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PRETTIG WEEKEND! 

 

Lang geleden zat ik in Sint-Niklaas op school. 

Dit is dus een stokoud verhaal. Het was wel de middelbare school, dat scheelt. 

Het gebouw in de Kasteelstraat is sinds geruime tijd een asielcentrum, al bekruipt me 

het gevoel dat het zoiets in zekere zin altijd geweest is. 

Nu was ik niet meteen een voorbeeldleerling. Ik zat het liefst, en dus zowat elke les, 

helemaal achteraan. Op de allerlaatste bank. Vaak dan nog op een stoel waarvan ik 

slechts twee poten gebruikte. De twee achterste, dat spreekt. 

Het gebeurde weleens dat ik daar gedichten schreef. Vooral tijdens de wiskundelessen, 

want onze leraar was een gast die de hele week niet uitgeslapen raakte. Les geven, het 

leek me toen wel wat. Op die school toch, want daar kon je als leraar duidelijk doen wat 

je wilde. Zo herinner ik me een exemplaar dat op één september onze klas binnen 

schreed, ons bekeek alsof we vuilniszakken waren en de historische openingszinnen 

declameerde: ‘Bekijk me maar eens goed, want vanaf volgende week staat hier voor dit 

vak iemand anders. Ik weiger immers les te geven in de BLO van de humaniora.’  

De week nadien stond daar inderdaad een van zijn collega’s. 

Wij waren immers leerlingen die de Menswetenschappen volgden – de meesten van 

ons zijn dus broodjesverkopers, boswachters, politieagenten, alcoholiekers, of een 

combinatie ervan geworden.  

In het vijfde jaar kregen we les op de tweede verdieping. Naast ons lokaal was een gang 

vol grote ramen en vensterbanken. Daarnaast, maar dan twee verdiepingen lager, was 

de doorgang van de turnzaal naar de speelplaats. Als je op de tweede verdieping in de 

gang stond en een raam open klikte, kon je propjes naar beneden gooien. Of koeken. 

Maar dat laatste deed je natuurlijk niet, want die at je zelf op. De verpakking 

daarentegen… 

De dag van mijn verhaal, dat nu echt begonnen is, was een vrijdag. We kregen les van 

Theo. Maar daar kon hij niet aan doen. Ik bedoel: hij kon er niet aan doen dat hij Theo 

heette, en eigenlijk kon hij er ook niet aan doen dat hij het laatste uur van de lange 



week les moest geven aan een zootje toekomstige broodjesverkopers, boswachters, 

politieagenten, alcoholiekers, leraars of een combinatie ervan. Theo deed, zoals 

gewoonlijk, hard zijn best. Maar dat volstaat meestal niet in klassen vol toekomstige 

broodjesverkopers, boswachters, politieagenten, alcoholiekers, leraars of een 

combinatie ervan. Integendeel, hoe harder Theo zijn best deed, hoe harder het rumoer 

in het lokaal weerklonk. Theo probeerde het door te zwijgen, door te doen alsof wij niet 

bestonden, door te roepen. Niets hielp. We zagen de brave borst vaker op zijn horloge 

dan in zijn boek kijken. De man was toe aan een weekend. Net zoals wij, trouwens. Maar 

dat gevoel bekroop ons ook al ’s maandags om halfnegen. Het leek wel dat het laatste 

lesuur van de vrijdag blééf duren. Een minuutje of tien voordat de bel het verlossende 

sein zou geven, was ik voor de zekerheid al begonnen met schriften, pennenzak en 

liniaal keurig op de juiste plaats in mijn neplederen boekentas te stoppen. Als een 

voorbeeldige leerling. 

 

Twee verdiepingen lager floot de turnleraar, die we Mobutu noemden, de les af. Zijn 

leerlingen haastten zich naar de kleedkamers, trokken hun potsierlijk groene truitjes en 

zwarte broekjes uit, en ruilden ze voor een outfit waarmee je wél onder de mensen kon 

komen. 

Theo deed intussen wat er van hem verwacht werd: praten, vragen stellen waarop 

niemand een antwoord kon of wilde bedenken, en prentjes tonen. Maar ik geloof niet 

dat iemand in de klas ook maar enig benul had waarom Theo zich daar zo stond uit te 

sloven.  

Waarschijnlijk ook Theo zelf niet. 

 

Twee verdiepingen lager vonden de leerlingen die intussen allemaal omgekleed waren, 

dat het wachten op het weekend sneller zou gaan wanneer ze buiten in de doorgang 

van de turnzaal naar de speelplaats stonden. Dan konden ze al genieten van de frisse 

weekendlucht. Terwijl Mobutu binnen de turntoestellen inspecteerde, zoals een 

generaal zijn troepen, was de hele groep alvast naar buiten gegaan en stond in de 



doorgang te rumoeren. Dat wekte de aandacht van Mobutu die prompt brulde dat 

iedereen weer naar binnen moest komen. 

Wie laatst binnen was, sloot de deur. 

 

En toen was daar de verlossende bel. Theo zuchtte opgelucht. Maar die bescheiden 

luchtverplaatsing werd gesmoord door een buitengewoon luidruchtig gejoel van 

enthousiaste toekomstige broodjesverkopers, boswachters, politieagenten, 

alcoholiekers, leraars of een combinatie ervan. Ikzelf zat het dichtst bij de deur en 

haastte me naar buiten. Ik gilde: ‘Yoooooooooooooooooooooooooooooooooooooow! 

Weeeeekeeeeeeeeeeeeeeend!’ en in de gang gooide ik mijn boekentas naar de 

vensterbank, een paar meter verderop. De zware tas plofte op het tablet neer en schoof 

nog even door. Tot tegen het vensterglas. Dat duidelijk niet voorzien bleek op deze 

onverwacht grote druk. 

 

Twee verdiepingen lager wenste Mobutu nors zijn leerlingen een prettig weekend.  

Op dat moment spatte, in de doorgang van de turnzaal naar de speelplaats, daar waar 

tien seconden voordien de hele klas had gestaan, een paar vierkante meter glas met 

een harde knal uit elkaar. 


