. Laat mij daarom eindigen met een vraag: 
Zou diezelfde redenering, mutatis mutandis, niet 
kunnen gelden voor de goede leraar?

… πάλιν φύει.
Een goede dood gestorven, leef je opnieuw. Na 
dit interview krijgt dit vers ineens zoveel meer 
betekenis. Werner en Bernard, en met hen zovele 
andere gepassioneerde leerkrachten, blijven zelfs 
postuum inspireren en begeesteren. 

Of wat het belang is van de goede leraar.    #

Werner  (man met snor) op het huwelijk van Chris Boel.
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Verder bouwen aan de toekomst
Stefan De Bock

In het IC Hou-nummer van juni 2021 lichtten we al een eerste tipje van de sluier: er zit een nieuwbouw aan te komen. Op de 
achterzijde stond de simulatiefoto, de render, van ons toekomstige poortgebouw. Nu gaan we een stapje verder met uitleg 
over de gebouwen en meer beeldmateriaal. 

Op de plaats waar zich nu onze ingang 
Stationsstraat bevindt – de smalle doorgang 
met de stevige garagepoort – komt een bredere 
entree. Dat is mogelijk door de aankoop van 
het aanpalende pand in 2020, naast de huidige 
kapperszaak, waar we momenteel een etalage 
benutten om onze school extra in de kijker te 
zetten. Dit gebouwtje en de achterliggende 
Collegeboerderij (het gebouw zonder 
verdieping) gaan tegen de vlakte en in de plaats 
komen, achtereenvolgens vanaf de straatkant:

- Een draaipoort met daarnaast een 
deuringang. Op die manier hoeft de ‘grote’ 
poort niet steeds open te gaan wanneer er 
nog een voetganger / fietser moet passeren. 

- Een doorgang met plaats voor groen.
- Een poortgebouw met een secretariaat(je) 

op het gelijkvloers en telkens een klaslokaal 
op de twee verdiepingen.

Je zult dus nog steeds even moeten stappen 
vooraleer je de eigenlijke schoolcampus betreedt. 
Gelukkig maar, we willen je dat extatische gevoel 
niet ontzeggen. En die beleving wordt er alleen 
maar beter op, nu je écht door ‘de grote poort’ 
binnenkomt, onder een nieuw poortgebouw 
door. 

Als de bouwwerken afgerond zijn, zal je voortaan 
aan je rechterzijde een nieuw gebouw met twee 
verdiepingen terugvinden op de plaats van de 
huidige fietsenstalling, houten loods, vijver en 
biologische tuin. 

Kom je met de fiets het schoolterrein op, dan 
kan je onmiddellijk naar rechts een hellend vlak 
opdraaien, tegen de scheidingsmuur met de 
buren, waar nu de houten loods staat, dat je 
naar de dakparking voor fietsers brengt. In de 
kelder van het nieuwe gebouw vindt je stalen 
ros voortaan ook z’n plaats. Het totaal aantal 
fietsplaatsen aan deze zijde van de campus 
wordt opgetrokken!

Aan je linkerzijde zie je op de render dat de 
voormalige boerderij verdwenen is. In de 
plaats komt er een tweelagig gebouw met één 
klaslokaal op elke verdieping. 

Typisch aan nieuwbouw is het benutten van 
elke m² ruimte. Om de binnenruimtes zo groot 
mogelijk te houden, zijn bijvoorbeeld twee 
van de drie trappen aan de buitenzijde. Ook 
verschillende verbindingsplatformen bevinden 
zich ‘buiten’: je bereikt bijvoorbeeld het hoogste 
klaslokaal van het poortgebouw via een 

loopbrug; dat zie je nog net bovenaan de tweede 
render. 

Op het achterste stukje van ons grasveld, aan 
de kant van de Stationsstraat, komt een nieuwe 
polyvalente ruimte. De rest van het grasveld zal 
omgetoverd worden in een ontmoetingsplaats, 
een stukje nieuwe speelplaats met veel passage. 

Aan de binnenzijde
In 2018 verkreeg de school subsidies om nieuwe 
plaatsen te creëren. Let wel, de totale kostprijs 
wordt voor 50 procent door eigen middelen 
gedragen, dus het vergt een grote inspanning 
van de school om 312 extra zitjes te creëren. In 
2021 hakte het schoolbestuur de knoop door 
om nog extra te investeren; door middel van 
een nieuwe subsidieronde kunnen op termijn 
extra klaslokalen aan de poort Stationsstraat 
en de voormalige boerderij gerealiseerd 
worden. Deze subsidies en het bijbouwen van 
schoolgebouwen in heel Sint-Niklaas moeten het 
huidige capaciteitsprobleem opvangen.  

Die subsidies komen dus met een duidelijk 
omschreven hoofddoel: er moet fysiek extra 
plaats komen; de lescapaciteit van de school moet 
omhoog. Dat betekent dus dat er klaslokalen 
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moeten komen. Aan de Stationsstraat komen er, 
als je goed geteld hebt, vier klaslokalen bij. De 
nieuwbouw aan het grasveld telt drie lokalen 
op het gelijksvloers, op de eerste verdieping 
is er plaats voor zes lokalen (vier lokalen in het 
hoofdgebouw, twee lokalen in het verlengde van 
de polyvalente zaal) en op de hoogste bouwlaag 
vind je nog eens vier lokalen terug. Tel je alles 
samen, dan weet je dat we onze leerlingen 
in 17 bijkomende klaslokalen willen kunnen 
huisvesten. Enkele van deze lokalen kunnen we 
bovendien ook ontdubbelen door verschuifbare 
tussenmuren, waardoor er de mogelijkheid 
ontstaat in grotere lokalen te werken, met grotere 
groepen, meerdere klassen, enz.

“Wat steekt er dan nog allemaal in dat 
grote gebouw?” hoor ik je vragen. Naast 
fietsenstallingen voorzien we op het gelijkvloers 
ook een werkruimte voor onze werkmannen, die 
een groot deel van hun vroegere opslagruimtes 
en ateliers zien verdwijnen (zie vorig Ic Hou-
nummer). Op het gelijkvloers komt er een groot 
sanitair blok. Daarnaast steekt er in het grootste 
gebouw ook andermaal een trappenhal; je leest 
het goed: we moeten maar liefst drie trappen 
plaatsen om aan de normen te voorzien. Ik 
herinner me nog dat de architecten bij een 
eerste kennismaking een naslagwerk ter grootte 
van een telefoonboek bij zich hadden met alle 
voorschriften omtrent trappen; architecten-in-
spe, u weze gewaarschuwd. Ja, er is zowel in 
het grote gebouw als in het portaalgebouw ook 
een lift voorzien, maar wij gaan uiteraard voor de 
sportieve route, niet?

Energiezuinig 
Nieuwbouw betekent per definitie ook 
energiezuinig en duurzaam bouwen. Los van 
enige politieke motivering kiezen we dan ook 
om dit gebouw niet met gas maar met een 
warmtepomp te verwarmen. Dikke isolatie 
en een performant ventilatiesysteem moeten 
ervoor zorgen dat die warmte ook in onze 
gebouwen blijft en dat er in de zomer geen 
tropische temperaturen ontstaan. Die balans 
tussen de koude in de winter versus de hitte in 
de zomer buitenhouden vormt ook bij andere 
vernieuwingen op de campus een uitdaging.

Door de verplichtingen omtrent het aantal 
klaslokalen, sanitair, trappen, ventilatie, 
lichtinval enz. en onze noden (polyvalente 
ruimte, fietsenstallingen, werkruimte) kregen 
onze architecten niet veel speling. Eén muur 
verplaatsen zet het hele plan op zijn kop. Zij 
probeerden zoveel mogelijk ruimte te creëren. 
Daarnaast was het ook de bedoeling om alles in 
het geheel te passen. Je merkt duidelijk dat alle 
nieuwe gebouwen qua uitzicht sterk aanleunen 
bij de Feestzaal, maar anderzijds ook bij onze 
‘oude’ gebouwen. Een andere esthetische 
afweging is de bouwhoogte, die afgesteld is op 
het B-gebouw zodat je één geheel en dus ook 
rust krijgt. 

En nu?
De stedenbouwkundige vergunningen werden 
goedgekeurd eind augustus 2021. Op basis 
hiervan werkten de architect en de studiebureaus 
alles uit. Enige vertraging werd opgelopen 
door het virus dat bepaalde bureaus geregeld 
mankracht kostte. Op het einde van de maand 
worden de plannen ingediend bij AgioN, het 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 
dat de subsidies toekent en de bouwdossiers 
opvolgt. Als AgioN alles goedkeurt, kunnen 
we het geheel aanbesteden en binnen enkele 
maanden (in het najaar) de werken opstarten 
en, mits enige stabiliteit in de bouwsector de 
komende jaren, het project klaar hebben tegen 
september 2024. Intussen zien we ook de prijzen 
van de bouwmaterialen steeds verder de hoogte 
in gaan en hopen we op een snelle stabilisatie 
van de markten.

In elk geval zal – na het paperassenwerk – de 
volgende fase er eentje van afbraak zijn. Je moet 
eerst ruimte maken om iets nieuws te kunnen 
opbouwen. Dat betekent dat we volgend school 
enerzijds een werkzone zullen zien ontstaan 
waar er funderingen worden gegraven en 
anderzijds een werfzone met materiaal, opslag, 
enz. op de fietsenstalling naast het B-gebouw. 
Tijdens de schooluren zullen leerlingen zich 
zonder problemen en veilig  kunnen verplaatsen. 
De fietsenstallingen verhuizen tijdelijk naar de 
parking – die verdwijnt – en de stille speelplaats.

Duim je samen met ons mee dat de rust in 
internationale wateren spoedig kan terugkeren? 
Wordt vervolgd!    #

We duimen voor 
enige stabiliteit 

in de bouwsector

IC HOU JUNI 2022  7



ICHOU #  AAN ZET!

De digisprong en cybersecurity:
een interview met Jen Kegels Tekst Sam Witte, 

Tekening Hannelore Nuytinck 5 EMT

Onze school is een behoorlijk grote organisatie, en het is soms gemakkelijk om 
te vergeten hoeveel mensen voor en achter de schermen hard werken om ervoor 
te zorgen dat onze geoliede machine zonder (veel) piepen en kraken door blijft 
stomen. Om die reden willen we in deze Ic Hou een paar van onze te vaak vergeten 
helden in de schijnwerpers zetten. In een moderne school is ICT, bijvoorbeeld, 
onmisbaar en er zijn op dit moment op dat gebied grote veranderingen op til. 
Onze ICT’ers houden het personeel daarover geregeld op de hoogte met een IT-
nieuwsbrief. Om de interessante dingen die daarin staan ook eens met ons Ic Hou 
publiek te delen, besloten we af te spreken met een van onze IT’ers. We spraken 
met Jen Kegels over de digisprong en over cybersecurity, twee onderwerpen die 
op dit moment met enige regelmaat het gesprek van de dag zijn op het SJKS.

We ontmoeten Jen in de priesterrefter, alwaar 
we onder het genot van een tas koffie -of in 
het geval van yours truly: chocomelk- ons 
vraaggesprek beginnen. 

Dag Jen. Ik zal gelijk met de deur in huis 
vallen. Mijn interview gaat grotendeels over 
de digisprong en om ervoor te zorgen dat 
iedereen die het artikel leest zeker mee is: wat 
is dat nu precies?
#J Die term betekent eigenlijk dat de manier 
waarop we op school met computers omgaan 
ingrijpend gaat veranderen. Op dit moment 
bezit de school computers in ieder lokaal en 
verspreid over een aantal gespecialiseerde 
computerlokalen en het OLC. Dat betekent dat 
als een leerkracht een les wil geven waarin de 
leerlingen zelf aan de slag gaan met ICT tools, 
de les moet doorgaan in één van die lokalen. 
We merken dat de capaciteit van dat systeem 
beperkt is; de lokalen zijn vaak al lang van tevoren 
gereserveerd, omdat computers geïntegreerd 
worden in steeds meer lessen. 

De digisprong betekent dat we overschakelen van 
dit systeem naar een situatie waarin leerlingen en 
leerkrachten een persoonlijke laptop hebben. 
Dat heeft een aantal interessante voordelen.  Zo 
neemt de digisprong de capaciteitsproblemen 
van ons ICT-systeem weg en sluit het nieuwe 
systeem beter aan bij de rol die online tools 
vervullen in de lessen. Zo’n persoonlijke laptop 
maakt het veel gemakkelijker voor leerlingen 
om bijvoorbeeld in de klas samen te werken 
aan een project en gaat ook garanderen dat 
iedere leerling toegang heeft tot een geschikt 
platform om thuis digitaal schoolwerk mee te 

kunnen maken. Ook voor de leerkrachten werkt 
de verandering tijdbesparend: zij hoeven niet 
meer ieder lesuur in een ander lokaal opnieuw in 
te loggen in het systeem en hoeven alleen nog 
te werken met één vertrouwde tool, in plaats van 
soms zeven verschillende computers per dag.

We kunnen deze weg inslaan omdat er op dit 
moment een ruime, eenmalige subsidieregeling 
bestaat, waardoor we een goede deal konden 
sluiten. Volgend schooljaar starten de eerste vier 
jaren van het secundair met hun eigen laptop 
en we voorzien ook voor iedere leerkracht een 
toestel.

Dat klinkt als een hele grote verandering. 
Gaat de school daar op 1 september klaar 
voor zijn?
#J Wel, dat vereist inderdaad een grote upgrade 
van onze infrastructuur. We zijn er op dit moment 
al voor aan het zorgen dat de school er na de 
vakantie klaar voor is. We zetten bijvoorbeeld 
in op werken in de cloud, omdat de vaste 
computers verdwijnen. Verder moeten er overal 
de juiste kabels komen en moet ieder lokaal er 
klaar voor zijn om al die laptops stabiel toegang 
tot het internet te geven. Het is dus veel werk, 
maar we hebben er alle vertrouwen in dat alles 
op punt zal staan voor volgend schooljaar.

Alles? Betekent dat dat we ook al die laptops 
tegelijk kunnen opladen in ieder lokaal?
#J Nee, we gaan ervanuit dat niet iedere laptop 
iedere dag op school opgeladen zal moeten 
worden. We hebben gekozen voor een model 
dat een lange accuduur heeft, zeker met de 
relatief lichte programma’s die we op school 

vaak gebruiken. Daarnaast is het ook niet de 
bedoeling dat de laptop in iedere les gebruikt 
wordt, dat zou ook niet goed zijn voor onze 
leerlingen. In principe kan de laptop dus een hele 
schooldag mee en kunnen de leerlingen hun 
toestel thuis opladen. Voor de leerkrachten wordt 
een oplaadstation voorzien in het klaslokaal, 
omdat zij soms wel zeven lesuren hun laptop 
nodig hebben.

Dat klinkt goed. Zijn er bepaalde 
bezorgdheden die jullie regelmatig horen van 
leerkrachten of andere betrokkenen?
#J Leerkrachten maken zich soms zorgen over 
de betekenis van de digisprong voor hun eigen 
lessen. Een laptop schept verwachtingen, dus 
vragen sommige leerkrachten zich af of het een 
verplichting wordt om online tools te gebruiken 
in de les. We moedigen iedereen graag aan om 
te experimenteren met digitale mogelijkheden 
en we ondersteunen iedereen graag zo goed 
mogelijk, maar het is absoluut niet de bedoeling 
dat een leerkracht zijn hele lespraktijk omgooit 
om de laptops te accommoderen. We streven 
naar een gulden middenweg: ICT-tools inzetten 
wanneer het een meerwaarde betekent voor het 
lesgebeuren.
Dat is wel een geruststelling. Dit is een 
behoorlijk ambitieus plan, zeg. Heb je er 
eigenlijk zin in om op deze manier te gaan 
werken?
#J Ik heb er best veel zin in, ja. Het is voor ons 
een nieuwe uitdaging, maar vooral spannend en 
interessant om na te denken over hoe we alles in 
goede banen kunnen leiden.
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Gelukkig. Ik denk dat ik voor de hele school 
spreek als ik zeg dat ik erg benieuwd ben hoe 
anders de eerste lesdag er volgend schooljaar 
uit zal zien. 

Zouden we het ook nog even kunnen hebben 
over cybersecurity? Dat is namelijk ook 
een fascinerend onderwerp dat in jullie 
nieuwsbrief voor personeelsleden regelmatig 
terugkeert. 
#J Zeker, daar steken we ook veel tijd en energie 
in. We voeren eigenlijk een constante strijd om 
ons netwerk veilig te houden en ervoor te zorgen 
dat er geen inbreuken zijn in het systeem. 

Strijd? Dat klinkt bijna als soldaten aan de 
frontlinie.
#J Het is een constante wapenwedloop: de 
virussen en malware worden geavanceerder, dus 
we moeten ons netwerk beter beschermen, dat 
maakt het voor hackers moeilijker, dus verzinnen 
die weer nieuwe methodes om in te breken en 
op die manier blijven we steeds bezig.

Waar moeten we dan bang voor zijn?
#J Het meest vervelende op dit moment is een 
aanval met ransomware. Dat betekent dat er een 
geïnfecteerd document of een malafide link naar 
iemand verstuurd wordt, dat die persoon die 
opent en dat er op dat moment een programma 
gedownload wordt dat de gebruiker eigenlijk 
de toegang tot zijn bestanden ontneemt. Je 
krijgt die pas terug nadat je een bedrag in 
bitcoins hebt overgemaakt aan de hackers. Wat 
zo’n aanval extra vervelend maakt voor een 
organisatie zoals het SJKS, is dat zo’n virus alle 
computers binnen een netwerk besmet als het 
eenmaal binnengedrongen is. Het zou dus het 
hele ICT-systeem kunnen uitschakelen.

Dat zou dus eigenlijk de hele school 
platleggen? Hoe beschermen jullie ons 
daartegen? 
#J Eigenlijk doen we dat op twee manieren. 
Voorkomen is beter dan genezen, dus we zetten 
eerst en vooral in op preventie. We proberen 
iedereen er bewust van te maken dat het niet 
handig is om op links in e-mails van afzenders 
die je niet kent te klikken, we zorgen ervoor dat 
het duidelijk is wanneer een e-mail van buiten 
onze school komt, zodat het moeilijker wordt om 
onze organisatie na te doen en verdachte e-mails 
komen eerst terecht in een soort quarantainebak, 
totdat we zeker weten dat ze niet bedoeld zijn 
om ons in de problemen te brengen.

Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit en 
omdat scams steeds geloofwaardiger worden, 
werken we ook aan onze mogelijkheden om 
problemen te herstellen als er zo’n aanval zou 
komen. Omdat iedere besmette computer 
gereset moet worden, is het heel belangrijk dat er 
back-ups zijn van zoveel mogelijk data. Dat doen 
we op school echt heel goed, zodat er in het 
allerslechtste geval niet of nauwelijks materiaal 
permanent verloren gaat.

Is er al eens zo’n aanval geweest op school?
#J In het internaat is er een keer een 
ransomwareaanval geweest. Het was toen een 
hele dag werk om alles weer op te lossen, maar 
dat is gelukkig wel gelukt. Het virus kwam toen 
binnen via een besmette nepfactuur.

Het is dus echt opletten geblazen. Kan het 
ook gebeuren dat er een computer buiten 
het schoolnetwerk besmet raakt en dan 
computers op school besmet?
#J Dat kan, bijvoorbeeld als je een USB-stick in 
de besmette computer steekt en daarna ook op 
school gebruikt.

Ah ja, USB-sticks. Jullie zijn daar geen grote 
fans van hé?
#J Nee, we zouden eigenlijk willen dat die 
zo weinig mogelijk gebruikt worden. Ze zijn 
onveilig omdat ze virussen kunnen verspreiden, 
maar ze blijven ook vaak rondslingeren omdat 
ze gemakkelijk vergeten worden. Dat is heel 
vervelend voor de eigenaar, zeker als er ingevulde 

examens op staan die dan dus door eender wie 
toevallig die stick vindt, bekeken kunnen worden.

Gebeurt dat vaak?
#J Zonder overdrijven: tientallen keren per jaar. 
(op dit moment realiseert uw schrijver zich met 
gepaste schaamte ook al eens -of een paar keer- een 
USB-stick te zijn kwijtgespeeld.)

Het zijn trouwens ook niet altijd de meest 
stabiele gegevensdragers. Het kan gebeuren 
dat een USB-stick crasht, en omdat veel mensen 
geen back-ups van hun gegevens hebben, ben je 
ze dan permanent kwijt. Niet zo handig. 

De moraal van het verhaal is dus: schakel over 
naar de cloud.
#J Inderdaad, dat is veiliger en dan heb je 
automatisch een back-up van al je materiaal.

Dat knoop ik alvast in mijn oren. Bedankt 
voor het interview. We zijn jullie erg dankbaar 
voor jullie harde werk en we zijn benieuwd 
hoe de sprong verloopt.
#J Nadat ik afscheid heb genomen van Jen, 
begeef ik me onverwijld naar de leraarskamer, 
om in een ijzingwekkend tempo bestanden 
over te hevelen van een USB-stick naar de cloud. 
Even ben ik bang voor een eventuele catastrofale 
besmetting die vanaf mijn stick het hele netwerk 
zou besmetten, maar het lijkt erop dat we goed 
wegkomen: een ransomwareaanval blijft uit. Net 
als mijn USB-stick vanaf nu, overigens.    #
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Sisyfus op het College
Een rondleiding door het archief voor gevorderde beginners

Vincent De Meyer

Een school, voor velen de verzinnebeelding van 
de Tartaros, het meest onaangename deel van 
de onderwereld, een onderwereld waar elke 
seconde vellen vol geduldig papier worden 
volgeschreven, soms enkel ter meerdere eer en 
glorie van de Hades of Persephone van dienst.
Niet alleen de leerlingen, maar evengoed de 
heren en dames vooraan de klas produceren een 
heleboel ‘documenten’. Om nog maar te zwijgen 
over de directie, het secretariaat, en de logistieke 
en technische ondersteuningsdiensten. Wat 
gebeurt er nu eigenlijk met die schier oneindige 
stroom aan drukwerk die zo een school 
produceert nadat alles is gewikt en gewogen, 
gefeedbackt, gefeedforward, gefeedupward, 
nagelezen, afgevinkt en uitgeplozen? 

Van sommige documenten wordt verwacht 
dat de leerlingen ze bewaren, sommige 
worden door de school tijdelijk in bewaring 
genomen, nog anderen verdwijnen vroeg of 
laat in de prullenmand. Er is echter ook een 
hele hoop papier die door kenners en niet-
kenners bestempeld wordt als ‘van grote 
historische waarde voor het nageslacht’. Dit soort 
documenten komt bij ons op school terecht in 
mijn eigen persoonlijke Tartaros, het archief.

Versta me niet verkeerd. Ik kan als historicus 
een geïnventariseerd archief zeker naar waarde 
schatten. En mijn voorgangers hebben wel 
degelijk een titanenwerk verricht met de selectie 
en inventarisatie van de archieven van Sint-Jozef, 
Sint-Rochus, het Klein-Seminarie en het Sint-
Jozef-Klein-Seminarie. Werk dat van onschatbare 
waarde is gebleken bij de viering van 200 jaar 
college in 2008. Het is aan Eric Balthau en Dirk De 
Waele te danken dat er überhaupt een archief is. 
Eric Balthau, Tom De Paepe en Koen Verstraeten 
hebben er in enkele jaren tijd voor gezorgd dat 
een hoop papieren in kartonnen dozen, opgetast 
in de hoek van een donker kamertje werd 
geïnventariseerd en opgeborgen in de daartoe 
bestemde zuurvrije dozen. Het College heeft 
dankzij deze heren een voorbeeldarchief van 
enkele tientallen lopende meters. 

Wat is dan eigenlijk mijn probleem? Wel, er 
bestaat zoiets als een statisch archief, maar ook 
zoiets als een dynamisch archief. Van de eerste 

soort ben ik grote fan. Dit soort archieven 
groeit niet meer aan, is afgesloten en prefect te 
inventariseren. Een droom voor een historicus 
om in aan de slag te gaan. De tweede soort groeit 
helaas aan a rato van het productievermogen van 
de dienstdoende archiefmakers in onze school en 
dat gaat best snel. Waarschijnlijk is dat een kolfje 
naar de hand van elke goed opgeleide archivaris, 
maar daar wringt het schoentje een beetje. Ik ben 
geen archivaris, slechts een sterfelijke historicus. 
Mocht Sisyphos dezelfde inzichten hebben 
gehad, hij had waarschijnlijk nooit met die steen 
moeten sjouwen, maar soit, we dwalen af.

Hoe ben ik dan in dat archief terecht gekomen? Na 
de pensionering, detachering en heroriëntering 
van de voornoemde godenzonen heeft Hermes 
me bij de lurven gegrepen en naar het archief 
gesleept. Dit gebeurde niet geheel tegen mijn, zin 
moet ik eerlijkheidshalve bekennen aangezien ik 
het een eer vond om in de voetsporen te mogen 
treden van mijn notoire voorgangers … tot ik de 
deur opendeed. 

Besparingen, veranderende schoolopdrachten 
en de pensionering van 2 directieleden alsook 
de verhuis van de ZEH-superior naar een rust- en 
verzorgingstehuis … hadden ervoor gezorgd 
dat in een mum van tijd het bureautje naast het 
eigenlijke archief weer volstond met tientallen 
dozen ‘papier met een grote historische waarde 
voor het nageslacht.’ Ook in de archiefgang 
was er plotsklaps een hele hoop boekhouding 

‘verschenen’.  Het SJKS-archief bleek wel heel 
dynamisch.

Samen met de steun van enkele 
archiefgeïnteresseerde en geëngageerde 
collega’s proberen we de steen terug de berg 
op te krijgen. Hoewel ik hier misschien aan 
moet toevoegen dat we onze sisyfusarbeid 
meer benaderen zoals Camus en minder zoals 
de klassieke Grieken. In zijn essay ‘De mythe 
van Sisyfus’ uit 1942, laat Camus ‘de absurde 
mens’ inzien in dat de wereld irrationeel is en 
uiteindelijk geen zin heeft, maar dat hij hier niet 
aan mag toegeven en moet proberen zijn eigen 
zingeving te scheppen.

Elk van ons, of het nu gaat over meneer De 
Beleyr, die zich ontfermt over het examenarchief, 
of over mevrouw Vancauwenberghe, die zich 
bezighoudt met het fotoarchief, of meneer 
Van Looy, de ‘broedergardiaan’ van het ICHOU-
archief of de dames Roggeman en hun 
personeelsdossiers of mevrouw De Mulder en de 
boekhouding of … Elk klein radertje dat in die 
grote archiefmachine van het College doende is, 
doet dat in de volle wetenschap dat er morgen 
meer van hetzelfde is, maar dat wat we doen 
nodig en zinvol werk is, want ooit zal iemand 
die documenten raadplegen. Is het niet de 
doorlichting, voorheen gekend als de inspectie, 
dan is het wel de verificateur of iemand die voor 
de dienst pensioenen zijn dienstanciënniteit 
moet kunnen aantonen, een thesisstudent die 
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wil schrijven over Anton van Wilderode of een 
kleinkind dat graag wat meer te weten komt over 
de schooltijd van zijn of haar grootvader. Laat dit 
een antwoord zijn op waarom we doen wat we 
doen.

Grosso modo kunnen we vier soorten archief 
onderscheiden op basis van ‘de waarde’.
Ten eerste hebben we wat heet ‘de administratieve 
waarde’; zonder de bewaarde documenten vallen 
werkzaamheden in duigen. Vooral in bedrijven 
of bij de overheid is dit van belang. Ten tweede 
kunnen bepaalde archiefstukken een juridische 
waarde hebben; de documenten bewijzen iets.  
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verkoopakte.
Er is ook zoiets als de cultureel-historische 
waarde; archieven helpen het brede publiek 
kennis te maken met de geschiedenis van en 
de evoluties binnen een vereniging, instelling of 
gemeenschap. En als laatste kunnen we spreken 
over stukken met een emotionele waarde; 
bewaarde liefdesbrieven of een geboortekaartje.

Wij hebben bij ons op het SJKS eigenlijk alle 
soorten voornoemde archieven en dat maakt 
het er niet makkelijker op. Zoals u hierboven hebt 
kunnen lezen, verdelen we de taken een beetje 
en dat maakt ieders steen toch weer wat lichter. 
Dat ‘lichte’ werk is echter zeer relatief en niet 
ongevaarlijk. Niet zo lang geleden stond de heer 
Van Looy, zo een twee meter boven de grond, op 
een instabiele ladder te balanceren met een doos 
van om en bij de 10 kilo in de éne hand, waarbij 
de andere klauwend in het ijle op zoek ging naar 
enige houvast. Niet alleen de steen, maar de hele 
Sysifus had naar beneden kunnen donderen. Dit 
om maar te stellen dokwerkers geen mietjes zijn, 
maar wannabe-archivarissen ook niet.

Gelukkig is niet alles archief. Ah nee? Nee! 
Publicaties zijn geen archief en horen thuis in een 
bibliotheek. Bv. boeken, tijdschriften, kranten, 
nieuwsbrieven tenzij jezelf de archiefmaker 

bent natuurlijk. Objecten kunnen wel bij een 
archief horen, maar worden apart bewaard. De 
moeilijkheid daar is om een verwijzing naar het 
object op te nemen in de inventaris van het 
archief. Sommige documentatie omvat stukken 
die niet voortvloeien uit de activiteiten van de 
instelling en hoeven als dusdanig niet bewaard te 
worden. Ook sommige collecties horen niet echt 
thuis in een archief.  Een collectie is een geheel 
van documenten dat met een welbepaald doel 
door een persoon of instelling is verzameld. De 
documenten vloeien niet voort uit de activiteiten 
of taak van de archiefvormer. Collecties moeten 
als documentaire eenheid herkenbaar blijven. 
Zij dragen doorgaans een thematische naam en 
niet de naam van de archiefvormer. Bijvoorbeeld 
een collectie bidprentjes. Maar, maar, maar … 
wij zijn geen professionele archiefinstelling en 
dus worden de regels hier niet zo rigoureus 
gevolgd. Een beetje atypisch voor een College 
kan en mag iedereen hier een mening hebben 
over wat ‘een grote historische waarde voor het 
nageslacht’ juist inhoudt en dus komt er heel veel 
terecht op het rekje ‘te archiveren’ wat er eigenlijk 
niet thuishoort. En als historici hebben we het 
toch nog altijd iets moeilijker om van ons hart 
een steen te maken en dingen gewoon weg te 
gooien. ‘Die steen moet de doos in en het rek op’. 

Het is echter niet allemaal kommer en kwel. De 
overheid voorziet voor sommige archieven in 
touwen en zelfs heuse bulldozers om die steen 
de berg op te krijgen. In archiefmiddens zijn dat 
de selectie- en vernietigingslijsten. Helaas zijn die 
eigenlijk alleen van toepassing om archieven met 
een administratieve en juridische waarde. En laat 
dat nu juist de archieven zijn waar ik me het minst 
mee onledig houd.

Er bestaan gelukkig ook voor archieven die 
permanent bewaard worden vanwege de 
cultureel-historische waarde enkele richtlijnen, 
want de kosten om archieven op te slaan zijn 
hoog en overbodige informatie maakt het geheel 
nodeloos onoverzichtelijk. Selectie is dus nodig. 
Je mag er echter niet te licht over gaan, want 
selectie is onomkeerbaar. Zoals ‘De mens’ het 
zingt in het nummer ‘Bijna’; “Weg is weg dat komt 
niet meer terug”. 

Al het voorgaande vormt maar een eerste stap 
naar omhoog. We hebben nog de opslag en het 
toegankelijk maken van het archief als volgende 
stappen in het werk van zeer lange adem dat 
Sysifus moet volbrengen. Het historisch archief 
vormt echter als het ware het ‘geheugen’ van 
onze school. We dragen er dus het best goed 
zorg voor!    #

1   Den Teuling, A.J.M. (2003), Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, ’s-Gravenhage, Stichting Archiefpublicaties, begrip nummer 8 
2   Archiefpunt, archieftermen, 2019, https://archiefpunt.be/node/260, geraadpleegd op 22/4/2022

“Een archiefstuk is een document, dat 
ongeacht zijn vorm, naar zijn aard be-
stemd is om te berusten onder de per-
soon, groep personen of organisatie die 
het heeft ontvangen of opgemaakt uit 
hoofde van zijn of haar activiteiten, zijn 
of haar taken of ter handhaving van zijn 
of haar rechten.“1

Principes voor archivering2

De archiefvormer
Archief wordt gevormd door een archiefvormer. 
 
Het herkomstbeginsel
Een archief wordt dus gevormd door een 
archiefvormer en een archiefstuk hoort enkel thuis 
in het archief waarvoor het bestemd is. Dit noemen 
we het herkomstbeginsel. Een brief van Stanley aan 
koningin Victoria hoort thuis in het archief van 
koningin Victoria - en niet in dat van Stanley - omdat 
zij die brief ontving. Gaat het om een kladversie van 
die brief, die Stanley zelf bijhield, dan hoort die wel 
thuis in het Stanleyarchief.

Het structuurbeginsel
De archiefvormer brengt, soms onbewust, structuur 
aan in al de archiefstukken die hij creëert of 
ontvangt. Het is belangrijk dat die oorspronkelijke 
structuur behouden blijft, of hersteld wordt: hier 
spreken we over het structuurbeginsel

De context
Bij het benaderen van een archief is de context van 
de archiefstukken van groot belang. Met context 
wordt de structuur bedoeld waarin de stukken 
geplaatst zijn. Bij digitale bestanden zijn ook de 
metadata - dit zijn gegevens over de gegevens 
- onontbeerlijk. Bijvoorbeeld informatie over de 
auteur, de datum, de dienst, de handeling, de 
grootte, het formaat ... zijn contextgegevens voor 
digitale bestanden. De archiefvormer zelf weet 
meestal wel zijn eigen stukken te begrijpen en 
terug te vinden, maar voor een buitenstaander is 
het lastiger om een archiefstuk te begrijpen zonder 
de contextinformatie. Doordat het archiefstuk op 
een bepaalde plaats tussen andere documenten 
bewaard is, kunnen we de informatie juist 
interpreteren en begrijpen. Daarom is het belangrijk 
om de structuur van een archief zo weinig mogelijk 
te verstoren, en om metadata toe te kennen aan 
digitale bestanden.
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Out of Africa
Oud-leerling Frederik Van de Perre werkte met papegaaien en gorilla’s in Congo
(Nu met gratis essay over reizen!)

Herman Schack

De Schacken zijn nooit wereldreizigers geweest. 
Hoewel. Betovergrootvader Alexander deinsde er 
niet voor terug om als wever met een deel van zijn 
gezin naar Roubaix te trekken om daar in 1890 te 
gaan sterven. En nonkel Charel was toch met het 
gezin naar de Congo getrokken om in havenstad 
Matadi wat orde in de chaos te brengen. En vader 
Schack? Die droomde verscheidene decennia van 
een leven in het buitenland: eerst Australië en 
later Zuid-Afrika dat zelfs erg concreet werd. En 
mijn oudste broer – ongze Walther – heeft toch 
maar fijn enkele jaren in Saudi-Arabië, Libië en 
Irak gewerkt. In de jaren 70, dat waren toen ook 
al geen favoriete vakantiebestemmingen. In Riyad 
was het toen al even smoorheet, met Khadaffi kon 
je toen ook al niet lachen en in Bagdad werd door 
Iranezen al eens graag een bommetje gedropt.

En ik dan? Nazaat van een man die Noord-
Frankrijk leerde weven, neef van een man die 
Congolezen leerde een schip te stouwen, broer 
van een strijder uit de woestijn? 

Neen dus. Regent Frans-Geschiedenis-Engels. 
Toch al eens in Parijs geweest. Tweedaagse zelfs. 
Hotel Liège et Anvers. Niet direct een aanrader 
toen. Zelfs toen al virusvrij, want ze kwamen 
de ontbijttafel schoonvegen met Javel. Rome? 
Onbekend terrein voor mij. Athene? Ik mag er niet 
aan denken. Engeland? Toch al eens in Londen 
geweest. Daguitstap wel maar. En zes Rwandese 
adoptiekinderen. Dan toch al naar Kigali geweest 
zeker? Bijlange niet. Vakantiekindje uit Rusland. 
Dan toch eens naar Ivanovo geweest? “Da ziede 
van ier”. Te koud, te ver, te dit en te dat, ’t is altijd 
wat.

Ikzelf zal dus nooit een flink stuk van de wereld 
zien. En toch heb ik een grenzeloze bewondering 
voor mensen die het aandurven. Andere culturen 
opsnuiven: de queeste naar de goedkoopste 
vluchten, de reispas koesteren als ware die het 
ticket naar de vrijheid, de speurtocht naar de 
ideale valies, het spontaan klaarkomen in de hal 
van de luchthaven, het opsnuiven van exotische 
geuren in den vreemde, het beluisteren van 
onbekende talen, gastronomische maaltijden 
van gestoofde geitenkoppen op een bedje van 
krokante larven overgoten met een saus op 

basis van hagedissenbloed mogen degusteren, 
jarenlange vriendschappen kunnen koesteren met 
Malinezen uit Timboektoe, Argentijnse gaucho’s 
uit Patagonië of Russische krabbenvangers uit 
Kamtsjatka. Mij krijg je amper mee voor een 
voetreis naar het pittoreske Puivelde.

En toch kan ik uren naar reisverhalen zitten kijken 
op National Geographic of Discovery Channel. 
Michael Palin? Ik koester hem van in mijn zetel. 
David Attenborough? Ik druk hem vanop 
duizenden kilometers aan de borst. We moeten 
het niet zo ver gaan zoeken: Arnout Houben? Ik 
bewonder hem. Tom Waes? Mijn madam moet 
mij tegenhouden of ik laat zijn naam tatoeëren 
(nogal wel dat die geen lange naam heeft, ik voel 
het je al denken). 

En zie: enkele maanden geleden viel ik bij 
het ontbijt bijna van mijn stoel toen ik na het 
raadplegen van het supportersforum van 
Waasland-Beveren de site van de RTBF aanklikte 
en op een interview botste met Frederik Van de 
Perre en zijn echtgenote Constance Fastré over 
hun werk in het verre Congo.  Frederik wie? 
Constance wie? Frederik is oud-leerling van het 
College. Meer dan flink uit de kluiten gewassen 
Kieldrechtenaar van ondertussen toch al 33 jaar. Ik 
was zijn titularis in het eerste jaar. Eerste Latijnse. 
Ik denk zelfs mijn eerste jaar als titularis van een 
Latijnse. Ik ben al heel wat namen vergeten, 
maar het moet dus in 2001 geweest zijn dat ze 
aan mijn goede (?) zorgen werden toevertrouwd. 
Het jaar dat we op 11 september werden 
opgeschrikt door de aanslagen op de WCT-
torens. Pedagogisch directeur Danny Van Royen 
kwam het ons melden in de boterhammenrefter 

om kwart over vier, net voor de “begeleide 
studie”. Frederik zat toen in mijn klas, samen met 
onder anderen Pieter Leys (ondertussen zowat 
de bekendste apotheker van de Wase polder 
die nu al enkele jaren gelukkig getrouwd is 
met ex-collega en eveneens oud-leerlinge Sissi 
Van Meel) en Yannick Van Puymbroeck (dichter, 
theatermaker en mixed media kunstenaar die 
toen al als hobby voetbalverslagen schreef ). 
Frederik was braaf. Niet alleen braaf, ook wijs. 
Zeker geen tafelspringer, maar wat gezegd moest 
worden, werd gezegd. Niet te luid, maar duidelijk. 
Met een overtuiging. Was toen ook al groot voor 
zijn leeftijd. En ondertussen is er nog een kleine 
halve meter bijgekomen. Een grote oud-leerling 
dus. Letterlijk en vooral ook figuurlijk.

Ik vond dat zijn wetenschappelijk werk in Congo 
ook in ons Vlaanderen bekend mocht raken 
en stuurde het artikel door naar pedagogisch 
directrice Isabelle Van Lemmens. En zie: een paar 
weken geleden vroeg Ic Hou-hoofdredacteur 
Maarten Van Looy me om Frederik te interviewen.

Maar ging ik hem wel vinden? Zou hij nog in het 
buitenland zitten en zouden we ons dus moeten 
beperken tot een schriftelijk interview? Facebook 
bracht soelaas: een simpel bericht op Messenger 
en ik had hem te pakken. Hij woont nu immers 
met vrouwtje Constance in Mortsel en wou wel 
naar de Breedstraat komen voor een gesprek. 
Afspraak vrijdag 18 maart om half elf.

Nu denk je dat “tijd” voor iemand die heel wat tijd 
in Afrika heeft doorgebracht een rekbaar begrip 
is. Voor Frederik en Constance niet dus, want om 
stipt half elf waren ze op de afspraak.

Frederik, kan je je schoolcarrière eens 
schetsen?
#F Na de lagere school – de Kreek – in Kieldrecht, 
letterlijk onder te kerktoren, was er de humaniora 
in Sint-Niklaas. Het was de tijd dat de middelbare 
scholen toch nog voor een groot deel uit 
“jongensscholen” en “meisjesscholen” bestonden. 
Ik had gekozen voor de Latijnse en aangezien 
mijn vrienden uit Kiedrecht voornamelijk naar het 
College gingen, was de keuze snel gemaakt. Mijn 
vader moet daar trouwens nog wat economie 

De klassenraad 
had voorbehoud 

bij mijn studiekeuze 
omdat ik niet 

zo goed 
tegen bloed kon
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gegeven hebben voor zijn overstap naar het 
bankwezen. Zes jaar Latijn, de laatste jaren in de 
richting Latijn-Wetenschappen. Ik was een goede 
leerling, maar nooit de beste van de klas, ik haalde 
steeds ergens in de 70 procent.

Zijn er leerkrachten die je zijn bijgebleven, 
die je de goesting voor de biologie hebben 
overgebracht?
#F Dat is een moeilijke. Zoveel namen herinner 
me ik niet meer. Jij was onze titularis in het eerste 
jaar en dat alleen al maakt het voor twaalfjarigen 
iets apart. Maar evengoed herinner ik mij onze 
titularis in het tweede jaar, Herman Brys. Leraar 
Frans en geschiedenis. Steeds strak in driedelig 
pak. Behalve voor de lessen geschiedenis. Dan 
ging steevast het jasje aan de kant. En die lessen 
bestonden bijna alleen uit verhalen die hij 
vertelde. Ik kan me niet herinneren dat er veel op 
bord kwam tijdens die lessen, maar we hingen 
aan zijn lippen. Het verhaal van Nero die met de 
tranen in de ogen op zijn lier zit te spelen tijdens 
de brand van Rome die hij zelf aangestoken had, 
zal me altijd bijblijven. Met die verhaalstijl kreeg 
hij ons niet alleen stil, maar kregen we echt 
zin in geschiedenis. En is “zin krijgen in” niet de 
hoofddoelstelling van onderwijs? Verder herinner 
ik me zeker nog onze leerkracht biologie van de 
laatste jaren, Danny Backeljau. Ik denk dat zij toen 
– door de lessen genetica – me de stap naar de 
biologie heeft helpen zetten.

De stap naar biologie aan de unief was dus 
logisch.
#F Niet helemaal. Ik had in het zesde jaar aan 
onze titularis te kennen gegeven dat ik biologie 
wou gaan studeren, maar de klassenraad had daar 
vragen bij. Niet zozeer over wat de kennis betreft, 
maar vooral omdat ik niet goed tegen bloed 
kon. Dissecties waren aan mij niet besteed, zie je. 
Ironisch genoeg heb ik tijdens mijn masterthesis 
en doctoraat uiteindelijk honderden dissecties 
moeten doen; het went dus wel. Anderzijds was 
ik ook al heel jong lid van Natuurpunt, en dat was 
top: iets betekenen voor de natuur in eigen streek. 
Een steen(tje) verleggen in de natuurstroom als 
het ware. Vandaar mijn keuze voor biologie.

En dan een volgende stap: de unief. Gent? 
Leuven? Antwerpen?
#F Na de bio-olympiade in de UA was mijn 
keuze tamelijk snel gemaakt. De gebouwen van 
de Groenenborgercampus van de UA waren 
allemaal zo seventies en afgeleefd. Als je dan naar 
de infodag aan de KULeuven ging … Dat was 
wat anders natuurlijk. Daar spatte het statige en 

het intellectuele van de muren. Naar Leuven dus. 
En, verrassing, bij de keuze voor de masters had 
ik graag natuurbehoud gedaan. Jammer genoeg 
niet aanwezig in Leuven, wel in Antwerpen. Mijn 
master Biodiversity, Conservation and Restoration 
heb ik dus behaald aan de UA.

Liep het studeren van een leien dakje?
#F Eigenlijk wel. Ik had wel twee herexamens 
op het einde van het eerste jaar. Organische en 
anorganische chemie. Maar daarna hebben ze me 
dat nooit meer gelapt: nooit nog een herexamen 
gehad.

En na je master geen zin om de studies te 
stoppen?
#F Neen, ik kon aan de slag om mijn doctoraat 
te behalen bij de prof die promotor was geweest 
bij mijn masterthesis. Die doctoraatsopleiding 
vergt niet alleen heel wat werk, maar tevens 
een zoektocht naar beurzen om te kunnen 
verderdoen en te overleven. Niet denken dat dat 
het luilekkerleven is. En ondertussen had ik in de 
masters Constance leren kennen. Die kwam van 
de unief in Namen en was en om dezelfde reden 
als ik naar Antwerpen gekomen. Ik heb zeven jaar 
aan mijn doctoraat gewerkt en Constance vier. 
Dus tijdens de laatste jaren van mijn opleiding zat 
mijn vriendin te studeren en te werken in Bolivia, 
China en het Verenigd Koninkrijk waar ze werkte 
in het onderzoekscenter van de London Zoo en 
zowaar een paar maand in Brussel voor WWF 
België.

En dan is er de bekroning van de vele 
inspanningen: de verdediging. Stressy 
moment?
#F Bij de publieke verdediging kan er nog weinig 
fout lopen. Er kan wel nog een prof aardig uit 
hoek komen en je even doen zweten, maar het 
fiat is eigenlijk al gegeven na de voorverdediging. 
Dat is echt erop of eronder. En met vragen over de 
kleinste details. Dan moet je echt wel je werk door 
en door kennen. En alles gebeurt er in het Engels 
hé. Zo zie je maar dat je ook dàt onder de knie 
moet hebben. Op 9 maart 2020, een week voor de 
lockdown, was het feest. Ik was doctor. En een uur 
later was de verdediging van de doctoraatsthesis 
van Constance. Dat wilden we zo. (Nvdr: Begin 
april mocht Frederik de Henri Schoutedenprijs van 
de KVAB in ontvangst nemen als beste doctoraat 
in de faunistiek)

En dan toch naar de arbeidsmarkt?
#F Neen, want twaalf dagen na onze verdediging 
wilden we trouwen en op huwelijksreis gaan. 
Maar Covid stak er een stokje voor. Uitgesteld. 
Moeilijke periode uiteraard. Want we hadden 
nog zo’n mooie vooruitzichten. We zouden op 
huwelijksreis vertrekken naar Nepal, waar een 
kennis onderzoek doet met tijgers en andere grote 
zoogdieren. Ongelooflijk interessant uiteraard. 
Maar ja, niks aan te doen. Dan heb ik de tijd tot 
ons vertrek naar Congo maar doorgebracht bij 
Biotope, een Franstalig studiebureau, waar ik 
milieuprojecten van a tot z moest uitwerken. Ook 
niet slecht, maar het veldwerk lonkte.

>>>
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En het huwelijk?
#F Omdat we getrouwd wouden zijn voor we 
naar Congo vertrokken, zijn we dan gehuwd in 
november 2020. Echt feestelijk kon je dat niet 
noemen: een erg korte plechtigheid met slechts 
twee getuigen en een receptie  in de auto op de 
parking.

En dan naar “de Congo”.
#F Ja, we werden onderzoekers bij het Dian Fossey 
Gorilla Fund. De naam Dian Fossey doet bij velen 
hier in België nog een belletje rinkelen. Ze was een 
Amerikaans etholoog en zoogdierenspecialiste 
die jarenlang gorillafamilies observeerde in 
Rwanda. Ze werd er vermoord in 1985. Haar 
memoires werden verfilmd met als Sigourney 
Weaver in de hoofdrol in 1988 in de film “Gorillas 
in the Mist”. De doelstelling van het Dian Fossey 
Gorilla Fund heeft niet alleen “Saving Gorillas” als 
doelstelling, maar ook “Helping people”. Vanuit 
Rwanda staken we de grens over naar Goma in DR 
Congo en van daaruit vlogen en reden we naar 
het reservaat in Nkuba. Een reservaat van 1300 
vierkante kilometer dat nog wordt uitgebreid. 
Onze opdracht was het onderzoek naar de 
biodiversiteit van het gebied met onder andere 
gorilla’s en papegaaien te optimaliseren.

Toch een risicovolle onderneming, 
veronderstel ik.
#F Het reservaat ligt in Noord-Kivu, een provincie 
waar dagelijks mensen in stukken worden gehakt. 
In Nkuba was het relatief rustig, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld in het Virungapark. Eind februari 
2021 schrokken rebellen er zelfs niet voor terug 
om een VN-konvooi ten noorden van Goma 
aan te vallen waarbij de Italiaanse ambassadeur 
om het leven kwam. Dan ga je toch wel erg ver, 
nietwaar? 

Het Virungapark ligt in Oost-Congo, tegen de 
grens met Rwanda en Oeganda. Rwanda: dat 
land heeft sinds de genocide in 1994 ook een 
kwalijke reputatie. Hoe is de situatie daar nu?
#F Rwanda is erg veranderd. Het is en blijft een 
dictatuur uiteraard. Maar het land is – toch langs 
de grote wegen – een toonbeeld van netheid en 
hygiëne geworden. Voorbeeldig brede wegen 
met degelijk asfalt. Jonger en dus vaak beter 
dan onze Belgische hobbelpaden. Rwandezen 
mikken op toeristen en ze willen dan ook alles 
proper en netjes houden. Langs alle wegen 
zijn werklui bezig met het wieden van onkruid. 
Mensen houden hun tuin ook onkruidvrij. En 
bij wet moet je tijdens de pandemie overal een 
mondmasker dragen. Geen masker? Dan maar 

opgepakt worden. En wie Afrika een beetje kent, 
kan dan vermoeden dat de antivaxer in kwestie 
de volgende keer wèl een masker zal dragen. De 
voornaamste verandering zit daar in het maken 
van afspraken. Nog stipter dan bij ons is een 
afspraak een afspraak. Stipt op tijd op de juiste 
plaats. Als je elders in Afrika met iemand afspreekt 
om je te komen ophalen met de auto, mag je blij 
zijn dat de persoon in kwestie sowieso al opdaagt. 
En als hij dan ook nog eens met een vehikel komt 
opdagen dat iet of wat op een auto lijkt, ben je 
echt wel aan het feest. Neen, toeristen komen 
in een on-Afrikaansaanvoelend Rwanda terecht. 
Goed georganiseerd, maar eigenlijk niet zo mooi 
als Congo.

Dat dan weer gevaarlijker is.
#F Er is geen vergelijk tussen die twee buurlanden. 
Het goedbollend Rwandees asfalt stopt abrupt 
aan de grens met Congo. Gedaan ook met de 
veiligheid. Wen er maar aan dat je jeep bij een 
uitstap wordt voorafgegaan door een militair 
voertuig met een vijftal gewapende militairen. 
En in je jeep zit je op de achterbank, want naast 
de chauffeur zit ook nog een militair met een 
kalashnikov. In een stad als Goma zien je oversten 
je ook liever niet alleen of als koppel op straat 
lopen zonder begeleider. Je moet er ook altijd 
voor zorgen dat je een auto vertrekkensklaar hebt 
en dat je steeds over een satelliettelefoon kunt 
beschikken.

Daartegen zijn wij maar sissies dus, in ons 
luxeleven.
#F Zo is dat. En dat onzekere leven maakt dat 
Congolezen van dag tot dag leven. Waarom 
zou ik vandaag investeren in iets wat morgen 
weg kan zijn? Om die reden doen weinig 
Congolezen in het regenwoud aan landbouw. 
Nochtans belangrijk als je de druk op het woud 
en zijn biodiversiteit wil verminderen. Eerlijkheid 
gebiedt me wel te zeggen dat de bodem in het 
oerwoud niet optimaal is om aan landbouw te 
doen: een laag van opeengestapelde bladeren op 
een bodem van zand. Maar als Europeaan zou je 
dan toch een plantage beginnen met bananen, 
ananassen en papaya’s. In de steden eten de 
mensen wel gezond: gevarieerd dieet van vlees, 

maniok, rijst, groenten en fruit. Aan de rand van 
het oerwoud echter niet: ze trekken het bos in, 
schieten wat dieren en met wat maniok is de 
maaltijd klaar. Groenten en fruit vinden ze niet 
nodig. Bijgevolg hadden wij er ook geen: vlees en 
een bol maniok twee keer per dag , geen ontbijt 
en voor groenten en fruit moesten we heel wat 
kilometers bollen. Ze zitten zelfs zo vastgeroest in 
hun voorouderlijke ideeën dat je hen heel moeilijk 
kan overtuigen iets op een andere manier aan te 
pakken. Plastiek wordt steevast verbrand, ook al 
komen de giftige walmen tot in huis. En jerrycans 
dienen voor alles. Dat kan natuurlijk. Alleen 
worden ze daar voor alles dooreen gebruikt. 
In jerrycans voor drinkwater wordt ook bezine 
gegoten en vice versa. Dat je dan sceptisch bent 
wanneer ze beginnen koken, zal wel logisch zijn 
zeker? Ze zijn wel van goeie wil, want speciaal 
voor ons hadden ze een huis gebouwd. Erg 
veel moet je je daar niet bij voorstellen. Houten 
planken tegen steunbalken aangebracht en om 
alles goed te isoleren gevlochten palmbladeren 
tegen de muren aangebracht. Dat maakte dat 
we bij binnenkomst terechtkwamen in een 
beschimmelde boel waardoor ik een astma-
aanval kreeg. We hebben in het dichtstbijzijnde 
dorp dan maar een zaag en een hamer gekocht en 
verluchting aangebracht en het huis verbouwd: 
de gevlochten matten verwijderd alsook de 
bovenste planken. In de plaats van de planken 
hebben we dan vliegengaas bevestigd om de 
woning te verluchten. Bewoonbaar betekent dan 
nog steeds “geen frigo”.

En dan waren er ook de dieren natuurlijk.
#F Door ons werk ginder zijn we nog meer 
verzot geworden op papegaaien. Fantastische 
dieren, dieren die ècht niet in een kooi horen te 
zitten. Ik word echt wel boos wanneer ik ergens 
een papegaai in een kooi zie zitten. Waar we 
verbleven, konden we van bij het opkomen van 
de zon grote groepen van een paar honderd 
grijze roodstaartpapegaaien observeren. Die 
groepen zijn in feite zwermen families die om 
een bepaalde reden naar die plek komen: in de 
moerassen – de zogenaamde “saltlicks” – zitten 
mineralen die deel van hun voeding uitmaken. 
Het is dan telkens weer gekwetter en geschreeuw 
van jewelste in de bomen rond die saltlick. Als ze 
dan weten dat ze veilig zijn, dalen ze massaal af 
om hun voedingssupplement te gaan halen uit 
het moeras. Daar word je stil en bijna emotioneel 
van. Voor zij die zich hier een beeld bij willen 
vormen: op onze blog Seeking Wilderness vind 
je foto’s en filmpjes van die ochtendlijke taferelen.

In tegenstelling tot in 
het Virungapark zijn de 

gorilla’s in Nkuba nog 
echt wild
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En de gorilla’s? 
#F Dat is een ander paar mouwen. In het 
Virungapark zijn ze gehabitueerd. Dat wil zeggen 
dat zij weten dat er op bepaalde tijdstippen blanke 
gorilla’s door hun territorium kunnen lopen die 
geen kwaad in de zin hebben. Daar worden die 
dieren ook vanaf de geboorte opgevolgd. Waar 
wij zaten, is dat niet het geval. Daar zijn ze echt 
nog wild. Nu is een gorilla niet agressief tegen 
eender wie. Die wil je gewoon weg. Ze leven in 
families en elke familie wordt beschermd door 
een silverback. Die moet ervoor zorgen dat alles 
verdwijnt wat niet thuishoort in het territorium en 
de familie schade zou kunnen berokkenen. Best 
indrukwekkend wanneer er zo een je pad kruist. 
Gidsen geven je mee dat je je “nederig” moet 
maken als ze in je buurt komen: een silverback 
nooit in de ogen kijken, je klein maken en op 
de grond gaan zitten en zeker niet gaan lopen, 
want ze zijn veel sneller. Met onze aangeboren 
vluchtreflex is dat natuurlijk niet gemakkelijk, 
ook al weet je dat je reddeloos verloren bent als 
je vlucht. Je weet wel dat de silverback vooral 
indruk wil maken en je gewoon weg wil, maar het 
is bepaald indrukwekkend als er plots vanuit het 
woud zo’n gevaarte opduikt met grote snelheid. 
Dan trek je toch wel erg bleek weg en als je dan 
ziet dat blijkbaar ook de gids wat in paniek slaat, 
weet je wat het werkwoord “vermannen” wil 
zeggen.

En nu dus weer terug in België. Even thuis en 
dan weer op avontuur?
#F Ik denk dat het tijd wordt dat we uitkijken 
naar meer “stabiel” leven. Dat kan je een Afrikaan 
ook moeilijk uitleggen. Die begrijpen niet dat 
het leven dat we tot nu toe geleefd hebben niet 
het leven van een gewone modale Europeaan 
is. En al zeker niet wanneer er kinderen zouden 
komen. Voor hen zijn kinderen geen probleem. 
Er bestaat nog veel polygamie in Congo. Gidsen 
en medewerkers hadden twee, drie en soms nog 
meer vrouwen. En het was (ook nog) de taak van 
de vrouwen om voor het nageslacht te zorgen. 
De mannen zijn daar de heren van de schepping 
en vaak slechts van op afstand begaan met 
hun kinderen. Dus wordt het waarschijnlijk wel 
België. Misschien wel milieu-expert bij KBC. Dan 
bereik je een veel groter platform dan wanneer 
je lokaal een klein kiezelsteentje in een smalle 
rivier probeert te verleggen voor het milieu. Hoe 
kunnen wij duurzamer worden en tegelijkertijd 
risico’s vermijden? Het is een vraag die me al lang 
bezighoudt.

Je bent echter niet alleen. Heb jij dezelfde 
droom, Constance?
#F Ik heb gesolliciteerd bij Bos+. Ook hier kan ik niet 
genoeg benadrukken hoe belangrijk talenkennis 
wel is. Uiteraard spreek ik Frans, maar de  
opleiding tot doctor verloopt volledig in het 
Engels. Tijdens mijn opzoekingswerk in Zuid-
Amerika diende ik dan weer vlot Spaans te spreken. 
En het amusante aan mijn talenkennis is dat ik op 
het einde van mijn humaniora zo enorm blij was  
dat dat Nederlands achter de rug was. Een diepe 
zucht van “nooit meer Nederlands nu”. En zie: 
nu ben ik als Franssprekende getrouwd met 
een Vlaming, wonen we in Mortsel en spreken 
we thuis Engels. Dus interesse in wiskunde, 
wetenschappen en wat dan nog is allemaal dik ok, 
maar je mag nooit je talen verwaarlozen, want dan 
loop je vroeg of laat tegen de muur. Internationale 
bedrijven lopen vol met Engelssprekend 
personeel, maar als je daarenboven nog Frans 
spreekt, Nederlands en Spaans kent, heb je heel 
wat punten gescoord bij een sollicitatie.    #

Constance, met deze wijze woorden heb je een leraar talen gelukkig gemaakt.  
Een wijze raad voor al die leerlingen die geen boodschap hebben aan  

“l’accord du participe passé” of “l’emploi du subjonctif” 

Zo maakte ik kennis met een oud-leerling en zijn vrouw die een toch wel opmerkelijk 
internationaal wetenschappelijk parcours hebben afgelegd en die een duidelijke visie  

op de wereld hebben en er alles aan willen doen hun hoger doel te bereiken:  
de wereld een stuk leefbaarder maken voor iedereen.
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Cultuurkatern “De Zoutmijn”
U heeft heel wat korreltjes nodig

De teloorgang van het wild: recensie van ‘Verleiding/Misleiding’ 

Door: Samartha van Wittelloo (poëzierecensent)

Het zal de regelmatige lezer van onze 
langlopende poëzierecensierubriek wellicht 
opgevallen zijn dat we in de loop der jaren een 
blinde vlek ontwikkeld hebben. U hebt hier de 
voorbije tijd kunnen lezen over het Sint-Niklaas’ 
magisch realisme, de universalistische poëzie 
van de Kruibeekse gehuchten en zelfs over het 
Hulsters oriëntalisme, maar dichters uit het 
Gentse dandycircuit bleven te vaak onbesproken. 
Daar zijn een aantal uitstekende redenen voor, 
zoals de doorgaans deplorabele kwaliteit van 
de poëzie in kwestie en de onuitstaanbare 
mondaine arrogantie van de Gentenaar. Iedere 
poëzieconnaisseur kan ongetwijfeld begrip 
opbrengen voor die overwegingen. We zien ons 
nu echter geconfronteerd met een uitgelezen 
buitenkansje, een niet te missen opportuniteit 
om het werk van een der onzen te bespreken.

We hebben namelijk ontdekt dat G. Tahir, 
gewaardeerd leerkracht podcasttechnieken en 
aanverwante nieuwerwetse ongein op ons klein 
seminarie, een succesvolle roerganger is in de 
Gentse scene. Om zijn bijdrage aan de letteren de 
gepaste eer te bewijzen, bespreken we vandaag 
zijn debuut, de bundel Verleiding/Misleiding. 
De editie die uw schrijver gelezen heeft, is ter 
inzage beschikbaar op de verboden afdeling 
van het OLC, na overleg met en supervisie van 
onze erudiete adjunct-hoofdbibliothecaris P. 
Braem. We hadden, naast de recensie, gehoopt 
op een interview met de jeune premier van de 
Gentse lyriek, maar het bleek helaas onmogelijk 
om zoiets administratief rond te krijgen. Het is 
voor een tijdschrift als Ic Hou namelijk financieel 
niet mogelijk de gage die Tahir vraagt voor 
een interview te betalen. Uw recensent heeft 
nog geprobeerd te onderhandelen, maar de 
handelsgeest van de Vlaamse lakenkoopman 
bleek zo sterk in de dichter aanwezig dat een 
vriendenprijs geen optie was. Een droge recensie 
dus, het zij zo.

Hoge pieken 
Wie Verleiding/Misleiding voor de eerste keer 
ter hand neemt, begrijpt direct dat we te 
maken hebben met een unieke pennenvrucht 

binnen zijn genre. De uitgave is net en royaal, 
het zware papier ingebonden in stemmig 
purper leer dat aan iedere pagina de gravitas 
verleent die de dichter zichzelf graag zou willen 
aanmeten. Dat we te maken hebben met een 
parel tussen de zwijnen van de boerderij der 
Gentse poëzieproducenten, mag niet betwijfeld 
worden. Het is vanaf het begin duidelijk dat de 
bundel mikt op overweldiging en bravoure. 
Tahir grijpt terug naar het aloude motief van de 
jacht om zijn verhouding met het object van zijn 
hartstocht, en bij uitbreiding: de lezer, te kaderen. 
De overrompeling die de schrijver beoogt, blijkt 
reeds uit het motto van de bundel:

De implicatie is duidelijk: zoals het opgejaagde 
wild weet wat onvermijdelijk komen gaat, en toch 

nooit klaar kan zijn voor de speer van de jager, 
zo kan de lezer van V/M (what’s in a name) niet 
klaar zijn voor wat Tahir voor zijn publiek in petto 
heeft. In zekere zin blijkt dit motto profetisch: 
als de dichter op zijn best is, vervalt het verschil 
tussen jager en bejaagde en rent het publiek als 
betoverd mee door het bos waarin de poëet zich 
terugtrekt, op zoek naar steeds een nieuwe prooi, 
wegvluchtend van steeds een nieuw roofdier.  
Tahirs leefwereld is intens, zinnelijk en bovenal: 
gevaarlijk.

Het gedicht ‘de levenshoorn’ -climax en orgelpunt 
van de cyclus ‘hornucopia’- is wellicht de 
voorlopige kroon op de nog prille carrière van het 
literaire wonderkind. We lezen hoe de virtuoos 
Tahir zich met de flair van de grootstedelijke 
argeloosheid en een taalgevoel dat de stijl van 
Shelley (Mary en Percy) doet verbleken, afzet 
tegen de kleinburgerlijke moraal. 

De beelden die de dichter niet alleen oproept, 
maar temt en beveelt zich voor het geestesoog 
van de nietsvermoedende lezer te nestelen, 
combineren het aloude motief van de hoorn 
des overvloeds met de spanning en dynamiek 
van een modderig neushoornlijf dat trillend 
de vliegen van zich af slaat. Deze juxtapositie 

Daar sta je dan
Je zag dit moment al zo vaak in je dromen
En daar is t dan
De dag die je wist dat zou komen is einde-
lijk hier
Ben je er klaar voor?
Kun je dat ooit echt zijn?

-John Ewbank, ‘Koningslied’
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is tegelijk kinderlijk eenvoudig en van een 
horizonverbredende originaliteit zoals we die 
maar zelden zien in de lage landen.

Het echte proefstuk zit echter in de stilte. In dat 
wat niet vernoemd wordt, maar wel als een 
vlezig zwaard van Damocles boven de markt 
blijft hangen. De derde hoorn die in deze bundel 
zo belangrijk is en die ook dit gedicht impliciet 
alle vrije ruimte in het gedachtenlabyrint van de 
lezer opeist. Het thema van verleiding-misleiding 
wordt in dit gedicht aan den lijve ervaren.

Diepe dalen
Als de hele bundel het niveau van Cornucopia 
gehaald zou hebben, zou de kans groot zijn 
dat Tahir in onze jaarlijkse top 10 van meest 
waardevolle poëzie zou belanden. Helaas schept 
hij in zijn hoogtepunten verwachtingen die de lat 
zo hoog leggen dat hij er zelf niet meer overheen 
kan springen. Veel van Tahirs werk is het 
equivalent van een kleurplaat voor volwassenen. 
Painting by the numbers. De dichter verliest zich 
oeverloos in de stilistische kenmerken van zijn 
poëzie en verzuimt ruimte te laten voor de 
emotionele diepgang waarvan we weten dat 
hij die beheerst. Grote delen van de bundel 

lezen als nietszeggende rijmelarij en pathos met 
veel grote woorden en weinig diepgang. Voor 
een dichter die zo geïnspireerd is door Ewbank, 
mogen we spreken van een literaire doodzonde.
Om de tragedie helemaal af te maken, lukt het 
Tahir ook onvoldoende zijn roots te verloochenen. 
Het is pijnlijk om te constateren en nog pijnlijker 
om te benoemen in dit schrijven, maar uit 
Verleiding/Misleiding spreekt te vaak de Gentse 
tendens tot egomanie. Tahir belooft ons de grote 
Tahirshow en dat is wat we krijgen, maar die show 
blijkt aan elkaar te hangen met zelfingenomen 
observaties en tenenkrommend inhoudsloze 
zelfkwellende zelfverheerlijking, die maken dat 
uw recensent meermaals gedwongen was met 
hoofdpijn het werk neer te leggen en dit degout 
weg te spoelen met een glas goede, doch 
betaalbare mousserende wijn uit de Languedoc.

Verdict
Tahir doet zijn best, heeft ontegenzeggelijk 
poëtisch talent en slaagt er in zijn beste 
momenten in een zinnelijk erotisch oerwoud van 
verleiding en misleiding te scheppen. Helaas is hij 
door zijn zelfingenomen arrogantie en nodeloze 
rijmelarij in de marge van de nietszeggendheid 

te vaak het palmolieconcern dat zijn eigen 
oerwoud neermaait om er saaie, dorre, eentonige 
en bovenal smakeloze vettigheid te produceren. 
Op die manier hypothekeert hij met zijn 
eerstgeborene niet alleen zijn persoonlijke literaire 
toekomst, maar ook -en dat is nog veel erger- die 
van het volledige Nederlandse taalgebied en 
verre omstreken. Het moge duidelijk zijn dat de 
verregaande ontlezing minstens deels op zijn 
conto komt. Als u erotische poëzie wil lezen, kunt 
u zich beter wenden tot Sappho en Catullus, voor 
stilistisch knappe niemendalletjes en een dosis 
migraine bent u bij Tahir aan het juiste adres. 

We horen dat de dichter aan een nieuwe bundel 
werkt die door het leven zou gaan als ‘Requiem 
voor een parking’. Hierin zou Tahir zich naar eigen 
zeggen bewust willen worden van een nieuwe 
realiteit. Als we de te verwachten verkoopscijfers 
van zijn eersteling in acht nemen, kan er wellicht 
de volgende keer wel een interview af.    #

Gaëtan Tahir, Verleiding/Misleiding, 
98 pagina’s, Collegepers
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De beste aardrijkskundeles van het jaar
Kim Blancquaert

Ik interviewde Philip Heirman, leerkracht aardrijkskunde en geschiedenis op SJKS. Niet omdat hij zich in deze Ic Hou-editie 
zou kunnen voorstellen, zoals wel vaker gebeurt met nieuwe aanwinsten in ons korps, maar wel omdat hij een prijs heeft 
gewonnen. Niet zomaar een prijs, maar die van beste aardrijkskundeles van het jaar. Een aanwinst is hij dus zeker! Onze 
nieuwsgierigheid was geprikkeld, die van u ook?

KB: Ik ben toch ook wel benieuwd geworden 
naar de man achter de prijs. Wat is jouw 
parcours tot hiertoe geweest?
#PH Ik ben een oud-leerling van SJKS. Ik studeerde 
af in de richting Humane wetenschappen. 
Daarna trok ik richting universiteit waar ik rechten 
studeerde, maar daar ben ik mee gestopt. Als 
je veel moeite moet doen voor iets en je krijgt 
er weinig resultaat voor in de plaats, dan raakt 
je motivatie op een bepaald moment zoek. Ik 
haalde geen voldoening meer uit die studie. 
Onderwijs, altijd mijn plan B, sprak mij heel erg 
aan. Dus ging ik voor een bacheloropleiding 
aardrijkskunde en geschiedenis in Antwerpen. 
Ik heb zeker geen spijt dat ik gestart ben met 
rechten, die studie heeft bijgedragen tot mijn 
maturiteit, hoe ik in het leven sta, welke waarde 
ik aan het leven en een carrière hecht. Dat heb 
ik tijdens mijn verdere opleiding gevoeld. Er was 
in de onderwijsopleiding toch een niveauverschil 
met medestudenten, doordat ik al een paar jaar 
extra achter de rug had.

KB: Je loopt dus al een hele tijd door onze 
wandelgangen?
#PH Ik ben hier gestart in het 1ste middelbaar 
en ken dus veel collega’s van toen ik nog op de 
schoolbanken zat. Er zijn nu nog veel foto’s terug 
te vinden waar ik op sta. Wie zoekt op school, kan 
vanalles te weten komen over mij. Ik vind wel het 
leuk om het mysterie daarrond wat te bewaren, 
dus verklap ik niet waar je bewijsmateriaal van 
mijn verleden vindt. 

KB: Je hebt een prijs hebt gewonnen voor 
het vak aardrijkskunde, ligt daar dan jouw 
passie? 
#PH Phoe, dat is een moeilijke vraag. Ooit is 
mijn passie begonnen bij geschiedenis, dat was 
mijn eerste vak, maar toen bedacht ik dat ik nog 
een ander vak moest kiezen ook. Leerkracht 
aardrijkskunde bleek een knelpuntberoep 
te zijn, dus heb ik dat maar gekozen. Ik was 
daar op school ook nooit slecht in. Toen ik het 
hele aardrijkskundetraject had afgelegd op 
de hogeschool, kreeg ik wel het gevoel dat er 

een hele wereld was opengegaan voor mij. Ik 
vergelijk het geven van aardrijkskunde altijd met 
ramen poetsen; als je naar buiten kijkt door een 
vuil raam, dan zie je niet veel. Maar als je dat 
raam gaat poetsen, dan zie je ineens veel meer. 
Daarom blijft aardrijkskunde mij altijd triggeren 
om leerlingen naar de wereld te leren kijken 
en nieuwe dingen te ontdekken, dingen die ze 
vroeger niet zagen in het landschap, in de stad of 
in de wereld. Geschiedenis is meer kritisch kijken 
naar het verleden, je proberen inleven in hoe het 
vroeger was en het verleden vergelijken met hoe 
het nu is. Aardrijkskunde is kijken naar het heden 
en dat heden proberen begrijpen. Maar het is ook 
kijken naar de toekomst: waarom gebeurt alles? 
Waarom wordt mijn frietpakje duurder door de 
oorlog in Oekraïne? Waarom stijgt de broodprijs? 
Aardrijkskunde is een soort brugwetenschap.

KB: Kan je ons iets meer over vertellen over de 
prijs zelf?
#PH Ieder jaar organiseert de Vereniging van 
Leraars Aardrijkskunde, de VLA, in Vlaanderen 
een wedstrijd die op zoek gaat naar de beste 
les aardrijkskunde van dat jaar. Alle Vlaamse 
leerkrachten mogen zich inschrijven en een les 
inzenden. Die les wordt dan beoordeeld door 
leden van de VLA en beoordeeld op basis van 
verschillende criteria. Er wordt o.a. gekeken naar 
de doelen, de werkvormen en de inhoud. En die 
prijs heb ik dus gewonnen. 

KB: Waarover ging die les?
#PH Het was een les over energietransitie. 
Dat is heel boeiend, aangezien er de laatste 
jaren veel klimaatbetogingen zijn. Het ging in 
de media voortdurend over het klimaat, maar 
als je gaat kijken naar de grondslag van de 
klimaatproblematiek, dan kom je uit bij energie. 
In de top-10 van beursgenoteerde bedrijven, 
zijn 6 ervan energiebedrijven. Dat heeft mij 
getriggerd om te beslissen hier een les rond te 
maken. Ik voelde dat in dit veld een soort doos 
van Pandora kon geopend worden en dat bleek 
ook zo te zijn. Ik ben dan onderzoek beginnen 
doen en enquêtes beginnen rondsturen. Ik wou 

weten waar de pijnpunten zaten in het onderwijs. 
Waar waren leerkrachten en leerlingen naar op 
zoek om zich beter te kunnen informeren? Een 
klein puntje van kritiek op het onderwijs was dat 
er in het middelbaar nauwelijks informatie over 
fossiele energie, hernieuwbare energiebronnen, 
energiestromen, energiearmoede … werd 
gegeven. Ik miste vaak diepgang en inzicht 
in het hele systeem. Tijdens mijn opleiding 
in Antwerpen had ik een vak ‘Energie’ en ik 
wist van toeten noch blazen. Er ging een hele 
wereld voor mij open. Omdat ik besefte dat 
ik er zo weinig van af wist, wilde ik die materie 
toegankelijk maken voor anderen en hen daarin 
meesleuren en onderwijzen. Het leermiddel dat 
ik daarvoor heb gemaakt, is een website waarop 
je verschillende trajecten kan volgen in verband 
met energietransitie. Dat was het concept en dat 
is goed gelukt. De les werd zeer goed onthaald. 
Onlangs werd mij zelfs gevraagd om een 
bijscholing te geven. VLA toonde veel interesse in 
de maker en het leermiddel zelf. Er wordt beseft 
dat het energievraagstuk aandacht nodig heeft. 
Energie en energietransitie meer bespreekbaar 
maken in het onderwijs is op dit moment dus 
echt wel aan het lukken, vind ik. 

KB: Je hebt daar ongetwijfeld ontzettend 
veel tijd in gestoken. Heb je het gevoel dat 
leerlingen meer geïnteresseerd zijn doordat 
je je passie op die manier nog beter kan 
overbrengen?
#PH Ja, ik merk dat wel. Ik gebruik af en toe 
stukken van de website en vul die ook regelmatig 
aan. Het is niet de bedoeling dat je de hele 
website afwerkt op één schooljaar. Je moet 
geïnspireerd geraken en vanalles willen en 
durven uitproberen dat te maken heeft met 
energietransitie. Ik heb op één iets na alles wat 
ik ooit gemaakt heb al eens getest voor de klas. 
Als leerlingen zelf op ontdekking kunnen gaan, 
krijg je veel betere resultaten dan wanneer je 
iets enkel uitlegt of opsomt en dan een paar 
oefeningen maakt. Dat neemt meer tijd in 
beslag, maar is de moeite waard. Door wat ik 
rond energietransitie heb uitgewerkt, heb ik 
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nu ook meer vaardigheden en skills om dit ook 
voor andere onderwerpen te doen en hier voor 
de klas de vruchten van te plukken. Het is een 
win-winsituatie. Enerzijds voor mezelf, omdat ik 
het onderwerp nog beter beheers en anderzijds 
voor anderen aangezien zij ook gebruik kunnen 
maken van het leermiddel. Energie is een hot 
topic. Na de oorlog in Oekraïne is de grootste 
oorlog die momenteel kan uitbreken één in 
Egypte, Soedan en Ethiopië. Daar is een nieuwe 
dam geïnstalleerd, de Grand Renaissancedam, 
die ervoor zorgt dat de watertoevoer naar de Nijl 
helemaal zakt. Hierdoor kunnen de Egyptenaren 
zonder water komen te zitten. Wat is de 
basisvoorwaarde voor menselijk leven? Water 
uiteraard. Energie veroorzaakt dit. De vraag naar 
hernieuwbare energie die nodig is, is allemaal 
goed en wel, maar als één land de dupe wordt 
van een ander land dat op zoek gaat naar meer 
energie, is dit nog ethisch verantwoord?

KB: Je legt steeds de link naar de actualiteit, is 
dat in elk jaar mogelijk?
#PH Absoluut. Onlangs gaf ik les over 
verstedelijking en kon de heraanleg van 
de Grote Markt in die lessen worden 
betrokken. Meer groen en water zorgt 
voor minder hitte in de stad, dat is pure  
actualiteit. Momenteel geef ik les over landbouw 

en kan ik de link leggen naar de landbouwprijzen 
in Oekraïne door de graanexport die gestopt is. 
Niet elk onderwerp leent zich hiertoe, maar als je 
wil, kan het zeker. 
KB: De prijs die je gewonnen hebt, is 150 
euro. Veel is dat niet natuurlijk, maar heb 
je toch iets met dat geld gedaan of is het 
boodschappengeld geworden?
#PH Veel is dat inderdaad niet, maar ik heb er 
toch iets van gekocht: een verlovingsring. Of 
toch bijgelegd bij mijn verlovingsring. Mijn plan 
om een ring te kopen viel ongeveer samen met 
het winnen van die prijs. Intussen heb ik de vraag 
gesteld en mijn vriendin heeft ‘ja’ gezegd! Een 
concrete trouwdatum is er nog niet, dat zien we 
wel. Er is geen haast bij. 

KB: Ik heb de indruk dat je heel gepassioneerd 
bent door je vakken en de onderwerpen die 
je aansnijdt. Dat doet mij vermoeden dat je 
toch best ambitieus bent. Heb je nog andere 
ambities buiten de vakken die je geeft?
#PH Ik zou graag een podcast maken. Ik heb er 
zelfs al een naam voor: Cinéphil. De betekenis van 
cinefiel is filmliefhebber en de naam wordt zo  
geschreven dat er een verwijzing naar mijn 
voornaam in verwerkt zit. Ik ben enorm 
gepassioneerd door films, erover praten, 
discussiëren … Gasten uitnodigen en over 

films praten, al is het maar 20 minuten, 
lijkt me heel fijn. Zelf luister ik graag naar 
podcasts, maar één die enkel over films gaat,  
heb ik nog niet gevonden in het Nederlands. In 
de podcast van Alex Agnew, ‘Welcome to the 
AA’, zijn Erik Van Looy en Jan Verheyen wel al 
langsgekomen en dat boeit mij dan. Een film 
ontstaat doordat iemand iets maakt, wij kijken 
ernaar en hebben er een mening over. Je vindt de 
film leuk of niet leuk, maar altijd om een bepaalde 
reden. Zijn de films die een Oscar winnen terechte 
winnaars? Ongetwijfeld wel, maar soms denk ik 
dat een andere film toch beter was. Dat is heel 
subjectief. Over iets subjectiefs kunnen mensen 
altijd heel veel vertellen. Momenteel is het heel 
druk op school, het is mijn eerste jaar, maar in de 
toekomst zou ik er graag werk van maken. 

KB: Ben je ook mee met de ambitie van het 
onderwijs: de Digisprong?
#PH Oh ja, absoluut. I love it. Ik probeer nu al  
regelmatig met de Chromebooks te werken. De  
flow in een les met Chromebooks is helemaal 
anders. Als volgend jaar iedereen zijn eigen laptop 
mee heeft, zie ik alleen maar mogelijkheden. Het 
klinkt misschien wat zelfvoldaan, maar ik weet 
veel en ik wil zoveel mogelijk kennis doorgeven. 
Ik merk dat je eigenlijk maar 10 procent van wat 
je kennis kan doorgeven aan leerlingen. In het 
begin vond ik dat heel jammer, want er is altijd te 
weinig tijd. Tijdens het werken met Chromebooks 
merk ik dat hier meer ruimte voor is. Ik loop rond, 
stuur bij, geef tips, extra uitleg, extra uitdaging … 
en dan kan ik er soms 20 procent van maken. Dat 
is fijn en geeft meer voldoening. Het lesgeven 
zelf is ook minder intensief, het is een andere 
didactiek die je gebruikt die iedereen ten goede 
komt.     #

Heel erg bedankt om ons mee te laten 
proeven van jouw passie!
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OKAN op MOOOV en in Brussel
Eind april gingen we met de 18+ groep van OKAN naar het MOOOV festival. We keken naar de 
film “BIGGER THAN US”. De film gaat over jonge activisten over de hele wereld; Melati vecht in 
Indonesië tegen vervuiling door plastic, de Syrische jongen Mohammed richtte een school op in 
een vluchtelingenkamp in Libanon, Memory uit Malawi vecht voor de rechten van meisjes, Mary 
uit Engeland redt vluchtelingen op de Middellandse Zee, Xiuhtezcatl uit de VS vecht tegen de 
vervuiling van de natuur, René voor een positieve beeldvorming van favelas in Brazilië en Winnie 
uit Oeganda voor voedselzekerheid en landbouw zonder pesticiden.
Na de film hadden we een praatje met Anuna De Wever en Lola Segers van Youth for Climate. Zij 
vertelden dat hun activisme ooit begon door het steunen van vluchtelingen en dat ze nu vooral 
vechten voor het klimaat.
Anuna gelooft dat iedereen een activist kan zijn, zolang je je hart volgt en vecht voor waar je in 
gelooft. Ze zegt dat liefde iets is waar je naartoe streeft, iets wat groter is dan jij. Ook Mohamed uit 
Syrië zei: het ding dat groter is dan wij, wijzelf zijn.
Onze OKAN-klas dacht na over tips om zelf ook activist te zijn:

- Niet lachen met nieuwe leerlingen in de klas en helpen.
- Gebruik het openbaar vervoer of de fiets in plaats van de auto.
- Eet minder vlees.
- Gebruik minder plastic zakjes en verpakkingen.
- Plant bomen en bloemen.
- Gebruik drinkflessen in plaats van plastic flesjes.
- Gebruik gerecycleerd papier en gebruik het aan twee kanten.

Ook in mei hebben we inspirerende mensen ontmoet. We gingen opnieuw met de OKAN-
klas op uitstap. Deze keer naar Brussel. Eerst wandelden we naar het Belvue museum. De weg 
ernaartoe was heel mooi. Het uitzicht op Brussel was prachtig! In het museum ontmoetten we 
Saad, een man uit  Syrië. Hij woont al 7 jaar in België.  Hij toonde ons het museum, vertelde over 
de geschiedenis van België, vanaf de revolutie in 1830 tot de huidige federale staat. Ik heb zoveel 
dingen geleerd, zoals over de koningen, over stemrecht voor vrouwen (dat kan pas sinds 1948!), 
over de dalende populariteit van de kerk. Saad gaf altijd ook informatie over de geschiedenis en 
het leven in zijn land Syrië. 
Na het museum gingen we naar het park om te lunchen en te relaxen. Wat een leuke manier om te ontspannen!
Daarna gingen we op bezoek bij de kinderrechtencommissaris in het Vlaams Parlement. We hadden een lang gesprek met Caroline Vrijens en haar 2 
collega’s Michael en Julie. Zij luisterden naar onze vragen. Ik vond het goed dat we alles konden vragen wat we wilden. De vragen gingen bv. over het 
dragen van een hoofddoek, over de leefsituatie in de asielcentra, over de onzekere situatie van veel van ons, over het missen van onze families, over het 
kunnen werken in België, over de kinderrechten in onze landen, over kindhuwelijken, en over waarom vluchtelingen uit Oekraïne meer aandacht krijgen 
en meer welkom lijken dan andere vluchtelingen. Ik hoop dat de ministers naar Caroline en haar collega’s luisteren en ervoor zorgen dat de rechten van 
àlle kinderen worden gerespecteerd.  Juliet Idehen OKAN-Blauw

OKAN-overzicht
Stefan De Bock

Dit schooljaar gingen we in Sint-Niklaas van start met acht onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers. Deze klassen zijn 
verspreid over alle scholen van onze scholengemeenschap WIJS; op SJKS zijn er twee klassen gehuisvest. 
In het eerste semester zaten deze klassen ook echt ‘vol’, er ontstond de nood meer klassen in te richten. Vóór de oorlog in 
Oekraïne werd het aantal klassen reeds opgetrokken naar 10. Vanaf april kwamen de eerste Oekraïense gezinnen in onze regio 
toe. Inmiddels wordt er met 13 OKAN-klassen gewerkt. 
Belangrijk om te weten, is dat we met niveaugroepen werken. Er wordt gekeken naar de schoolse achtergrond van de jongeren; 
zo heb je langs de ene kant leerlingen die nooit school liepen en nog niet kunnen lezen of schrijven versus leerlingen die tot 
kort achter de schoolbanken zaten, zoals de Oekraïense jongeren. Deze laatsten zitten verdeeld over enkele OKAN-klassen en 
vormen een grote groep – goed voor 15 % van de 155 OKAN-leerlingen; Afghanistan is echter het land waar de grootste groep 
leerlingen vandaan komt.
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De snuffellessen van Anabia in 1D
Ik liep stage op het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Ik heb de vakken wiskunde en techniek meegevolgd. 
Mijn stage liep van 21 april tot 6 mei. Ik had geen doorlopende stage, maar ik zat in okan-oker en 
sommige lesuren volgde ik stage. In mijn klas waren er 20 studenten. Er waren meer meisjes dan 
jongens. Op de eerste dag van mijn stage was ik erg stil. Ik zat naast een meisje, Emma. Ze was erg 
aardig. De leraren waren de beste leraren die ik ooit heb ontmoet. Op de eerste dag had iedereen 
een test, maar ik deed niet mee, omdat ik niet wist over welk onderwerp de test ging. Ik vond de 
wiskundeles het leukst. Ik vond techniek moeilijk en wiskunde gemakkelijk. De leraar van techniek 
praatte snel. Ik verstond sommige woorden die hij zei niet. Mijn leraar nam een foto van mij en 
mijn klas, die je hier kan zien.
Mijn stage was echt leuk. Mijn leraren en de studeren waren aardig en leuk om mee te leren. Dankjewel!  Anabia Burhan OKAN-Oker

OKAN in ACTIE
Drie weken lang volgden enkele Afghaanse 
leerlingen uit OKAN een heel actieve stage. Ze 
blonken uit door hun kracht, fysieke paraatheid, 
technisch vernuft, kookkunsten, werklust en tal 
van andere talenten.    

Van moestuin tot restaurant, in de keuken of 
het atelier, het resultaat mocht telkens gezien 
worden: prachtige Afghaanse vliegers, verfijnde 
nestkastjes, overheerlijke kip op Afghaanse wijze, 
een ondoordringbaar vlot. Het zijn maar enkele 
voorbeelden van hun mooie werk. Als apotheose 
plantten ze een wensboom in Puytvoet. Hopelijk 
krijgen ze hier in België de kans om hun mooie 
dromen te verwezenlijken. 

Jeroen De Wolf
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Nieuwe vakken in de kijker: psychologie & 
sociologie, filosofie en kunstbeschouwing

Thomas Reynhout, Frederik Wynant en Kim Blancquaert

De bedoeling van de hervorming van de richting Humane Wetenschappen in de 2de graad? Om ze nog duidelijker te profileren! 
De benaming ‘cultuurwetenschappen’, één van de kenmerkende vakken van de richting, dekte de lading onvoldoende. Die 
naam vertelde te weinig over de inhoud van het vak. Er moest altijd verduidelijkt worden dat er in dat vak méér gebeurde 
dan enkel kunst behandelen. De insteek was om vakken meer op te splitsen en daar sterkere componenten van te maken. Dit 
gebeurde door cultuur- en gedragswetenschappen uiteen te halen en 3 nieuwe vakken te creëren: psychologie & sociologie, 
filosofie en kunstbeschouwing. 

Filosofie
Filosofie wordt in het 3de jaar nieuw opgestart 
en zal 1 lesuur per week omvatten in het 3de jaar 
en 2 lesuren per week in het 4de jaar. Een nieuw 
vak dat langzaam kan opstarten, zorgt ervoor 
dat materie waar leerlingen niet zo vertrouwd 
mee zijn tijd krijgt om te wennen. De opbouw 
van het vak filosofie is heel mooi. Het start in de 
2de graad en loopt mooi verder in de 3de graad. 
Vroeger was dit slechts een onderdeel in het vak 
cultuurwetenschappen in het 5de jaar, maar nu 
wordt dit dus als volwaardig vak in de Humane 
wetenschappen aangeboden. Dat is een heel 
positieve evolutie. Het kritisch leren nadenken, het 
voeren van een filosofisch gesprek en aandachtig 
luisteren naar medeleerlingen zijn belangrijke 
vaardigheden, die vroeger slechts 1 thema waren 
in het 5de jaar. Een verrijking voor de richting!

Meer focus op sociale 
wetenschappen
Waar vroeger psychologie als belangrijkste 
component van de richting werd beschouwd, 
bestaan psychologie, sociologie, filosofie en 
kunstbeschouwing nu meer naast elkaar. Vroeger 
waren er 3 lesuren gedragswetenschappen 
en 2 lesuren cultuurwetenschappen, nu is 
die verhouding 3-3 geworden: in het 3de jaar 
hebben de leerlingen nu 1 uur filosofie + 2 
uur kunstbeschouwing en 3 uur sociologie en 
psychologie. Op deze manier is ook duidelijk 
dat gedragswetenschappen meer is dan 
enkel psychologie. De nadruk wordt meer 
op het wetenschappelijke gelegd, op de 
onderzoeksmethodes die belangrijker worden. 

Wat met wiskunde?
Het pakket wiskunde werd wat opgewaardeerd in 
de richting Humane Wetenschappen. Men merkte 
dat leerlingen in verdere studies binnen hetzelfde 

domein vaak in aanraking kwamen met statistiek 
en ze hier soms onvoldoende op voorbereid 
waren. Op veel scholen zijn de slaagkansen 
voor het vak statistiek in hogere opleidingen te 
laag. Op onze school was dit niet het geval, wij 
leveren wiskundig voldoende sterke leerlingen 
af met grote slaagkansen, maar een hervorming 
wordt uiteraard voor alle scholen doorgevoerd. 
Leerlingen worden nu nog beter voorbereid, 
ze leggen een sterkere basis. De richting werd 
inhoudelijk verscherpt, wiskunde werd iets 
uitdagender. Het zou een vreemd fenomeen 
zijn dat de richting Humane Wetenschappen, 
die perfecte doorstroomkansen naar de richting 
psychologie aan de universiteit biedt, tekort zou 
schieten. De bedoeling is niet om de reputatie van 
de richting op te krikken, maar om leerlingen nog 
beter voor te bereiden op hogere studies door 
hen abstract te leren redeneren. Het aangepaste 
aanbod wiskunde vergemakkelijkt ook een 
eventuele overstap naar een andere richting in de 
3de graad. 

Humane Wetenschappen 
versus Maatschappij- en 
Welzijnswetenschappen
Beide richtingen starten met hetzelfde 
basispakket, maar in de richting Humane 
wetenschappen zit veel meer uitbreiding. Ook het 
aantal lesuren per vak verschilt afhankelijk van de 
richting. De uitdagendere wiskunde die Humane 
Wetenschappen door de hervorming aanbiedt, 
trekt ook veel duidelijker de grens tussen beide 
richtingen. Wie het moeilijker heeft om abstract 
te denken, vindt waarschijnlijk beter zijn plek in 
Maatschappij- en Welzijnswetenschappen. Deze 
richting bereidt ook voor op hogere studies, 
maar de bagage is voor sommige vakken minder  
zwaar. De wiskunde in Humane wetenschappen 
zal vooral worden toegepast op statistische 

problemen, data en op sociale wetenschappen, 
gelinkt aan de richting en ter voorbereiding op 
doorstroom richting hogere studies.

Specifieke karakter
De eigenheid van de richting Humane 
Wetenschappen blijft zeker behouden. Inhoudelijk 
is het een heel sterke richting met veel aandacht 
voor alles wat in de maatschappij leeft en waar 
taal heel belangrijk is. Het inhoudelijke wordt door 
de hervorming nog meer versterkt, maar aan de 
persoonlijkheid van de richting verandert niets. 
Niet enkel mondige, extraverte leerlingen vinden 
trouwens hun plek in Humane Wetenschappen. 
Zolang je sociaal bewogen bent, bereid bent om 
te luisteren en om kritisch na te denken, ben je 
welkom! 

Leven na Humane 
Wetenschappen
Wat zijn de mogelijkheden na het volgen van 
Humane Wetenschappen? De meeste mensen 
denken automatisch aan het volgen van 
opleidingen zoals psychologie of criminologie, 
maar vergeten dat er een veel bredere waaier 
aan mogelijkheden is. Oud-leerlingen van 
ons slaagden in het verleden reeds succesvol 
in opleidingen zoals taal- en letterkunde, 
bedrijfscommunicatie, leerkracht, journalistiek, 
rechten, kunstwetenschappen of grafische 
vormgeving. The sky is the limit! 

Getriggerd door deze veelzijdige richting? 
Bekijk dan zeker ons promofilmpje!      #
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Verdriet is er omdat het liefde was
Caro Devlieghere 5 LMT

Wat als alles plots verandert? Wat als je leven voor altijd anders is? Wat als een superbelangrijke persoon plots uit je leven 
verdwijnt? Hoe ga je daarmee om? Ik heb het afgelopen jaar zelf een zwaar verlies te verwerken gekregen en ik probeer mijn 
gedachten hierover te ordenen, misschien in de hoop dat anderen hier steun uit kunnen halen wanneer ze zaken herkennen.

Waar ik moet beginnen, dat weet ik niet. Waarom ik mijn papa ben verloren, 
dat weet ik ook niet. Waarom dit mij moest overkomen, dat weet ik ook niet. 
Hoe je moet omgaan met verdriet en rouw, dat vraag ik me ook zo vaak 
af. Ook al heb ik zelf zoveel vragen die onbeantwoord blijven, toch wil ik 
wel graag delen hoe ik elke dag opnieuw omga met zo’n immens verlies 
en verdriet. In dit artikel wil ik echter zeker geen pasklare antwoorden 
aanreiken en ikzelf kan niemand echt raad geven die zich in dezelfde situatie 
als ik bevindt. Iedereen rouwt op de manier die voor hem of haar het beste 
aanvoelt.  Ik hoop vooral duidelijk te maken wat het nu eigenlijk voor mij 
echt betekent om iemand die je zo ontzettend graag ziet te verliezen. Want 
geloof mij: dit wens je niemand toe.

Voor 13 oktober 2021 had ik het mooiste leven dat ik mij kon voorstellen, 
alles liep goed en ik kon mezelf echt oprecht gelukkig noemen. Tot alles in 
één seconde veranderde en mijn papa, die jonge (slechts 40 jaar), sterke, bij 
iedereen geliefde, hardwerkende, zorgzame, creatieve,  trotse, zalige man die 
zo van het leven genoot, altijd bezig was en voor mij elke dag opnieuw de 
allerbeste papa was, een aneurysma in zijn hersenen kreeg, gewoon plots 
thuis terwijl hij aan het klussen was. Daar stond iedereen sprakeloos, want 
hoe kon het nu dat die sterke en stoere man zoiets overkwam. Er volgden 
heel intense en harde dagen vol met afwisseling tussen hoop en wanhoop. 
Ik kon toen enkel maar hopen dat alles goed kwam, want dat kon toch niet 
anders? Maar de dokters vreesden het ergste, toch deden ze alles om dat 
beetje hoop te bewaren. 10 dagen gaf mijn papa nog alles wat hij had, maar 
helaas: op 23 oktober 2021 won de natuur het van mijn sterke papa.

We hebben ons een week lang beziggehouden om een mooi afscheid te 
regelen voor papa, want dat was helaas het enige wat we nog konden doen. 
Er waren ongeveer vijfhonderd mensen op de begrafenis, onder wie veel 
collega’s van mijn papa, die in de haven van Antwerpen werkte. Ze droegen 
allemaal hun werkkleren van de haven, een mooi en ontroerend beeld. Het 
was wat mijn papa verdiende, alles straalde liefde en gemis uit. Ik zal voor 
altijd dankbaar zijn dat mijn papa zo geliefd was bij iedereen, dat werd voor 
mij meer dan duidelijk toen ik iedereen zo aangedaan zag bij het afscheid.

Elke dag na 23 oktober 2021 is nooit nog hetzelfde als voordien . Het waren 
moeilijke en lange dagen, waarin ik amper iets deed, maar toch elke avond 
heel moe was. Als ik hier nu aan terugdenk, kan ik mij hier nog zeer weinig 
van herinneren, alles ging puur op adrenaline.

Toen ik na de herfstvakantie terug naar school ging, moest ik me daar ook 
zien door te sleuren, wat in het begin helemaal niet vanzelfsprekend was. 
Ik moest terug, dat wist ik wel, vooral omdat mijn papa altijd zo trots op 
mij was. Ook daar was ik niet meer dezelfde, iedereen wist dat mijn papa 
er niet meer was, maar niemand wist wat hij of zij  moest doen. Moesten ze 
mij alleen laten? Moesten ze iets vragen? Iedereen was vooral bang om iets 
verkeerds te doen of te zeggen, wat ik natuurlijk ook volledig begrijp, maar 

dat maakte het voor mij nog moeilijker, want het kostte mij al zoveel moeite 
om gewoon naar school te komen en dan deed iedereen ook daar opeens 
anders tegen mij. 

Dankzij Meneer Caulier heb ik mijn verhaal kunnen vertellen tegen mijn klas, 
wat mij eigenlijk veel heeft geholpen, want het luchtte op dat iedereen wist 
wat er juist was gebeurd en hoe belangrijk mijn papa voor mij is. Iedereen 
had begrip voor mij en probeerde er op de best mogelijke manier voor me 
te zijn, ik ben tot vandaag nog steeds dankbaar voor deze steun. Ik merk 
nog zo vaak dat mijn klas er voor mij is en dat moet dan niet per se met veel 
woorden zijn, maar ze zijn gewoon allemaal oprecht lief voor mij. Ook doen 
we af en toe met enkelen uit de klas nog eens praatmomentje waarop ik 
dan iets kan vertellen over hoe ik mij voel en zij dan ook iets kunnen vragen 
of vertellen. Dat helpt mij ook wel, omdat ik dan eens even kan zeggen dat 
het moeilijk blijft en kan vertellen hoe ik me echt voel. Ook dit alles heeft 
ervoor gezorgd dat het makkelijker was om terug een normale manier van 
leven te vinden in de klas, want het is voor mij makkelijker om bij iemand te 
lachen als dat ook een persoon is die weet dat ik niet gelukkig ben en bij wie 
ik ook mijn hart kan luchten als het niet gaat. Dat was bij hen zeker zo. In het 
begin, en eigenlijk nu nog steeds, was het heel moeilijk om te lachen, want 
enerzijds voelt het alsof ik geen enkele reden heb om te lachen omdat ik 
mijn papa ontzettend mis, maar anderzijds weet ik wel dat papa niets liever 
wil dan dat ik zou lachen. Op het moment dat ik daar heel hard mee in de 
knoop zat, zeiden er vriendinnen uit mijn klas dat het hen deugd deed als 
ze mij toch eens even zagen lachen en dat is iets wat ik nooit ga vergeten. 
Waar ik ook wel van schrok, was hoe snel je vriendenkring verschuift en hoe 
op korte tijd sommige mensen zoveel voor mij begonnen te betekenen, 
zonder dat ze het zelf beseften. Als eerste vragen hoe het echt met mij gaat 
of gewoon ervoor willen zorgen dat ik me niet alleen voel.

Het is nu niet beter of makkelijker dan in november, want het gemis wordt 
elke dag groter, maar je probeert je sterk te houden, vooral omdat je geen 
andere keuze hebt. Wat daarin vooral belangrijk is voor mij, is dat mijn papa 
zo gelukkig was en zo van het leven genoot en ik weet dat dat ook is wat 
hij zou willen dat ik doe. Maar ik ga mijn hele leven één van de belangrijkste 
personen missen. Elke leuke gebeurtenis waarnaar ik kan uitkijken, is moeilijk 
omdat mijn papa ontbreekt.

Ook ziet iedereen me nu wel verder mijn best doen op school en terug 
meedraaien in het leven, maar niemand beseft hoeveel moeite dat elke dag 
kost. Het is zo confronterend om elke avond als je van de bus stapt eerst 
langs je papa op het kerkhof te gaan en dan thuis te komen en nog enkel 
met je mama te zijn.

Elke dag is het opnieuw zwaar en moeilijk. Ik zou nooit zeggen dat ik me 
beter voel. Als iemand me zou vragen hoe het met mij gaat, zal ik ook nooit 
antwoorden dat het beter gaat, ik zou enkel zeggen dat het lukt op dit 
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moment, hoe het eigenlijk ook werkelijk is. Het lukt op dat moment dan om mijn tranen tegen te 
houden en mijn best te doen om sterk te zijn en de positieve dingen te zien, hoe klein deze ook 
zijn.  Het gaat vooral om me sterk te houden op school en te proberen om er niet aan te denken, 
maar als alles wat er is gebeurd weer tot me doordringt en ik eraan denk dat ik papa nooit meer 
ga zien, dat zijn de zware momenten… Je bent er heel de dag mee bezig, vaak ook onbewust. Ik 
vind het ook raar dat je niet altijd aan iets specifieks hoeft te denken, vaak betrap ik mezelf erop 
dat je eigenlijk constant over alles nadenkt. Alles link ik aan de situatie of aan mijn papa, maar 
de momenten waarop ik echt nadenk over alles, dat zijn de momenten waarop ik soms ook niet 
weet hoe ik hiermee om moet gaan en dus de momenten van heel intens verdriet. Alles voelt dan 
zo oneerlijk en onwerkelijk aan.

Aan de andere kant, kan ik soms ook wel oprecht trots zijn op mijn papa en dankbaar voor hem 
zijn, ik heb 16 jaar de allerbeste papa gehad die ik mij kan voorstellen. Ik zal nooit vergeten wat 
een zalige papa ik heb en ik zal hem heel mijn leven met mij meedragen. Ik zal iedereen vertellen 
wie mijn papa is en iedereen die mij kent, zal mijn papa ook kennen.

Zoals ik in het begin ook al zei, ben ikzelf  ook 
nog dagelijks op zoek naar een manier om om 
te gaan met rouw. Ik ondervind elke dag de 
teleurstelling dat die ideale manier eigenlijk 
onbestaande is, maar ik heb wel aan enkele 
dingen veel steun waarvan ik denk dat ze me 
zeker vooruit helpen :

- Liedjes over verdriet en rouw bv. Visiting hours 
van Ed Sheeran, in deze liedjes herken ik alle 
woorden en kan ik mijn gevoelens op een  ande-
re manier waarnemen

- Tekstjes, gedichtjes op Pinterest waarin rouw 
mooi verwoord wordt, waardoor je eigenlijk 
perfect herkent wat er geschreven staat

- Mijn tatoeage voor papa: I AM BECAUSE YOU 
WERE, hier kan ik naar kijken als ik het moeilijk 
heb, want dan herinner ik mij hoe trots ik ook al 
weer mag zijn op mijn superpapa

- De oorpiercing van mijn papa die ik nu verder 
draag, zodat zoveel mogelijk van hem verder-
leeft. 

- Mijn asketting, waardoor ik papa altijd mee-
draag, waar ik ook ga

- Bij mijn papa langsgaan op het kerkhof en zor-
gen dat alles daar altijd mooi en verzorgd is 
door ook altijd verse bloemetjes te zetten

- De kleren van papa en zijn schoenen in ons huis 
hoe hij ze achtergelaten heeft, zodat ik het ge-
voel heb dat papa nog steeds aanwezig is

- Mijn papa zijn werkmateriaal en zijn garage 
waarop ik zo trots op ben dat ik ze voor altijd zal 
koesteren

- Mijn papa zijn vrienden die er altijd voor mij zijn 
en ook trots zijn als ik een goed rapport heb

- Mijn herinneringsboek waarin verschillende 
mensen schrijven over papa

- Mijn klas en de Chiro die, ook al wordt er niet 
altijd gevraagd hoe het met mij is, er altijd voor 
mij waren

- Mijn therapeute  die me telkens weer vertelt dat 
ik goed bezig ben en dat alles wat ik voel “nor-
maal” is

- Mijn vriendje, mijn familie en in het bijzonder 
mijn mama die, hoewel ze het zelf heel zwaar 
hebben, toch altijd klaarstaan om mij te helpen

- De praatgroepen van de organisatie “Missing 
You” waarbij ik voor het eerst met jongeren kon 
praten die ook een ouder moeten missen

- Het begrip en de vele bemoedigende woorden 
van de directie, leerlingbegeleiding, leerkrach-
ten en al de anderen die ik vergeet op te noemen     

#
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Schrijf-ze-vrijdag
Jasper De Pauw

Na een kortstondige periode van afwezigheid – er was iets met een of ander virus – was het vrijdag 11 februari eindelijk 
weer tijd voor ‘Schrijf-ze-VRIJdag’. Op deze dag verenigen meer dan honderdduizend Vlaamse en Brusselse studenten zich 
om de onmiddellijke vrijlating te eisen van mensen die ten onrechte opgesloten zijn. De actie, een initiatief van Amnesty 
International, kan jaarlijks rekenen op meer dan vijfhonderd deelnemende scholen en uiteraard draagt ook het Sint-Jozef-
Klein-Seminarie daar aan bij. 

Schrijf-ze-VRIJdag heeft als doel om de 
universele mensenrechten te respecteren en 
daarnaar te handelen. Enkele waarden waar de 
mensenrechten op gebaseerd zijn, zoals respect 
voor de medemens, vrijheid en gelijkheid, komen 
samen in het thema van de schrijfactie in 2022: 
‘recht op recht’. Een eerlijk proces, zoals door de 
Verenigde Naties in 1948 voorgeschreven in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, is helaas niet voor elk mens een evidentie. 
Om die reden focust Schrijf-ze-VRIJdag 2022 
zich op de mensen die zonder al te gegronde 
redenen aangehouden en zelfs veroordeeld zijn.

In tal van gangen verschenen er in aanloop naar 
de schrijfactie enkele cryptische berichten. Beetje 
bij beetje werden deze aangevuld met extra 
informatie over de actie en uiteindelijk werd de 
schoolganger geconfronteerd met de foto’s van 
de personen voor wie geschreven kon worden. 
Even later werden deze mensen echter verhuld 
achter een ijzeren traliewerk. Het ene moment 
was de persoon afgebeeld aan de muur nog vrij, 
het andere moment was die opgesloten, zonder 
dat er een gefundeerde argumentatie voor werd 
gegeven. De humane wetenschappers van het 
derde jaar, die de promocampagne bedachten 
en uitwerkten, deinsden zo niet terug van de 
wrange emoties die iemand kan ervaren bij 
het zien van zulk onrecht. De interesse van hun 
medeleerlingen was in elk geval gewekt.

Het was dan ook geen wonder dat de twee 
lokalen waarin je op vrijdag 11 februari kon 
schrijven werkelijk overrompeld werden door 
studenten die hun steentje wouden bijdragen. 
Aangezien er te weinig plek was in de lokalen – en 
om de CO2-meter niet te hard op stang te jagen – 
werd er zelfs buiten de lokalen volop geschreven. 
De trappen tot aan de externenstudie zaten 
volledig vol met leerlingen die met pen en papier 
gewapend aan hun verdediging begonnen. De Guatemalteekse milieuactivist Bernardo Caal Xol 

werd op 24 maart 2022 al vrijgelaten!
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De studenten konden twee verschillende teksten schrijven: een brief 
gericht aan de bevoegde instanties om de onmiddellijke vrijlating te eisen 
of een postkaart gericht aan de gevangenen zelf om hen een hart onder 
de riem te steken. Het was een plezier om te zien hoe vele leerkrachten 
en leerlingen ervoor kozen om van elk een exemplaar te maken. Nadien 
konden ze ook terecht bij de Chromebooks, net buiten de lokalen, om 
nog enkele online petities te tekenen. Opnieuw moeten de derdejaars 
humane wetenschappers in de bloemetjes gezet worden. Ze namen met 
veel oprechte toewijding het voortouw om de bezoekers naar de lokalen 
te lokken, hen enthousiast te ontvangen en aan het schrijven te zetten. 
Ze deden dit zodanig overtuigend dat mijn rol in de zaak gereduceerd 
werd tot loopjongen om de bevoorrading van nieuwe enveloppen en 
briefpapier, twee zaken die voortdurend op waren, te garanderen. 

Uiteraard kan alleen maar besloten worden dat Schrijf-ze-VRIJdag een 
gigantisch succes was in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Misschien rest 
de vraag nog of het schrijven van brieven überhaupt iets bijdraagt aan 
de legale situatie van de gevangenen. Het antwoord daarop is een 
kordate ‘ja’. Azzy Soliman, een Egyptische advocate die zich inzet voor 
vrouwenrechten en daarvoor kritiek uit op de regering, kreeg mede 
door de steun van alle brieven en kaartjes in 2021 te horen dat dat het 
Egyptische gerecht haar niet langer zou vervolgen. Het verhaal van Moses 
Akatugba uit Nigeria is mogelijk nog straffer. Hij legde als zestienjarige na 
foltering een valse bekentenis af voor het stelen van drie gsm’s en werd 
veroordeeld tot de doodstraf. Hij kreeg uiteindelijk, na alle brieven, gratie. 
Het meest recente voorbeeld komt al uit de schrijfactie van dit jaar. De 
Guatemalteekse milieuactivist Bernardo Caal Xol werd op 24 maart 2022 
al vrijgelaten!

Vrijdag 11 februari was een unieke ervaring om op school te zijn. Het 
getuigt dat SJKS een solidaire school is die haar medemens een warm hart 
toedraagt, ongeacht hoe ver verwijderd die zich van ons bevindt. Bedankt 
aan iedereen die op een of andere manier heeft 
bijgedragen aan dit moment!

Wie graag nog een brief schrijft, kan dat 
zeker doen. Via de QR-code kan je enkele 
voorbeeldbrieven en instructies vinden om 
Ciham, Mikita en Nasrin te helpen.    #

Familienieuws
Samengesteld door Isabelle D’Hoye

Zijn gehuwd 
11.05.2022 Thomas Reynhout (leerkracht SJKS) en Marieke Ferket
28.05.2022 Celine Sion (leerkracht SJKS) en Thijs Houpels

Zijn geboren
18.03.2022 MATTEO, zoontje van Hendrik Baart (6WEWIa 2007) en 
Annelies Ras, kleinzoon van Danny Baart (huismeester SJKS)
25.05.2022 JASMIEN, dochtertje van Lore Eggermont (leerkracht 
SJKS) en Steven David

Zijn overleden
28.01.2022 mevrouw Agnes Van Puymbroeck (°1936), 
oma van Bo De Puysseleir (6HWa)
2.02.2022 mevrouw Simonne Marie Sophie Coninx (°1942), 
oma van Steff (5HWa)  en  Hanne (4Lb) Vermeulen
8.02.2022 de heer Jan Baptist Van der Wee (°1932), 
opa van Ziggy Van der Wee (4ECb)
14.02.2022 mevrouw Florida De Westelinck (°1948), 
oma van Jore Van Vlierberghe (5SPW)
18.02.2022 de heer André Van Hese (°1930),
 opa van Clara Wauman (2GL)
19.02.2022 de heer Paul Van Poucke (°1949), 
opa van Arne Van Poucke (3NWc)
21.02.2022 de heer Jan Vandewal (°1933), 
papa van Kathelijn Vandewal (leerkracht SJKS)
19.03.2022 de heer Fons Verbraecken (°1941), 
opa van Dorien Rotthier (leerkracht SJKS)
23.03.2022 mevrouw Irena Van Caekenberghe (°1927), 
overgrootmoeder van Elias (2MWd) en Elien Van Hoye (1Me)
28.03.2022 mevrouw Cleopatra Horosanu (°1948), 
oma van Matthias Van Landeghem (1Mc)
29.03.2022 mevrouw Vera De Paepe (°1939), 
moeder van Rita Vergauwen (personeel SJKS)
13.04.2022 de heer Jozef Werner Van Daele (°1945), 
grootvader van Chloé Van Daele (6HWa)
15.04.2022 mevrouw Yvette Van Roeyen (°1951), 
plusoma van Fleur Van Kemseke (6HWa)
17.04.2022 mevrouw Klour Shamirm, oma van Faya (6WEWIa2) en 
Sima (4Lb) Barbour
27.05.2022 mevrouw Maria Van doorslaer (°1938), 
mama van Bart De Schutter (leerkracht SJKS)
29.05.2022 Inaya Raja, nichtje van Dania (1Md) 
en Malaika (4WSa) Malik

“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.
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Dag 1
Donderdag 30 maart was een drukbewogen dag 
voor de Rome-reizigers. Eerst en vooral spendeer 
je de woensdag met je  geliefde koffer in te 
pakken en daarna dien je je toch voor 5 lesuren 
te concentreren. Hierna vond de COBA-uitreiking 
plaats – nog eens gefeliciteerd aan de makers 
van de trailer “Het Diner” – en tijdens de vijf 
over drie speeltijd zwaaiden we onze ouders en 
vrienden uit. Na een busrit waar de sfeer overliep 
van gezonde spanning, kwamen we aan in 
Zaventem. Na het inchecken en het verliezen van 
een teerbeminde zonnecrème tube – het wordt 
werkelijk niet minder gênant met de jaren – 
konden we met de optionele (overprijsde) koffie 
op het vliegtuig wachten. Gelukkig was er geen 
turbulentie, dus zelfs de nerveuze vliegers onder 
ons hadden het nog naar hun zin. Aangekomen 
in Rome keken we meteen onze ogen uit. Wat als 
eerste in het oog sprong was hoe gigantisch alles 
was. We voelden ons bijna legomannetjes in een 
duplostad. Moe door de vlucht, zijn we snel in 
ons bed gekropen. 

Dag 2
Elke dag kwamen we vroeg uit de veren. De 
eerste dag was hierop geen uitzondering. Na 
een sober Itailiaans ontbijt – een koffietje waarbij 
je het verkleinwoord heel serieus mag nemen 
en twee croissants – zetten we koers naar het 
Forum Romanum. Onze gids voor de eerste 
tweetal dagen was mevrouw Van Haegenbergh. 
We waanden ons Romeinse senatoren die een 
doodgewoon dagje doorbrachten tussen de 
senaatgebouwen – gelukkig was de iden al 
voorbij, anders waren we wat meer op onze 
hoede geweest. Daarna zetten we onze tocht 
verder naar het Colosseum, alsof we echte 
senatoren waren die hun dagje afsloten met wat 
gladiatorenspelen.

Dag 3
Ver moesten we niet wandelen om ons eerste 
grote museum van de week te bereiken. Om 

vanuit ons bed in de Capitolijnse musea te 
springen, lagen die helaas juist een metertje te ver. 
We konden het niet laten enkele pronkstukken 
nieuw leven in te blazen en besloten om er ook 
zelf deel van uit te maken, tot lichte ergernis van 
onze begeleiders – hoewel ze er later zeker om 
konden lachen. 

Zo weinig we moesten wandelen in de ochtend 
– al moet u dat relatief zien, rond 11u hadden 
we ons stappendoel van 10 000 al bereikt– zo 
veel wandelden we in de namiddag. Er is geen 
betere manier om de stad te leren kennen dan 
met een stadswandeling. De Romegids van de 
leerkrachten was inclusief uitklapafbeeldingen, 
zodat we konden zien hoe onze voorouders in 
Rome erbij liepen.  

Dag 4
Op de vierde dag maakten we gebruik van de 
Romeinse metro. Ostia Antica ligt net buiten 
Rome als havenstad aan de Tyrreense zee. In 
deze pittoreske handelsplaats was er voor elk 
wat wils. Acteurs konden zich uitleven in het 

theater. Feesten kon men in de plaatselijke bar 
en in de thermen kon je een duik nemen om 
je af te koelen. Ook in Rome zelf bezochten we 
de thermen van Caracalla. Net als de Romeinen 
rustten we hier wat uit en genoten we van het 
zonnetje. Hierna passeerden we ook langs het 
Circus Maximus, waar de wagenrennen werden 
gehouden. Na dit drukbewogen programma 
werden we losgelaten om zelf de stad te 
verkennen. 

Dag 5
Italianen en fietsen, u associeert ze waarschijnlijk 
niet meteen met elkaar. We moesten de 
wenkbrauwen fronsen toen we hoorden dat we 
de Via Appia gingen affietsen. Is Rome voorzien 
op een bende fietsende Vlamingen? Het 
antwoord blijft voor ons even onbekend als voor 
u. Maar niet getreurd; we hebben het er allemaal 
levend vanaf gebracht, de ene al wat vermoeider 
dan de andere (en wat meer beschramd). 

Na het beklimmen van een heuvel met een fikse 
hellingsgraad mochten we onze fiets parkeren 

De Romereis 2022
Marthe Gutschoven 6 GWIb en Fatima El Madani 6 LWIa2

We zullen eerlijk zijn; toen de directie en de verantwoordelijke leerkrachten in september de eindreizen voorstelden, 
koesterden we toch wat gemengde gevoelens. Enerzijds waren we natuurlijk enorm blij dat de reizen georganiseerd werden, 
anderzijds hielden we ons hart vast voor het onvoorspelbare coronavirus. Toch was onze keuze snel gemaakt en waagden we 
de sprong om ons in te schrijven voor de eindreis, in ons geval richting Rome. En gelukkig maar! Hierbij geven we jullie een 
beknopte samenvatting van deze fantastische week…
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bij de Sint-Jan  van Lateranenkerk. Ook het balkonnetje waar Mussolini 
zijn speeches hield hebben we kunnen zien. Hierna sprongen we weer 
op de fiets richting de catacomben. Na hier rondgedwaald te hebben, 
begon onze fietstocht op de Via Appia. Onze leerkrachten hadden 
voor ons een reeks infopunten ingesproken die we onderweg konden 
beluisteren. Ons groepje was echter niet zo bedreven in het fietsen, dus 
moesten we met spijt in het hart enkele stops overslaan. De terugrit ging 
een pak gemakkelijker dan de heenrit. We geloven zelf graag dat het komt 
door de training van de heenweg, maar het zal waarschijnlijk wel aan de 
hellingsgraad gelegen hebben…

Dag 6
Hoogdag voor velen, het Vaticaan! Op deze reis hadden we al veel 
mooie kerken gezien, maar ze verbleekten allemaal bij deze parel van 
Michelangelo: de Sint-Pietersbasilisk. Dan Brown- fans verplaatsten 
zich voor een dagje in het lichaam van Robert Langdon en zij die geen 
thrillerliefde koesterden, keken hun ogen uit op de imposante zuilen 
van de basiliek en het legendarische standbeeld van de piëta. Op 
het gelijknamige plein stonden we om de beurt op een ronde steen, 
ingewerkt in de vloer, zogenaamd de brandpunten. De vier rijen zuilen 
leken te versmelten tot één rij (we besparen u de wiskundige uitleg). Die 
Bernini had oog voor detail ;) We kijken terug op een mooie dag, maar 
hopen dat we bij een volgende reis nog steeds paus Franciscus te mogen 
ontmoeten!

Dag 7 
“Ik trof een stad van baksteen aan en laat jullie een stad van marmer 
achter” zei onze goede vriend Octavianus. Marmer? Met veel fantasie blijft 
het nog steeds moeilijk om ons voor te stellen wat keizer Augustus juist 
bedoelde. Tijd om ons te focussen op andere kunst dan maar: het GNAM. 
Arte Moderna, galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea. 
Na een vermoeiende week mocht het al eens wat luchtiger zijn. We 
mochten onze kindergeest naar boven halen, want de leerkrachten 
hadden een heuse speurtocht op poten gezet. Eerst kregen we de uitleg 
over een kunstwerk. Daarna stormde een bende detectives met hun 
vergrootglas de zaal binnen op zoek naar het overeenstemmende werk. 
Voor hedendaagse kunst is er vaak ook fantasie nodig, want er bleek nog 
ruimte voor verbetering van onze detectivekunsten. 

K3 zong over bengeltjes, maar wij mochten ons deze namiddag 
ontpoppen tot engeltjes. We beklommen de Engelburcht en werden 
beloond met een fenomenaal uitzicht over de stad. Rome, dy scone! Ah 
nee, dat is Middelnederlands, we bedoelen ‘Roma pulchra est!’.

Dag 8
Nog een laatste keer mochten we wakker worden in de Via Cavour, in 
ons vertrouwd hotelletje. Wie dacht alles al gezien te hebben van Rome, 
had het mis. Het pantheon mocht niet ontbreken op deze reis! Gelukkig 
scheen de zon, zodat we onze paraplu niet nodig hadden, want deze 
monumentale tempel heeft geen volledig dak! Over daken gesproken, 
enkele uren later gingen we volledig uit ons dak in het vliegtuig, letterlijk. 
Door de turbulentie vlogen we bijna op de schoot van de rij voor ons. 

We zijn opgelucht dat we veilig kunnen landen zijn in Zaventem en 
kunnen terugkijken op een week vol nieuwe ervaringen die we nooit 
hadden willen missen!    #

Deze toespraak had ik graag laten volgen op een bedanking van leerlingen: 
‘Op deze Spanjereis valt niets aan te merken, kortom, geen klachten!’

Dank, dank voor jullie lovende dankwoorden.

In de eerste plaats wil ik mezelf bedanken omdat ik ‘Ja, ik ga mee’, zei op de 
vraag mee te reizen naar Spanje. Vervolgens bedank ik graag mijn familie 
omdat die ‘Ja, je mag mee’, zei op vorige vraag.

Velen onder jullie ontmoette ik in het vierde jaar en van menigeen bedacht 
ik me ‘Amai, die kan het goed wegsteken een tof persoontje te zijn!’ Echter, 
nu we elkaar in de bijna steeds zonovergoten, winderige Spaanse straatjes 
opnieuw tegen het lijf liepen, geef ik met plezier toe ‘Wauw, stuk voor stuk 
schone mensen aan binnen- en buitenkant!’

Elke avond hield de begeleiding het hart vast ‘Vanavond kon wel eens de 
gevreesde, wild vervelende avond doorbreken.’ Gelukkig stond jullie groep 
voor zorg, eloquente en elegante matigheid na de preek van Freek.
Zodoende werkten monumenten à la kathedralen van Toledo en Sevilla, 
Mezquita in Cordoba of de eindeloze rist schilderijen van het Prado en 
Reina Sofia makkelijk in op het frisse gemoed en de brede interesse van 
jullie, onbeschreven, culturele parels!

De tussendoorgesprekken – want als de gids spreekt, luister je – 
visten grappige, soms onrechtvaardige, doch steeds te koesteren 
Collegeherinneringen op en ontvouwden ambitieuze dromen in 
studentensteden. Aangename busritten opgevrolijkt door hedendaagse 
jongerenmuziek à la ‘gele blokken op de macadam’ of scabreuze après-
skiversies van Kings of Leon-liedjes, griften zich in het collectief geheugen.

Het valt nu moeilijk te geloven, maar na één à twee weken rust in eigen 
omgeving zonder 38 onverschrokken pubers in het kielzog, bezorgt deze 
reis ons en hopelijk jullie, nog jaren energie.

In de laatste plaats bedank ik mijn medereisbegeleiders met wie ik me 
een oog uit lachte, een breuk gniffelde, een arm uit gidste, muziek en 
levenswijsheden ontdekte, belegen moppen uitwisselde, kortom van de 
geneugten des eindreizen genoot. 

In allerlaatste instantie alle 
pluimen naar mevrouw 
Callewaert, want zonder 
haar Spaanse taal geraakten 
we nog niet eens voorbij de 
douane!

Eresaluut aan onze hele 
Spanjeploeg ‘22    #

Spanje
Vera Goossens
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Speaker’s corner
Samengesteld door Maarten Van Looy, foto’s Maxim Vanhemel 6WEWIa1

Naar goede gewoonte gingen de zesdejaars weer aan het speechen. Jan Ongena en Pieter De Geest bezorgden ons het betere 
werk en wij maakten nog een laatste selectie. Veel leesplezier!

Do you know what the mathematical 
probability is of being born on this earth? 0 
percent. 

0%. The chance that the Big Bang happened, 
the chance that the Earth came into being, the 
chance that your parents made love at exactly 
that moment so that your unique zygote was 
formed... this series of coincidences is infinite 
and the chance of life is infinitesimal.

We are so immensely lucky to be here. For the 
Christian people among us, thank the Lord. For 
the spiritual people among us, thank Fate. For 
the rational people among us, thank Nature. 
That’s where it starts, gratitude. Grateful that 
we may walk, jump, play sports, eat, drink, love, 
feel, cry and kiss here. You have to believe me, 
the other billions of sperm and egg cells in 
our parents’ genitals are so jealous. And yet... I 
do not feel that everyone is fully aware of this. 
Where is our joy, bliss, vocation to live? To live is 
what we must do, it is what we owe to the Lord, 
to Fate and to Nature.  

But what are we doing? High school will soon 
be a closed chapter. We are eighteen. We are 
young, handsome and energetic. But we are 
drowning in the pressure of deadlines, book 
pages and school rules. Day in, day out. 

And what will we be doing? We will continue 
to study. We will work. We will die. And we will 
follow. We will all do the same. Study, work and 
die. We will follow the path that is prescribed 
for us, without stopping. Are we living or do 
we undergo? Have we forgotten the 0 per cent 
chance?

Don’t get me wrong. I am not saying we should 
stop everything. Then there will be poverty, 
chaos and war. The system will collapse, 
progress will become regression and we will 
be catapulted back to prehistoric times as a 
society. But I hate the general state of affairs. 
The lifeless, routine process of life here on earth. 

In this school, in this country, in this society, the 
emphasis is on performance. That is so wrong. 
We should remember that we are lucky and we 
should embrace death. We have forgotten that 
it is a gift to live. Take it. But realise that it is finite. 
Tempus fugit. Time flies. If the road from birth 
to death is 100 kilometres, we have already 
travelled 25 kilometres. In front of us is a grey, 
dull motorway that most cars race over. You 
must get off the motorway. Take a road with 
green trees. 

You are free. You are a free person. If your mum 
says you can’t go to a party, if your dad says 

you can’t study that subject next year, if the 
school says those trousers are forbidden... rise 
up. Is it permissible to live? To be a little free? 
Don’t crawl into your room, don’t change your 
direction, don’t go home but stand up for your 
freedom to live. You are not hurting anyone 
with your vitalist plans. 

Wiz Khalifa is right; we are young, wild and free. 
Don’t ever let anyone tell you otherwise. Willy 
Somers is also right; enjoy life... because it only 
lasts for a little while. 

Stef De Troch 6 LWIa1

Dear teacher, dear classmates

Until the day we die, we will remember 
February 24th 2022. That day, early in the 
morning, Russia invaded Ukraine. A historic day, 
as it was the first time since World War 2 one 
nation invaded another in Europe. No one in 
this class, nor even your parents and only very 
few of your grandparents have lived through 
such a war in Europe. How could this possibly 
have happened?  

Many say that this is more Putin’s personal 

war than the war of the Russian people. This 
is correct, because I believe that what Sting 
hoped for is actually true: the Russians love their 
children too. 

So how did we get here? Could it be something 
as simple as a lack of freedom of speech? If the 
Russians had the opportunity to express their 
own opinion, would this still have happened? 

We don’t always realise how important freedom 
of speech is and that we should not take it for 
granted. Here in Belgium, you can demonstrate 

for the climate, against COVID restrictions or 
any government policy you dislike, without 
the fear of being arrested. In Russia, opponents 
get silenced, journalists get imprisoned and 
politicians get poisoned. This is not only the 
situation in Russia, but in quite a lot of countries 
around the world, by the way. 

The freedom of speech has helped us achieve 
many extraordinary things: the fall of the 
Berlin wall, gay marriage and of course general 
elections, to name a few. And it has the 
potential to create more of these incredible 
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>>>

Visit your grandparents!

Visit your grandparents! Visit your grandparents! 

That is all I want to say. 

Grandparents are like a second pair of parents. 
Always treating us with so much love and 
genuine care. Most of our grandparents are 
between the ages of 70, 80 and 90. Due to the 
years and experiences they’ve lived through, 
they can give us the best advice on life and 
speak words of wisdom. We all remember the 
experience of sitting in our grandparents’ lap as 
they were telling us stories or singing a song. In 
my opinion, we can say that they have the most 
beautiful and rich influences on our lives. 

My grandparents are loving and caring and 
share a special bond. They encourage and 
support me. I’ve learned to be proud of myself, 
because of them. They taught me what a 
healthy relationship looks like. How it feels to 
be loved. Helped me get up, back on my feet, 
every time I fell. They appreciate me for the girl 
I am and look through all my imperfections and 
mistakes. They attended my performances – I 
could see their happiness and pride. They did 
and still do everything for me. 

A typical feature of grandparents is that they 
always make sure we feel safe and loved by 
them in their homes and treat us like the best 
gifts they’ve ever received. They believe in us, 
every single time. They basically gave the world 
to us and taught us hundreds of things. 

And now we are teenagers… almost young 
adults. In my own experience it’s like I’ve barely 

seen my grandparents the last couple of years. 
We’re busy working for school on a regular 
basis, doing hobbies almost every week, some 
of us may go to parties. But the majority of us, 
never goes and visits their grandparents on 
a regular basis. And those who do, visit them 
less often than we used to do when we were 
younger. 

And we need to do the opposite. 

We need to visit our grandparents more often. 
It’s time to turn the tables and let them feel 
loved and admired by us. We need to give them 
back the love and warmth they gave to us. We 
need to lend a sympathetic ear in difficult 
times. Or we can just hop in to play a board 
game or have dinner and enjoy it together. 

And for those who might think that it’s a 
waste of time, you are wrong, very wrong. 
Grandparents are extremely happy when they 
see us. They adore spending time with us 
and we actually are overwhelmed with love, 
warmth, and some good food too. 

It’s also important to pass by and listen to 
them because they have so many stories and 
experiences from their own lives, which they 
can’t wait to tell us. These stories can teach 
us valuable lessons. Especially those of world 
war two. Our grandparents literally are the last 
survivors of this war and we should never forget 
that part of history. We cannot ignore the pain 
and hell they all went through. But yet, they still 
lived a very happy and loving life. We can learn 
from their experiences not to give up. So what 
I’m saying is that we need to pass these stories 
on to other generations. 

And that’s not all. Grandparents also strive to 
keep the family united. They shower us with 
love and support. And to see the happiness on 
their faces when all the family members gather 
around and talk, that’s the most beautiful thing 
that I will cherish forever.  

Every moment could be their last. That is for 
sure and we have to keep that in mind. Every 
moment can be their, or our last. Every time 
you close the door after a visit, every time they 
walk out of your house, every moment you 
go on a hike, every moment you eat together, 
laugh together, play games together, dance 
together… can be the last. So make each 
moment memorable. Don’t regret your last 
memory with them. 

So visit your grandparents! That is all I want to 
say. 

Manon De Cock 6 WEWIa1

things. Certainly if this phenomenon spreads 
outside the free world.

Imagine millions of people demonstrating 
against the war on the Red Square in Moscow. 
Imagine Navalny, the leader of the opposition, 
not being in jail but in front of the people. 
Imagine new, real elections in Russia, in which 
Putin actually could lose his presidency. Would 
he still have invaded Ukraine? 

But let’s be clear, although freedom of speech 
is of great importance for the people, it is not 

always convenient for its leaders. It requires a lot 
of courage and determination, because it’s not 
so easy to accept someone else’s opinion, when 
it completely opposes your own. However, it is 
the only right path to choose.

To quote the French philosopher Voltaire: ‘I 
disapprove of what you say, but I will defend to 
the death your right to say it.’ 

Hopefully the ideas of the enlightenment will 
soon reach the Kremlin. And yes, this could 
result, not only in the end of the war but 

perhaps also in a big demonstration on the Red 
Square against the NATO-expansion to Ukraine. 

This was obviously a great speech, but in the 
spirit of Voltaire, feel free to disagree. 

Thank you
Lander Willaert 6 LWIa1
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Smartphones. I know you would rather be 
scrolling on them right now than listening 
to this, but please try not to touch them for 3 
minutes and listen to what I have to tell you.

Have smartphones destroyed our generation? 
That is a question I would like you to remember. 
I will help you find an answer to this, even 
though for many questions around this subject 
the answer is a huge NO.
For these people, I would like to underline the 
disadvantages of smartphones by giving you 3 
clear arguments.

My first argument, the impact of the 
smartphone on your mental health. You should 
know that 85% of students our age are addicted 
to their cell phones. However, most of them 
aren’t aware of the fact that this can lead to 
behavioural and mental problems. We often use 
our cell phones to relax for a while and get rid of 
the stress we are experiencing. We try to escape 
the problems that we experience at school, at 
home or with friends. Young people who spend 
3 hours or more on their cell phones are 35% 
more likely to commit suicide, to be depressed 
or anxious. This is because we don’t deal with 
our problems but we try to run away from them 
by clinging to our cell phone. This will maybe 
work for a while but in the long run it will 
become dangerous.

My second argument is about the impact 
of smartphones on education. Today and 
especially in times of covid, we cannot ignore 
the positive aspects that technology brings. 
But there still are some disadvantages. Let me 
get this straight. Students who use their cell 
phone during class have an average of 24% 
lower results than students who don’t. It has 
been proven that students who use their cell 
phones do not remember more than half of 
the things the teacher tells them. That means 
that if you had been using your cell phone, you 
would have  barely heard a minute and a half 
of my speech, without mentioning what you 
would even have remembered of it. However, 
our ability to concentrate is suffering greatly 
from this and we are no longer able to focus 
on the learning material both during class and 
at home.   So being on your cell phone during 
class doesn’t only have an impact on the 
school results we achieve today or on exams 
that we’ll have in college. It also has an impact 
on our future where we will have difficulties 

functioning in jobs because we aren’t able to 
concentrate anymore.

My third and final argument is about the impact 
on a social level. For example, we all claim to be 
hyper social because we spend an entire day 
on snapchat sending messages to each other. 
In fact, that’s not true. In my opinion we aren’t 
even that social at all, you aren’t even the same 
person online. Smartphones are everywhere 
there are transmission towers. So, in a nutshell, 
anyone can connect with anyone in the world. 
But online, anyone can behave how they 
want and everyone can develop a completely 
different personality. Today, people are much 
more confident when they talk in chat than 
they are in real life. People hide away behind 
their screens and pretend to be tougher than 
they really are. Consequently, these people 
are no longer able to have real conversations. 
People are hiding their feelings behind a 
screen because they are afraid to express them 
in real life. That’s the cause of social anxiety.   
Many of you may see this as an advantage 
but it damages our social skills very badly. We 
are human beings who crave social contact 
and build that trust through the emotions we 
express. But we’re going to lose this ability that 

distinguishes us from all other organisms by 
going on like this.
 
Let me just make everything clear for you. The 
smartphone you would much rather have been 
scrolling on during this boring speech is more 
disadvantageous to you than you think.

The smartphone is responsible for feelings 
of fear and it leads to death. The smartphone 
influences our results not only today but also 
tomorrow and in 50 years. The smartphone 
makes you a different person and makes 
you socially incompetent. That one device is 
responsible for all of this and even for much 
more.

Now think back to the question I asked you at 
the beginning. Are smartphones destroying 
our generation? I’ll leave the answer to you, but 
be aware of the negative consequences that 
smartphones entail.

Thank you and now you can have a quick look at 
what your mom has sent you. 

Louise Bastijns 6 EWIa
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Snoep- en frisdrank verkoop door leerlingen 
Myrthe Maes, Yentl Van Lysebetten en ik (Saar Debrie) deden samen een 
inzamelactie voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. We deden dit tijdens 
de jaarlijkse wandeltocht voor Kalasi (nvdr.: een organisatie die de scholen in 
Congo steunt). Bij de laatste stopplaats konden leerlingen bij ons snoep en 
frisdranken kopen. We wouden dit doen om te laten zien dat het land er niet 
alleen voor staat. Ons doel was de vluchtelingen, het leger en de mensen die 
daar nog steeds vastzitten een hart onder de riem te steken.
De opbrengst van onze inzamelactie zal dan ook integraal naar organisaties 
gaan die daar hulp verlenen. Onze missie is alleszins geslaagd: we hebben 
heel wat verkocht en dus heel wat geld ingezameld. Zo hebben wij ook ons 
steentje bijgedragen!

Inzameling spullen
Vanuit het kamp van de leerkrachten godsdienst ontstond er ook een mooi 
initiatief. Ze kenden iemand die humanitaire hulp verricht in één van de 
opvangkampen aan de Poolse grens. Deze brengt met een camionette 
spullen tot daar. Nu was het plan om met de hele school verschillende 
spullen in te zamelen om mee te geven naar dat kamp. Een kleine moeite 
voor ons, maar een groot geschenk voor de mensen daar. En zo geschiedde. 
Het resultaat was meer dan overweldigend. Van verzorgingsproducten tot 
speelgoed, van babyspullen tot droge voeding. Alles ging de camionette in 
met de hulp van enkele leerlingen en dan konden de spullen vertrekken. Op 
weg naar de plek waar ze het meest nodig zijn.
Tijdens de koffiepauze van de leerkrachten deed mevrouw Van 
Cauwenberghe een oproep aan het personeel om ook hun steentje bij te 
dragen. De leerkrachten zamelden centen in om de benzine te betalen om 
de spullen van de leerlingen te vervoeren.

Een oude bekende
Onze voormalige directeur Marc Buytaert is door de vluchtelingenstroom 
na drie jaren pensioen even terug van weggeweest. Vrezend dat de 
vluchtelingenstroom wel eens grote proporties zou kunnen aannemen, 
belde hij de school of hij geen steentje zou kunnen bijdragen in de OKAN-
klas. Zijn aanbod werd in dank aangenomen, ook al kwamen de Oekraïners 
uiteindelijk  vooral terecht in groepen die hij niet begeleidt. De eerlijkheid 
gebiedt ons om te vermelden dat ook Geert Verwilligen al langer een graag 
geziene gast is bij OKAN, maar door zijn verleden als directeur is het bij Marc 
Buytaert toch net dat tikkeltje langer geleden dat hij nog voor de klas stond, 
een kleine 25 jaar!

Gastgezin
Jack Hoelen (4Gl) en zijn gezin voelden zich geroepen om steun te bieden 
aan de oorlogsslachtoffers. Niet door geld te geven, maar door hun een 
onderdak te bieden en hen te verwelkomen in de maatschappij. Het gezin 
dat bij Jack is komen wonen, bestaat uit een meisje van 14 jaar met de naam 
Karina en haar moeder van 44 jaar, Olena. In het begin maakten ze niet te 
veel contact, vooral omdat ze nog moesten bekomen van de oorlog. Jack 
vertelde dat hij het gezin ruimte gaf en gewoon probeerde om ervoor te 
zorgen dat ze zich thuis zouden kunnen voelen. Naarmate de tijd vorderde, 
hadden ze echter vaker gesprekken en werd er ook samen gegeten. Over 
de oorlog praten blijft gevoelig, oorlogsgerelateerde gesprekken brengen 
negatieve en pijnlijke herinneringen naar boven.    #

Solidair met oorlogsslachtoffers
Saar Debrie 5HWa, Lode Verhulst 5LWIb, Violette Vandervelden 6 HWa

De oorlog in Oekraïne die velen in de ban houdt, is ook aan onze school niet voorbij gegaan. Bij het zien van de talloze mensen 
die op de vlucht zijn voor het geweld in hun thuisland, terwijl het conflict in Oost-Europa na 3 maanden nog steeds verder 
woedt, kon onze school niet bij de pakken blijven zitten en gewoon toekijken hoe de situatie verder zou evolueren/ escaleren. 
Leerlingen en leerkrachten namen het initiatief en realiseerden verschillende engagementen om de slachtoffers te helpen en 
bij te staan in hun moeilijke situatie.

het resultaat van 
de opstandsvieringen 

was overweldigend
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Ik liep al lang rond met het idee om de uitwerking 
van onze College-echo volledig in de handen te 
geven van een jeugdig redactieteam. Enkele 
weken terug greep ik de koe bij de horens en 
stuurde ik een vacature naar alle leerlingen van 
het zesde leerjaar.

Het was even bang afwachten of er voldoende 
reacties zouden binnenstromen. En ja hoor, de 
ene sollicitatiebrief na de andere belandde op 
mijn bureau. De leerlingen overtuigden me met 
sterke argumenten om hen in dienst te nemen. Ik 
kon rekenen op een superploeg!

Na een algemene redactievergadering waar 
tips en afspraken werden gemaakt gingen de 
redacteurs meteen aan de slag. Een bezoekje 
brengen aan de klassen om zich voor te stellen, 
ideetjes delen en een plan uitwerken. Er werd 
een ideeënton gemaakt zodat alle leerlingen 
en leerkrachten leuke ideeën konden delen. 
Gewapend met iPads gingen ze op zoek naar 
nieuws en leuke passende foto’s.

Het redactieteam offerde vele speeltijden op om 
tot dit prachtige resultaat te komen. We hebben 
op de goede afloop een receptie gehouden om 
iedereen te feliciteren en te bedanken voor hun 
inzet.

Wat een coole bouwwerf 
De kikkerklas is een mooie bouwwerf geworden. 
De kleuters gaan aan de slag als bouwvakkers in 
de bouwhoek waar heel wat materialen liggen 
die de kleuters uitdagen om op ontdekking te 
gaan. Sommige mama’s en papa’s kwamen langs 
om hun job uit te leggen. Zo mochten ze van 
de papa van Baptiste zelf een muurtje metsen, 
de papa van Felix gaf uitleg over keukens, en de 
mama van Lucie is een echte architect.

Al flinke dokters
De berenklas wordt omgetoverd tot een 
ziekenhuis, dan gaan de kleuters in groepjes 
naar de speelruimte in de klas. De kleuters leren 
hoe ze op een speelse manier doktertje moeten 
spelen. Ze spelen met water, spuiten en trekken 
dokterskleren aan om kinderen te verzorgen. Ten 
slotte kijken ze nog kleine kinderfilmpjes over 
wat er allemaal in het ziekenhuis gebeurt.

Indianen met een medaille?
De indianen van de dinoklas hebben een zelf 
een supermooie medaille gemaakt. Waarbij ze 
kralen, verf, touw en karton hebben gebruikt. 
Daar hebben ze een symbooltje op getekend en 
een passend bijnaampje. Ze mochten alles zelf 
knutselen. Wij vinden het supermooi geworden 
en denken dat ze dat zelf ook vinden!

Letterfeest
Joepie, de kindjes van het eerste leerjaar kennen 
alle letters van het alfabet. En dat verdient 
een feestje! In het voorbije semester leerden 
de kindjes van het eerste alle letters lezen en 
schrijven. Met veel leerrijke spelletjes hadden 
ze een superleuke namiddag en konden ze zich 
goed amuseren. 

Op het einde van de dag kregen ze hun 
letterdiploma en maakten ze een leuke klasfoto. 
“We hebben veel spelletjes in de gangen van de 
school gespeeld en we hebben ook heel lekkere 
koekjes gekregen, het was een superleuke dag”. 
(Lilah, 1C)

Pyjamadag
Vandaag liep de dag gewoon maar toch een 
beetje anders, want vandaag kwamen we 
allemaal in onze pyjama naar school om Bednet 
te steunen. Op deze dag staan we stil bij de leuke 
momenten die je beleeft op school, want school 
is meer dan les volgen alleen. Dankzij Bednet 
blijven zieke leerlingen mee met de leerstof en 
beleven ze ook de leuke klasmomenten met hun 
klasgenoten. 

“Ik vind het leuk want we kunnen met onze 
pyjama naar school komen en we steunen er ook 
andere kinderen mee. Het is ook eens een andere 
kledij en het zit lekker warm en knus. We vinden 
het heel leuk dat onze school deelneemt aan de 
Pyjamadag.” (Aline en Isra 4A)

Carnaval
Joehoe! Carnaval! Elke dag mochten we verkleed 
komen in een bepaald thema. Maandag kwamen 
we allemaal in onze sportiefste outfit naar school, 
dinsdag maakten we de zotste dingen van ons 
haar, woensdag lieten we ons los gaan met onze 

Blik op de Basisschool
Een kersvers redactieteam

Luc Braem

We proberen in Ic Hou aandacht te hebben voor zo veel mogelijk zaken die reilen en zeilen op onze campus. Daarom proberen 
we voortaan ook een vaste rubriek over de Basisschool op te nemen. Er was geen beter moment denkbaar om hiermee te 
starten, want directeur Luc Braem had net het plan opgevat om de College-echo volledig te laten uitwerken door leerlingen. 
En ze deden dat goed! Maak kennis met de Ic Hou Jongeren Junior!

Heb je zin om deel uit te maken van een
redactieploeg voor de volgende ECHO?
Aarzel niet en solliciteer voor de job bij:
 
         Luc Braem
         Collegestraat 31
         9100 Sint-Niklaas
         luc.braem@sjks.be

INTERESSE?INTERESSE?

SO L L IC I T E ER NU !

SO L L I C I T E E R N U !

ECHOECHO
COLLEGECOLLEGE

VACATURE
Ontwerp mee
Ontwerp mee  

ECH
O

ECH
O

onze school!
onze school!dede

vanvan

WELKE
REDACTIEPLOEGEN?

In de kijker
Neuzen in de kleuterschool
Grasduinen in de lagere school
Sport op een ereplaats
Spelletjes
Kunstgalerij

WELKE VAARDIGHEDEN
HEB JE NODIG?

Samenwerken in groepjes van drie.
Samenwerken met andere redactieploegen.
Samen teksten schrijven/typen over activiteiten op school.
Kunnen werken met een tijdsschema.
Bijhorende foto’s nemen rekening houdend met de privacywetgeving.
Creatief zijn en fantasie hebben is een pluspunt.
Vooral veel goesting hebben.
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Ouders aan het woord
Reporter Kamiel sprak met Joris, Voorzitter van 
het Oudercomité

Waarom wou je bij het oudercomité? 
#J Toen mijn kinderen startten op het College 
kwam Jeroen (nvdr. de vorige voorzitter) elk 
jaar op de infoavond langs om reclame te ma-
ken voor het oudercomité. Telkens weer dacht 
ik: “Hey, misschien moet ik daar toch maar eens 
naartoe gaan. Het is misschien een manier om 
nieuwe mensen te leren kennen en tegelijker-
tijd iets nuttigs te doen voor de school.” Toch 
heeft het nog enkele jaren geduurd eer ik de 
stap gezet heb. Maar ik heb er nog geen se-
conde spijt van gehad.

Hoe lang zit je nu al bij het oudercomité? 
#J Ondertussen al vier jaar.

Wat doe je allemaal? 
#J Met het oudercomité doen we een viertal 
vergaderingen doorheen het schooljaar. Tij-
dens die vergaderingen krijgen we nieuws te 
horen vanuit de school, maar bespreken we 
ook dingen die we van onze kinderen te horen 
krijgen. Zo proberen we samen met de school 
op zoek te gaan naar een manier om van het 
College de beste school van Sint-Niklaas te 
maken.

Maar natuurlijk doen we buiten die verga-
deringen ook nog dingen. Zo helpen we bij 
klasprojecten zoals letterfeest in de eerstes, 
de sleepover van de vijfdes of verzamelen we 
centen voor de klasbibliotheken. En ook op 
het schoolfeest zijn we van de partij om te 
helpen.

Was het een moeilijke keuze? 
#J Om bij het oudercomité te komen? Nee, 

eigenlijk niet. Al vraagt het natuurlijk wel wat 
inzet, maar als je ziet hoeveel kinderen je blij 
kan maken met leuke boeken in de klasbiblio-
theek, een tof schoolfeest of iets anders, dan is 
het een kleine moeite.

Wat was het leukste moment? 
#J De kerstmarkt is altijd erg gezellig. Jammer 
genoeg is die ondertussen al een paar jaar niet 
kunnen doorgaan. Maar ook gezellig met z’n 
allen nog iets gaan drinken na een vergade-
ring is altijd erg plezant.

Wanneer stop je? 
#J Sowieso als mijn kinderen de school verla-
ten. Als voorzitter ben ik nu bezig aan het eer-
ste jaar van m’n tweede termijn. Dat betekent 
dat ik volgend jaar nog een jaartje voorzitter 
ben en dan zien we wel weer. Misschien wordt 
het dan wel stilaan tijd om iemand anders aan 
het roer te zetten.

Heb je nog iets te vertellen als slot? 
#J Ja, ik wil alle kinderen die koekjes verkocht 
hebben nog eens héél erg bedanken! Samen 
zorgden jullie ervoor dat we leuke dingen voor 
jullie kunnen blijven doen!    #

gekke sokken, donderdag schitterden we in onze 
beste fluo-outfit, en vrijdag was dit een mix van 
alles. We lieten ons gaan op de leuke muziek 

en deden de polonaise met z’n allen. Ook de 
macarena ging viraal! Met andere woorden… het 
was een superleuke week.

Junior Journalist 
Dit jaar was het thema van Junior Journalist: 
de wereld na 2040. “Ik ging naar het jaar 2041. 
Ik werd toen 30 jaar. Ik ging naar de ruimte en 
had allemaal robots.” Marie (5C). Dit is de korte 
inhoud van het verhaal van Marie. Met dit 
verhaal heeft Marie de eerste plaats gehaald bij 
de prijsuitreiking van Junior Journalist. “WOW, 
ik sta op de eerste plek.” Dit had Marie nooit 
verwacht. Marie had het beste verhaal van haar 
klas, dus haar verhaal werd opgestuurd naar 
Junior Journalist Oost-Vlaanderen. Daar werd 
haar verhaal weer als beste gekozen! Marie werd 
weer eerste en kreeg veel boeken.

Ook Sebastian (5A) viel in de prijzen.  Hier is een 
korte inhoud van zijn verhaal: “De burgemeester 
gaat een kerncentrale renoveren, Zorb en zijn 
vrienden gaan protesteren tegen de kerncentrale.” 
Met dit verhaal haalde Sebastian de derde plaats. 
Ook hij won een boekenpakket.

De fluoactie wordt afgesloten
De fluoactie wordt elk jaar op onze school 
gevierd. We dragen elke dag ons fluohesje en 
verdienen fluomuntjes. Die muntjes ruilen we in 
voor stickers en die plakken we op onze fluokaart. 
Als onze fluokaart eenmaal vol is, plakken we 
die op de grote kaart die we klassikaal delen. 
Dan sluiten we uiteindelijk de fluoactie nog af 
en krijgen we allemaal een leuk lichtje voor op 
onze fiets of iets anders. En uiteindelijk hebben 
we allemaal ons best gedaan en zijn we allemaal 
veilig naar school gekomen met ons fluohesje!
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Dancing to British music     
Op 22 februari 2022 vond de Engelse dag plaats binnen onze schoolmuren. Om de Engelse 
sfeer erin te brengen waren er verschillende activiteiten, en één daarvan was muziek van 
Engelse artiesten die werd afgespeeld tijdens de middag. De populairdere muzikanten die 
aan bod kwamen waren The Beatles, Anne-Marie, Dua lipa en One Direction. Zoals je op de 
foto’s ziet ging de eerste graad er flink tegenaan! 
Om de muzikale middag af te sluiten speelden 
de DJ’s de Engelse versie van de ‘indianendans’.
Throw those legs loose to the music!

Aimée Van de Vyver, 
Elise Vankerkhove, 
Martha Geerardyn 

Afternoon tea
Terwijl wij in België genieten van een vieruurtje, beginnen de Engelsen rond 16u aan hun 
afternoon tea. Ze drinken een kopje thee, maar daar blijft het niet bij. Bij de afternoon tea 
wordt er niet enkel thee geserveerd, maar ook enkele kleine gerechtjes, zoals cucumber 
sandwiches, koekjes, scones en andere zoete & hartige lekkernijen. Om ruimte te besparen, 
worden deze lekkernijen meestal geserveerd op een étagère, meerdere bordjes onder 
elkaar. Na de afternoon tea hebben de Engelsen nog niet meteen honger, dus kunnen ze 
nog even wachten tot ze aan hun avondmaal beginnen.
Enjoy!

Maggie Van Eynde

The pub
In Great Britain men go to the pub after their 
shift at work. It’s an establishment that’s licensed 
to sell strong alcoholic drinks such as whisky, 
tequila and wodka but also beer, wine… They 
go there with their friends after their shifts 
to hang out and drink alcohol (like a café in 
Belgium). 

Pubs (short for public houses) first appeared in 
the late 17th century. It was used to differentiate 
private houses from those which were open to the public “alehouses”. By Georgian times it 
had become common parlance, although taverns as a distinct establishment, had largely 
ceased to exist by the beginning of the 19th century.

Most people today see pubs as
A chilling place to have fun with friends and drink booze.
A public place to buy/drink alcohol without having something to eat.

Cheers!
Julius Roggeman 

Canterbury, the city
De stad Canterbury ligt in het zuidoosten van 
Engeland en maakt deel uit van het graafschap 
Kent. In 2011 telde de stad nog rond de 44 000 
inwoners. 

Canterbury is gelegen aan de rivier Stour, waar 
veel toeristen met de gondel op gaan varen. De 
stad kent dus enorm veel toeristen en is daarbij 
niet alleen een toeristische trekpleister, maar ook 
een studentenstad. 

De beroemde kathedraal is één van de 
belangrijkste plekjes die er te bezoeken valt. Je kan 
er vanbinnen de prachtige glaswerken bezoeken, 
maar het allerbelangrijkste is het graf van Thomas 
Becket. Hij was de aartsbisschop van Canterbury 
en werd vermoord door vier Normandische 
ridders in de kathedraal. Dit gebeurde in het 
jaar 1170. In 1173 werd Becket heilig verklaard. 
De moord op Thomas Becket inspireerde onder 
andere Geoffrey Chaucer, die dit verhaal nadien 
in ‘The Canterbury Tales’ schreef.

Canterbury straalt geschiedenis uit. In het 
oude gedeelte van de stad is nieuwbouw zelfs 
verboden. Naast de vele vakwerkhuizen zijn er 
ook een aantal middeleeuwse stadspoorten te 
bezichtigen.

Vanuit België naar Canterbury gaan, kan zelfs 
een daguitstap zijn. Je kan er namelijk met de 
veerboot snel naartoe. Tijdens de vaart zie je de 
geweldige ‘White Cliffs’ van Dover voorbijkomen. 

Enjoy your journey!

Zita Wuytack, Leonie Vermeiren, 
Celeste Colman 

Engelse Dag
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Frans… wereldwijd de meest onderwezen taal – na het Engels – en er 
spreken meer mensen het Frans als tweede taal dan mensen die het Frans 
als moedertaal hebben. Maar de liefde voor de taal van de liefde is een 
beetje zoek. Meer en meer verdrongen door de taal van TikTok, Instagram, 
WhatsApp, Messenger, YouTube en Facebook voor de iets ouderen…

De leerkrachten Frans blijven echter niet bij de pakken zitten en proberen 
leerlingen – in alle richtingen – voor de taal van Molière, Angèle, Stromae … 
warm te maken in de lessen en daarbuiten.

Eén van deze initiatieven is de Franse Dag. Dit jaar op maandag 28 maart. Op 
het menu ’s ochtends een heerlijk geurende en smakelijke croissant, tijdens 
alle recreaties een flinke streep Franstalige muziek door de leerlingen zélf 
gekozen én voor alle jaren een Franse film gaande van ‘Ma vie de Courgette’, 
‘Les choristes’ en ‘Bon Dieu’ tot ‘Un sac de billes’ en ‘Réparer les vivants’. In de 
refters kregen de warme maaltijden een extra Franse toets.

Tot slot nog dit hors-d’oeuvre: ook dit jaar namen heel wat leerlingen uit 
het tweede jaar en de tweede en derde graad deel aan de talenwedstrijd 
‘Olyfran’. De spanning en het enthousiasme waren groot en de resultaten 

vormden een dikke pluim op de hoed van onze leerlingen en collega’s Frans: 
in alle jaren waren de gemiddelde resultaten van onze leerlingen hoger dan 
het Vlaams gemiddelde; in het tweede jaar zelfs 16% hoger!

Fish and chips in de calfac 
Fatima Salkini

Highland games op het grasveld 

De Highland Games zijn traditionele volksspelen die zijn ontstaan in de hooglanden van 
Schotland. Gestoken in een Schotse kilts neem je het als heldhaftige strijders tegen elkaar 
op. Natuurlijk verzin je eerst een ‘Yell’ om je eigen ‘clan’ aan te moedigen! Onze beste sporters 
namen het in het verleden telkens tegen elkaar op! Saw-Pit, Ringround Wrestling, the Stone, 
Go to Roost, hitting nails, quoiting en Tossing the Caber … Deze spelen hebben na zo’n 
middag geen geheimen meer voor hen. Volgend jaar terug?

Canterbury Christ Church University
Naar jaarlijkse traditie krijgen onze leerlingen uit de eerste en tweede graad een lesje van 
native speakers uit Canterbury. Helaas zorgde COVID-19 er de laatste drie jaren voor dat 
deze niet live konden plaatsvinden. Het heeft ons niet tegengehouden de lessen online 
te laten doorgaan. Een lesje wiskunde, biologie of zelf Frans van een Engelse leerkracht in 
opleiding? Het kon die dag allemaal! Onze eigen leerlingen van de derde graad gaven aan 
de Engelse studenten een virtual tour door onze school, zo konden we van elkaar bijleren. 
Win-win!

Quotes from a teacher trainee at the university:
“When I came for an open day at Christ Church 
I fell in love with campus”
“freedom”
“amazing” 
“prepared for the future” 
“enjoyed learning!” 
“I was supported by the University’s team”
“I have confidence now”

Franse Dag Renaat Philips
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Op de eerste uitstap naar Antwerpen kwamen 
we er achter dat je in Antwerpen niet enkel kan 
shoppen, maar dat de stad ook op historisch 
gebied veel te bieden heeft. We zetten een stapje 
terug in de tijd en konden zien hoe mensen in 
onze streken leefden in de 16de eeuw. De zon 
was de hele dag van de partij, waardoor we nog 
meer konden genieten van de kleine, romantische 
steegjes van de stad. Het hoogtepunt was zeker 
het bezoek aan de kathedraal, waar we de leerstof 
die we hadden gezien in de klas, met onze eigen 
ogen konden bekijken. In het Plantijnmuseum 
konden we zien hoe ze in de middeleeuwen 
aan boekdrukkunst deden en in het Rubenshuis 
konden we een kijkje nemen in het leven van 
de enige echte Pieter Paul Rubens. Kortom, 
Antwerpen is een stad die veel meer te bieden 
heeft dan dat je denkt.

Met veel zin in nóg een leerzame uitstap vertrokken 
we in de vroege ochtend richting Luik. Na een 
lange busrit stapten we uiteindelijk uit in het 
centrum, terwijl het er helaas naar uitzag dat het 
geen droge dag zou worden zoals in Antwerpen. 
Nadat we verdeeld waren in groepjes, maakten 
we kennis met onze begeleider en dronken we 
een lekkere warme chocomelk. Samen leerden 
we bij over de verschillende aspecten van Luik. 
Toen het weer wat opklaarde, gingen we op stap 

door de stad. In combinatie met leuke activiteiten 
leerden we wat extra Frans en maakten we kennis 
met de omgeving. Onze eerste stop was de 
sprookjesachtige  kathedraal. Hier aanschouwden 
we de vele schilderijen, standbeelden en 
wonderlijke glasramen. We namen ook een kijkje 
in de geschiedenis van Luik. Hierna was het 
tijd om de bevolking van de stad beter te leren 
kennen door hen verschillende vragen te stellen 
over hun kennis van Luik. De plaatselijke inwoners 
waren zeer vriendelijk en luisterden goed naar ons 
gebrekkig Frans. We kwamen veel fascinerende 
dingen te weten. Wist je bijvoorbeeld dat de Luikse 
wafels niet de enige culinaire specialiteit van de 
stad zijn? Ook Luikse koffie, Luikse gehaktballen 
en eveneens het wereldberoemde bier Jupiler zijn 
typische streekgerechten. Een beetje hongerig en 
uitgeput door het vele wandelen, mochten we in 
een koopcentrum iets eten naar keuze, hoewel we 
het wel spijtig vonden dat we niet ergens anders 
mochten gaan eten dan in het koopcentrum. Na 
de lunch kregen we nog wat extra vrije tijd om zelf  

de stad te verkennen. Hierna spraken we terug af 
met onze begeleider en gingen we verder met 
onze tocht. Op de planning stonden de befaamde 
trappen van Luik. Vol goede moed begonnen we 
aan de moeilijke klim, maar eenmaal bezweet 
boven was het uitzicht over de hele stad het 
helemaal waard. Laten we zeggen dat dit letterlijk 
en figuurlijk het hoogtepunt van de dag was. Na 
nog wat vrije tijd stapten we moe maar voldaan 
op de bus terug naar Sint-Niklaas.   

We vonden dit een zeer interessante uitstap, 
omdat er goede balans was tussen de stad 
verkennen en bijleren op vlak van de Franse taal. 
Het was fijn om de kennis uit de Franse les om te 
zetten in de praktijk door te communiceren met 
de plaatselijke bevolking en met de begeleiders. 
Daarnaast leerden we extra bij over de stad zelf, 
die we – om eerlijk te zijn – voor deze uitstap enkel 
kenden van de Luikse wafels. Kortom, we hadden 
veel plezier en deze trip is zeker een aanrader voor 
de volgende jaren!

Meer dan Luikse wafels
Roos Geers en Irene Segers 4 Lb

Voor het vak Frans mochten wij, de vierdejaars, als proefkonijnen eens zien wat Luik allemaal te bieden heeft. Eindelijk weer op 
stap met de klasgroep! En we gingen niet alleen naar Luik, want vier dagen eerder stopte onze bus ook in Antwerpen om onze 
kennis van de geschiedenis te verrijken. De kathedraal en de boekdrukkunst konden er al afgevinkt worden. Een interessante 
uitstap, want we konden de stad bekijken door de ogen van iemand uit de 16de eeuw, maar ook af en toe ook vanuit het 
heden, door te pauzeren op de Meir!
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>>>

Na twee jaar coronamaatregelen konden we eindelijk op reis; iedereen was 
opgewonden, maar niemand kon voorspellen wat er tijdens de reis zou 
gebeuren en hoe deze zou aflopen.
De reis naar Antwerpen was een leuke en leerzame schoolreis die in twee 
delen was opgesplitst: voormiddag en namiddag. We stapten in de bus 
richting Antwerpen en na een uur rijden, konden we aan ons stadsbezoek 
beginnen.

De voormiddag
We moesten in de voormiddag een bundel invullen over de vele 
historische bouwwerken in de stad. Eerst gingen we naar de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal, een enorm bouwwerk met talloze schilderijen en 
standbeelden. Daarna gingen we naar de Sint-Carolus Borromeuskerk, een 
kerk in barokstijl met veel details, met in de buurt het standbeeld van Pieter 
Paul Rubens. In deze kerk ontmoetten we Rudy, een gids. Rudy was zeer 
informatief en behulpzaam bij het invullen van onze bundel en hij maakte 
ook de groepsfoto hierboven. We waren bijna klaar met onze bundel toen we 
afscheid namen van Rudy en naar de grote markt gingen. We werkten onze 
bundel af op de Grote Markt een uur voordat we hier moesten verzamelen 
en gingen naar KFC. Na een heerlijk middagmaal kregen we anderhalf uur 
pauze en maakten we een wandeling door de stad. We gingen naar vele 
winkels en kochten een grote zak snoep bij het Kruidvat. Omdat we nog wat 
honger hadden, gingen we ook nog eens langs bij een frituur in Antwerpen, 
waar we een grote zak frieten kochten voor de hele groep. Hierna was het 
bijna één uur en moesten we dus terug naar de Grote Markt.
De voormiddag was al enorm leuk, onze groep heeft zich enorm geamuseerd 
tijdens de uitstap en we hebben ook veel bijgeleerd over Antwerpen.

De namiddag
In de namiddag bezochten we het Rockoxhuis, een museum gemodelleerd 
naar het huis van schilder Nicolaas Rockox. We hadden een gids die ons 
vertelde over de verschillende schilderijen en beelden die in het hele huis 
stonden en die ook toelichtte waar de vele kamers voor werden gebruikt. 
De dag bestond voornamelijk uit zitten en luisteren in tegenstelling tot 
de voormiddag, waar we vrij waren om rond te dwalen en dingen zelf 
uit te zoeken. De uitleg over de schilderijen was vrij langdradig en saai, 
daarom was ik net zoals vele klasgenoten een beetje teleurgesteld over de 
namiddag. We sprongen terug op de bus en gingen naar Sint-Niklaas na het 
bezoek aan het Rockoxhuis.

De uitstap was enorm tof, en ook al viel de namiddag wat tegen, toch 
was de uitstap in Antwerpen zeker de moeite waard. Daarom geef ik deze 
uitstap 4 sterren.    #

Recensie 
Uitstap Antwerpen

Liam De Koster 4 WSb

Parijs:
Op tweeëntwintig april tekende het vijfde jaar Moderne Talen present 
voor een kortstondig verblijf in Parijs. De keuze voor deze dag werd in 
dank afgenomen: omwille van paasmaandag telde deze schoolweek voor 
de leerlingen slechts drie dagen. Wegens de beperkte duur van de trip, 
waren we genoodzaakt vroeg uit de veren te zijn: met de ochtenddauw 
nog op de blaadjes verzamelde een resem enthousiaste leerlingen en 
leerkrachten op de Grote Markt te Sint-Niklaas. 

Na de aankomst werden de leerlingen in twee groepen opgedeeld. 
Elke groep beschikte over een op voorhand uitgestippelde route 
doorheen de lichtstad waarbij allerlei culturele ijkpunten aangedaan 
zouden worden. Onder deskundige leiding van meneer Cole, meneer 
Van Wambeke, mevrouw Callewaert en mevrouw Daeyaert zouden de 
leerlingen de Franse hoofdstad doorkruisen. We beschikten over op 
voorhand door de leerlingen opgenomen audiofragmenten, passend 
bij elke bezienswaardigheid op de route. Zo verschaften de leerlingen 
elkaar telkens informatie bij elk cultureel punt. Hiervoor droegen 
ettelijke verantwoordelijke leerlingen een luidspreker met zich  mee. 
Bezienswaardigheden als de Eiffeltoren, de Arc De Triomphe en het 
Panthéon deden we allemaal aan, weliswaar telkens beperkt – geen 
uitgebreid bezoek aan het Louvre bijvoorbeeld – vanwege de ruime 
planning die afgewerkt diende te worden. De verzengende hitte maakte 
het niet eenvoudig, maar dankzij de aansterkende kracht die inherent is 
aan een ijsje, kwamen we de dag ongehavend door. 

Aan het eind van onze reis werden we omstreeks het tijdstip van het 
avondmaal losgelaten. We kregen de opportuniteit om kennis te maken 
met de lokale horecagelegenheden. De groep 5MWE-MWI-LMT – waartoe 
ik zelf behoorde – maakte kennis met de meest smakeloze ‘poulet rôti’ uit 
de Franse gastronomische geschiedenis: de reputatieschadende Google-
review volgde ogenblikkelijk (om ons Frans te oefenen). Na anderhalf uur 
was het opnieuw verzamelen geblazen: na een lange metrorit waarin we 
kennismaakten met de meest gezellige figuren van de grootstad, kwamen 
we aan bij de bus. Hierna zetten we wederom koers richting België.

Vijfde jaar Moderne 
Talen: uitstappen naar 
Parijs en Aken

Vic Stuer 5LMT

Er bestaan verschillende drijfveren en motivaties met het 
oog op de keuze voor de studierichting Moderne Talen 
in de derde graad. Eén daarvan is het gegeven - eigenlijk 
zou dit van ondergeschikt belang moeten zijn - dat deze 
richting over veel schooluitstappen beschikt. Hierbij een 
summier verslag van de trip naar Parijs en Aken van het 
vijfde jaar Moderne Talen. 

De uitstap naar Antwerpen was 
ongelooflijk! - Anonieme tiener uit 4WSb
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Aken:
De langverwachte uitstap naar Aken kende een 
aanvang in mineur. In aanloop naar de reis viel 
mevrouw Huber, één van de drie begeleiders 
naast meneer Verhaeghe en mevrouw 
Verschueren, onverwacht uit door ziekte, 
waardoor zij de excursie niet kon bijwonen. Een 
stevige domper op de feestvreugde. Gelukkig 
sprong meneer Witte last minute in de bres. 
Dit keer werd geopteerd voor de Hofstraat als 
startlocatie van de excursie. Om half negen 
vertrokken we – opnieuw met de bus – richting 
ons oostelijk buurland. Het vertrek lag aanzienlijk 
later dan dat van de trip naar Parijs. Gelukkig maar, 
want de buschauffeur leek geen ochtendmens 
te zijn, al bleek later dat hij ook ’s avonds relatief 
radicaal was in zijn opvattingen. 

Eenmaal aangekomen in de stad, die deel 
uitmaakt van de Duitse deelstaat Nordrhein-
Westfalen, ving meneer Verhaeghe aan met 
een summiere briefing. Hierna waren we vrij 
onze gastronomische aangelegenheid voor 
het middagmaal uit te kiezen. Vele leerlingen 
opteerden voor de échte Duitse gastronomie 
onder het mom van ‘einen BigMac’. 

Na het middagmaal stond er een historisch 
getinte sessie gepland: meneer Verhaeghe 
verschafte ons, opgedeeld in drie groepen 
verdeeld over drie aparte sessies, informatie 
over de Aachener Dom, de bisschoppelijke kerk 
van Aken. Bij het betreden van de kerk kwam 
hij even in lichte aanvaring met een toeristisch 
werknemer – onbetaalde rondleidingen voor 
een groep op eigen houtje zijn namelijk niet 
toegestaan. ‘Wir haben ein Problem,’ stelde de 

Duitse man. Meneer Verhaeghe kantelde dit door 
te zeggen dat hij louter gesprekken voerde en ons 
niet kende: situatie ontmijnd! Die naïeve Duitsers 
toch… Na dit kerkelijk bezoek verleenden de 
leerkrachten ons permissie de stad eigenhandig 
te verkennen. Met een bundel boordevol vragen 
in de hand trokken we eropuit. Uit pure onmacht 
en wanhoop wendden sommige leerlingen zich 
tot een Duitse winkelbediende opdat die de 
bundel voor hen kon invullen. Na meer dan een 
kwartier de vragen overpeinsd te hebben, gaf ze 
de bundel zelfvoldaan terug: enkel de rangorde 
wist ze te vervolledigen, de inhoudsvragen 
overstegen ook haar culturele kennis. We dienden 
eveneens een vijf minuten durende ‘vlog’ te 
maken: deze diende een aantal elementen te 
bevatten (lokale gastronomie, geschiedenis, 
bezienswaardigheden …) Een bezoek aan het 
zogenoemde ‘Rathaus’ kon daarbij niet uitblijven. 

Na de opdrachtenbundel en het maken van de 
vlog waren we vrij te doen wat we verlangden 
te doen: een bezoek brengen aan het ‘Kaufhaus’ 
in de  ‘Adalbertstraße’ of het aankopen van een 
ijsje (n.v.d.r. we zien een patroon!) kon daarbij 
niet ontbreken. Ook zinloze aankopen zoals 
een speelgoedzwaard of een gekleurde voetbal 
met het opschrift ‘MyToys’ konden hierbij niet 
uitblijven. De gunstige weersomstandigheden 
zorgden, net als het aangename Duitse 
gezelschap – waaronder de openbare 
druggebruikers en de opmerkelijke figuur zonder 
schoeisel – voor een memorabele dag. 

Omstreeks half zes verzamelden we opnieuw 
om de ingevulde bundels in te dienen. Hierna 
kregen we de opdracht een horecagelegenheid 

te zoeken voor het avondmaal. Ook ditmaal werd 
geopteerd voor échte lokale gastronomie: Duitse 
pizza. 

Rond zeven uur bliezen we de aftocht. We 
verzamelden op de marktplaats, vochten nog 
een speelgoedzwaardgevecht uit en keerden 
terug naar de bus. Ons verblijf in Duitsland zat 
erop.

Ten slotte nog een eervolle vermelding 
naar alle leerkrachten, directieleden en 
administratieve medewerkers die deze twee 
uitstappen realiseerden en in goede banen 
geleid hebben.    #
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Gecanceld?!
Ons parcours was hobbeliger dan verwacht. De voorstellingen waren 
gepland in januari, maar corona gooide zoals altijd roet in het eten. Ons 
project begon verdacht veel te lijken op het liefdespaar: het was not meant 
to be. Gelukkig stopte ons verhaal daar niet, de voorstellingen werden 
verplaatst naar april en de repetities konden eindelijk hervat worden. Oef! 
Leve het productieteam! We konden eraan beginnen. Dachten we…
De Romeo en Juliavloek had ons duidelijk nog niet verlaten. Verschillende 
acteurs hadden afgehaakt en een toneel met de helft van de personages, 
dat konden we niet maken. Een Romeo zonder Julia, beeld het u in. Een 
paniekerige zoektocht later vonden we uiteindelijk de perfecte match voor 
onze ontbrekende rollen. De volledige cast lag vast met in de hoofdrol 
Arwen Otterlei (5LWIa), Quinten Hardonk (6LWIa2), Violette Vandervelden 
(6HWa) en Joke De Middelaer (Carolus). We konden eraan beginnen, nu voor 
echt.

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen
Ondanks het klassieke stuk, koos de productie ervoor om het podium van 
de Stadsschouwburg in te ruilen voor verborgen pareltjes in het College en 
op Carolus. Een wandeling met theater en muziek, daarvoor moet alles tot in 
de puntjes uitgewerkt zijn. Onder leiding van regisseur Bram De Win haalden 
we het beste van onszelf naar boven tijdens de vele repetities. We maakten 
de gangen van Carolus onveilig, verminkten de arme boom in de binnentuin 

en deden ons te goed aan de warme chocolademelk in zaal Cécile.
Met elke repetitie kwamen onze personages meer en meer tot leven, we 
hadden duidelijk vooruitgang geboekt. Ook de ‘theaterfamilie’ waar we 
in het begin nog over gniffelden, werd een feit. Het geluk stond jammer 
genoeg nog niet aan onze zijde: door corona moesten we het even zonder 
Bram en één van onze actrices stellen. Desalniettemin hadden we er zin 
in. De generale repetitie was een succes. Het publiek mocht beginnen 
binnenstromen.

Slotakte
Op donderdag 21 april was het dan zover, de dag van de première. 
Zenuwachtig stond de eerste ploeg al klaar om eraan te beginnen. Het 
gebonk van de staf van Lorenzo weerklonk door de hal van Carolus, het 
startschot van twintig geslaagde voorstellingen.
Ons harde werk wierp zijn vruchten af. Het publiek was laaiend enthousiast. 
Natuurlijk verliep niet alles zonder slag of stoot – hoe kon het ook anders – 
maar de valpartijen, blauwe plekken, en misplaatste rekwisieten moesten 
we er maar bij nemen.
Al snel kwam de laatste voorstelling tot zijn eind. De afterparty was een 
plezante afsluiter van een nog plezanter project. Het is twee uur ‘s nachts, de 
lichten doven, het doek valt over ons avontuur. Rust zacht, Romeo en Julia.    

#

Schooltoneel: terug van weggeweest!
Maya B. Calem 5GWIb, Lien Verduyn 5HWa

Het is al een tijdje geleden, maar u herinnert zich vast nog het schooltoneel, een project van Carolus en het College, van 
leerlingen en van leerkrachten. Eerdere voorstellingen waren onder andere ‘De storm’ en ‘Armandus de zoveelste’. Dit jaar 
koos men voor ‘Romeo/-i en Julia’, een klassieker van Shakespeare om het schooltoneel nieuw leven in te blazen. We hebben 
gelachen, gehuild – sommige scènes waren toch o zo emotioneel – gevloekt om vergeten tekst, maar bovenal hebben we 
genoten.

Woeste heerlijkheden hebben woeste eindes 
en zoals vuur en kruit vergaan als ze zoenen, 
zo snel flitste dit avontuur aan ons voorbij. 
Dank aan alle toffe mensen waarmee we 
het podium mochten delen. Dank aan het 
productieteam dat hard werkte achter de 
schermen om dit project tot een goed einde 
te brengen, zonder hen zou we dit nooit 
gerealiseerd kunnen hebben. Dank aan de 
muzikanten voor de fantastische deuntjes. 
Dank aan Bram voor de regie. En ook jullie 
bedankt, ons publiek waarvoor we dit 
allemaal doen. Tot volgend jaar!

Boven: Maya B. Calem, Quinten Hardonk, Violette Vandervelden, Lies Tusschans, Lien Verduyn,  
Nathalie Mertens, Kristin Dejonghe, Joyce Lohmann, Kobe Heyndrickx, Vincent De Meyer, Natascha Maes, 
Bjorn Haegeman, Arwen Otterlei, Gita Cant, Heidi Van Goethem.
Onder: Silke Vercruyssen, Jitske De Smet, Joke De Middelaer, Luna Challay Forero Bogdanovich,  
Steven De Beleyr, Steven Van Peteghem.
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Jongerenbegroting
Net als vorig jaar trok de stad Sint-Niklaas 20.000 euro uit om te laten besteden door vijfdejaars. Onze vertegenwoordigers 
waren uiteraard ook aanwezig bij dat proces en haalden meerdere keren de media!
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De workshop
In de workshop, die bestond uit een presentatie 
en een quiz, werd er veel aandacht besteed aan 
sociale media en hoe ze een gevaar kunnen 
vormen voor jezelf en anderen. Nepnieuws, 
complottheorieën, propaganda enz. verspreiden 
zich razendsnel en kunnen polarisatie versterken. 
De leerlingen  leerden o.a. hoe ze nepnieuws en 
echt nieuws van elkaar kunnen onderscheiden 
en hoe je het waarheidsgehalte van verschillende 
soorten informatie kunt inschatten.

Wat is polarisatie nu juist?
Polarisatie is het versterken van tegenstellingen 
tussen partijen of bevolkingsgroepen. Je kan 
het bijvoorbeeld zien bij de Amerikaanse 
verkiezingen, waar er aan de ene kant 
Republikeinen en aan de andere kant 
Democraten zijn. Vroeger was dat ook al, maar 
tegenwoordig worden de tegenstellingen tussen 
deze partijen steeds groter. Deze polarisatie 
wordt versterkt door fake news, dat de laatste tijd 
meer en meer voorkomt.

Wat vonden de leerlingen van 
de sessie?
#Katja Colman “Ik vond het een interessante 
workshop, het was leuk dat we actief konden 
meedoen. Ik vond het alleen een beetje jammer 
dat het alweer over fake news en sociale media 
ging, want we hebben daar bij Nederlands en 
informatica al genoeg teksten over gelezen. Ik 
weet dat het belangrijk is om hierop voorbereid 
te zijn, al hebben we het nu wel genoeg gehoord. 
Ook vond ik het niet fijn dat we bij een opdracht 
allemaal negatieve stereotypen moesten 
vinden over Nederlanders, want dat voelde zeer 
discriminerend aan.”

#Lisa Aerssens “Ik ben het eens met Katja, ik 
vond het een leuke workshop, alleen hebben 
we inderdaad echt al veel over dit onderwerp 

geleerd. Maar omdat ik veel bezig ben met 
sociale media, zoals velen van onze leeftijd, vind 
ik het altijd fijn om hierover bij te leren. Ik had 
voor deze workshop nog nooit over polarisatie 
gehoord en vond de tips om nepnieuws te 
herkennen wel handig.”

#Mohamad Alamir Adbar: “Ik vond het heel 
interessant, omdat we ook konden meedoen aan 
de hand van Mentimeter (een website waarop je 
gemakkelijk een enquête/quiz kan afnemen n.v.d.r.) 
en ik heb echt veel bijgeleerd, zoals bv. over 
deepfakes (nepvideo’s die met software bewerkt 
zijn, zodat ze moeilijk te onderscheiden zijn van 
de oorspronkelijke video’s n.v.d.r.). Het verbaasde 
me dat je zo snel en gemakkelijk iemand kan 
misleiden.”

#Asia Shumraji: “Meneer Custers gebruikte 
hedendaagse voorbeelden bij de uitleg waardoor 
ik die beter begreep. Bepaalde onderwerpen 
waren zeer leerrijk, omdat ik er nog niet veel 
over wist. Anderzijds waren er ook thema’s 
zoals nepnieuws waarover we op school al veel 
geleerd hebben.”

#Linde Declercq: “Ik vond het heel goed dat 
de workshop was gericht op jongeren van onze 
leeftijd. De spreker was zeer enthousiast en 
nam je direct mee in zijn verhaal. Aan de hand 
van duidelijke voorbeelden illustreerde hij de 
polariserende werking van bewust gecreëerde 
berichten op sociale media.”

Er zijn veel gevaren verbonden aan sociale 
media. Dagelijks worden we bewust of 
onbewust beïnvloed. Voorzichtigheid en een 
scherpzinnige en kritische geest kunnen ons 
behoeden voor deze valkuilen. We hebben uit 
de meningen van andere leerlingen van het 
3de jaar begrepen dat iedereen de interactieve 
diavoorstelling leuk vond en het een leerrijke 
workshop was. De leerlingen zijn alvast 
benieuwd naar de volgende sessie!    # 

Polarisatieworkshop 3e jaar
Katja Colman, Lisa Lolita Aerssens Batista, Linde Declercq, Fatima Salkini,  

Maggie Van Eynde, Zita Wuytack, Celeste Colman (3MT-GL)

Nu sociale media meer en meer gebruikt worden, is het belangrijk dat we weten hoe we ermee moeten omgaan. Daarom 
kregen de derdejaars een workshop over polarisatie. Deze werd gegeven door Kris Custers van StampMedia, een Vlaams 
persagentschap voor en door jongeren. De derdejaars maakten kennis met het begrip polarisatie aan de hand van een quiz, 
afgewisseld met een woordje uitleg. 

Een grappig voorbeeld van 
nepnieuws:  

5 tips om nepnieuws te 
herkennen
1. Check de auteur

Heet deze persoon bijvoorbeeld ‘Jan De 
Leughenaire’?

2. Check de datum
Komt de foto bijvoorbeeld uit 1996, 
maar het artikel uit 2022?

3. Kijk naar de signalen
STAAT ALLES MET EEN HOOFDLETTER 
of worden er veel uitroeptekens 
gebruikt!!!??

4. Lees verder dan de titel
Blijkt het uiteindelijk over iets helemaal 
anders te gaan dan wat je eerst zou 
denken?

5. Check de links
Verwijst een van de links naar een 
webpagina over grappige katten?

IC HOU JUNI 2022  43



ICHOU #  COLLEGECOLLAGE

Iedereen leest!
4WTa

Lezen stond ook dit jaar in januari in de spotlights – een jaarlijkse traditie intussen. De vakgroep Nederlands grijpt de Vlaamse 
leescampagne IEDEREEN LEEST aan om onze leerlingen te wijzen op het belang van een sterk ontwikkelde leesvaardigheid. 
Voor de tweede graad organiseerde 4WTa, de talenknobbels uit ons vierde jaar, ook ditmaal een leeswedstrijd onder alle 
leerlingen van drie en vier. Thibault Bourgeois (3La) en Cato De Bleeker (4Lb) kaapten de hoofdprijzen weg! We lieten naast de 
winnaars ook nog eminente stemmen uit het lerarenkorps aan het woord.

CATO
Cato, vertel eens, hoe heb je de 
leeswedstrijd ervaren?
Ik vond het een heel leuk concept. Door een 
leeswedstrijd te organiseren, kan je laten zien 
dat lezen ook leuk kan zijn en dat je er veel aan 
hebt.
Had je verwacht dat je zou winnen?
Ik had het niet verwacht, maar wel gehoopt. 
Vorig jaar raakte ik ook tot in de finale, maar ik 
heb ze toen niet gewonnen. Ik hoopte dat ik 
het dit jaar even goed of zelfs beter zou doen, 
wat dus gelukt is.
Denk je dat je gewonnen hebt omdat je 
zelf regelmatig leest?
Ik lees niet echt regelmatig boeken, maar 
omdat ik in een talenrichting zit, ben ik wel 
vaak bezig met het analyseren en interpreteren 

van teksten. Ik denk dat dit mij zeker geholpen 
heeft in de wedstrijd.
Lees je buiten school regelmatig?
Nee niet echt. Ik zou wel meer willen lezen, 
maar ik vind er de tijd niet voor.
Als je dan toch leest, welke soort boeken 
krijgen dan jouw voorkeur?
Ik hou van verhalen met diepgang, waarin je 
echt moet uitzoeken wat er precies aan de 
hand is en de dubbele bodem moet ontdekken. 
Oppervlakkige verhalen vind ik saai.
Mocht je kunnen kiezen tussen de 
filmversie of de boekversie van een 
verhaal, welke versie zou je dan kiezen?
Ik zou kiezen voor de filmversie, want in een 
film krijg je het hele verhaal in 2 uur te zien en 
bij een boek duurt het heel lang voor je het 
hele plaatje te zien krijgt. Mocht ik wat meer 

tijd hebben, dan zou ik voor het boek gaan: het 
is leuk om je fantasie de vrije loop te laten en 
de film in je hoofd te creëren tijdens het lezen.
Kan je ons nog een goed boek of een 
goede film aanraden?
Op dit moment is ‘Little Women’ één van mijn 
favoriete films. Hij is gebaseerd op een roman 
van de Amerikaanse schrijfster Louisa May 
Alcott.

THIBAULT
Lezen de sterkste lezers uit het 3e jaar vaak? 
Wij vroegen het aan Thibault Bourgeois uit 
3La. Thibault is naar eigen zeggen iemand 
die graag leest: “Wanneer ik begin aan 
een boek, lees ik het meestal zeer snel uit. 
Aanvankelijk ben ik vrij sceptisch maar 
eenmaal op dreef valt dat doorgaans weg.”

Waar hou je vooral van als het om boeken 
gaat? 
Mijn voorkeur ligt vooral bij series en boeken 
die over de geschiedenis gaan en die zich 
dan vooral in de middeleeuwen afspelen. 
Mijn favoriete reeks is ‘Broederband’ van John 
Flanagan, die o.a. ook de serie ‘De Grijze Jager’ 
heeft geschreven. Broederband bestaat uit 8 
boeken en gaat over een groepje tieners in de 
middeleeuwen die samen heel wat avonturen 
beleven op een vikingschip. Een echte 

aanrader. Eenmaal je het eerste boek uit hebt, 
ben je zo benieuwd naar hoe het verder gaat 
dat je meteen aan het tweede wil beginnen.

Je leest dus behoorlijk wat boeken?
Ja, waarschijnlijk heb ik er tot nu toe ongeveer 
70 gelezen. De meeste hiervan heb ik gelezen 
toen ik klein was. Mijn favoriete reeks was toen 
Reis door de Tijd uit de bekende reeks rond 
Geronimo Stilton. Ook hier weer de link met de 
geschiedenis: het gaat van de dinosauriërs, over 
de Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen en 
zelfs over Koning Arthur en de Maya’s. 

Je zei dat je vaak vrij sceptisch bent 
wanneer je aan een boek begint. Toch 
houdt dat je niet tegen?
Neen. Die motivatie om te lezen haal ik vooral 
uit het feit dat ik het enorm ontspannend vind. 
Het vaakst lees ik als ik niks te doen heb. Dan 
durf ik al sneller eens naar een boek te grijpen 

en eraan te beginnen. Ook ‘s avonds neem 
ik vaak een boek vast om zo sneller in slaap 
te kunnen vallen. Toch vind ik niet dat ik heel 
vaak lees; zo ga ik normaal gezien ook zelf geen 
boeken kopen. Maar op feesten krijg ik wel eens 
een boek en dan lees ik dat meestal snel uit.

Als je in een boek zou kunnen leven, welk 
boek zou dat dan zijn?
Dan zou ik kiezen voor De Grijze Jager: daarin 
zou ik zelf wel de grijze jager willen zijn. Hij is 
een heel slimme jongen van ongeveer mijn 
leeftijd met heel veel vaardigheden. Ook dit 
boek speelt zich weer af in de middeleeuwen 
en dat interesseert me zoals gezegd. Ook de 
manier waarop het boek is geschreven, spreekt 
me enorm aan. Wanneer ik het lees, lijkt het 
wel alsof ik er middenin zit; ik kan me dan ook 
makkelijker voorstellen hoe alles in die wereld 
werkt.
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MENEER VAN ROYEN
De Vlaamse campagne mag dan wel 
IEDEREEN LEEST heten. Maar is dat eigenlijk 
wel echt zo? We staken ons licht op bij 
meneer Van Royen van L.O. en meneer 
Schepens van wiskunde.

Leest u veel boeken?
Nee, ik lees eigenlijk niet zo veel. Ik heb niet zo 
veel tijd om te lezen.

Zijn er, behalve schaarse tijd, nog andere 
redenen waarom u weinig leest?
Wel, niets houdt me concreet tegen, maar na 
ettelijke pogingen lukt het me niet om me in te 
leven in een boek. Na enkele bladzijden stop ik 

dan vaak met lezen.

Als u niet leest, wat doet u dan zoal?
Ik ga meestal lopen, wandelen of sporten. 
Eigenlijk gewoon alles behalve stilzitten.

Las u vroeger vaker en uit vrije wil?
Ik las vroeger wel een beetje meer, omdat 
ik meer tijd had. Ik kon me toen ook wel nog 
inleven in een boek, waardoor ik dus vaak een 
boek uitlas.

Iedereen leest, natuurlijk. Daarom niet 
per se in een boek. Leest u misschien nog 
andere dingen dan boeken?
Online kan het wel gebeuren dat ik de krant 

lees, zodat ik op de hoogte ben van de 
actualiteit. Ik lees ook over sport,  natuurlijk, 
zoals over voetbal of over wielrennen.

Had u vroeger een favoriet boek?
Jammer genoeg kan ik je dit niet meer vertellen, 
want ik kan me eigenlijk geen enkel boek meer 
herinneren uit die tijd.

Kijkt u dan wél naar films?
Ja, dat deed ik wel vaker. Omdat ik me 
makkelijker kan inleven in films, blijf ik er ook 
naar kijken. Bij boeken heb ik dit niet, waardoor 
ik dus sneller afhaak.

MENEER SCHEPENS
Lezen spierbundels ook? We vroegen het 
aan fitnessfanaat en onze eigen leraar 
wiskunde meneer Schepens.

Vertel eens, meneer Schepens, wat is 
uw favoriete genre als het op boeken 
aankomt?
Ik lees eigenlijk nooit fictie. Tot drie jaar 
geleden las ik zelfs nooit een boek. Meneer 
Verhaeghe lacht er nog altijd mee: hij had zo 
z’n best gedaan toen ik les van hem kreeg. 
Tevergeefs. De boeken die ik lees, gaan altijd 
meer over fysiologie en de werking van het 
menselijk lichaam. Momenteel hou ik me 
bezig met boeken over kwantumbiologie. 
Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde 
werken die dieper ingaan op de interactie 
tussen het lichaam en de verschillende 
elektromagnetische spectra rondom 
ons, gaande van radiogolven, over het 
visuele lichtspectrum tot gammastraling. 
Mitochondriën spelen daar bijvoorbeeld een 
belangrijke rol in. De meeste van deze boeken 
verschijnen overigens enkel in het Engels.

Wat is het beste boek dat u tot nu toe hebt 
gelezen?
Ik weet van één fictieboek zeker dat ik het heb 
uitgelezen. We moeten daarvoor al terug naar 
mijn lagereschooltijd: het was De Monsters van 
Frankenzwein van Marc De Bel. Verder vond 
ik The Vital Question van Nick Lane een goed 
boek. Dit boek gaat over het ontstaan van het 
leven op aarde. Lane heeft een iets andere kijk 
op het ontstaan van het leven op aarde dan de 
algemeen geldende visie. Hij stelt daar kritische 
vragen bij en komt zo tot een eigen hypothese. 
Het belang van mitochondriën komt ook in dit 
boek aan bod.

Als u een hoofdpersonage (uit een boek) 
zou zijn, welk zou u dan kiezen?
Ik zal het literair houden en iemand kiezen uit 
de stripwereld. Het zou sowieso een superheld 
zijn, natuurlijk. Welke dat dan moet zijn, dat is 
een moeilijke vraag. Laten we oppervlakkig 
Tony Stark kiezen. Die heeft namelijk een best 
aangenaam leventje opgebouwd naast z’n 
superheldenbestaan.

Als u de keuze had tussen de verfilmde 
versie van een boek of het boek zelf, wat 
zou u dan kiezen?
Op basis van mijn vorige antwoorden denk ik 
dat het je niet zal verbazen dat ik voor de film 
kies.

Wat is uw motivatie om boeken te lezen?
Bijleren. Ik kan me verliezen in onderwerpen 
en wil daar dan zoveel mogelijk over lezen en 
leren. Je komt zo in een vicieuze cirkel terecht 
waarbij je steeds meer bijleert, maar ook steeds 
meer beseft dat je nog veel moet bijleren.

Hebt u nog een aanrader voor ons?
Het menselijke lichaam zit na duizenden jaren 
van evolutie erg goed in elkaar. Een voorbeeld 
daarvan zijn onze voeten. Die kunnen meer 
verdragen dan wat er de dag van vandaag 
over verteld wordt. Een leuk en verhalend boek 
daarover is De Geboren Renner van Christopher 
McDougall. Wanneer je dit boek gelezen hebt, 
krijg je zin om zonder schoenen in de natuur 
te gaan lopen. Of je krijgt er geen zin van en je 
denkt: “Deze mensen zijn gek.”

Dat spierbundels en krachtpatsers wat beters te doen hebben dan romans te lezen, dat is 
intussen duidelijk. Maar hoe zit het met ‘gewone mensen’? We trokken het centrum van Sint-
Niklaas in en polsten naar de leesgewoontes en interesses van ‘de man in de straat’. Je kan het 
resultaat van dit onderzoek vinden op YouTube door de QR-code te scannen.    #
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Er werd ons enkele weken voor ‘Het Schot van Sarajevo’ gevraagd welke 
onderwerpen we het interessantst vonden; hierbij konden we kiezen tussen 
sport, economie, creativiteit, propaganda en gifgas. 

Op maandag 25 april ontvingen we in de klas een brief waarbij we als 
soldaat gerekruteerd werden en ontdekten welke workshops, gelinkt aan 
de voorgaande thema’s, we zouden volgen. Er waren dus verschillende 
programma’s ontwikkeld: klasoverstijgend én door verschillende leerkrachten.

Wat sowieso bij iedereen terugkwam was een voorstelling in de kerk.  Deze 
voorstelling had als doel om de leerlingen zich te laten inleven in de leefwereld 
van de soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De voorstelling startte met een mevrouw die opgesloten was in een cel, zij 
vertelde ons over haar leven en hoe ze in die cel terecht was gekomen doordat 
ze in het verzet zat. Daarna werd ze jammer genoeg meegesleurd door twee 
Duitse soldaten. 

Hierna werden er enkele authentieke oorlogsgedichten in het Duits, Engels en 
Nederlands gebracht door drie van onze medeleerlingen.

Vervolgens hield Meneer Van Looy een betoog, eerst in een rare, 
onverstaanbare taal die achteraf Zweeds bleek. Gelukkig ging hij na enkele 
zinnen verder in het Nederlands. Hij gaf ons wat meer informatie over de 
wapens die gebruikt werden in de Eerste Wereldoorlog vooral met de focus 
op ijzererts, een bekend Zweeds exportproduct.

Na dit alles volgde een verhaal over een moeder wiens kind in de oorlog 
belandde, voorgelezen door Willeke Heirwegh uit 5HWa, dit verhaal werd 
af en toe onderbroken door een prachtig stuk pianomuziek van een zeer 
bijzondere, linkshandige pianist: Paul Wittgenstein. Hij verloor tijdens de 
oorlog zijn rechterarm en leerde daarna met groot doorzettingsvermogen 
piano spelen met één hand.

Als voorlaatste vertelde Meneer Verhaeghe in een fictief verhaal waarom 
voetbal zo belangrijk is voor hem. Voetbal zorgde in de Eerste Wereldoorlog 
namelijk op Kerstmis tot verbazing van iedereen voor een broederschap 
tussen de vijanden.  Na deze bijzondere gebeurtenis werd broederschap 
verboden door de hogere leiders.

Op het einde van deze voorstelling werden alle leerlingen aangeroepen 
om samen een statement te maken tegen zinloos geweld. We gingen 
samen allemaal naar een speciaal daarvoor aangebrachte tegel op onze 
grote speelplaats. Ja, die is er zeker wel, ook al was die vele leerlingen nog 
niet opgevallen op de muur tussen de lagere en de middelbare school. We 
stonden even stil bij deze tegel met een korte toespraak van meneer Aps en 
legden nadien een kruisje of een klaproos neer.    #

Schot van Sarajevo
Caro Devlieghere 5 LMT

Op woensdag 27 april stond in het vijfde jaar de Eerste Wereldoorlog centraal. ‘De Groote Oorlog’ is een onderwerp waarover 
de leerlingen heel wat bijleren in het vijfde jaar. Het begin van het project is ‘Het schot van Sarajevo’ en de uitstap naar Ieper 
halfweg mei vormt het hoogtepunt en het einde van het project.

46  IC HOU JUNI 2022



ICHOU #  COLLEGECOLLAGE

Prikbord

Dessertenbuffet Dessertenbuffet 
in het eerste jaarin het eerste jaar

Uitstap naar de  Uitstap naar de  Vlaamse ArdennenVlaamse Ardennen

Repeteren voor SkairoRepeteren voor Skairo

Vijfdes in IeperVijfdes in Ieper

'Het diner’ wint 2 Coba’s
'Het diner’ wint 2 Coba’s
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Mijn onderzoek werd gevoerd in 12 verschillende 
klassen a.d.h.v. een enquête. In elk jaar 
gebeurde dit in een klas met een pool Latijn, 
een pool wetenschappen en een pool humane 
wetenschappen. De gemiddelde leeftijd van de 
bevraagde personen uit alle jaren lag op 16,06 
jaar met een standaardafwijking van 1,16. Deze 
verdeling heb ik gekozen zodat de resultaten 
zo representatief mogelijk zouden zijn en om zo 
min mogelijk vertekeningen te krijgen. In totaal 
werden er 205 enquêtes ingevuld, maar hiervan 
bleven na controle op correct invullen slechts 
196 resultaten van over.
Hieruit bleek dat het alcoholgebruik op onze 
school er als volgt uitziet: 128 van de 196 
respondenten (=65%) gaven aan dat zij ooit al 
eens alcohol geconsumeerd hadden. Van die 
65% gaf 49% aan, nog steeds alcohol te drinken. 
Bijgevolg was het percentage respondenten dat 
nog nooit alcohol geconsumeerd had, 35%. 

In het 3e jaar gaf 55,5% aan, nog nooit alcohol 
geconsumeerd te hebben. 31,5% zei dit niet meer 
te doen en 13% antwoordde nog altijd alcohol 
te drinken. In het 4e jaar was dit respectievelijk: 
31%, 14,5% en 54,5%. Deze percentages zijn bijna 
het tegenovergestelde van de resultaten in het 
3e jaar. 
In het 5e jaar lag het percentage dat nog nooit 
alcohol had gedronken op 18 %. 10% van de 
respondenten zei dat ze niet meer dronken 
en 72% antwoordde dat ze nog altijd alcohol 
gebruikten. In het 6e jaar waren deze cijfers 
respectievelijk 29,15%, 6,25% en 64,60%.  
Als we dit vergelijken met de cijfers van de VAD, 
waaruit bleek dat 84,9 % van de 17-18 jarigen 
reeds alcohol gedronken heeft, liggen de 
cijfers voor onze school – hoewel hoog – toch 
significant lager. In het 5e en 6e jaar gaf 76,43 % 
aan ooit gedronken te hebben. Dat zijn er dus 
8,47 % minder dan het Vlaams gemiddelde.  

Zoals in onderstaande grafiek op te merken 
valt, speelt “de sfeer” een grote rol bij het 
alcoholgebruik door de leerlingen hier op school. 
Dit motief om alcohol te consumeren, wordt 
gevolgd door “de lekkere smaak”. Verder zijn er 
nog motieven als: “om je problemen te vergeten”, 
“om erbij te horen” …  maar deze spelen duidelijk 
een minder prominente rol in de beslissing om al 
dan niet alcohol te consumeren.

Bij de “niet”-drinkers zijn het vooral de 
gezondheidsrisico’s die de bevraagde jongeren 
zorgen baren. Op de tweede plaats komt het 
argument dat ze geen behoefte hebben om (te 
starten met) alcohol te drinken. Een argument 
dat de laatste podiumplaats verdient, is de 
onaangename smaak. Dit is toch opmerkelijk, 
aangezien ditzelfde motief ook in de top drie 
terugkwam bij de redenen om wél alcohol te 
consumeren. Een vierde argument dat ik toch 
de moeite waard vind om te vermelden, is dat 

respondenten aangaven “zichzelf te jong te 
vinden/ te jong te zijn”. Dit kan het sterke verschil 
tussen het 3e jaar en de andere ondervraagde 
jaren verklaren. De leerlingen uit het derde jaar, 
zijn de enige, waar het merendeel legaal nog niet 
oud genoeg is om alcohol te kunnen drinken.
Wat betreft de gevolgen, zijn de resultaten van 
mijn onderzoek beperkt. Zoals verwacht hadden 
nog niet veel studenten al gevolgen op lange 
termijn ervaren. De meeste effecten die op korte 
termijn werden ervaren door de bevraagden 
waren lichamelijke klachten. Het verwachte 
resultaat, met name geheugenproblemen, werd 
minder opgegeven dan ik vermoedde, maar 
behaalde toch nog de tweede plaats.

Een onderzoek in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie 
is natuurlijk geen maatstaf voor alle leerlingen 
in België. Het is goed dat de VAD probeert 
om het alcoholgebruik bij jongeren over heel 
België in kaart te brengen. Als de oorzaken van 
alcoholgebruik bij jongeren nog beter bekend 
worden, kan de overheid zowel haar strategie 
om problematisch drinkgedrag aan te pakken als 
haar strategie om dat gedrag in de eerste plaats 
te voorkomen gaan optimaliseren!    #

Alcoholgebruik bij leerlingen op SJKS  
in vergelijking met Vlaams gemiddelde

Elise De Clercq 6 HWa

Volgens een onderzoek van de VAD (Het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, 
gokken en gamen) hebben 15,1 % van de 17-18 jarigen in Vlaamse middelbare scholen nog nooit alcohol gedronken. Dat 
betekent dat 84,9 % van deze jongeren wel al alcohol gedronken hebben. Alcohol zou de populairste partydrug zijn. Opvallend 
blijkt verder uit dit onderzoek, dat de gemiddelde leeftijd waarop men begint met alcohol te consumeren 14,6 jaar is. Dit is 
ongeveer 1,4 jaar onder de wettelijke leeftijdsgrens in België. Aangezien dit toch een opmerkelijk cijfer is, wou ik nakijken of 
dit ook gold voor onze school. Daarom heb ik voor mijn eindwerk humane wetenschappen gewerkt rond: “De oorzaken en 
gevolgen van alcoholgebruik op het Sint-Jozef-Klein-Seminarie vanaf de 2e graad”.

 De gemiddelde leeftijd 
waarop men alcohol begint 
te consumeren is 14,6 jaar
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Conny & Franky
Frituur Conny & Franky - Plezantstraat 325

De eerste frituur op ons lijstje was frituur Conny 
en Franky. Al voor we er voet binnen gezet 
hadden, was het al duidelijk dat dit niet zomaar 
een frituur was. Het interieur zag er zeer chique 
uit, al waren de zitplaatsen op het terras eerder in 
elkaar geknutseld. 
Deze frituur ligt net buiten het centrum van Sint-
Niklaas, maar is nog steeds heel goed bereikbaar. 
Ze maken ook gebruik van delivery om het voor 
iedereen mogelijk te maken om van hun frieten 
te genieten. 
Qua openingsuren zat het ook goed: ze zijn 
elke dag 5 uur open, behalve op dinsdagen. Op 
vrijdagen zijn ze zelfs nog 2 uur langer open dan 
anders. Er zijn ook altijd minstens 3 personen 
aanwezig en op drukke dagen zelfs nog meer. Dit 
zorgt voor een zeer vlotte bediening. Ook was het 
personeel zeer vriendelijk: ze hadden onze frieten 
al op voorhand in 5 verschillende potjes verdeeld, 
zonder dat we er zelfs naar moesten vragen. 
De prijzen waren gemiddeld: niet te hoog, maar 
ook niet erg goedkoop. De frieten zelf waren 
een klein beetje te dik, maar wel zeer luchtig en 
krokant. Ten slotte moet ook vermeld worden 
dat het aanbod heel groot en gevarieerd was. 
Er zaten zelfs heel veel vegan en veggie opties 
tussen. 

Pom De Tair
Frituur Pom De Tair - Houtbriel 25

Pom De Tair is de dichtstbijzijnde frituur en 
daarom waarschijnlijk ook de meest gekende. 
Ze heeft de beste openingsuren: op woensdag, 
donderdag en vrijdag is de frituur zelfs 
‘s middags open. De ligging in het hartje 
van Sint-Niklaas maakt deze openingsuren 
natuurlijk gemakkelijker. Naast de ligging en 
de openingsuren is ook het ruime terras een 
pluspunt. Anderzijds is het hier vaak druk en is 
er weinig ruimte om binnen te eten. Ook zijn 
ze op drukke momenten vaak onderbemand: er 
was maar één persoon aanwezig voor de gehele 
bediening. Hierdoor kan je hier soms lange 
wachtrijen aantreffen. Bovendien is de prijs aan 
de hoge kant, zo betaal je € 3,90 voor een groot 
pak frieten. Vergeleken met de andere frituren is 
Pom De Tair duurder, maar de kwaliteit van de 
frieten is uitstekend. Ze zijn krokant en goed van 
textuur. 

Amarillo
Frituur Amarillo - Mercatorstraat 1

Amarillo is de frituur met de minst 
enthousiasmerende openingsuren, ze zijn maar 
vijf dagen op zeven open en dat van 17:00 tot 
21:00 uur. Wel hebben ze een ruim aanbod, je kan 
er zelfs spaghetti verkrijgen en zitplaatsen binnen 
komen ze niet te kort. Veel lokale buurtbewoners 
stonden al te wachten tot de frituur haar deuren 
opende. De locatie van de frituur is niet zo 
gemakkelijk te vinden, de frituur ligt een beetje 
verdoken achter de hoek van de Stationsstraat. 
De portie frieten die we kregen was groot, maar 
de kwaliteit was iets minder. 
Ze waren wak binnenin en te krokant langs de 
buitenkant. De mayonaise werd op de frieten 
geserveerd in die mate dat het stoorde. De prijs 
was gemiddeld, net als bijna alles aan deze frituur, 
waardoor we ze een plaatsje in de middenmoot 
toegewezen hebben.

Frietjes steken in stijl
Mathias Buelens, Simon Werkers en Thor Iserbyt 6LWIb

Op een middag in januari kwam meneer Van Looy naar ons toe en hij vertelde dat hij een speciaal aanbod had. Hij had het 
idee om de frituren in de omgeving van onze school onder de loep te nemen en te recenseren. Verder zou hij ons een beetje 
sponsoren op voorwaarde dat wij ons relaas in een artikel voor de Ic Hou goten. En zo geschiedde! Na een lange zoektocht 
naar het juiste aantal frituren, de openingsuren, de ligging ten opzichte van het College, de beoordelingscriteria etc. kwamen 
we uit bij deze vijf nabijgelegen frituren. 

Bij deze vijf frituren staken er twee duidelijk bovenuit. Uiteindelijk hebben we besloten om Pom 
De Tair bovenaan te zetten, omwille van de ligging en de openingsuren, maar frituur Conny en 
Franky had evengoed bovenaan kunnen staan. Verder zijn ‘t Tipzakje en Frituur Amarillo twee 
degelijke frituren die we met plezier bezocht hebben. Alleen ‘t Gouden Frietje viel tegen.
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’t Gouden Frietje
‘t Gouden Frietje
Nieuwstraat 207

‘t Gouden Frietje is de enige frituur van de vijf 
die halal is, zeker een pluspunt, al zal het in onze 
recensie bij dit ene pluspunt blijven. De frituur ligt 
al iets verder van onze school, helemaal achterin 
de Nieuwstraat op de hoek met de Dalstraat. 
De openingsuren zijn zeker oké, maar de orde 
en netheid in de frituur stelt teleur. De frituur is 
klein, heeft amper zitplaatsen, is niet opgeruimd, 
de bediening is ondermaats, de kwaliteit van de 
frieten is desastreus en de hoeveelheid die je 
krijgt is veel te klein voor de prijs die je betaalt.
Bespaar jezelf de moeite om deze frituur te 
bezoeken, want er zijn betere alternatieven in 
Sint-Niklaas.

‘t Tipzakje
‘t Tipzakje - Antwerpsesteenweg 107

Deze frituur is het verst van onze school gelegen 
en is niet zo vaak open, maar ze biedt zeker een 
meerwaarde in deze lijst. Spijtig genoeg kan 
je hier alleen je frieten meenemen, er zijn geen 
zitplaatsen. De frituur bestaat al 27 jaar, het is 
een gezellige familiezaak. Ook hier kwamen veel 
plaatselijke bewoners frieten afhalen.
De bediening is vlot en de mensen zijn er zeer 
vriendelijk, de frieten zijn van goede kwaliteit en 
ook de prijs viel mee. De frituur is zeer de moeite 
waard om te bezoeken, als je in de buurt van de 
Antwerpsesteenweg bent.

Bicky Burgers
Wat is er ook zeer belangrijk in een frituur? 
Bicky Burgers natuurlijk. En best nog zo veel 
mogelijk verschillende soorten: Bicky wrap, 
Bicky rib, Bicky chicken… Maar de beste is 
de klassieke Bicky Burger zelf. Wij hebben de 
burgers van de 5 frituren ook eens geproefd 
en dankzij onze ervaring met die snack 
goed kunnen beoordelen. Bij ‘t Gouden 
Frietje keek ik erg uit naar de burger, want 
ik had nog nooit een halal burger gegeten. 
Hij viel echter toch tegen: niet alleen het 
broodje, maar ook de burger zelf was niet 
warm meer en daarom smaakte die een 
stuk minder goed. Bij Conny & Franky werd 
de burger prachtig geserveerd en zag hij 
er overheerlijk uit. Alleen, als je beter keek, 
zag je dat er sla tussen lag. Sla op een Bicky 
Burger? Dat was raar, maar gelukkig kan je 
die er altijd van tussen halen. De burgers bij 
Amarillo en ’t Tipzakje waren van ongeveer 
dezelfde kwaliteit: zeker niet slecht maar het 
broodje viel wat tegen. Bij ’t Tipzakje was het 
zeer wak omdat het niet in een toaster ge-
stoken was en Amarillo gebruikte een ander 
soort brood dat wat droog was. Wat nu echt 
het voorbeeld was van een goede bicky 
burger, was die van Pom De Tair. Een lekker 
knapperig broodje met een perfect door-
bakken burger en dan de juiste hoeveelheid 
Bicky sauzen waardoor je in hogere sferen 
terechtkomt als je erin bijt.

Ligging /5

Openingsuren /5

Bediening /5

Orde en netheid /5

Prijs /10

Frieten /10

Frituursnacks /10

Totaal /50

Amarillo

4,5

3,5

4

4

7,5

6,5

7

37

Conny &
Franky

4

4

5

4,5

7,5

7,5

8

40,5

’t Gouden
Frietje

3,5

4,5

3,5

2,5

6,5

6

6

32,5

‘t Tipzakje

3,5

3,5

4,5

4

8

8

6,5

38

Pom  
De Tair

5

5

4

4

6,5

7,5

9

41
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Lezersbrieven
Samengesteld door Vera Goossens

Al enkele jaren wagen de leerlingen van het vierde jaar zich bij mevrouw Goossens aan het genre van de lezersbrief. Elk jaar 
worden zij door haar uitgedaagd om hun brief effectief op te sturen en te zien waar het schip strandt. Wie zijn brief gepubliceerd 
ziet, krijgt een mooie bonus. Dit jaar was de oogst bijzonder rijk: o.a. in het Nieuwsblad, De Morgen en Humo werd het werk 
van onze leerlingen gepubliceerd. Hierbij de brieven die het tot in de nationale media schopten …
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dS Schrijfhulp
In dit artikel wil ik jullie voornamelijk laten kennismaken met de Schrijfhulp 
van De Standaard. Deze online tool werd ontwikkeld door het Instituut voor 
Levende Talen van de KU Leuven en de openbare omroep voor 
radio en televisie in Vlaanderen, de VRT. 

Oorspronkelijk werd deze tool gecreëerd met als doel 
journalisten bij te staan tijdens hun schrijfproces, maar bij nader 
inzien blijkt deze nuttig voor eenieder die weleens een pen 
vasthoudt. 

Werking
Hoe de Schrijfassistent werkt, dat is heel eenvoudig. Je kleeft je 
tekst in de webpagina en die haalt hem door een reeks checks: 
spelling, dt en co., taalalarm, Belgisch Nederlands, herhaling, 
passief, toon, naamwoordstijl, taaltips en uitspraak. 

Deze checks zijn onder meer gebaseerd op websites als 
Taaladvies.net en VRTtaal.net.

Ikzelf vind de tool heel gemakkelijk in gebruik. De verbeteringen 
of tips worden duidelijk aangegeven en ook de bijkomende 
informatie waarom je deze verbeteringen beter toepast, wordt 
eenvoudig en direct uitgelegd. 

Feedback van een leerkracht
Ik voerde alvast een zeer kleinschalig onderzoek uit om te kijken 
wat mijn medeleerlingen en leerkrachten nu van de Schrijfhulp 
vinden. 

Ik vroeg aan een medeleerling om bij de eerstvolgende 
schrijftaak gebruik te maken van de Schrijfhulp. Zowel de 
originele als de verbeterde versie werden nagekeken door 
meneer Witte, mijn leerkracht Nederlands en Engels. 

Er werd me verteld dat op het gebied van stijl de tool goed werkt. 
Onnodige herhalingen, passiefconstructies, naamwoordstijl… 
worden er grondig uitgefilterd. Ook pure spelfouten worden 
aangeduid. 

Bij het gebruik van de schrijfhulp is het echter wel belangrijk 
dat je voldoende aanpassingen doorvoert. De tool verbetert 
namelijk niet automatisch je fouten. Je moet dus zelf de 
correcties doorvoeren!

Effectiviteit 
Eerder uitgevoerd onderzoek door professoren Erik Van Schooten, Ruben 
Fukkink en Kees De Glopper, over de effectiviteit van computerondersteund 

schrijfonderwijs, toont aan dat online ondersteunende 
programma’s vaak betere resultaten opleveren dan andere 
vormen van schrijfinstructie zonder computerondersteuning. 

Er is daarom alle reden om de mogelijkheden tot gebruik van 
computerondersteund schrijfonderwijs verder te verkennen om 
effectief gebleken software voor gebruik in het Nederlandse en 
Vlaamse onderwijs toegankelijk te maken. 

Zo, wie weet schrijven we binnenkort dus misschien allemaal wel 
hoogstaande en boeiende teksten zonder schrijf- en spelfouten 
en dat door het gebruik van een online schrijfassistent. 

Ik hoop dat ik jullie met dit artikel toch een beetje heb warm 
gemaakt om De Schrijfhulp te hanteren. Misschien blijkt 
het uiteindelijk je ding niet, maar geef deze tool volgend 
schooljaar toch minstens één keertje de kans, want wie 
kan die extra zekerheid en punten nu niet gebruiken? Veel 
succes! 

Bronnen
1. Van Schooten, Erik, Fukkink, Ruben, De Glopper, Kees, “De 

effectiviteit van computerondersteund schrijfonderwijs: 
een meta-analyse”, 2004, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/
index.php/ltt/article/view/504/497, geraadpleegd op 
25/04/2022.

2. S.N., “Digitale schrijfhulpen Nederlands”, 28/05/2018, 
http://taalunieversum.org/inhoud/digitale-schrijfhulpen-
nederlands, geraadpleegd op 25/04/2022. 

3. Houthuys, Astrid, ‘De Schrijfassistent’: uw nieuwe personal 
schrijfcoach”, 29/10/2016, https://www.standaard.be/cnt/
dmf20161029_02546399, geraadpleegd op 25/04/2022. 

4. Forum Taalbeleid Hoger Onderwijs, Taalbeleid 
& taalondersteuning: wat werkt? Inspiratie en 
praktijkvoorbeelden uit het hoger onderwijs, Leuven, 
LannooCampus, 2019, 307p

5. Matter, Johan, Nienhuis, Lydius, Meijers, Guust, Weltens, 
Bert, van der Geest, Th., Toegepaste taalwetenschap in 
artikelen, Amsterdam, VU Uitgeverij, 1977-2011, /  

6. Pullens, Theo, “Bij wijze van schrijven: Effecten van 
computerondersteund schrijven in het primair onderwijs.”, 
Nederland, Proefschrift maken B.V., 2012, 183p.    #  

Tien voor Taal van 1 tot 6?
Taken verbeterd indienen met de hulp van een webtool: De Schrijfhulp

Jille Strybol 5 HWb
Tekening: Maya B. Calem 5GWIb

Wie droomt er niet van om foutloze taken in te leveren? Je kan natuurlijk elke taak laten nalezen door je ouders, maar zij 
kunnen niet voor eeuwig je handje blijven vasthouden. Daarom ging ik voor de taak over het wetenschappelijk schrijven in 
het vijfde jaar op zoek naar de invloed van het gebruik van een gratis digitale schrijfhulp op de schrijfprestaties van jongeren. 
In dit artikel deel ik de ervaringen die ik opdeed en de feedback van enkele leerkrachten over De Schrijfhulp van De Standaard. 
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Heb je ooit gehoord van 
de genocide in Kenia?

Onlangs hadden we als school de eer om Peter nog een keer te ontvangen, 
toen hij in de les geschiedenis in 6HWa een uiteenzetting kwam geven over 
zijn diplomatieke carrière bij de Verenigde Naties en de NAVO. Dit verhaal 
sloot nauw aan bij de leerstof die de zesdejaars voorgeschoteld krijgen.

Hallo Peter, eerst en vooral: kun je onze lezers een overzicht geven 
van je professionele carrière? 
#P Na mijn doctoraat in de geschiedenis ben ik de diplomatie gestapt. Ik 
heb als diplomaat België vertegenwoordigd in de NAVO (ten tijde van de 
Kosovo-oorlog), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
en de Verenigde Naties, toen België lid was van de Veiligheidsraad in New 
York. Daarna ben ik teruggekeerd voor het Belgisch voorzitterschap van de 
Europese Unie en daarna ben ik eigenlijk in Europa blijven ‘plakken’. Toen 
een Belg – Herman Van Rompuy – voorzitter werd van de Europese Raad, 
werd ik zijn adviseur, daarna ben ik in de Europese Commissie beland, waar 
ik nu verantwoordelijk ben voor het Europese klimaat- en energiebeleid. 
Daarnaast heb ik ook een heel wat jaren lesgegeven aan de Universiteit van 
Leuven. Over Europa natuurlijk (lacht). Maar eerlijk: de leerlingen van het 
zesde jaar van het College waren mondiger dan heel wat studenten aan de 
universiteit! Dat mogen jullie zeker niet afleren!

Wat vond je ervan om in de les geschiedenis te komen praten over je 
diplomatieke carrière?
#P Toen ik de vraag kreeg, heb ik niet lang getwijfeld. Ik ga graag en 
vaak praten voor groepen, maar weinig voor klassen in het middelbaar 
onderwijs. Te weinig misschien. 

Dat de vraag van mijn vroegere school kwam, maakte het 
natuurlijk bijzonder. En dan nog in een les geschiedenis in 
een zesde jaar! Eigenlijk is het daar voor een stuk ook allemaal 
begonnen voor mij. De leraar geschiedenis die ik in het zesde 
jaar middelbaar had, heeft me ongetwijfeld gemotiveerd 
om geschiedenis te gaan studeren aan de KU Leuven. Na 
mijn doctoraat in de geschiedenis van de internationale 
betrekkingen ben ik uiteindelijk in de Belgische – en nu 
Europese – diplomatie terechtgekomen. Bovendien was 
de les bijzonder goed voorbereid, met vragen over de VN, 
NAVO, de Europese Unie, stuk voor stuk plaatsen waar ik 
heb gewerkt. De afschuwelijke oorlog in Oekraïne toont 
trouwens hoe belangrijk die organisaties zijn.

Kan je kort even samenvatten waarover je precies gepraat hebt 
tijdens die les?
#P Wat ik een bijzonder goede vraag vond, was of de instellingen die 
we nu hebben – zoals de NAVO, de EU en de VN – nog relevant zijn. Ze 
dateren toch allemaal van net na de Tweede 
Wereldoorlog en werken vaak nog 
met naoorlogse regels. Zoals een 
leerlinge terecht opmerkte: 
als we nu de VN 
Veiligheidsraad zouden 
uitdenken, zouden we 
dan nog dezelfde 5 
‘permanente leden’ 
hebben? Allicht niet. 
En dat vetorecht, 
waardoor de VN 
Rusland niet kan 
stoppen in Oekraïne? 
Toch ook niet ideaal, 
he? En toch blijft de VN, 
ondanks die mankementen, 
cruciaal. Dat geen enkele 
leerling ooit gehoord 
had van de genocide 
in Kenia, is... 

Diplomatie en zo veel meer….
Fleur Van Kemseke 6 HWa

Wat drijft Peter Van Kemseke? Deze oud-leerling van onze school, tevens ook nonkel van Fleur Van Kemseke (6HWa), 
ontwikkelde in zijn schoolloopbaan op SJKS een passie voor geschiedenis en zette die passie om in een zeer succesvolle 
internationale professionele carrière als diplomaat en zoveel meer.
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omdat die niet is geweest. Dankzij de inspanningen van de VN. Maar de 
discussie was niet altijd even zwaar op de hand. Er waren ook vragen 
over de job van diplomaat. Hoe word je dat? Zijn er veel vrouwen in de 
diplomatie? Het lesuur was, wat mij betreft, veel te snel voorbij.

Was je tijdens je schoolcarrière op het College reeds 
geïnteresseerd in geschiedenis en politiek?
#P Eerlijk gezegd, niet in dezelfde mate als ik dat nu ben. Dat is eigenlijk 
geleidelijk gegroeid. Misschien zijn er leerlingen in het middelbaar die 
al jaren weten wat ze willen studeren en later willen worden. Bij mij was 
dat niet het geval. Ik was in zowat alles geïnteresseerd, maar misschien 
vooral toch wel in talen. Dat komt nu goed van pas in de diplomatie 
(lacht). Nu is het een echte passie. Ik vergelijk de geschiedenis graag met 
een rivier die soms wat voortkabbelt als een beekje en dan plots in een 
stroomversnelling geraakt. Nu zitten we midden in een stroomversnelling, 
de veranderingen zijn fenomenaal! Kijk maar naar de technologische 
revoluties en de impact van klimaatverandering. De politiek, ook de 
internationale politiek, probeert daar wat vat op te krijgen, maar – eerlijk 
– in zo’n woelig water moet je vooral onze boot drijvende houden. Er is 
geen betere periode om geïnteresseerd te worden in geschiedenis en 
politiek.

Was het fijn om nog eens op het College te zijn?
#P Absoluut! De leraar gaf me ook een korte rondleiding. De refter (‘calfac’) 
zag er nog helemaal hetzelfde uit, de klaslokalen ook, maar voor de rest is 
er best wat veranderd. En verbeterd! Toen ik er schoolliep, was het College 
alleen een jongensschool. Totaal ondenkbaar nu. Ook de omgang tussen 
leraars en leerlingen lijkt nu wat minder hiërarchisch. Ik zou eigenlijk nog 
eens moeten terugkeren om de sporthal te zien – misschien heb ik daar, 
met het volleybal, wel meer tijd doorgebracht dan in de klaslokalen zelf. 

Wat is je het meeste bijgebleven aan de school?
#P Het klinkt misschien wat vreemd voor iemand die geschiedenis 
gestudeerd heeft, maar ik ben helemaal niet nostalgisch. Je zal me nooit 
horen zeggen: ‘Wat was dat een mooie tijd!’ Elke tijd is mooi, als je er iets 
van maakt. Wat me wel is bijgebleven is dat het op school niet enkel om 
studeren ging. Je werd ook gestimuleerd om je te engageren. Dat kon 
schooltoneel zijn, of volleybal, of meewerken aan de schoolkrant – of 
zoals wij deden, zelf een klaskrant maken. Ongelooflijk belangrijk! Wat wel 
wat ontbrak, was de diversiteit. Dat is gelukkig veranderd.

Bedankt voor dit interessante gesprek Peter!    #  

Engagement is 
ongelooflijk belangrijk!

Wie droomt er niet van om met zijn grootste idool een inspirerend gesprek 
te voeren. Louis Vermeiren (5LWE) kreeg die opportuniteit met Carl Van de 
Velde, een succesvol business- en ondernemersmentor. Zijn persoonlijke 
missie: (jonge) ondernemers begeleiden naar een zakelijke doorbraak. 
Dat is dan ook de reden waarom hij openstond voor een gesprek in de 
vorm van een podcast met drie enthousiaste jongeren. Louis en twee  
oud-leerlingen van onze school (Zenz de Wreede en Kwinten Kerckaert) 
leggen in deze podcast Carl het vuur aan de schenen met een reeks 
kritische vragen. Hierop kregen ze eerlijk antwoord van een expert uit de 
complexe wereld van het ondernemerschap.

Toch gaat het gesprek niet enkel over geld verdienen en economische 
zaken. Integendeel, de onderwerpen variëren van ‘Mag je als ondernemer 
buiten de lijntjes kleuren?’ tot ‘Kan je het toeval dan een handje helpen?’. 
Genoeg gespreksstof dus waar je bovendien ook zelf nog wat van 
opsteekt. Ik onthoud vooral dat, als je iets echt wil, je het gewoon moet 
proberen. En soms lukt het dan, zoals bij Louis toen hij Carl contacteerde 
voor een gesprek.    #  

De podcast is te beluisteren door het scannen van onderstaande QR-code.

Leerlingen nemen deel 
aan Carl Van de Velde- 
podcast

Lode Verhulst 5LWIb
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De taarten
De opdracht was simpel: bak de beste taart. 
Makkelijker gezegd dan gedaan. De inzendingen 
overtroffen echter onze verwachtingen. Op onze 
Bake Offtafel stonden negen indrukwekkende 
taarten. De identiteiten van de bakkers waren ons 
natuurlijk niet bekend. 

Nummer één was een kleurrijke donuttaart met 
twee lagen. Deze viel duidelijk in de smaak bij de 
leerlingen, in een mum van tijd was ze uitverkocht. 
Daarnaast stond “Project X”, een mysterieuze taart 
met een al even mysterieuze beschrijving. Het 
simpele uiterlijk herbergde echter een rijke smaak, 
met cava als verrassend ingrediënt. De volgende 
taart was een echte ode aan het College, gemaakt 
door een leerlinge uit het eerste jaar. Versierd met 
fruit, macarons en chocolade, we wisten niet waar 
te beginnen.

De bakker van taart nummer vier heette zijn creatie 
“’s Werelds beste fruittaart”. Met zo’n titel lagen de 
verwachtingen wel erg hoog, het keurige uiterlijk 
versterkte dat alleen maar. De smaak stelde niet 

teleur, de leerlingen die na de wedstrijd een stukje 
konden bemachtigen, zullen dat zeker beamen. De 
volgende taart kreeg de titel “Sneeuwwitje meets 
Shrek”, een concept dat ons zeker nieuwsgierig 
maakte. Een chocoladebrownie fungerend als 
modderpoel met een voorovergevallen Shrek 
gemaakt uit fondant, hoe verzin je het? Nummer 
zes was een oerklassieker, de Zwarte Woudtaart. 
Niet zo simpel om te maken, maar het resultaat 
was zonder twijfel geslaagd. De schoolkok 
was grote fan van deze taart. De zelfgemaakte 
kersenlikeur en -confituur maakten het af.

De elegante taart daarnaast was “een biscuit met 
een vulling van blauwe bessen, afgewerkt met 
botercrème”. De smaak was perfect gebalanceerd. 
Zoet, maar niet te zoet, zodat het bosbessenaroma 
bewaard bleef. Ook de volgende taart was een 
prachtexemplaar. Rijkelijk versierd met chocolade 
en aardbeien, maar met een fruitige binnenkant.

Op het einde van de tafel stond nummer negen, 
de laatste, maar daarom niet de minste. De taart 
had de passende beschrijving “Gravity cake” 

waarbij de Smarties uit het doosje dat boven de 
taart zweefde leken te vallen. De perfecte taart 
voor liefhebbers van chocolade.

Zo veel prachtwerkjes. De jury stond voor een 
lastige opdracht!

College Bake Off
Maya B. Calem 5GWIb, Lies Tusschans 5WEWIa2

Elk jaar is het weer uitkijken naar het dessertenbuffet van de eerstejaars ten voordele van Kalasi. De kerk die gevuld is met een 
lange rij tafels propvol lekkernijen en een nog langere rij gretige leerlingen, het is een mooi zicht. De Ic Hou-redactie besloot 
om gezellig mee te doen en organiseerde haar hoogsteigen Bake Off…
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Leer onze jury kennen: schoolkok Gino

Zou u uzelf even kort kunnen voorstellen?
#G Mijn naam is Gino De Clercq, ik ben chef-kok hier op school sinds september. Ik woon in Melle 
met mijn vrouw en kinderen.

Hoe ziet een werkdag eruit voor u?
#G Ik start om zeven uur. Ondertussen is een collega al een uurtje bezig met het ontbijt van de 
internen. Eerst doen we de voorbereiding en het klaarmaken van de maaltijden voor school. Dat 
duurt tot kwart over elf, alles wordt dan naar de Calfac gebracht. Ondertussen is daar al iemand 
een paar uur bezig om alles in orde te zetten, er is ook iemand die de afwas van het ontbijt van 
het internaat en de keuken doet. Tegen half twaalf begint de lagere school binnen te komen in 
de Calfac en dan wordt daar non stop gegeten tot half twee. Daarna is het opkuis en een beetje 
voorbereiden – in de mate van het mogelijke – tegen de volgende dag. Mijn taak van half twee, 
twee uur is eigenlijk administratief. Dat houdt in temperatuurcontroles, bestellingen doen, 
leveringen ontvangen, goederen wegzetten, menuplanning, personeel regelen, enz.

We maken dus zelf de maaltijden. Het menu wordt wel een paar weken op voorhand opgesteld in 
samenspraak met mijn baas en dan gaan die menu’s eerst richting directie die daar ook nog een 
zeg over hebben. Soms maken ze daar een paar kleine aanpassingen aan en dan staat het menu 
vast.

Wat deed u voor u naar onze school kwam?
#G Ik begon als jonge pupil-hulpkok mijn stage in een restaurant op de heide van Waasmunster, 
en verkaste daarna naar Hamme. Daar werkte ik enkele jaren in een gastronomisch restaurant, ‘De 
Plezanten Hof’.
Daarna werkte ik als (chef )kok in een grootkeuken, niet in een school maar in een truckers-
bedrijvenrestaurant in Lokeren.
Uiteindelijk kwam dat op hetzelfde neer als wat ik hier doe, maar daar eten ze à la carte terwijl er 
hier vastgestelde menu’s zijn.

Hoe bent u hier dan terecht gekomen?
#G Dat bedrijf waar ik vroeger werkte, stopte met de activiteiten in de keuken. Wij zijn dus allemaal 
collectief ontslagen. Via via ben ik terecht gekomen bij de Compass Group die de keukens van 
de scholen uitbaat en dan ben ik hier in dienst gekomen. De Compass Group baat eigenlijk 
verschillende keukens uit in bedrijven, ziekenhuizen, scholen …

Wou u altijd al kok worden?
#G Ja. Vanaf zes, zeven jaar heb ik al bij mijn moeder in de potten staan rammelen en sindsdien was 
mijn interesse gewekt.

Om af te sluiten: wat is uw 
lievelingsgerecht?
#G Goh, mijn lievelingsgerecht… Ik eet 
eigenlijk enorm veel en alles graag. Mijn 
lievelingsgerecht is vol-au-vent, maar dan 
met kalfszwezeriken erbij (mjammie!), en 
frietjes natuurlijk (nvdr: Een zwezerik is een 
klier bij jonge runderen en wordt beschouwd 
als een echte delicatesse. Voor de echte 
liefhebbers, zie eens Ic Hou 109). Maar ik ben 
heel veelzijdig, ik lust zo goed als alles. Alleen 
rode biet, dat eet ik echt niet graag.

Bedankt voor het interview, Gino!

En de winnaar is…
De jury bestond uit onze Collegekok, mevrouw 
Delarbre, mevrouw Verhelst, Maya B. Calem en 
Lies Tusschans. Een droomjob natuurlijk dat wij 
als journalisten mee mochten aanschuiven. We 
mochten de overheerlijke taarten van Laure 
Janssens (1Ld), Chloë Van Lysbetten (3HWa), 
Maud Goossens (5WEWIa1), Yentl Van Lysebetten 
(5HWa), Lien Merckx (6LWIb), Jasmijn Fierens (1Mf ), 
meneer Van Looy, mevrouw Vanloock en mevrouw 
Van Lemmens proeven en vakkundig jureren. De 
prachtige baksels werden beoordeeld op basis van 
originaliteit, smaak en présence. Niettemin was het 
erg moeilijk om de verschillende taarten punten 
te geven, chocolade en bessen zijn beide lekker, 
maar behoorlijk anders. Na een paar knopen 
doorgehakt te hebben, kwamen we toch uit bij de 
verschillende winnaars. Hiernaast staan ze voor u 
opgelijst:

Naast eeuwige roem kregen de winnaars ook een 
tefal taartvorm en eindwinnaar Maud ontving 
zowel een gegraveerde deegroller als een 
uitnodiging om jurylid te zijn voor de editie van 
volgend jaar.

De jury bedankt iedereen die deelnam aan 
deze ongelofelijk geslaagde eerste editie van 
de Bake Off!    #  

Algemene winnaar: 
Maud Goossens

Winnaar Originaliteit:
Yentl Van Lysebetten

Winnaar Smaak: 
meneer Maarten Van Looy

Winnaar Présence: 
Chloë Van Lysebetten
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Spelletjespagina Samengesteld door Lode Verhulst 5 LWIb en Vic Stuer 5 LMT

Collegealfabet: A

Inloopweek 100-dagen

Een halve eeuw geleden startte er een traditie in de 
Ic Hou: het Collegealfabet, waarbij in elke editie een 
letter van het alfabet werd uitgelicht met woorden 
die op een of andere manier verbonden zijn met onze 
school. Na 26 edities werd deze traditie beëindigd. 
Maar niet getreurd! De wereld is een beetje veranderd, 
dus hoog tijd om de traditie nieuw leven in te blazen 
en beter dan ooit tevoren. Logischerwijs beginnen we 
ons geüpdatete alfabet met de letter A. 

Aanschuifrij aan de Calfac
(de; v(m); meervoud: aanschuifrijen) 
In een “rechte” lijn geplaatst aantal wezens wachtende 
om de Calfac te kunnen intreden om hun maaltijd te 
verorberen. De duurtijd varieert tussen vijf minuten en 
een eeuwigheid. 
Aardrijkskunde (de; v)
Wetenschap die zich de kennis van de aarde ten doel stelt.
Aardrijkskundeleerkracht
(de; m/v/x; meervoud: aardrijkskundeleerkrachten)
Leraar die de leerlingen het vak aardrijkskunde onderwijst. 
Meestal getypeerd door flauwe moppen en al dan niet 
denkbeeldige secretaressen.
Aardrijkskunde-excursie
(de; v; meervoud: aardrijkskunde-excursies)
Uitstapje in groepsverband naar bezienswaardigheden. 
Gaat hand in hand met een vragenbundel.
Aardrijkskunde-excursie naar De Vlaamse Ardennen
Verloren lopen op vijf verschillende manieren en het 
hebben van te weinig tijd.
Afterparty (de; v(m); meervoud: afterparty’s)
Feest na afloop van iets. Onder de ervaren Collegegangers 
ook wel bekend als de herexamens in augustus. Zie o.a. 
‘aardrijkskunde’
Afvegen van krijtborden (veegde af, heeft afgeveegd)
Het afvegen van krijtborden is een zeer zeldzaam 
fenomeen. Uit ervaring kan gesteld worden dat deze taak 
een te grote verantwoordelijkheid is om aan tieners te 
geven.
Agenda (de; v(m); meervoud: agenda’s; verkleinwoord: 
agendaatje)
Boekje waarin je aantekent wat je op een bepaalde dag 
te doen hebt. Verdwijnt meestal op een mysterieuze wijze 
wanneer er iets te veel nota’s in komen te staan.
Angst (de; m; meervoud: angsten)
Gevoel  van beklemming, vrees, onveiligheid of 
onzekerheid:  iets met angst en  beven tegemoetzien  er 
erg tegen opzien, het vrezen;  hij stond  duizend  angsten 
uit;  in  angst zitten. Het gevoel dat je ervaart als een 
klasgenoot dingen zit te herhalen waarvan je nog nooit 
gehoord hebt wanneer je een examenlokaal binnengaat.

Studie
Tijdens de studie beslisten enkele creatieve leerkrachten om de schikking van de banken 
aan te passen. Kwestie van eens iets anders.
Ze kozen ervoor om de banken willekeurig over de studie te verspreiden. Het zou echter 
geen ‘Collegestijl’ zijn als er geen regels verbonden waren aan deze nieuwe schikking. 

1) Leerlingen mogen niet met elkaar kunnen praten. Zelfs communiceren is niet 
toegestaan. Daarom mag er binnen een straal van 1 tegel geen andere leerling 
zitten. (zie vb.)

2) Bij elke bank hoort 
juist 1 leerling. Deze zit 
natuurlijk recht aan zijn 
bank. Patattenzakken 
worden niet 
getolereerd! Je mag 
dus niet diagonaal op 
de hoek zitten. Enkel 
verticaal of horizontaal.

3) De nummers aan de 
rand van studie geven 
aan hoeveel leerlingen 
er per rij zitten.

Probeer alle 11 leerlingen op 
een correcte manier in de 
studie te krijgen. 
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Overslapen

Black-out

Vervoer
Een niet nader genoemd individu afkomstig uit de richting Moderne 
Talen heeft zich overslapen waardoor hij niet tijdig aanwezig was bij 
het vertrekpunt van de schooluitstap. Bij aankomst blijkt de bus reeds 
vertrokken te zijn. De ouders van de leerling willen hem alsnog tot aan 
de bestemming vervoeren, maar deze is hem op de koop toe geheel 
ontgaan. Help hem de raadsels op te lossen, opdat de bestemming hem 
opnieuw te binnen zou schieten: zoek de correcte begrippen in volgende 
richtingen: ➔, 

➔

, 

➔

, ➔, verbind deze met elkaar en zo zal je de weg naar 
de correcte bestemming bekomen. 

Tijdens de test van fysica is Albert al zijn formules plots 
vergeten: een black-out. Hij begint te panikeren, maar 
ziet plots dat er kleine puntjes op zijn cursusblad staan. 
De formules die hij gisteren nog geoefend had, zijn 
lichtjes doorgedrukt op zijn cursusblok. Help jij Albert om 
de formule hieronder opnieuw te vervolledigen door de 
punten te verbinden? Het is echter wel iets moeilijker dan 
1,2,3,… : zoek de juiste rij waarmee de punten verbonden 
zijn. Let op er staan enkele punten te veel en de formule 
is – jammer voor Albert – ook niet helemaal correct. 

werkgroep 100-dagen show
Aangezien de parking op school volgend jaar verdwijnt, zullen sommige 
leerkrachten hun vervoersmiddelen ergens anders moeten stalleren. 
Verbind het juiste vervoersmiddel met de juiste leerkracht nu het nog kan

Raadsels: 
1) Gevleugelde dieren, afkomstig van de kust, die onze speelplaats 

terroriseren. 
2) De Belgische vervoersmaatschappij die – naar men zegt – 

systematisch te laat arriveert. 
3) Officiële afkorting van de naam onzer school. 
4) Niet ’s nachts.
5) De drijfveer van de ‘homo economicus’.
6) Het is niet intelligent, doch een populaire bezienswaardigheid in 

Aken: de Aachener…
7) Een tram die ondergronds rijdt.
8) Abbreviatie van het vak ‘plastische opvoeding’.

K O K M E E U W E N

A L A R T J O N G M

G A D R E V O V E B

E N E R P E S J K S

L K R A Z J T O S T

D O M M E Y E N P J

E L E M M O N K E K

N P T E M L D X K A

D E R N E S E T N A

E P O S S E N K E S

➔

   Start

➔   Aken ➔   Parijs

Mevr. Roggeman

Mr. Baart

Mr. Van Peteghem

Mevr. Madeira

Mr. Van Wambeke
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Collegebewoners zijn er van diverse pluimage en 
van allerlei gevederte, in alle maten en 
gewichten en met de 
vreemdste karaktertjes 
en maniertjes. Waar zullen 
we beginnen? Euh… aan 
de rolpoort in de Stationsstraat 
misschien?

Ik wandel onze school binnen. De eerste vogel 
die ik spot is een grijze duif (Columba Palumbus) 
– voorspelbaar; een soort die te pas en te onpas 
je pad kruist. Op een onverwachte opfladdering 
na, lijkt deze ietwat dommige en sullige vogel zich 
zonder veel zorgen door het leven te waggelen. 
Niettemin geeft hij, daar in zijn nest in de Japanse 
kerselaar, de indruk dat hij ergens op zit te 
broeden. Een actief liefdesleven?

Wanneer ik op kousenvoeten de parking op 
sluip, treft mij het onophoudelijke gehamer van 
een andere vogel: de specht (Dendrocopos 
Major). Hij lijkt erg zeker van zijn stuk en pikt 
zich een gat in een boom die wortelt in ‘het 
biotoop’. Ik kijk verwonderd op, maar dat deert 
hem niet: onverstoorbaar blijft hij hameren op 
zijn grote gelijk. Mijn ogen speuren de boom af 
waarin hij zich verschuilt 
maar ik zie hem niet. 
De specht blijkt dus 
tegelijk een snuggere 
sloeber die weet 
hoe hij kattenkwaad k a n 
uithalen zonder op te vallen.

Vervolgens onderzoek ik elke boom 
aan de parking op inzittenden. Ik hoor 
een huismus (Passer Domesticus) die 
niet stil kan zitten en zich door de sleur van de dag 
heen kwettert. Wat verderop tiereliert een merel 
(Turdus Merula) emotioneel zijn hart uit: hij droomt 
duidelijk van avontuur en romantiek maar daar kan 
hij voorlopig enkel naar fluiten.
Met behoedzame tred ga ik het grasveld op en 
plots hoor ik een steelse ‘suskewiet’, en nog een, 
en nog een. Een vink (Fringilla Coelebs) heeft 

besloten om mijn aandacht te trekken. Welk ei ze 
kwijt wil, wordt snel duidelijk: elke zin die ze uitslaat, 
beëindigt ze met hetzelfde stopwoord. Redelijk 
irritant. Ik besluit niet langer gehoor te geven aan 

haar gedram en trippel verder.

Boven me roeien 
enkele meeuwen 

(Laridae) met 
een vinnige 
v l i n d e r s l a g 
door een 
koraalblauwe 

ochtendlucht. Deze vogels trekken vaak 
in groep op en durven wel eens agressief 
uit de hoek te komen. Ze pikken elkaar 
desnoods het laatste stukje middaglunch uit 
de bek en draaien hun vleugel niet om voor wat 
gemene pesterij. Echte ruziestokers – je kan ze 
beter uit de weg gaan.

In de tuin van de lagere school zit een ekster 
(Pica Pica) me te keuren. Ze heeft natuurlijk oog 

voor blingbling: oorbellen, een blikje, een hip 
brilmontuur, mijn beugel… – het maakt niet uit; elk 
blinkende of waardevolle spulletje dat ze in haar 
bek krijgt, is een schat om mee te stoefen. Helaas 
vangt ze bot. Een kauw (Corvus Monedula), die 
het tafereel met zijn lichtblauwe kraaloogjes in de 
gaten houdt, veert op twee poten voorbij en sluit 
zich aan bij een bende soortgenoten. Ze troepen 
samen rond de nieuwkomer en in hun pekzwarte 
pardessus, met de kop tussen hun opgetrokken 
schouders, slaan ze aan het achterklappen. 
Kauwen: die roddelaars, de herkauwers onder onze 
gevederde vrienden.

In de ochtendlucht hangt de geur van het 
kippenhok hier vlakbij. Een van de hennen (Gallus 
Gallus Domesticus) komt mijn kant uit en kijkt me 
aan – ben ik spek voor haar bek en wil ze een snelle 
scharrel? Ik bedenk me dat kippen oorspronkelijk 
niet van hier zijn en dat haar exotische charmes me 
wel kunnen bekoren. Kippen bestaan immers in 

oneindig veel kleuren en variaties. Geen enkele 
kip is dezelfde. Maar ach, hoe glanzend ook 

haar verenkleedje, wat kan ik aanvangen met 
zo’n kippetje? Ik knik haar vriendelijk toe en 
neem afscheid.

Terwijl ik op mijn stappen terugkeer 
en onze school uitwandel, moet ik 
bekennen dat ik veel heb bijgeleerd. 
Dat er wat wemelt, daar in dat warme 
nest van onze school. En dat ieder 
vogelt zoals hij gebekt is. 

Ook een Collegefaunafan? 
Beluister hier hoe een ochtend op 

het College zindert van gezang!    

#  

De vreemde vogels van het College
Klaas Ongena 4 SPWb en Jan Ongena

Tekening: Maya B. Calem 5 GWIB

Krrrikiri prrrwitsjititji… Kwiditi-kwiditi-kwiditi…  er stijgen intrigerende geluiden op uit het College: een gekwinkeleer, een 
gekwetter en geschetter waarbij de 26 letters uit ons alfabet schromelijk verbleken. Maar wie maakt al dat lawaai, van wie 
komt al die herrie? Onze reporter verschanste zich voor dag en dauw tussen de Collegemuren en spitste zijn oren.
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Eerst hadden ze niet de intentie om zich te wagen 
aan dit avontuur, maar de veelbelovende prijs 
heeft hen toch overhaald. Ze hadden de eerste 
plek (ingang van de Calfac) al snel achterhaald, 
maar daar bracht een andere beeldengroep 
boven het kerkportaal hen in verwarring. Terwijl 
August Nobels’ verstening hen stiekem aan 
het uitlachen was, stuurde Eva mij in allerijl een 
bericht met hun ‘foutieve’ oplossing.
“Wij hebben 3 beelden gevonden, die waren aan 
het eten/drinken, er stond een glas op. Onder die 
deur was de kerk. We denken dat het de feestzaal 
is.
Als dit niet juist is, wees dan maar zeker dat we 
het nog wel vinden...”
En inderdaad, nog geen 24 uur later kreeg ik 
opnieuw een bericht. Want terwijl iedereen zich 
zorgen maakte over de storm ‘Eunice’, hadden 
zij verder gezocht naar de andere beelden. 
Bij het Romeinse beeld in de gang van de 

eerstejaars vonden ze een papiertje met daarop 
de nietszeggende letters: “DNDLF”. Ze wisten dat 
ze op het juiste spoor zaten. Nadat ze ook nog 
een gelijkaardig briefje bij de Azteekse Madonna 
tussen de lokalen B060 en B061 gevonden 
hadden, vonden ze het niet meer nodig om 
nog een bezoekje te brengen aan de geniepige 
August Nobels. Met de letters op de papiertjes 
kon je het zinnetje “DAK VAN DE CALFAC” maken. 
Dit was dan ook de plek waar de jongen lag. 
Ze stuurden mij dit als eerste en wonnen het 
gezelschapsspel: ‘Vlotte geesten’. 

Dit zal een zure appel zijn geweest voor degenen 
die gedacht hadden maandag verder te zoeken. 
Met name voor de fanatieke broers Achiel en 
Andries, die mij probeerden overtuigen van 
hun antwoord met maar liefst 14 berichten. 
Uiteindelijk losten zij het mysterie ook op, maar 
de prijs ging aan hun neus voorbij.

 Ook nog een eervolle vermelding voor alle 
andere deelnemers die er net iets langer over 
deden om het mysterie op te lossen (Katja - 3GL; 
Fleur - 2MWb; Andries - 3NWc; Jennah, Valentina, 
Elte, Minne, Anaïs en Klaire - 2lc; Achiel - 1Ma) en 
ook voor iedereen die tevergeefs geprobeerd 
heeft. Ik hoop dat jullie toch wat plezier hebben 
gehad tijdens het ontrafelen van het mysterie, al 
dan niet met succes.    #

Moordmysterie: de ontknoping
Lode Verhulst 5LWIb

Het scheelde niet veel, maar de vermiste jongen is terecht. De geesten hadden hem flink toegetakeld, maar hij heeft het 
overleefd. Hij bevond zich op het DAK VAN DE CALFAC. Dit hadden Eva, Flore, Julie en Sara uit 1Lb het snelst gevonden.
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In een verlaten woud 
Zonder paden, zonder tijd 
Geen vuur, maar spijt? 
Hartstochtelijk koud 
 
Geen blaadje groen 
Geen blaadje grijs 
Ertussenin, in onze reis 
Het verleden overdoen? 
 
Ik voel door jou de winter komen 
‘Voel je je nog, één alleen?’ 
Tussen al die kale bomen 
 
Tijd van zingen, de zon die scheen 
Zal ik enkel nog zien in mijn dromen 
‘Voel je je nog, volmaakt, vol vuur?’ ‘Neen.’ 

Xander Lammens 5WEWIb

Ik zie, ik zie, 
wat jij niet ziet. 
Golvende goud-bruine lokken 
vliegend op de wind, 
een glimlach die straalt, 
enkel bij mee-wind. 

Ik zie, 
schouderbladen afgetekend als vleugels uit je rug, 
aders die gestroomlijnd op je lichaam glijden naar beneden 
en kuiten die lichtjes bij elke beweging opveren. 
Zelfs tijdens jouw grootste storm, 
vlieg ik naar jou op, 
zelfs met tegenwind en zonder zon, 
merk ik al deze dingen op. 

Ik zie, ik zie, 
wat jij niet ziet, 
en toch, 
zie jij mij 
niet. 

Ellen De Neve  5LWIa

Wat als de vlinders in mijn buik
Besluiten te blijven in hun cocon
En ik de bloemen in mijn hoofd
Een week geen water geef?
Wat als mijn hart voorgoed op slot zit 
En ik niet meer in een prins geloof?

Anoniem

Het moest gezegd worden
Ik wist wat de gevolgen zouden zijn

De blauwe plekken en losgerukte knoop
die eenzaam op een vreemde plankenvloer lag
waren mijn stille getuigen
Door hem het zwijgen opgelegd

Groeiend gras brutaal gekortwiekt
om nooit meer terug te groeien

Een vloed van tranen droogde op
om plaats te maken voor
een waterval van woorden
Alles is overspoeld

Thomas Hoogland  5LWE

Poëziepagina
Samengesteld door Lies Tusschans 5WEWIa2,
Tekeningen Lien Verduyn 5HWa
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Vertel me 
Nog eens wie je bent? 
Een dromerige jongen 
Met tranen in zijn ogen 
Ben ik iemand die jij kent? 
 
Je lijkt op jezelf 
Maar toch anders 
Allemaal zo ver 
Maar toch mekanders 
Je klinkt zoals ik je ken 
Maar… 
Ik weet zelf niet eens meer wie ik ben 
 
Mijn verstand verloren 
Vergoten in de goot 
Flitsen, flarden van 
Hoe we elkaar kenden 
Misschien… 
 
Ik weet het niet meer 

Xander Lammens  5WEWIb

Diamant
kostbaar 
met moed, geduld, geloof en rust 
is de afzondering wonderbaar 
vervolgens laat duisternis met overvloed niet gerust
goud zal daar verandering in brengen 
of toch niet 
omgeven door smaragden 
of toch niet
waar 
met moed geduld, geloof en rust 
is de afzondering wonderbaar 
uiteindelijk graaft licht toch met leegte naar lust

Anoniem

Elfjes
Piepkleine vliegende mensjes
Met vleugels zo dun als stof
Wonend in een boom
Kleedjes in allerlei kleuren
Haren zo glanzend als kristal
Ik wou dat ik er een was
Vliegend, weg van alles
Vrij in de lucht
Ik wou dat ik er een was
Een vlucht van alles
Een vlucht van de realiteit

Lien Verduyn 5HWa

Zoen heeft er maar vier
Wat als we letters moesten kopen?
Elke letter uit onze brieven en verhalen
Wat als we woorden moesten afwegen
Omdat we ze niet konden betalen?

Wat als we ons moesten uitdrukken
Met wat we hadden in plaats van wat we wilden
En ons voortdurend moesten beperken
Tot korte, kleine, geknutselde zinnen?

Wat als je maar een beetje had
En het daarmee moest doen?
Welke woorden zou je kopen?
Ziet het gras dan nog ‘groen’?

Zouden woorden dan even belangrijk zijn als nu?
Of zouden we er niet langer naar kijken?
Zou spraakzaamheid niet meer zijn
dan een uithangbord voor rijken?

Worden letters een vereiste
Voor de kracht van onze stem?
voor kansen die we willen grijpen?
Om te spreken zonder rem

Wat als je maar een beetje had
En het daarmee moest doen?
Welke woorden zou je kopen?
Ziet het gras dan nog ‘groen’?

We zouden veel meer denken over wat we zeiden
Minder spijt hebben soms, of juist meer?
Lieve complimenten zouden lijden,
Hulpkreten al evenzeer

We zouden elkaar moeten begrijpen
Met zo weinig mogelijk woorden
En altijd heel luid roepen
Zodat toch iemand ons zou horen

Wat als je maar een beetje had
En het daarmee maar moest doen
Welke woorden zou je kopen?
En krijg ik ooit nog ‘knuffel’ dan
Of enkel nog een ‘zoen’?

Luna Aerssens 6 HWb
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“Pak de rammelbak al, we gaan nu al te laat zijn!”, 
riep Nick. De auto had zijn naam niet gestolen. Het 
was een Peugeot 206 die ik zo veel mogelijk had 
opgelapt. Ik had hem voor mijn 16de verjaardag 
gekregen van mijn vader. Mijn ogen beginnen 
al te wateren wanneer ik aan hem terugdenk. Hij 
had erg veel gespaard om mij de auto te kunnen 
geven. Ik zag hem soms droge boterhammen eten 
om zelfs op die manier geld te besparen. Waarom 
moest ik in godsnaam zo’n groots man ooit in een 
hoek gedreven zien worden? Het is inmiddels al 
twee jaar geleden, maar nog steeds spookt zijn 
gezicht met zo’n grote woede en wanhoop elke 
dag door mijn hoofd. Nick gooide de sleutels naar 
mijn hoofd. De Peugeot had jammer genoeg zijn 
beste tijd gehad. Er zaten deuken zo groot als een 
tennisbal in. Ze deden me denken aan de nacht 
dat Nick me had overtuigd om hem te leren 
rijden en ik lachte binnensmonds. Ik parkeerde 
een aantal straten verder, zodat niemand het wrak 
zou zien. 

Ik ben bang. Ik voel de menigte al gonzen tot in het 
bureau. Terwijl ik mijn uitrusting aantrek, blijft een 
gekmakend stemmetje in mijn hoofd herhalen: 
‘Straks moet jij daarnaartoe. Straks moet jij deze 
enorme zwerm in toom houden.’ Het stemmetje zit 
daar met een reden. Het is namelijk mijn eerste week 
dat ik terug op post sta. Ik heb enkele weken geleden 
een zware hersenschudding en enkele kneuzingen 
opgelopen bij een soortgelijke betoging.

Hoewel ik de weg in dit deel van Antwerpen 
nauwelijks kende, was dat niet nodig. Je kon 
je makkelijk laten leiden door het geluid van 
de schreeuwende menigte. Toen we de hoek 
omdraaiden, viel mijn mond bijna open. Ik was 
in mijn leven al naar verschillende betogingen 
geweest, maar zo’n grote samenkomst van 
mensen had ik nog nooit gezien. Duizenden 
borden met teksten waarvan mijn hoofd duizelig 
werd. En nog meer mensen dan borden. Ik wrong 
mij door de mensenmassa naar voor om te 
kunnen zien wat er gebeurde. 

Wanneer het stemmetje op z’n hevigst is, wordt het 
vergezeld door het beeld van de zwart geklede groep 
die op het punt staat mij van kant te maken. Dat 
beeld is het laatste wat ik me herinnerde voordat ik in 
het ziekenhuis wakker werd. Mijn collega’s vertelden 

mij achteraf dat ik ingesloten werd door enkele 
jongeren met bivakmutsen op. Ze waren van plan 
mij in hun roes te grazen te nemen. Zonder de hulp 
van André was de schade waarschijnlijk veel erger 
geweest. Het is al even geleden, maar ik zal er hem 
steeds dankbaar voor blijven. 

Uit mijn ooghoek zag ik een groepje jongeren van 
mijn leeftijd een grote steen door de ruit van een 
nachtwinkel gooien. Het glas vloog aan diggelen. 
Een van de jongens wenkte mij. Ik sleurde Nick 
achter mij aan en worstelde naar het groepje toe. 
“Hier probeer ook eens!”, riep de jongen in mijn 
oor, zodat hij luider was dan de menigte rondom 
ons. Hij gaf me een gladde kei die hij uit zijn 
rugzak haalde. 

Hij is er deze keer niet bij, maar ik trek me wel uit 
de slag. Ik stap samen met nog 5 mannen in onze 
combi. Ik ben de enige vrouw, maar in dit busje zijn 

we allemaal soldaten op weg naar de oorlog. Ik merk 
het moment niet waarop de motor overstemd wordt 
door het geraas van de menigte. Even later stap ik uit 
op een slagveld: glas knerpt onder mijn voeten en ik 
ruik de geur van verbrand rubber.

“Shit!”, hoorde ik van mijn linkerkant komen. Ik 
draaide mij om nog voor ik me er bewust van 
was. Hekken kletterden op de grond. Ik werd 
alle kanten op geduwd. De jongens waren naar 
de achterkant van de winkel gelopen. Ook ik 
probeerde door het kapotte raam naar binnen 
te ontsnappen. Ik keek achter me om te zien 
of Nick me nog volgde. “Kutzooi!”, ik keek naar 
mijn bebloede hand. Geen tijd om me daar op 
te focussen. “NICK”. Mijn noodkreet vervloog 
met de wind. Ik liep terug in de richting van het 
tumult terwijl ik mijn trui zo goed als ik kon rond 
mijn hand wikkelde. De preek van Meneer Davis 
schoot door mijn hoofd. “Altijd druk uitoefenen”, 

Double sided
Lode Verhulst 5LWIb, Lies Tusschans 5WEWIa2

Tekening Maya B. Calem 5 GWIb
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had hij minstens twee keer per les herhaald. 
Mijn aandacht werd getrokken door een man 
van de politie – waarschijnlijk een commissaris 
te zien aan al zijn lintjes – die met een schild de 
mensenmassa tekeer ging. Hij dreef de menigte 
achteruit, zodat er een open ruimte achter hem 
ontstond. Ik geloofde mijn eigen ogen niet.

Dieter neemt zoals altijd de leiding. Mijn gedachten 
worden meteen gegrepen door de paniek, maar ik 
weet me snel af te sluiten. ‘Ik heb een missie’, dwing 
ik mezelf te denken. Die gedachte kalmeert me 
altijd. Dieter baant zich met zijn schild een weg. 
Hij wijst naar een zwarte hoop mormels die met 
stenen een winkeletalage staan in te gooien. 
Het lijkt juist dezelfde groep als toen: dezelfde 
dreiging en arrogantie gaat van hen uit. 

Daar, in het midden van die open ruimte, 
werd Nick hardhandig op de grond gedrukt. 
Het leek alsof mijn voeten vlam vatten. 
De woede nam me helemaal in beslag. 
Herinneringen aan twee jaar geleden flitsten 
door mijn hoofd. Die fucking agent had toen 
niet eens de tijd genomen om hem te laten 
uitpraten. “NICK!”, de woorden klonken als 
een echo. 

Enkele mannen die iets te zelfzeker richting ons 
stappen, worden ingesloten en systematisch 
op de grond gelegd. Ook ik draai als een 
voorgeprogrammeerde machine een 
schreeuwende jongen op de grond. Net als ik 
zijn boeien vastgemaakt heb, zie ik een andere 
jongen – waarschijnlijk een vriend – op mij 
afstormen. Hij is nog jong. Te jong eigenlijk om 
aan zulke relschopperij deel te nemen. Ik vang 
zijn blik op, maar deze is volledig verteerd door 
een laaiend vuur. Iets in mij zegt dat ik bang 
moet zijn van deze jongen, maar ik ga me 
deze keer niet laten doen. Niet opnieuw. Ik ben 
degene die nu de baas is.

In volle vaart naderde ik Nick en de 
politieagente die hem op de grond hield. Ze 
zag het gevaar aankomen en wierp Nick in 
de achterbak van een combi. Ik kon niet nog 
eens een persoon verliezen. Ik wou het beeld 
van de voldane lach van die flik nooit meer 
zien voor ik in slaap viel. Dat was het enige 
waaraan ik nog kon denken. Wraak. Wraak 
voor die gebeurtenissen twee jaar geleden.  
En met dat beeld plantte ik een goed gemikte 
vuist op haar onderkaak.

Een zwakke vuist vliegt richting mijn onderkaak. Het 
is als een vonk die een innerlijk vat olie aansteekt. In 
mijn ontploffing plant ik een vuist in het midden van 
zijn jonge gezicht. Na de slag komt het bloed. Veel 
bloed. En na het bloed komt het besef. Het bloed 
blijft komen. Ik zie de jongen vallen in slowmotion en 
kijk verschrikt naar mijn bebloede vuist. Later werd 
er mij verteld dat ik schreeuwend wegliep. Mijzelf 
beklagend over wat ik gedaan had. De jongen heb ik 
nog niet kunnen bezoeken. Ik moet wachten totdat ik 
uit deze stinkende cel mag. Godverdomme.

Mensen houden ervan om te begrijpen, de 
waarheid te achterhalen en te doorgronden. 
We vergeten dat de échte waarheid verleden 
tijd is en dat een verhaal zelfs meer dan twee 
kanten kent. Vel niet te snel een oordeel, want 
je velt een oordeel over de waarheid in je 
hoofd. Er zal altijd iemand zijn die een andere 
versie van dezelfde gebeurtenissen kent.    #
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Martha Geerardyn Belgisch kampioen

Met trots kunnen we meedelen dat 
onze school een Belgisch kampioen 
rijker is.  Het is Martha Geerardyn 
(3MT) die voor deze glansprestatie 
verantwoordelijk is. 

Martha is een sportieve meid die 
actief is in atletiek, een sport die ze al 
sinds het eerste leerjaar beoefent. Op 
aanraden van haar mama (die hierin 
vroeger jaren actief ) was, proefde ze een eerste keer van de sport en 
dat beviel haar onmiddellijk. Dankzij het zeer strakke trainingsschema 
dat haar wordt opgelegd door atletiekclub AC Waasland, versloeg ze 
al haar concurrenten op de 200 meter sprint en veroverde ze zo begin 
dit jaar de gouden medaille op het Belgisch kampioenschap indoor 
bij de cadetten. 

Martha is sterk in meerde disciplines. Ze is niet alleen actief op de 200 
meter, maar richt zich voornamelijk op de meerkamp. Ze hoopt in de 
toekomst deze kwaliteiten te kunnen omzetten in een deelname aan 
de Olympische spelen.  Wij duimen alvast mee, en wie weet kent onze 
school binnenkort een opvolgster voor Nafi Thiam!

Fleur Van Kemseke 6 HWa

Liezl Naudts
Onze school is ettelijke talenten rijk, zeker ook op sportief vlak. Liezl 
Naudts (4SPWa), kroonde zich in de loop van dit jaar tot Belgisch 
kampioen Jiu Jitsu! 

Deze titel bereik je niet vanzelf, het is een proces van bloed zweet en 
tranen. Op haar tiende levensjaar ontdekte Liezl deze sport op aanraden 
van haar familie (die allemaal actief waren in deze gevechtsport). Ze 
nam deel een proeftraining bij haar huidige club ‘Shouri’, gelegen in 
Sint-Niklaas, en ze was direct verkocht. Een aanzienlijke portie aanleg 
bleek duidelijk in de familie te zitten en zo begon Liezl op haar twaalfde 
met het deelnemen aan competitiewedstrijden.

Dit bleek een fantastische keuze, want na een paar jaar van strakke 
trainingsschema’s, discipline en het leven met passie voor de sport, 
resulteerde dit in een gouden medaille op het Belgisch kampioenschap 
(dat doorging in de topsporthal te Beveren). Dit geschiedde in de 
categorie Duo Fighting bij de U16. “Van deze prestatie had ik nooit 
durven dromen, maar het is dé kers op de taart voor al het harde werk”, 
zo klinkt het.

Later zou Liezl graag de kans krijgen om deel te nemen aan grote 
wedstrijden zoals het Europees en Wereldkampioenschap. Wij wensen 
haar alvast enorm veel succes bij het streven naar dit doel!

Fleur Van Kemseke 6 HWa

Hoelang doe je al aan zeilen?
#L Goh, ik zeil nu al ongeveer zes jaar, al is het nog maar het derde jaar dat ik 
dit op nationaal en internationaal niveau doe. Hiervoor beoefende ik de sport 
enkel op verschillende zomerkampen.

Wat gaf de aanzet om te starten met deze sport?
#L Dat is hoofdzakelijk door mijn mama gekomen, die ook zeilde. Zij overtuigde 
me om eens kennis te maken met deze mooie sport en daarom schreef ik me 
direct in voor een zeilkamp. Ik had de smaak helemaal te pakken en heb hierna 
enkele wedstrijden meegedaan. Vervolgens werd ik gevraagd door een club 
in Heusden, en die kans kon ik niet laten liggen. Vanaf toen zeil ik op nationaal 
en internationaal niveau.

Wat een leuk verhaal! Ik zag ook dat je een zeer mooie instagrampagina 
hebt waar  zeilen duidelijk in the picture geplaatst wordt, waarom heb 
je deze aangemaakt?
#L Ik vind het sowieso enorm fijn om al mijn zeilavonturen met de buitenwereld 
te kunnen delen (lacht). Maar het is anderzijds ook een handige manier om op 
termijn sponsors te verkrijgen, wat bij zeilen wel zeer welkom is omwille van 
het feit dat het een zeer dure sport is.

Dat kan ik me inbeelden, wat heb je eigenlijk allemaal nodig om de 
sport optimaal te kunnen beoefenen?
#L Het belangrijkste is natuurlijk de zeilboot, maar hiernaast is er 
weerbestendige kledij nodig zoals een zeiljas, zeilhandschoenen … Een 
zwemvest is natuurlijk ook onmisbaar.

Amai, dat is zeker niet niks inderdaad, maar hoe vaak train je eigenlijk 
per week?
#L Twee keer per week heb ik een zeiltraining, maar op de overige dagen/
avonden besteed ik mijn tijd aan loop- en krachttraingen los van het water.

Ik hoor het al, je bent 
elke dag bezig met je 
sport. Is er dan ook iets 
wat je echt wil bereiken 
in je zeilcarriere?
#L Goh, ik zou dit jaar de 
WK-selectie willen halen 
en ik droom er ook van om 
ooit op de Olympische 
spelen te staan.

Dan wil ik graag afsluiten met je ongelofelijk veel succes te wensen 
in het nastreven van deze doelen! Bedankt voor dit interview Lotte!

Sailing Lotte
Fleur Van Kemseke 6 HWa

Van gure wind tot ijskoud water, met haar zeilboot trotseert 
ze alle mogelijke weersomstandigheden en tegelijkertijd 
behaalt ze ook nog eens fantastische resultaten! Als school 
zijn we enorm trots op zeilster Lotte Meynen (2MWg). We 
vonden het dan ook een eer om een interview van haar af 
te nemen. 
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Met zes namen we deel aan de eerste ronde en 
maar liefst drie van ons, namelijk Victor Werkers 
(5LWIb), Yoran De Rudder (6LWIb) en Sara Van 
engelandt (6LWIb) behaalden een plaatsje in de 
top tien en mochten door naar de finale. Ik geef 
graag het woord aan Victor en Yoran.

Victor Werkers
De eerste ronde was een schriftelijke proef op een 
woensdagnamiddag enkele maanden geleden. 
Deze proef was zeer ingewikkeld, maar gelukkig 
maakte meneer Van Looy het iets draaglijker door 
ons een zakje chips en een cola te geven. Toen ik 
wat later ontdekte dat ik door was naar de tweede 
ronde, was ik zowel verbaasd als trots, en besloot 
ik ook dat ik de finale zou proberen winnen.
Voor de finale moesten we dan een onderwerp 
kiezen om een tweetal maanden te onderzoeken 
en een presentatie over te geven. Er waren 
enkelen van deze 14 interessante onderwerpen 
die mijn aandacht trokken en daaruit heb ik er 
dan een toegewezen gekregen: ik moest twee 
Nederlandstalige vertalingen van de Koran uit 
1650 analyseren en hierin taalkundige verschillen 
proberen vinden.
Dit was een zeer moeilijk en vooral eentonig 
onderzoek: gewoon de twee teksten in het 
Middelnederlands geschreven naast elkaar 
leggen en hieruit verschillen halen. In het begin 
had ik geen flauw idee hoe ik hieraan moest 
beginnen, maar met de helpende hand van mijn 
mentor, Lucas van der Deijl, begon ik toch een 
beetje mijn weg te vinden. Omdat dit zo een 
eentonig werk was, ging het onderzoek steeds 
vlotter en gemakkelijker, maar ik heb hier toch 
vele uren aan besteed. Gelukkig dat ik in ruil 
hiervoor een boekbespreking mocht schrappen 
voor het vak Nederlands.
Nadat mijn analyse van de teksten klaar was, 
kon ik eindelijk beginnen met het eindproduct: 
een video waarin ik heel het onderzoek uitleg. 
Deze wordt nu bekeken en beoordeeld door de 
juryleden en op 14 mei zal ik de uitslag te weten 
komen.
Zoals ik al zei, was dit een moeilijke en eentonige 

taak en het was ook vooral de competitie tegen 
Yoran die mij nog meer kracht gaf om door te 
werken. Toch was dit een zeer fijne ervaring en 
vond ik het ook leerrijk. Zelfs al win ik de finale 
niet, dit was toch de moeite waard en ik denk dat 
ik volgend jaar weer mee ga doen. Maar ik denk 
toch niet dat ik later taalkunde ga studeren.

Yoran De Rudder
Toen ik te horen kreeg dat ik geselecteerd was 
voor de finale van de Olympiade Nederlands, 
wist ik helemaal niet wat ik moest verwachten. 
Ik had dan ook nooit gedacht dat ik het zo ver 
zou schoppen. Al snel kreeg ik te horen wat de 
volgende opdracht was: een eigen onderzoek. We 
kregen de keuze uit 14 verschillende onderzoeken. 
Er was een onderzoek over vraagpartikels, 
over de analyse van de representatie van 
schoorsteenvegers in de negentiende-eeuwse 
literatuur, over de literariteit van de liedjes van 
Kinderen voor Kinderen en nog wel wat meer. 
Ik koos ervoor de rol van rederijkersverzen in 
prozaromans te bestuderen.
Ik had nog nooit over dit fenomeen gehoord, 
maar was door de lessen van meneer Van Looy wel 
geïnteresseerd geraakt in het Middelnederlands. 
Mijn keuze voor dit onderzoek was dan ook snel 
gemaakt.
Al snel volgde dan ook het echte werk. Zes 
weken lang verdiepte ik me in de wereld van de 
eerste drukkers en de 15e-eeuwse rederijkers. 
Ik ontdekte hoe de schrijvers van onze vroegst 
gedrukte prozaromans poëzie gebruikten om 
hun verhalen te verlevendigen en om hun 
personages vorm te geven met emoties, maar 
ook om hun eigen moraal door te drukken. Ik 
leerde verhalen kennen als Frederick van Jenuen, 
Broeder Russche en De Borchgravinne van Vergi. 
Ik verbaasde me over het gemak waarmee men 
(een soort) plagiaat pleegde en ik besefte dat zelfs 
hedendaagse auteurs poëzie gebruiken om hun 
verhalen op te smukken.
Na deze onderzoeksfase schreef ik een kort werkje 
met al mijn bevindingen. Dat stuurde ik door naar 
mijn mentor, Elisabeth de Bruijn, gespecialiseerd 

in de Nederduitse taal- en letterkunde. Zij gaf me 
vervolgens enkele tips om mijn tekst aangenamer 
te maken voor het publiek en voor de jury.
Met deze tips ging ik dan ook aan de slag en 
niet veel later was de definitieve versie van mijn 
onderzoek klaar. Nu moest ik enkel nog een 
filmpje maken dat ik moest doorsturen naar de 
jury. Van monteren ken ik jammer genoeg niet 
veel, maar gelukkig hielp iemand van mijn klas mij 
hierbij. Toen ik dan eindelijk het eindresultaat in 
mijn handen kreeg, was ik enorm fier.
Nu, op het moment dat ik dit artikel schrijf, wacht 
ik vol spanning op de prijsuitreiking van de 
Olympiade. Ik ben ontzettend benieuwd op de 
hoeveelste plaats ik zal eindigen.
De Olympiade Nederlands was voor mij 
bovendien niet alleen een leuke wedstrijd, ze was 
ook meteen bepalend voor mijn studiekeuze. Na 
lang twijfelen tussen geschiedenis en taal- en 
letterkunde, liet deze Olympiade me zien dat ik 
niet genoeg kan krijgen van het Nederlands en 
dat ik dan ook niet langer moet twijfelen of ik wel 
als neerlandicus de wereld tegemoet wil treden.
Graag eindig ik dan ook met een warme oproep 
aan alle talenten van het College om volgend 
jaar zeker deel te nemen aan deze fantastische, 
leerrijke, maar vooral unieke competitie.

Victor en Yoran behaalden jammer genoeg 
de top drie niet, maar een plaats in de finale, 
dat is toch een knappe prestatie, die tevens 
beloond werd met een mooie prijs! Proficiat, 
heren!    #

Olympiade Nederlands
Inleiding: Maya B. Calem 5GWIb

Tekst: Victor Werkers 5LWIb, Yoran De Rudder 6LWIb

Aan uitdagingen schiet het op het College zeker niet te kort. Naast de grote berg toetsen en taken kunnen we onze vaardigheden 
ook op de proef stellen bij talrijke wedstrijden. Zo heb je de bekende JWO en VWO, Olyfran, de vertaalwedstrijden voor Grieks 
en Latijn, enz. Sinds kort kan de derde graad nu ook deelnemen aan de Olympiade Nederlands, waar de liefhebbers hun 
tanden kunnen zetten in een lange reeks pittige, taalkundige vragen.
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In het zesde jaar kunnen leerlingen deelnemen aan de Cicerowedstrijd, 
genoemd naar de beroemde Romeinse redenaar Marcus Tullius Cicero. De 
opdracht: vijftien verzen Latijnse tekst zo correct mogelijk vertalen met enkel 
een woordenboek en een beetje achtergrondinformatie.

De eerste tekst waar we onze tanden in mochten zetten, was een brief van 
Cicero en in zijn tweede tekst schreef hij over filosofie. 

Na een eerste ronde op school en een tweede ronde op een 
woensdagnamiddag in Berchem bleek ik bij de 9 laureaten te zijn van de 500 
deelnemers. Samen met die 8 anderen heb ik een citytrip van vier dagen 
naar Rome gewonnen. Als toemaatje kreeg ik ook nog een paar Romeinse 
sandalen cadeau. 

Die zes jaar Latijn hebben dus toch iets opgebracht!    #

De Vlaamse Latijn
Olympiade 
of Cicerowedstrijd

Mathias Buelens 6LWIb
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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!  

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?

Op dinsdag 29 maart en 19 april werden 200 

leerlingen van de derde graad secundair onderwijs 

uit verschillende scholen van Sint-Niklaas 

ondergedompeld in het ontwerpproces van de nieuwe 

fietsbrug die zal gebouwd worden aan Vijfstraten in 

Sint-Niklaas.

Een rondleiding doorheen onze kantoren gaf de 

studenten meer inzicht in hoe je moet omgaan met 

dergelijke complexe infrastructuurprojecten. Door 

middel van tekeningen, wiskundige modellen en 

een gesprek met verschillende werknemers kregen 

de studenten een beter beeld van hoe een project 

vorm krijgt. Tenslotte konden de studenten het 

nieuwe traject van de fietsbrug Vijfstraten via een 

fietssimulator zo realistisch mogelijk beleven en zo de 

meerwaarde van het project aanvoelen.

We hopen de studenten op deze manier warm te 

maken voor wetenschappelijke richtingen door hen 

in contact te brengen met concrete projecten vlak bij 

de school. Het project geeft hen bovendien een inkijk 

in de bedrijfswereld, en een inzicht in het belang van 

duurzame mobiliteit.

Met projecten zoals dit wil stad Sint-Niklaas volop 

inzetten op een ‘OK Toekomst’.

Ontwerp fietsbrug Vijfstraten (Sint-Niklaas)

volg #teamSBE

← Scan me!

Meer info:
sbe-engineering.com

Eén van de grootste Belgische
ingenieursbureaus, met Sinnekloase roots!

De leerlingen SJKS op bezoek bij SBE
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Van de zesenvijftig inzendingen weerhield ik 
na een eerste selectie alvast zevenentwintig 
foto’s. Een mooie buit. De resultaten waren dan 
ook heel gevarieerd. Het was leuk om zien hoe 
elk team goed had opgelet tijdens de sessie en 
nu hun dagdagelijkse schoolomgeving met 
een opmerkzame blik onderzocht, kadreerde, 
herkadreerde, standpunten wijzigde, gebruik 
maakte van licht, compositie, sfeer… Ze brachten 
de zaken op een originele en eigenwijze manier 
in beeld. Vernieuwend. Verfrissend. Dit is alvast 
een eerste voorwaarde om een echte fotograaf 
te worden.

Er waren dus beslist hele knappe inzendingen 
bij. Naar mijn gevoel kon ik ze in drie categorieën 
onderverdelen:

Sommige foto’s waren vooral heel ‘mooi’. Ze 
spraken me aan door de kleur, door de sfeer die 
opgewekt werd. Ze waren een streling voor het 
oog. 
Anderen waren vooral bezig geweest met 
originele kadrages, verrassende zichten op hun 
te fotograferen onderwerp. Helaas ontbrak 
het hier soms nog aan de perfectie (de jury is 
streng)… een lijn die nog scheef stond, een voet 
die net niet in het beeld werd opgenomen, de 
hoekcompositie die er net geen was. 

Een derde groep maakte heel gedurfde keuzes, 
waardoor ze er qua originaliteit wel uitsprongen, 
deze foto’s waren anders dan de andere, vaak in 
hun eenvoud. Ze getuigden duidelijk van een 
eigen visie, wat we natuurlijk alleen maar kunnen 
aanmoedigen. 

De uiteindelijke winnaar werd de inzending 
die deze drie zonet opgesomde punten 
combineerde: schoonheid, compositie, 
originaliteit… én waar ik met zekerheid van kan 
zeggen dat de bewerkte foto effectief de perfecte 
verbetering en interpretatie was van het originele 
beeld. Het lijkt eenvoudig, maar als ik de meeste 
resultaten bekijk, blijkt net die nabewerking vaak 

toch niet zo eenvoudig. Je mag als toeschouwer 
bij het zien van de foto immers niet het gevoel 
hebben dat deze bewerkt is. Dat is de kunst! 
Een dikke pluim voor het winnende duo Pieter 
Windmolders (5WEWIb) en Lode Verhulst 
(5LWIb). Jullie mogen jullie prijs tijdens de 
rapportuitreiking bij mij, ondergetekende, komen 
ophalen. De winnende foto staat hieronder in 
het groot gepubliceerd, op de pagina hiernaast 
vinden jullie de andere laureaten.

Aan iedereen nog van harte dankjewel voor jullie 
 

enthousiaste deelname en voor de knappe 
foto’s die jullie gemaakt hebben. Blijf er oog 
voor hebben, het leven is zoveel mooier als je de 
schoonheid ervan ziet én in beeld kan brengen.

Ook mijn collega-docenten, fotografieliefhebbers 
van de bovenste plank, wil ik bedanken voor het 
belangeloos mee realiseren van de workshops, 
zonder jullie hadden we nooit het hele vijfde jaar 
kunnen bedienen. Dank Joke De Lille,  Dorien 
Grolus en Stijn Van Royen.

Dag van de Beeldeducatie – module fotografie
Ilse Van Caekenberghe

Na een theoretische sessie over ‘beter fotograferen met je gsm’ met tips over nabewerking van je foto via je gsm, trokken de 
leerlingen in groepjes op pad doorheen de school. Rekening houdend met een door de lesgever opgelegde compositieregel 
werd hen gevraagd het net aangeleerde in praktijk om te zetten. De leerlingen bezorgden me de beste originele foto én een 
bewerkte versie daarvan. Deze bewerking moest een verbetering zijn van de originele foto (en mocht zeker niet als storend 
ervaren worden).

Winnende foto: Lode en Pieter: compositieregel ‘detail’

78  IC HOU JUNI 2022



ICHOU #  KUNST EN CULTUUR

13 andere laureaten
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Collegekoppen
Foto’s Daphne Vervynckt 6 HWa
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Ons team van werkmannen onder de ontluikende magnolia: lente = grote schoonmaak!




