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Paradisio  
 
We vertrokken om 8u30 met de bus naar Paradisio. Toen we aankwamen, 
gingen we eerst met de hele klas een kijkje nemen bij de dieren. We zagen 
grappige dieren zoals giraffen, zebra's, vissen, pinguïns, aapjes, ... Even later 
mochten we alleen rondlopen in het park. Eerst zijn we nog eens naar de 
aapjes geweest, we mochten ze voeden met wormpjes. De aapjes kropen op 
onze schouders en aten zo uit ons hand. Leuk! Nadien zijn we naar de grote 
speeltuin geweest, waar we aan de grote netten van de speeltoestellen 
hingen. Dat was erg grappig en iedereen speelde met ons mee. We gingen 
ook naar een groot gebouw waar vele soorten vissen te zien waren. Er waren 
zelfs Nemo's! Dan liepen we terug naar de afgesproken plaats waar we om 
15u moesten zijn. Iedereen vertelde zijn/haar verhaal en we moesten erg 
lachen met de avonturen van de andere klasgenoten. Nadat we nog even 
naar de geitjes en naar de roofvogelshow hadden gekeken, moesten we al 
naar huis. Het was echt een geslaagde dag! 
 

Lincy en Laura, leerlingen van  1A4 
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Parijsreis 
 
 
Ik grijp naar mijn wekker en smijt hem door het raam. Het geluid vervaagt. 
BZZZZ Bzzzz Bzzzz  (eerbetoontje aan Paul Van Ostaijen). Na een afgrijselijke 
autorit komen we aan voor de befaamde gele poort van het 
Lutgardiscollege.  De bus staat er al samen met een paar onfris ogende 

leerlingen en meneer Darin die ook 
paraat staat, vergezeld van een 
oogverblindende barbieroze koffer. 
 
Eindelijk op de bus, waar we 
hartelijk verwelkomd worden door 
de goedgezinde buschauffeur. Hij 
laat zich noemen bij zijn voornaam, 
namelijk “De Ludwig”, en maakt 
ons meteen duidelijk dat hij op zijn 
strepen staat i.v.m. kauwgom. 
Later komen we te weten dat hij 
een toonbeeld is van kalmte en de 
patroonheilige van de pacifisten. 
Begeleid door de opgewekte 
leerkrachten, werd de busrit een 
waar genoegen. We kregen zelfs 
facetten van de leerkrachten te 
zien die zonder deze reis nooit 
onthuld zouden zijn. 
 
Als eerste activiteit stond op het 

programma een fikse wandeling door de “le Marais”. Na een uitgebreide 
lunchpauze van 10 minuten trokken we richting “centre Pompidou”. Dankzij 
de educatieve rondleiding waren we al een heel stuk wijzer over de kunststad 
Parijs. 
 
Ondanks de gutsende regen werden we toch op pad gestuurd, gewapend met 
een fototoestel en een paraplu, voor een foto-opdracht in het Quartier Latin.  
“De Ludwig” kwam ons nadien aan het Musée d’Orsay oppikken, voor de 
kenners: 10 km verder. De broeierige busrit die hierop volgde, leidde ons naar 
het torenhoge IBIS hotel. Helemaal fris en monter verschenen we aan het 
avondmaal. Door het gebrek aan tijd moesten we ons dessert haastig 
binnenspelen om door “De Ludwig” richting Bateau Mouche gevoerd te 
worden, een avondlijke boottocht op de Seine in het romantische gezelschap 
van joelende Hollanders en onder de open hemelsluizen. Omwille van de 
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ingewikkelde busreglementen waren we genoodzaakt een avontuurlijke 
ontdekking van de Parijse metro’s te ondernemen.  
 
Na luttele uren gebabbel vielen we als zoete baby’s in de zachte donsdekens 
van het IBIS hotel in slaap.  
 
Rustig ontwaken met een vredig ontbijt. Het kan allemaal, maar niet in het 
hotel IBIS. De liften zorgden voor heel wat geknoei, maar toch bereikten we 
de bus op tijd zodat we “De Ludwig” niet hoefden teleur te stellen. 
 
Vergezeld van een leerkracht bezochten we de gure straatjes van 
Montmartre, zagen we de Moulin Rouge (van binnengaan was geen sprake) 
en na het obligate poseren voor dit cabaret zetten we onze tocht verder naar 
de Sacré Coeur. Om de namiddag af te sluiten, bezochten we het Musée 
d’Orsay vluchtig en vlogen we naar het hotel om weer een gastronomisch 3-
gangenmenu te ondergaan. 
 
Trappelend en snuivend van ongeduld zetten we vaart richting Eifeltoren. 
Groot was onze ontgoocheling toen we werden geïnformeerd dat die maar 
toegankelijk was tot de tweede verdieping wegens een defecte lift. Toch 
gaven we de moed niet op en bezichtigden we de twee verdiepingen. 
Sommige mensen hebben zelfs hun angst voor hoogte overwonnen! (we 
noemen geen namen). 
 
De volgende dag, na een sober en luchtig ontbijt, liepen de gangen van het 
hotel weer vol met leerlingen van het Lutgardiscollege en hun hun koffers. De 
liften lieten, naar goede gewoonte, op zich wachten, wat voor hektische 
toestanden zorgde. 
 
“De Ludwig” die op 
heroïsche wijze tal 
van obstakels 
overwon, inclusief 
mensen op leeftijd, 
bracht ons naar het 
Parc des Sciences 
voor een voorstelling 
over de exploratie 
van Mars in La 
Géode, die grote 
glinsterende bol. De 
vrije namiddag die 
hierop volgde, werd 
opgevuld met een 
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verplicht bezoek aan een museum à la carte (de menukaart bestond uit vier 
keuzes) met de bedoeling onze culturele geest te verruimen. 
 
De resterende tijd mochten we benutten om door de rustieke straten van 
Parijs te kuieren.  
 
Op de terugweg hebben we een paar avonturen beleefd die ons op 
traumatische wijze hebben doen inzien dat de lijst van te vermijden 
activiteiten op een bus bestaat uit: 

1. kauwgom onder de zetels te plakken 
2. op de alarmknop duwen 
3. moonen 
4. in aanraking komen met dansscholen voor marginalen 
5. te laat komen 

 
Bij één van deze overtredingen is een schrijfopdracht voor de Uitkijk de 
sanctie. Rara. 
 

Coraline en Alicia, leerlingen van 5A 
 
 
 

Projectweek: Brussel 
 
 
Brussel, de hoofdstad van België. Maar Brussel is meer dan dat.  De stad 
beschikt over verschillende culturen, prachtige, oude gebouwen, lange drukke 
straten, ook talrijke winkels, … Al deze elementen (en nog vele andere) 
werden vol overgave verteld door onze gids die nog vele andere weetjes en 
verhalen over Brussel wist te vertellen. We hebben zowat heel Brussel gezien. 
Van de Marollen tot aan het Jubelpark. Daar hebben we nog meer historische 
mythes en verhalen te weten gekomen in het Jubelparkmuseum. Al deze 
verhalen werden afgeleid van helden, mozaïeken op de vloer, vazen en nog 
veel meer. Na dit bezoek konden we (eindelijk!!!) rusten met een verfrissend 
ijsje op een bankje, genietend van de warme, stralende zon. Later op de dag 
namen we de metro weer naar huis. 
 

Lynn, leerling van 2A 
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 Sportdag 1ste graad  
 
 
 
We zijn met twee bussen vertrokken om naar Rijmenam te gaan. Toen we 
aangekomen waren, moesten een beetje wachten. Daarna werden we 
allemaal in groepen verdeeld, elke groep had een leraar of lerares. Elke groep 
kreeg een bak om waardevolle voorwerpen in te plaatsen.  Daarna waren er 
proefjes, met water en zonder water. Met water waren we bang er in te 
vallen, bijvoorbeeld: er 
waren trapezes en je 
moest proberen van 
de ene trapeze naar 
de andere trapeze 
zonder te vallen. 
Zonder water was het 
bijvoorbeeld: in de 
bomen 10 meter hoog 
en er waren kleine 
proefjes. 
 
Tijdens de middag was 
er een pauze om te 
eten. Daarna 
begonnen de proefjes 
weer. 
 
Iedereen vond het leuk. Om 15u moesten we terug weg met de bussen. Toen 
we terug waren op school was het 16u en was de school gedaan. 
 

Madeleine en David, leerlingen van 1A3 
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 Met het zesde jaar op excursie naar de Ardennen 
 
 
Kan je les geven in een bus? 
Kan je les volgen in een bus? 
Weet jij waarom de Maas in Namen een hoek van 90° maakt? 
Wist je dat de Maas tijdens het Mioceen rechtdoor stroomde en dat ze in de 
buurt van Leuven en Diest uitmondde in de zee? 
Kan je een rots afbreken?  
Wat is het resultaat van de inwerking van een zuur op kalksteen? 
Waar vind je de grootste onderaardse grotten in België? 
Wat is een doline? 
Waarom is de Maasvallei asymmetrisch? 
 
Als je op de meeste vragen kan antwoorden, dan ben jij ofwel een 
aandachtige leerling ofwel een geïnteresseerde begeleider geweest van de 
uitstap van het zesde jaar naar de Ardennen, of juister, naar de Condroz.  
 
Mevr. Deruyver was de expert ter zake en overlaadde ons de hele dag met 
ingewikkelde termen als glacialen en interglacialen (heeft waarschijnlijk iets 
met ijs te maken, neen geen vanille-ijs), synclines en anticlines, geologie en 
lithologie, karst, schiefer, differentiële erosie, depressies, meanders, epigenese 
en meer van dat fraais. 
 
Met veel enthousiasme en overtuiging werd ons de vorming van het gebied 
verklaard en de gevolgen daarvan op het landschap. De dag was een 
combinatie van in- en uitstappen (zelfs op plaatsen waar andere bussen niet 
mogen stoppen of parkeren, alleen de bus van Mevr. Deruyver), van theorie 
die onmiddellijk aan de praktijk werd getoetst, van het zelf ontdekken van 
eigenaardigheden en opvallende kenmerken (in het landschap), van fraaie 
uitzichten, charmante dorpjes, van mist en zon, … en vooraleer we zelf in een 
“verdwijngat” vielen (sommigen zaten er al in), werden we juist op tijd gered 
door een schitterend terras (neen, geen Maasterras) in Han-sur-Lesse voor de 
keerzijde van de medaille. De zon brak op het goede moment door en we 
ontdekten dat de Ardennen nog iets meer te bieden hebben.  
 
Een geweldig boeiende en interessante uitstap en … voor herhaling vatbaar. 
 
 

D. Buys, leerkracht wiskunde 
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 Het Romeinse leger 
 
 
Op maandag 30 april kregen de latinisten van de tweede en de derde graad 
een uiteenzetting over het Romeinse leger. Zij kregen de opdracht hierover 
een verslag te schrijven. We laten u meegenieten van enkele reacties op deze 
toch wel verrassende lezing.  
 
“Maandag 30 april of “pridie Kalendas Maias” voor een volbloed Romein, 
werden de latinisten van de tweede en de derde graad gedurende twee uur 
ondergedompeld in het harde leven van een van de “muilezels van Marius” 
(een bijnaam voor de zwaarbepakte Romeinse legionair). Ze maakten een 
tijdsprong van zo’n 2200 jaar terug o.l.v. Bernard van Daele, een archeoloog, 
die aan experimentele archeologie doet. Hij kroop voor ons in de huid van de 
legionair Quintus Spurius Ligustinus, een voorbeeldige soldaat die de hoge 
leeftijd van 50 jaar bereikte.”  
 
“Het was een boeiende uiteenzetting die theorie en praktijk combineerde. 
Bernard van Daele hielp ook heel wat onwaarheden de wereld uit. Het feit 
b.v. dat Romeinse galeien bemand werden door slaven is een vals beeld, ons 
opgedrongen door de op sensatie beluste filmmakers uit Hollywood. 
Romeinen ronselden zeelui in steden als Napels. Ze werden betaald uit de 
Romeinse staatskas. “  

Gauthier Dierickx 
 
“Wat moeten we vooral onthouden? Ligustinus wees ons enkele keren op het 
foute beeld van de Romeinse soldaten dat wordt gecreëerd door strips. Zo 
droegen Romeinse soldaten geen ijzeren, maar bronzen helmen.  
 
Een vraag die we ons tijdens de presentatie ook stelden, is hoe een soldaat 
kan opklimmen in rang. Als goede soldaat kreeg men na jaren dienst 
eretekens. Als je echt een gedreven, dappere en uitstekende soldaat was, kon 
je opklimmen in rang. Dit hield meestal een hoger loon en een vermindering 
van lastige karweitjes in.” 

Sandrina Dens 
 
“Romeinse soldaten werden drie keer per jaar uitbetaald in denarii waarmee 
ze zich dan konden ontspannen of bepaalde dingen kopen. Als je in het leger 
zat, kon je geen gezin hebben en moest je alles achterlaten. Velen waren in 
het leger omdat ze op die manier gratis onderdak hadden en een centje 
bijverdienden.” 

Annelies Surkijn 
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“Romeinse soldaten droegen altijd sandalen. In de zool werden spijkers 
geslagen. De Romeinse soldaat moest immers kilometerslange afstanden 
afleggen en dit kon natuurlijk alleen met een sterke sandaal. De spijkers 
zorgden er ook voor dat de soldaat niet uitgleed op de heirbanen. Een 
sandaal is bovendien een lichte schoen en veroorzaakt dus minder snel 
zweetvoeten. Als hoofdbescherming droegen soldaten een helm, maar als ze 
niet moesten vechten droegen ze die helm op hun borst. Zo’n helm was 
immers veel te zwaar om hem de hele dag op je hoofd te dragen. In geval 
van slecht weer droegen de soldaten een lange cape. Die werd ingesmeerd 
met vetten of olie, zodat er geen water kon doordringen.” 

Ann Vandervaeren 
 
“Bernard van Daele legde ons uit waar archeologen hun informatie vandaan 
halen. Vroeger dacht ik dat men alles wist door opgravingen te doen en 
voorwerpen te vinden. Dit was niet de enige methode. Voor houten en linnen 
voorwerpen (zoals kledij) moeten de archeologen op zoek gaan naar 
afbeeldingen, omdat die voorwerpen al lang vergaan zijn” 

Guillaume Dekoninck 
 

 
“Quintus doste zich in het tweede 
deel van de presentatie uit als een 
Romeinse soldaat en legde bij elk 
onderdeel uit wat het was en waar 
het voor diende. Hij liet zelfs even 
een maliënkolder rondgaan, een 
nogal zwaar ijzeren “T-shirt” uit die 
tijd, bedoeld voor de krijg (geef mij 
dan toch maar onze hedendaagse 
kleding). De presentatie bereikte 
een climax, doordat Quintus een 
gevecht tegen de Germanen 
ensceneerde. Uiteindelijk werd het 
een geslaagde mix tussen actie en 
humor. Het was een memorabele 
presentatie.”   
  

Alessandro Romano 
 
“Bernard van Daele, een 

archeoloog van opleiding, kwam ons op maandag 30 april alles over het 
Romeinse leger vertellen. Hij doet aan experimentele archeologie, wat 
betekent dat hij zich, met een groep collega’s, kleedt als Romeinse soldaat en 
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probeert na te doen en na te gaan hoe een Romeinse soldaat leefde. Zijn 
naam als Romeinse soldaat is Quintus Spurius Ligustinus. “ 
 
“Het tweede deel was de uitvoering. … Hij beschreef ons ook de 
vechttechnieken en –strategieën van de Romeinen, wat voor hem de 
gelegenheid was om zijn zwaard te voorschijn te halen of met zijn speren te 
zwaaien (waarbij luide meisjeskreten te horen waren).” 

Sébastien Menu 
 
 
“Dit alles zien we ook wel in onze handboeken, maar als je de kans krijgt om 
dit allemaal in het echt te kunnen meemaken, is dit indrukwekkender en 
gaat dit beter bijblijven.” 

Julie Roquet 
 
 
 
 

Born in Africa 
 
 
Sinds enkele jaren is Isabelle De Smul, oud-leerling van ons college, werkzaam 
als ontwikkelingshelpster in Zuid-Afrika. Ook dit jaar koos onze school ervoor 
om haar via zowel financiële als morele initiatieven te steunen. 
 
Natuurlijk is het ook even belangrijk dat wij hierdoor in de marge van ons 
opzet zelf bewogen raken door de heersende problematiek in Afrika. Zo 
kwam de vader van Isabelle vorig jaar zelf op school tekst en uitleg geven 
over het schitterende werk van zijn dochter. 
 
Alvast enkele bevindingen: het leven in de townships van Zuid-Afrika is hard. 
Mensen wonen er in golfplaten of houten huisjes, ze hebben meestal geen 
werk en zijn vaak nog nooit naar school geweest. Bovendien kampt het land 
met problemen zoals AIDS, criminaliteit, … . 
 
Ook na de afschaffing van de Apartheid is er nog steeds veel ongelijkheid 
tussen de mensen. Voor een kind is dit geen gemakkelijke omgeving om in op 
te groeien. Het project BORN IN AFRICA wil kinderen en hun ouders 
ondersteunen in deze vaak moeilijke omstandigheden. Kinderen uit 
achtergestelde gemeenschappen moeten kansen krijgen om hun 
schoolloopbaan zo succesvol mogelijk te voltooien om zo hun potentieel te 
bereiken. Via educatieve projecten in de scholen trachten Isabelle en haar 
teamgenoten de fysieke en intellectuele ontwikkeling van kinderen te 
stimuleren, evenals hun sociale en emotionele vaardigheden. Dit kan allemaal 
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verwezenlijkt worden dankzij donaties. Ook wij willen op onze manier onze 
broodnodige bijdrage leveren. 
 
Op vrijdag 30 maart 2007 organiseerden we een sponsortocht met de 
leerlingen van de eerste graad. Financieel aangemoedigd door gulle vrienden, 
familieleden en kennissen hebben we 12 km gestapt in het Zoniënwoud. Het 
ingezamelde geld (1013 euro) gaat integraal naar het project. 
 
We willen Arno Beys en Dylan De Clercq uit 1A3 in de bloemetjes zetten voor 
hun fantastische prestatie: samen hebben ze 270 euro verzameld. Proficiat ! 
 
Tijdens de Opendeurdag hebben de leerlingen van het derde jaar voor een 

dessertenbuffet gezorgd: 
zelfgebakken cakes, 
taarten, koekjes, … Er 
werden ook lotjes 
verkocht waarmee je 
een prachtig gebak, 
gemaakt door de papa 
van Liza en Sara De 
Vleeschouwer, kon 
winnen. 
 
Deze activiteiten 
hebben 760 euro 
opgebracht voor Born in 
Africa. 

 
 
 

L. Vandermosten en D. Geldhof, leerkrachten Nederlands en Frans 
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Antwerpen Averechts ! 
 
 
Op maandag 14 mei trokken we met onze tweedejaars naar Antwerpen. 
Daar hadden we een afspraak met de organisatie “Antwerpen Averechts”.  
Drie gidsen namen de klassen op sleeptouw voor twee alternatieve 
stadswandelingen: een wandeling in de Joodse buurt en een multiculturele 
wandeling.  
 
David en Stijn uit klas 2C schreven hun indrukken neer: 
 
“In de voormiddag maakten we een wandeling door de Joodse buurt. Tijdens 
die wandeling vertelde de gids ons over de Joodse gemeenschap. Het leven 
van de Joden wordt bepaald door honderden regels. We bezochten een 
synagoge. Daar moesten de jongens een keppeltje opzetten.  In de synagoge 
was er veel versierd met gouden verf. Op de zitbanken stonden de namen 
van de Joden die daar komen. In de banken kunnen zij hun persoonlijke 
bezittingen bewaren. We kwamen ook nog voorbij een Joodse school. Joodse 
jongens en meisjes gaan naar aparte scholen. Daarna wandelden we nog 
langs een beroemd Joods restaurant en een slagerij waar het vlees ritueel 
geslacht wordt.” 
 
“In de namiddag maakten we een wandeling door verschillende wijken. We 
bezochten de grootste Chinese supermarkt van België. Daar mochten we 
kopen wat we wilden. De gids kocht voor iedereen een gelukskoekje. In elk 
koekje zat een briefje met een wens voor onze toekomst. We wandelden ook 
nog naar een overdekte markt en bezochten een Marokkaanse bakkerij. 
Antwerpen is echt wel een multiculturele stad!” 
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Berlin 2007, een jonge stad met oude wonden 
 
“Einsteigen, bitte!” Met deze woorden drong het zowel tot de ouders als tot 
hun angstig opgewonden kroost definitief door: de eindejaarsreis 2007 van 
het Lutgardiscollege zou voor de tweede keer op rij koers zetten naar het land 
der Teutonen. Geen frivole Italiaanse vespa’s, geen ciao bella’s, misschien zelfs 
geen spaghetti bologneses zouden onze studenten opwachten, maar wel een 
stevige portie deutsche Gründlichkeit, geserveerd in een stad die in haar 
binnenste de sporen van 100 jaar twintigste-eeuwse geschiedenis draagt. 
 

De heenreis begon 
uitgelaten, maar 
mondde geleidelijk 
aan uit in een 

Midsummernight’s 
dream, doorspekt met 

veelkleurige 
studentensokken op 
kop- en armleuningen 
als welriekende 
trofeeën van de 
werkelijkheid. Op de 
tonen van de stem 
van meneer Vermeir 
smolten die sokken 
tegen zeven uur ’s 

ochtends weg in aangepast marsschoeisel voor het eerste Berlijnse asfalt. De 
Alexanderplatz, pronkplein van de vroegere DDR, bood in de miezerende 
ochtendregen een wat mistroostige indruk. Maar daar kwam snel verandering 
in toen mevrouw Deruyver haar microfoon bovenhaalde en, geholpen door 
de immer opgewekte Illias (6B), een toeristisch-geografisch stand-up stukje 
ten beste gaf. Later die dag volgden nog het Museuminsel, de Humboldt Uni, 
de Gendarmenmarkt, de Brandenburgse poort, het Holocaustmahnmal en de 
Potsdamer Platz.  
 
Berlijn bleek die eerste dag vooral nat en groot te zijn en na een slapeloze 
nacht in een krap buszitje werd de nood aan opfrissing en een horizontale 
slaapstand wel erg groot. Dus werd er koers gezet richting hotel, waar een 
bord dampende Duitse lasagne op onze vermoeide Brusselaars stond te 
wachten. Al dan niet om de smaak van die pasta weg te spoelen, volgde er 
dan nog een stapje in de wereld, waar de studenten zich in een Berlijnse 
Kneipe onder kundige begeleiding van meneer Dehairs voorbereidden op hun 
verdere studies.  
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De volgende dag 
stond in het teken van 
een reeks uitgelezen 
museumbezoeken en 
een erg gesmaakte 
fietstocht door Oost en 
West. Het 
Pergamonmuseum en 
het Altes Museum 
zorgden dan toch 
voor een vleugje 
Rome in Berlijn, terwijl 
het concept van een 
stadsverkenning per 
fiets bij sommige 
studenten eerder tot 
een verkenning van 

de fiets als van de stad leidde. Hoe Laura (6A), bijvoorbeeld, erin slaagde om 
niet in elke Berlijnse laan een stukje muurgevel mee te pikken, zal voor 
sommige leraren voor altijd een onopgelost raadsel blijven.  
 
Inmiddels lag de helft 
van ons verblijf achter 
ons en had Berlijn zich 
getoond als een 
tegelijk historische en 
moderne stad, die 
soms als een 
verrassend 
alternatieve hangmat 
tussen haar vele 
hefkranen leek te 
luieren. Zo liet het 
etentje op 
zondagavond in 
Prenzlauer Berg een 
kant van de stad zien 
die bestond uit kraakpanden, verborgen galerijen en duistere 
achterafzaaltjes. Terwijl de leerlingen her en der verspreid in restaurantjes en 
bars zaten, sleurde meneer Fleurbay, opgejaagd door zijn onaflatende 
wetenschappelijke speurzin, zijn nietsvermoedende collega’s kraakpand in en 
studentenhuis uit, tot zijn vorsersdrang bevredigd leek en iedereen klokslag 
24.00 weer netjes op de bus zat richting hotel. 
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Maandag en dinsdag bestonden achtereenvolgens uit een bezoek aan het 
Joods museum, een koopjesnamiddag op de Kurfürstendamm of een bezoek 
aan Knut (volgens kenners de schattigste aller mini-ijsberen), een nachtelijke 
tocht naar de Reichstag, een nieuw museumbezoek, een bezichtiging van het 
concentratiekamp Sachsenhausen en het laatste avondje uit. Reacties van de 
studenten na afloop van deze activiteiten waren o.a.: TG (wat zowel 
“toeristische geografie” als “te gek” kon betekenen), interessant, cool (aldus de 
fans van Knut), ongelooflijk en “chuppe, chuppe” (twee indringend 
geneuzelde woorden van Shaun waarvan de betekenis ons wel nooit 
helemaal duidelijk zal worden).  

 
Eén van de hoogte- 
en tegelijk 
dieptepunten van de 
reis was ongetwijfeld 
Sachsenhausen, dat 
misschien als geen 
andere plek in Berlijn 
de gespletenheid van 
het Duitse heden en 
verleden uitdrukte. 
Op dat moment, 
terwijl de studenten 
als verweesde 
schimmen tussen de 
puinhopen van het 
verleden dwaalden, 

werd het langzaam duidelijk dat in de Duitse hoofdstad kunst en kitsch, 
wansmaak en smaak hand in hand gingen. De stad lag op een breuklijn van 
de geschiedenis en in haar kloven sluimerden de lijken uit haar geschiedenis. 
Vergessen was en is nog steeds een moeilijk uit te spreken woord voor vele 
Berlijners. Voor de groep laatstejaars uit Oudergem kon het wel, maar dan in 
de betekenis van unvergesslich, onvergetelijk. 
 

W. Dehairs, leerkracht Duits 
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 Een dagje dierenplezier 
 
 
Toen we op die mooie 29ste maart onder leiding van Meneer Fleurbaey naar 
Antwerpen spoorden, hadden we er nog geen flauw benul van wat een fijne 
dag het zou worden. 
 
Nog onder de 
indruk van het 
prachtige 
Antwerpse station 
en de zeer 
moderne perrons, 
stapten we zo van 
de trein de 
Dierentuin binnen. 
Enkelen van ons 
hadden stiekem 
van een 
wandeling langs 
de Meir 
gedroomd, maar 
het was het 
gedrag van de dieren waarop we onze aandacht zouden moeten richten en 
niet de nieuwe lentecollectie.  
 
De werkblaadjes ingevuld krijgen was een ander paar mouwen, maar 
getraind als we zijn in het oplossen van groepswerk slaagden we er toch maar 
mooi in. We bestudeerden grappige stokstaartjes, statige giraffen, de meest 
kleurrijke vissen, pinguïns, tijgers, apen die we niet in de ogen mochten kijken, 
zeehonden, enz. Kortom: voor elk wat wils. 
 
En toen Meneer Fleurbaey ook nog eens in een gulle bui bleek en ons 
trakteerde op een drankje, wisten we dat we deze toffe dag niet gauw 
zouden vergeten.  
 
 

Matthew en Lindsay, leerlingen van  4C 
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 Driedaagse in de Ardennen 
 
 
Wat een geweldige 
driedaagse! Hier volgt 
een kleine 
samenvatting van wat 
we hebben 
meegemaakt 
gedurende deze drie 
dagen.  
 
Eerst reden we naar 
Luik. Daar werden we 
in groepjes ingedeeld 
en kregen we per 
groep een opdracht en 
een plannetje van de 
te volgen weg. Toen 
we in het centrum aankwamen, hebben we onze lunch opgegeten. Natuurlijk 
hebben enkelen onder ons ook een beetje geshopt! Ondertussen waren onze 
vragen nog niet allemaal opgelost, dus hebben we verdere aanwijzingen 
gevolgd en vragen beantwoord. Uiteindelijk bleek dat we een heel stuk 
moesten klimmen vooraleer we het eindpunt bereikten. We zijn er puffend 
geraakt en we hebben allemaal genoten van het prachtige panorama voor 

ons, maar dan was het weer tijd om de 
afdaling te beginnen, deze keer via de 
trappen.  
 
Onze dag was nog helemaal niet 
gedaan. We maakten nog een 
boottocht op de Maas en genoten van 
Luik. Daarna gingen we naar het 
aquarium: een bonte verzameling van 
allerlei soorten vissen en haaien. Onze 
dag in Luik zat erop en we vertrokken 
naar Stoumont, onze verblijfplaats. 
Rond 17.30 kwamen we aan en om 
18.00 gingen we aan tafel. Ik moet 
toegeven dat het eten die avond niet 
echt lekker was.  
 
Daarna hebben we nog even gesport 
en ten slotte hebben we in een 
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gezellige sfeer de avond beëindigd met een quiz. Moe maar voldaan gingen 
we slapen om er ’s anderendaags terug tegenaan te kunnen gaan.  
 
De volgende dag gingen we wandelen langs de Ninglinspo. Het bleek een 
echte survivaltocht te zijn waar je niet proper van kon terugkeren door de 
bruggetjes over de rivier, gladde rotsen en veel modder. Helemaal onder de 
modder en met natte voeten kwamen we aan bij een cafeetje waar we even 
konden uitrusten om vervolgens te voet naar Remouchamps te vertrekken. 
Daar gingen we de grotten bezoeken, zeker de moeite waard.  
 

Terug in Stoumont 
was het etenstijd en 
iedereen hoopte op 
iets lekkers! En jawel, 
we kregen frietjes met 
kip en appelmoes, 
beter kon het niet. 
Dan volgde het uurtje 
sport en daarna: 
douchen! Na dat alles 
ging het swingpaleis 
van start en hebben 
we nogmaals een 
leuke avond gehad. 
Ten slotte volgde nog 
een kleine fuif en 

daarna zijn we opnieuw moe maar voldaan gaan slapen.  
 
 
De laatste dag van onze driedaagse gingen we naar Hamoir om te kajakken. 
Niet iedereen was er even gerust in. Ook de weergoden waren niet met ons. 
Tijdens het kajakken begon het te regenen, maar dat vond ik wel gezellig. 
Iedereen kwam nat uit de kajak, maar in Comblain-au-pont was er wel 
gelegenheid in het sportcentrum om een warme douche te nemen. Iedereen 
was terug opgewarmd maar spijtig genoeg was het tijd voor de terugtocht 
naar Brussel. Het was duidelijk te merken dat het een vermoeiende 
driedaagse was geweest met survival en natuur, want na enkele minuten op 
de bus, dwaalden de meesten al door dromenland. Dit is zeker voor herhaling 
vatbaar! 
 

   Freyja, leerling van 4B 
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Sociaal kapitaal 
Het levenselixir van goed functionerende economieën, ondernemingen en organisaties 
 
Traditioneel wordt de groei van het BBP van een land (Het Bruto 
Binnenlands Product = de waarde van alle goederen en diensten die in een 
land geproduceerd worden ) gezien als de resultante van factoren zoals de 
investeringen die gebeuren in dat land, de spaarquota (want investeringen 
zijn slechts mogelijk indien men een beroep kan doen op spaargelden) 
geologische (aanwezigheid van grondstoffen) en geografische 
omstandigheden en de kwaliteit en kwantiteit van de aanwezige arbeid. 
Goed opgeleide personen kunnen onder meer aan O&O doen waardoor de 
economie nieuwe impulsen kan krijgen. Ook de kwantiteit van arbeid is 
belangrijk want zonder voldoende arbeidskrachten kan men de productie 
niet opvoeren en remt men dus ook de economische groei af. Dit laatste zien 
we nu reeds in Vlaanderen en zal vanaf 2010 een precair probleem worden. 
Een aantal openstaande jobs geraakt niet ingevuld omdat men voor deze 
knelpuntberoepen niet de geschikte werknemers vindt. Hierdoor kunnen 
bedrijven niet de gevraagde goederen of diensten produceren en wordt de 
welvaartsgroei in het land vertraagd. Het onderwijs en instellingen zoals de 
VDAB schieten duidelijk tekort in hun taak. 
 
Deze verklaring van de groei van het BBP is echter eerder naïef want indien 
de groei van het BBP zou gedetermineerd worden door bovenstaande 
factoren, dan zouden twee landen met hetzelfde potentieel aan groei door 
een even grote aanwezige kwalitatieve en kwantitatieve arbeid, 
investeringsmogelijkheden enz. een gelijkaardige groei van het BBP moeten 
kennen. Niets is echter minder waar. Er moeten dus nog andere factoren zijn 
die een rol spelen in de economische performantie van een land. 
 
De publicatie van Robert D. Putmans boeken  Making Democracy Work in 
1993 en Bowling Alone in 1995 leidde ertoe dat onderzoekers wereldwijd een 
groeiende aandacht gingen besteden aan het concept ‘sociaal kapitaal’. 
Sociaal kapitaal wordt door Putman eerder vaag gedefinieerd als de 
aanwezigheid van normen van wederkerigheid, een sterke mate van 
veralgemeend vertrouwen (generalised trust) en de aanwezigheid van 
netwerken van maatschappelijk engagement. Generalised trust omhelst niet 
alleen het vertrouwen in medeburgers of, op engere schaal, het vertrouwen in 
collega’s, maar   weerspiegelt ook de mate waarin de burgers, bijvoorbeeld 
van een stad of land,  of de leden van een organisatie, zoals bijvoorbeeld de 
personeelsleden van een bedrijf, potentieel bereid zijn met anderen samen te 
werken, of te participeren in collectieve projecten. Vertrouwen vloeit voort uit 
de verwachting dat ook andere burgers zich aan de spelregels zullen houden 
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en op hun beurt anderen met respect en op basis van gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid zullen behandelen. 
Wederkerigheid betekent dat de waarden en doelstellingen van anderen in 
principe een groot gewicht krijgen toegekend. Het betekent dus dat men 
respect voor anderen heeft. “Cooperation  involves……  an idea of reciprocity 
or mutuality: all who are engaged in cooperation and who do their part as 
the rules and procedures require, are to benefit in an appropiate way 
….(Rawls, 1999 pag. 396). 
 
Naast Putman is Coleman een van de eerste auteurs die het begrip sociaal 
kapitaal stelselmatig heeft uitgewerkt. Het bestaan van maatschappelijke 
normen en sociale relaties ziet hij als een bron van sociaal kapitaal. Coleman 
heeft het meer bepaald over: 
- verplichtingen en verwachtingen (bijvoorbeeld: In welke mate kan ik erop 
rekenen dat de buren, in onverwachte omstandigheden, bereid zijn op mijn 
kind te passen. Het gaat dan niet om die buren waar je toevallig goed mee 
bevriend bent maar om het even welke buur. De bereidheid tot 
samenwerking moet niet alleen wijd verspreid zijn, de actoren moeten ook 
weten dat deze waarden door iedereen gedeeld worden, waardoor ze er min 
of meer vanzelfsprekend kunnen van uitgaan dat mensen in de omgeving 
ook zullen passen op de kinderen van hun buren. Sociaal kapitaal is dus 
duidelijk een kenmerk van collectiviteit. 
- informatiekanalen 
- normen en effectieve sanctioneringsmogelijkheden 
- gezagsrelaties (Een duidelijke gezagsrelatie  (hiërarchie) kan een afdoende 
remedie zijn tegen free rider gedrag.) 
-sociale organisaties en hun gevolgen  (een oudervereniging kan zowel directe als 
indirecte gevolgen hebben.) 
 
In een samenleving die rijk is aan sociaal kapitaal, een samenleving waar het 
algemeen vertrouwen in de medeburgers groot is, slagen de inwoners er niet 
alleen in tot samenwerkingsverbanden te komen maar is ook de economische 
performantie groter. 
 
Een internationaal onderzoek in verband met vertrouwen peilde in 
verschillende landen naar de graad (%) van vertrouwen die de mensen er in 
elkaar hebben en legde deze cijfers naast de cijfers over de kans dat je je 
verloren portefeuille terugkrijgt (returned wallets). De vraag luidde als volgt:  
’Generally speaking, would you say that most of the people can be trusted or 
that you can’t be too carefully in dealing with people?’ 
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Uit dit onderzoek bleek dat in Scandinavische landen zoals Noorwegen, 
Denemarken (meer dan 95%) en Finland  (80% ) de kans zeer groot is dat je 
je verloren portefeuille terugkrijgt. Tegelijkertijd zien we dat het vertrouwen 
in de medeburger in deze High trust countries  erg hoog is (Noorwegen 61%). 
In België is het vertrouwen in de medeburger eerder gering (+/-30%) maar de 
kans dat je je verloren portefeuille ooit terugziet is hier ook veel minder. 
Er werd ook onderzocht of men een verband kon vaststellen tussen de groei 
van het BBP per hoofd van de bevolking en de mate van vertrouwen in de 
verschillende landen. De trendlijn wijst erop dat hoe groter het vertrouwen is 
van de burgers in elkaar, hoe groter de economische performantie. 
Nadia Molenaers (Universiteit Antwerpen) publiceerde in het Tijdschrift voor 
sociologie (vol. 20 nr 3-4) de resultaten van haar onderzoek over de 
economische gevolgen van sociaal kapitaal. Voor twee dorpen in Nicaragua 
ging ze na of de bestaande vertrouwensniveaus en wederkerigheid een 
weerslag hebben op de slaagkansen van lokale ontwikkelingsprojecten. Haar 
conclusie is dat in een dorp waar een grote vertrouwensband aanwezig is, 
samenwerkingsverbanden gemakkelijker tot stand komen en goederen en 
diensten op relatief eenvoudige wijze worden uitgewisseld.  
Leden van een groep, of de burgers van een gemeenschap, die een ruime 
mate van sociaal kapitaal hebben opgebouwd in de betekenis van vormen 
van sociale interactie, gedeelde normen, en een algemeen onderling 
vertrouwen zullen dankzij deze verworvenheden mogelijke conflicten 
eenvoudiger oplossen en een veel grotere performantie aan de dag leggen 
dan gemeenschappen  die sociaal kapitaal ontberen.  
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De laatste jaren wordt het belang van netwerken meer in de kijker geplaatst. 
Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om de dubieuze oude 
vriendjespolitiek waarbij allerlei dingen achter de schermen worden geregeld 
(het ons kent ons syndroom) zoals dat in de oude politieke cultuur van dit 
land gebruikelijk was. Een gebrek aan eerlijkheid en openheid duidt juist op 
het ontbreken van vertrouwen en sociaal kapitaal. Wantrouwen en 
ressentiment corroderen de banden van een groep en verdachtmakingen en 
vijandigheid zetten mensen er toe aan te gaan handelen op een manier die ze 
anders niet zouden doen.   
 
Door deze algemene inzichten te vertalen naar bedrijfsniveau en naar het 
niveau van moderne organisaties gaan deze zich meer en meer zien als 
netwerkorganisaties. In een steeds maar flexibeler wordende 
arbeidsorganisatie gaat de aandacht meer en meer naar sociaal kapitaal, 
namelijk de samenhang in de organisatie, het creëren van hechte 
werkgemeenschappen en netwerkvorming tussen personen. De basis van de 
duurzaamheid van deze relaties, en trouwens van elke relatie, is vertrouwen, 
wederzijds begrip en respect, gedeelde normen, waarden en gedragingen. 
  
Het is voor bijna iedereen duidelijk dat een Prima Donna door een te 
individuele gerichtheid enkel kan leiden tot mislukking. Net als bij het voetbal 
is het bijeenbrengen van de beste individuele talenten voor een organisatie 
geen garantie op succes. Belangrijker is een team van spelers te hebben die 
elkaar blindelings vinden en perfect op elkaar zijn ingespeeld. 
 
 

R. Van den broek, leerkracht economie 
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 Latijnolympiade 
 
 
Naar aanleiding van de eervolle vermelding op de Latijnolympiade (zie 
volgende bladzijde), mochten de leerlingen van het LCO hun prijs in 
ontvangst nemen.  
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