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3 januari-27 januari 1999 
 

ACHTERWAARTS VOORUITKIJKEN 

 

Het in een zekere rust afscheid kunnen nemen van dit huis, waar ik achttien jaar kort mijn betere 

professionele ik heb gezocht midden mede-zoekers, is voor mezelf een goede zaak. Het helpt me om in tal 
van verhoudingen en zienswijzen, ontdaan van hun krachtmetingen, het waardevolle te herontdekken. 
 

Dit betoog houdt in haar onbevangenheid deze pacificatie aan; een vrijmoedig, toekomstgericht 
tussenverhaal, zonder enige bitterheid. 
 

Tijdens het opbergen van mijn herinnering mocht ik vaststellen dat ik reeds vrij veel inhoud en vorm omtrent 
onze gezamenlijke werkzaamheid in schrift heb gevat  
(recent nog de samenvattingen voor het arbeids-/ huishoudelijk reglement en het ethisch charter).  
De voorliggende bladzijden, in hun gewilde beperking, voegen een aantal tekstflarden samen die in de 
hoeken van mijn schuif mijns inziens nog een aanvullende verwoording vroegen. Enige aankruisingen, die ik 
wil meegeven voor wie er (over)morgen gebruik van wil maken. 
Jullie zullen niet meer kunnen zeggen dat ik het niet gezegd heb.  
 
 

Een heel klein beetje oorlog 
 

De generatie van mijn grootouders en ouders deelt/ deelde de huidige samenleving in tussen degenen die 

de oorlog meemaakten en degenen die hiervan geen directe ervaring hebben. Het beschouwingsveld, de 
bedachtzaamheid, het mensbeeld tussen beide is in ruime mate verschillend, zo onderstrepen ze. 
 

Een oorlogsverhaal, net als het verhaal over een permanent lekkend dak en een zielloze slaapzaal met 
twaalf jongeren, klinkt met de jaren abstracter, vooral voor wie ver afstaat van deze herinnering. 
Toch biedt de geschiedenis vaak een feilloos antwoord op de gebrekkige of vluchtige inzichten van het heden.  
De historie van dit huis is in elk geval van invloed geweest op zowel mijn positionering als mijn beleving. 
 

MIJ te horen verklaren dat ik Wagenschot nooit geïdealiseerd heb, luidt een misschien ongewone klank. 
 

Geïnteresseerde tochtgenoten heb ik evenwel steeds voorgehouden dat Wagenschot van bij aanvang een 
ideologisch versplinterde gemeenschap is geweest, een verstandshuwelijk, een hybride constructie; en dat 
deze eigenheid, resultaat van een even traumatiserende als deels - d.i. voor een beperkte groep - 
unificerende voorgeschiedenis, in niet geringe mate de leefsfeer heeft gedetermineerd. 
Gedwongen door het onvermijdelijke haastwerk van de overgangsfase, namen we vitale structurele 
beslissingen op adrenaline. Tijd voor grondige overschouwing werd ons, de weinige beslissers van het 
ogenblik, niet gegund. 
Enkel de Raad van Bestuur heeft - gelukkig voor het geheel - steeds met succes gevochten voor haar 
grotendeels vrije keuze in de selectie van haar leden. 
 

Veel later - en ik verwerp het als een rationalisatie - heb ik het kunnen integreren van deze dubbelzinnigheid 
eveneens als een kracht, een concretisatie van een nuchter pluralisme, kunnen definiëren. 
 

In zekere zin is het precies die ab initio ingebouwde veelheid aan op elkaar inwerkende krachten en 
tegenkrachten die mij voortdurend heeft beschermd tegen een te hoge verwachting, de last van mijn 
genetisch idealisme. 
 

Voor mijn overleving in dit huis heb ik veel te danken aan de eenzaamheid, de solitaire wandel, die ik reeds in 
de aanzet tot de overname-missie heb ontwikkeld. 
 

Vanaf 1987, een jaar vóór de gerechtelijke ontbinding, had ik met regelmaat vergaderingen belegd om velen 
te informeren over de aan gang zijnde ontwikkelingen. Om samen te zoeken naar een groepshouding. 
 

Tijdens deze vergaderingen mocht ik een gemiddelde aanwezigheid van drie medewerkers noteren. Zulk een 
vaart zou het wel niet lopen; een ingebouwde scepsis tegen onheilsprofeten, zelfs wanneer ze goed 
gedocumenteerd zijn; de onverholen spot; de hoofdboodschap dat David slechts één keer, en dan nog in een 
bijbelfictie, tegen Goliath heeft mogen winnen. 
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Deze afwijzende houding heeft er mij niet van weerhouden gestadig verder te werken aan een constructie 
om de continuïteit te verzekeren; en om te blijven uitnodigen voor de vergaderingen. 
 

Tijdens de drie pijnlijke maanden voorafgaand aan de definitieve uitspraak over Sparrenhove, waarin een 
harde kern MPI-medewerkers verderwerkte aan stempelvergoeding, wogen mijn oproepen om de krachten 
te bundelen opnieuw te licht. Veel personeelsleden - aan die omstandigheden bewaar ik niet echt de milde 
collegiale benaming 'medewerkers', neen - kozen vrij snel het zogeheten zekere voor het zogenoemde 
onzekere.  
Zonder verklaring, soms met al te goed verpakte legitimeringen, lieten zij collega's achter met 
onverantwoord grote groepen jongeren, werkten zij pro forma, maakten zij hun rekening, vertrokken zij naar 
professioneel betere oorden. 
Werken zonder loon was ook in 1988 niet meer van die/ deze tijd.  
 

Aan de schoolmedewerkers had mijn voorganger uitgelegd dat er niets aan de hand was. Ook zij waren met 
de glimlach in vakantie vertrokken en zouden in september na de lichte regenval de temperatuur wel komen 
meten. 
 

De voortdurende ontrading door de pachthebbers van de zekerheid bood alvast mij geen rust. Ondertussen 
had ik de tijdelijke vereniging Wagenschot in het staatsblad geregistreerd en een vzw-statuut aangemeten en 
had ik gezorgd voor de prille financiële basis, noodzakelijk om tenminste de ongelijke strijd met een aantal 
zeer geïnteresseerde welzijnsgrootmachten aan te gaan. Bij het voor velen buiten alle verwachting - want 
van zuilengeld was geen sprake - samenbrengen van deze eerste liquiditeit had ik opnieuw op zeer weinig 
bijdragen kunnen rekenen van de personeelsleden. 
 

Ontgoocheld over ondermeer de macht, de wetten en spelingen van de sterkste, heb ik in een latere fase van 
deze opbouw moegestreden afgehaakt. 
Twee collega-opvoeders, die spraken namens anderen, hebben me teruggeroepen; uit overtuiging en ook 
omdat bleek dat niemand een concreet alternatief kon bieden voor de overmacht van de geïnteresseerde 
opbieders. 
Niemand had daar in de stilte van het niet-licht, het niet-debat, de niet-vergadering, het niet-woord werk van 
gemaakt. 
 

Meerdere maanden bijzondere inspanningen later, wanneer bleek dat Wagenschot ook een zekere zekerheid 
kon bieden, hebben buiten de opvoedersgroep ook andere personeelsleden zich ten gunste van dit project 
uitgesproken. 
 

In mijn beleving is Wagenschot dus nooit een revolutie geweest, maar een stug en met weinig hoop of 
ruggensteun doorploegen, tegen de stroom in van de gemeenplaatsadviezen.  
 

Met de meesten die na deze iele overnamefase gevraagd of aangeboden hebben om de rangen te vervoegen 
heb ik de naderhandse werkzaamheid graag willen delen, nooit meer het kunnen betrouwen op de 
noodzakelijke steun bij werkelijke pijnmomenten. 
Die afstand met hen is enkel met vlagen weggeëbt, al heb ik in mezelf gevochten om dit te effenen. 
Dit blijkt soms wanneer ik mezelf geconfronteerd weet bij één van mijn , uit een ogenschijnlijke 
onredelijkheid opduikende, verharde uitvallen tegenover wie de pijnmomenten van destijds meent te kunnen 
overmodderen door een vlotte relativerende analyse en er toen nog niet was of veel te ver weg om 
daaromtrent iets zinnig te vertellen.  
 

Mijn milde eenzaamheid - van bij aanvang - is bijgevolg mijn stootkussen gebleven. Ondermeer tegen 
genoemde recuperatie, het lichtgewichtwoord, de historische vervalsing, de gemakkelijkheidskritiek. 
Omdat ik ook in de voorbije jaren aan den lijve op een bevestigende manier ervaren heb dat ik in een 
crisisfase, dit wil zeggen, wanneer veel meer gevraagd werd dan waarvoor we betaald worden, wanneer 
toegevoegde eindverantwoordelijkheden noodzakelijk waren, bij onverwacht toegevoegde overlast, wanneer 
ik voor de blijkbaar minst deelbare of dankbare dossiers stond, wanneer de minst populaire opdrachten aan 
medewerkers moesten duidelijk gemaakt worden, het overtal aan steunbetuigingen en zinvolle suggesties 
terzake te vaak bitter contrasteerde met de kundige bereidheid om de last daad-werkelijk te delen.   
 

Waardering is plezierig, maar is helaas hoogst ontoereikend als het erop aankomt uit en met het haast niets 
leefgroepen en werkhuizen te bouwen. 
Sommigen, die zichzelf profileren door te verwijzen naar de dwang die van mij uitgaat, hebben zich zeer 
weinig ingeleefd in de dwang² waaraan ikzelf heb blootgestaan. 
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Niet zelden werd mijn omgevingsonwennigheid aangewakkerd door een - wellicht onbedoelde - 
aanmatigende opmerking, die een opbouw aan inspanningen in één zin of actie vergruizelde. 
 

Men moet het ondermeer kunnen verdragen:  
 

- Terwijl ik mijn grootste vakliefde, het pedagogische luik, heb ingeruild voor een veel minder dankbaar 
materieel-financieel-organisatorisch luik, het verwijt toegestuurd krijgen dat het Wagenschotbeleid het 
opvoed en onderwijskundige heeft opgeofferd aan het bedrijfsmatige. 

- Wanneer opvoederséquipes van 3,5 (inclusief de hoofdopvoeder) naar 6 (inclusief de hoofdopvoeder) 
worden opgetrokken, horen betogen dat de arbeidsomstandigheden erop achteruit gegaan zijn. 

- Dat medewerkers twintig jaar lang dociel zwijgen tegenover een meer autoritaire directie en binnen de 
eerste maanden van het nieuwe beleid schriftelijk eisen dat hun werkhuis voldoet aan alle (zeker op dat 
ogenblik volstrekt onbetaalbare) veiligheidseisen. 

- Dat de hoofdopvoeders MPI/Internaat, vermeende schouder-aan-schouder-strijders van het eerste uur, - 
voor mij geheel onverwacht - verklaren dat zij toch liefst hun - nooit met identieke strengheid als de 
overige medewerkers gecontroleerde - 700 overuren op de één of andere manier zouden willen 
recupereren. 

- Dat een medewerker een dag na het bittere onderzoek van het Hoog Comité van Toezicht een brief schrijft 
aan de onderwijsinspectie, waarin hij het betreurt niet aanwezig geweest te zijn tijdens de dag van het 
onderzoek, zodat hij niet in de gelegenheid is gesteld zijn grieven te verduidelijken.  

 

Ik heb geleerd in een dwarsdoorsnede van alle medewerkers zelf mijn steunpunten en professionele 
vrienden te zoeken.  
Ver weg van alle tafelspringerij, heb ik zeer betrouwbare en loyale stiltewerkers gezocht en gevonden, die 
het centrum en haar doelstellingen genegen zijn en die bereid zijn de minst attractieve, vitale, verplichte, 
saaie opdrachten in daad om te zetten. Zij zijn mijn barometers geweest als het erop aankwam de dagelijkse 
zorg, de kwaliteit, de tekorten aan te wijzen.  
 

Tot vandaag blijf ik ervan overtuigd dat vanuit een grotere basiseensgezindheid, tegelijk de kracht van 

ik-( of: klein-wij-) overstijgende visies, tegelijk de dynamiek van de bezielende prikkel, een respectvoller, 
menswaardiger, spontaner en vooral zelfoverstijgender Wagenschot zou gegroeid zijn. Met misschien ook 
meer ontgoocheling. De ontgoocheling, die we onszelf nu, als verstandige inkapselende mensen, hebben 
bespaard. 
In die zin blijft voor mij het pluralistische Wagenschot van vandaag teveel een portret van alle verschillen die 
de heersende samenlevingscultuur eigen zijn. En precies bij die dominante cultuur heb ik zeer veel 
bedenkingen.  
De sfeerzetting in het brede socio-economische vaderland van onze inbedding lijkt me met de jaren vlakker, 
guurder, immoreler, arroganter, doellozer - en tegelijk functioneler -, rechtlijniger te worden.  
 

Een positieve tegencultuur wordt soms op eilanden ontwikkeld. Wagenschot heeft mijns inziens precies op 
dat terrein door te grote interne verschillen kansen verspeeld. 
 

 

Bij reconstructie 
 

WIJSHEDEN: 

Toen ik in 1982 een eerste, wat ongedurige, zoektocht ondernam naar een manier om voor de leefgroep te 

Melsen een afzonderlijke erkenning te bekomen, uit onvrede met de gang van zaken in het 
Sparrenhove-beleid, schreef Marc Herssens, onze latere eerste voorzitter, me dat revanchisme hem geen 
goed uitgangspunt leek voor een vernieuwend beleid.  
Deze aanbeveling is voor mij een richtsnoer gebleven bij de latere overname. Een continuerend beleid, te 
sterk gebouwd op correcties tegenover het verleden, zou in zich de kiemen van nieuwe negatieve 
extrapolaties hebben gedragen. 
In die zin heb ik ook de positieve kanten van Sparrenhove geïntegreerd, bewaard en geduid. 
 
BEVINDINGEN: 

Wanneer hiërarchie ter sprake komt, contrasteert de grote mond van velen fel met hun (al of niet 

gespeelde) kleine hartje. Het is me opgevallen hoe gretig medewerkers zich inpassen in dezelfde traditionele 
hiërarchische systemen, die zij zoëven bij woord krachtig hebben afgezworen. De redenen van deze 
volgzaamheid intrigeren me. 
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Wanneer de grote baas zelf precies die traditionele rolverdeling op resistente wijze ondergraaft, omdat hij/ 
zij veel liever delibereert in termen van eind- en mede-verantwoordelijkheid, zorg, focus, wordt men 
achterdochtig. 
Men gelooft het amper; achter deze parodie zal wel een ware toedracht schuilen.  
 

Om de confusie op te heffen zal men zich verkleven aan de dichtstbijzijnde figuur die de traditionele 
patroonsrol wil opnemen. Dit kan zich voordoen op het niveau van de leefgroep, afdeling, stuurgroep, entiteit. 
Dergelijke positie-aanwijzing, en de afhankelijkheid die men zichzelf in dit meerstrepenlandschap toebedeelt, 
installeert nieuwe verwarringen. 
De bekroonde gouwgraaf/-gravin betaalt een onvermijdelijke ruilprijs voor de gehoorzaamheid van zijn/ haar  
huurlingen: zij/ hij moet bescherming bieden, interne interpretaties van het algemene afsprakenkader 
binnenskamers houden, belangen behartigen van de subgroep.  
 

Waar ik in aanvang zelf stond voor grote openhartigheid, heb ik me mettertijd noodgedwongen moeten leren 
indekken voor een vreemdsoortige dubbele moraal, een zekere onbetrouwbaarheid in de omgangsvorm. 
 

Deze beleidscoördinator heeft een waslijst klachten en ergernissen aanhoord over directe 
groeps-/dienst-/afdelings-/entiteitsverantwoordelijken; over de sfeer, de werkingskwaliteit ten velde. 
Wanneer hij vervolgens ter plaatse op een niet-hiërarchische basis voorzichtig enige kaarten boven tafel 
haalde stootte hij niet zelden op verbazing, irritatie, groepsverweer ( in de meest bizarre vormen) en 
rangensluiting.  
Ook stelde hij vast dat de aangekaarte onhebbelijke eigenheid A van slotvoogd Z, bij een volgende 
gelegenheid ingespannen werd wanneer persoonlijke belangen (uurroosters, bevoorrechte statuten, 
prestatie-flexibiliteiten, verworvenheden van een deelgroep e.a.) geschaad leken te worden door objectieve 
oproepen van algemene orde. De Wagenschot-fabriek bedreigde dan plots wat lokaal uitstekend werd 
gevonden (maar misschien wel in tegenspraak stond met andere geledingen, de algemene afspraken, het 
algemeen belang).  
 

Om het eigen doel te bereiken zal men verantwoordelijken tegen elkaar uitspelen, hiërachieën en ijdelheden 
uitlokken; zal men de lastpak van gisteren morgen teder omhelzen. 
 

Men denkt vervolgens - ook voor zichzelf - wat krom is recht met een 'tenslotte moet ik - ook al wekt dit 
wrevel - morgen met mijn baas opnieuw samenwerken; en alle dagen ruzie is niet verkwikkend'. Menselijk 
begrijpelijk, zij het niet van opportunisme ontdaan. 
 

Door voorrang te geven aan tegelijk 
- het beheersbare relatiepatroon van de meest nabije structuur (afdeling, leefgroep, dienst, entiteit) 
- een baas naar eigen keuze (taakverantwoordelijke, hoofdopvoeder, Mede-Coördinator of nu eens de één 

dan de ander)  
behoedt men zichzelf voor wat het meeste persoonlijke hinder kan opleveren, onzekerheid, persoonlijke 
investering, afwijking van gangbare modellen, het doorbreken van gewoontepatronen, flexibiliteit, hinder 
voor de privé-organisatie, zelfverantwoordelijkheid, verantwoording, engagement, identificatie ten aanzien 
van het veelkoppige, grote, anonieme en abstracte Monster Wagenschot.  
 

Daarmee heeft men de ontevredenheid over de plaatselijke werkelijkheid niet kunnen doen weggebben, men 
koestert ze zelfs; men heeft geleerd hoe op het kleinerschalig échelon de openlijke contestatie kan 
vermeden worden; men blijft gehoorzaam aan de plaatselijke wetten en fantaseert rijkelijk negatief over 
hoeveel dwingender de bredere beleidsfocus wel kan ingrijpen.   
 

Ondertussen wentelt men zich in kleine obstructie, burgerlijk zelfbeklag en voorspelbare projectieve 
afwenteling van alle ongenoegens richting centraal beleid. 
 
GETUIGENISSEN: 

Het behoort tot mijn verzameling muizenvallen: de zeer uiteenlopende problemen waarover ik 

aangesproken word, vormen voor mij een uitdaging. De afspraak moet nagekomen worden; er moet wel 
ergens een oplossing voor bestaan; obstakels vragen om weggewerkt te worden; wat men doet, moet men 
goed doen; elke opgenomen opdracht, hoe bescheiden of ruim ook, moet eerbaar afgewerkt worden.  
 

Het is me onderweg opgevallen hoe zorgwekkend en beschermend ( sommigen op het defensief-agressieve 
af) andere medewerkers konden doen over opdrachten van veel geringere omvang.  
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Het zijn de momenten geweest dat Willem de Zwijger neigingen vertoonde er zichzelf over te beklagen dat hij 
zo weinig problemen maakte. 
Die discretie heeft immers ook tot gevolg dat veel evident geacht wordt, dat na verloop bitter weinigen nog 
zien dat een vloeiende, 'evidente' organisatie het resultaat is van bijzondere inspanningen, buiten ieders 
gezichtsveld.  
Wellicht heb ik meer dan goed voor me was aan mijn eigen geslotenheid te danken, aan mijn 'nooit klagen'. 
Toch ben ik ook verder op mezelf teruggeplooid dan goed voor me was, omdat ik mettertijd met mijn 
waarheidsgetrouw verhaal over de noodzakelijke extra-inspanningen voor een goed verloop of bij complexe 
dossiers bij haast niemand meer terecht kon, zelfs niet meer bij de raad van bestuur. Iedere voorzichtige 
verwoording van mijn gebrek aan overzicht, mijn kleine paniek, ressorteerde zelfs een negatief effect (uit 
mijn dagelijkse professionele praktijk in dit huis gegrepen: 'uitpakken met overuren'; 'iedereen zou volgens 
hem enkel moeten werken voor Wagenschot en geen enkele vorm van privé-leven meer mogen hebben'; 
'slachtofferrol'; 'verlicht despoot' [die kon evenmin uitblijven];'affectiezucht'; 'voor zijn winkel'; 'welke 
boodschap heb ik aan jouw 2500 geregistreerde en niet opgenomen overuren - waarom ze niet boven je bed 
hangen?'; 'voor mijn part mag jij 80u werken per week, als je er maar voor zorgt dat je als werkgever in orde 
bent'- 'jàà, we wéten dat je hard werkt' etc. etc.). 
Terwijl ik gewoon soms voor een fractie van een seconde een schuiloord zocht, een tijdelijke last wilde 
delen, leek ik steeds meer als zeur te worden begrepen. 
 
KRITIEKEN: 

Zoals gezegd is Wagenschot een huis met vele eigen inzichten, die er ook een plaats zoeken. Met een 

aantal van deze zienswijzen, ook al behoren ze in de optelling tot het algemene beleid van het centrum, ben 
ik het niet eens. Ik behoud me het recht me te distanciëren van een aantal keuzen, die medewerkers in hun 
werkzaamheid hebben doorgevoerd, en wens tegelijk te onderstrepen dat ik hun keuze gerespecteerd heb én 
respecteer, in de mate dat ze daardoor andere medewerkers of -vooral- de jongeren niet benadelen. 
Net als bij de andere meer persoonlijke rubrieken in dit betoog, beperk ik me tot die aspecten, die m.i. ook 
voor de toekomstige beleidsvoering relevant kunnen zijn, en die ik ook reeds in publiek heb verklaard.  
In zekere zin: een paar oude koeien opnieuw te grazen zetten. 
 

- Bij herhaling heb ik fundamentele bedenkingen geuit tegen de manier waarop de informatica-wedloop in 

dit huis is gevoerd. Mijn pleidooi is steeds geweest: de wet van de gestadigheid. Nu zijn er oncontroleerbare 
vergroeiingen ontstaan op basis van strikt persoonlijke aspiraties en ongelijke kennis, die ik niet in 
overeenstemming kan brengen met het nut voor het algemeen. Ik heb mezelf steeds kwalijk genomen - en 
toch ook weer niet, omdat men energie verliest in het blussen van alle branden tegelijk - dat ik hierin geen 
structurerend voortouw heb kunnen nemen. 
 

- In hetzelfde verband heb ik meermaals gewezen op de middelenbeperktheid van de school. Met het feit 

dat Stuurgroep School/Integratiestructuur tegen deze achtergrond de meest geavanceerde hard- en 
software van het huis heeft aangemeten, heb ik geen beleidsmatige affiniteit; laat ik dat nogmaals duidelijk 
stellen. Meermaals heb ik me afgevraagd of binnen de school niet andere pedagogisch-didactische 
basisnoden prioritair waren. 
 

- Evenmin heb ik mijn kritiek gespaard wanneer een leefgroep MPI/Internaat het huishoudbudget, bedoeld 

voor ondermeer voeding, kledij en ontspanning voor de jongeren, aanwendde voor aanschaf van een 
computer voor dagboek, verslaggeving, uurroosters. Zeker wanneer dan diezelfde leefgroep later een 
bedelpamflet in de gang uithangt met de vraag naar klein meubilair, planten en gezelligheidsattributen.  
Aan de voorrangsrechten van onze jongeren mag mijn inziens niet geraakt worden. 
Ruimere, misschien wel nuttige maar minder prioritaire, investeringen moeten de traagheid van het 
algemene beleid blijven volgen.  
Dit is de tweede keer geweest dat ik me het door mezelf geïnstalleerde gedecentraliseerde financieel beleid 
heb beklaagd.  
De eerste keer was, toen ik merkte, dat zelfs op het niveau van de stuurgroep MPI/Internaat en 
Semi-Internaat gedurende vele maanden een onwelvoeglijke halvefrankendiscussie werd gevoerd, waarbij 
het gezamenlijke streven totaal zoek was geraakt. 
 
KWETSINGEN: 

Kwetsingen zijn eigen aan mijn taak. Vele medewerkers kunnen ook niet weten welke snaren ze raken in 

hun argeloze en goedbedoelde commentaar.  
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Evenzeer ben ik ervan overtuigd dat ik zelf door verkeerde inschattingen en formuleringen ben 
voorbijgegaan aan subjectief elementaire noden en interpretaties. Men kan grof zijn zonder het te willen en 
het zelfs achteraf niet beseffen. 
Voor veel van mijn persoonlijke kwetsingen vond ik een plek in de warmte van mijn gezin.  
 

- Wat me in algemene zin bijblijft: wanneer, zoals bij het Mahler- en Jazz-concert, het schildersproject, 

datgene wat onmiskenbaar schoon, goed, dienstbaar, succesvol was aan/voor het centrum, door cynisme en 
een haast onvoorstelbare koelheid - misschien te begrijpen als een onbegrijpelijke nijd en afgunst - werd 
stukgemaakt.  
De te grote afwezigheid bij de receptie van het schildersproject ervaarde ik als een blaam voor onze werking. 
Los van het feit dat voor aanwezigheid/ betrokkenheid bij specifieke initiatieven elke oproep een oproep 
teveel is (werd het drammerige me niet als verwijt meegegeven?), vrees ik dat zelfs een interne nota hierin 
geen verandering zou gebracht hebben. Des te meer dank aan degenen die er wél waren. 
 

- Dieper wil ik ingaan op een zeer specifiek sentiment, vooral omdat het repercussies heeft op de verdere 

samenwerking in dit huis en ook het functioneren en welbevinden van mijn opvolgers. 
Met mijn hand op het hart mag ik zeggen dat de school, in haar permanente kwetsbaarheid, me meer 
hoofdbrekens en werk heeft bezorgd dan het MPI. 
Mag ik er in dat verband aan herinneren dat de school in de initiële maand oktober 1988 haar meest cruciale 
overlevingsfase heeft doorgemaakt. Geflankeerd door Hilde en Eric heb ik toen in onmogelijke 
omstandigheden - want onvoorbereid, midden alle parallel-complexiteiten en tegen de zin in van die 
leerkrachten die de sluiting van de school om persoonlijke redenen sterk genegen waren - de leiding 
genomen van een organisatie die veertien dagen lang de school gecontinueerd heeft met vrijwilligers 
(vrienden, die ik tot in Antwerpen gezocht en gevonden heb), opvoeders, een beperkt groepje  
middenplaatswerkers en leerkrachten.  
Ook in die fase hebben we er de inspectie van kunnen overtuigen dat het onderwijs verzekerd was.  
Zonder deze overgangsinventiviteit zouden de schoolgebouwen vandaag wellicht MPI-leefgroepen zijn, en 
zouden de jongeren extern schoollopen. 
 

Tegenover de schoolmedewerkers moest ik steeds de onsympathiekst mogelijke boodschap overbrengen  
(ik benijd de medewerkers die zich tot het pedagogisch-didactische debat kunnen beperken): dat deze school 
uit haar aard (en dus: uit noodzaak; terecht) zeer veel vraagt en niet over de middelen beschikt om hieraan te 
beantwoorden; en dat dit nooit echt zal veranderen. 
Enkel al door haar permanente bijdrage aan de beide minibussen en het kopieertoestel leeft de school boven 
haar stand. Dit is geen boutade, maar harde werkelijkheid, die vooral de jaarlijkse begroter - en dat ben ik - 
heeft moeten vaststellen. 
Jullie hebben er geen idee van hoe beperkt de financiële middelen van deze school zijn en hoe streng dit 
dagelijks moet bewaakt worden om het schip drijvende te houden. En ik herhaal met klem: afwending van 
subsidies (wat in concreto betekent: bijpassing vanuit het MPI) heeft tot de ondergang van Sparrenhove 
geleid en is wettelijk ontoelaatbaar. 
 

MIJN erfzonde ten aanzien van de school blijkt evenwel mijn achtjarige inbedding in de structuur van het MPI 
te zijn. Het biedt de kans mij altijd van enige bevoorrechting te verdenken. 
Vandaag kan ik verduidelijken dat ik voor mijn functioneren veel persoonlijke lijnen uit mijn eerste leven in 
dit centrum - volledig MPI - wetens en willens heb doorgeknipt uit ethische overwegingen. Voor het 
algemeen belang heb ik professionele vrienden moeten verdrinken.  
Van bij de eerste dag van mijn beleid heb ik gezorgd voor een maximale structurele 
solidariteitsondersteuning in het voordeel van de school: de gecentraliseerde boekhouding en het 
materieel-financieel-organisatorisch beleid; de MPI-Dienst Beleidsondersteuning; de fondsenwerving; de 
(vooral in de eerste jaren) favoriserende verdeelsleutels (telefoon, energie); de 50-50 verdeling van de 
fondsenwerving, ingaand tegen de 35-65 personeelsverhouding; de Integratiestructuur; de grootkeuken; de 
refter; de personeelszaal; de bedrijfswagens; het kopiëren en der dagelijkse organisatie ervan; de lokalen in 
de middenwerkplaats en hun inrichting; de ondersteuning door de logistieke dienst MPI; de dagelijkse 
schoonmaak van de burelen en vergaderzalen van de middenwerkplaats; de door alle 
taakverantwoordelijken van het MPI mee goedgekeurde positieve discriminatie voor de school van het 
werkjaar 1998 - en de inspanningen die in dat verband door Trees, Werner en mezelf werden geleverd -, dat 
op termijn niet minder dan €25.000 exclusieve middelen heeft opgeleverd (tegenover niets voor het MPI, dat 
straks ook een nieuwe leefgroep E en een polyvalente keuken-refter moet bouwen ); niet in het minst: de 
arbeid[stijd] van de beleidscoördinator zelf [integraal betoelaagd door Welzijn], blijvend gericht op het 
pedagogisch centrum als gehéél.   
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Daarbij heb ik standgehouden tegen terechte reserves en opmerkingen aan MPI-zijde: daar was/is sprake 
van financiële over-investering door het MPI in de school (vb. de MPI-dienst Beleidsondersteuning werkt 
voortdurend voor het algemeen, maar zou bvb voor de inhoudelijke ondersteuning van MPI/Semi-Internaat 
zowel een extra-maatschappelijk werker als een kinesist opleveren); daar stelde/stelt men regelmatig 
vragen als:  
'én, wat krijgen wij [het MPI] daarvoor terug van de school?' - 'de school beveiligt alles binnen het eigen 
uurrooster en zal wel praten over overleg, maar bemoeilijkt of weigert overleg tijdens zowel de schooltijd 
als de avonduren als de werktijd van bvb de opvoeders'.  
 

Mijn quasi volledig terug trekken uit koepelorganisaties had als hoofdmotief een nog sterker management 
van het eigen centrum, in eerste instantie de school.  
Ik had me voorgenomen extra-sluizen open te trekken voor de renovatie van de werkhuizen en klaslokalen 
en wilde tenminste een deel van mijn voorgenomen en aangekondigde beloftes naar de school nakomen (nu 
mag ik er aan toevoegen dat ik ze ook nagekomen bén). 
 

Ondanks deze nauw betrokken stilte-arbeid ben ik blijven aankijken tegen een moeilijk grijpbare vijandigheid 
vanuit de school in haar collectiviteit (uitdrukkelijk verschillend van de contacten met individuele 
medewerkers).  
Onverdiend en voor mij niet te plaatsen; soms heb ik wat antwoordloos gezocht naar de mogelijke gedachten 
of krachten die deze spanningssfeer zouden hebben kunnen voeden. 
 

Even dreigde een vertrouwenscrisis toen ik te maken kreeg met een weerkerende schoolgecentreerde 
buffering, die alle extra-bijdragen tot de uitstraling en het kwaliteitswerk van de school hardop inversief leek 
te vertalen; als 'bemoeienis'; 'extra-belasting'; 'overorganisatie'; 'de superstructuur, waarmee we ook nog 
eens moeten rekening houden'; ' de inlevering, die het samenwerkingsverband met het MPI meebrengt'; ' de 
vertekening van het prioritaire werk'; ' de inlevering op onze eigen profilering'. 
Ik durf hopen dat deze perfide omkering enkel een boze droom is geweest, die in het centrum nooit school 
zal maken. 
 

Om positief te kunnen blijven functioneren, heb ik ook hier mijn blik afgewend van het collectieve sentiment 

om me te richten op een aantal nooit kankerende, representatieve, steunende, betrouwbare individuele 
richtfiguren binnen de school, die mij bij tijd en wijle het eenvoudige signaal van aanmoediging hebben 
gegeven dat ook ik nodig heb om mijn handelen ook voor mezelf enige zin te geven.  
 
WEERLEGGINGEN/APOLOGIE: 

Het begrip MACHT is me niet vreemd. Het verwijst naar verantwoordelijkheid, naar invloed, naar greep 

hebben op een situatie en dit zo goed mogelijk aanwenden voor het algemeen belang. Enkel in die ethische 
betekenis ben ik met dit gevoelige beginsel omgegaan.  
In een speelse vergelijking heb ik me herinnerd dat in de Westvlaamse streektaal Macht gelijk staan aan 
'kracht'. 'Macht hebben' begrijp ik inderdaad graag als 'kracht hebben'.  
Ieder machtsstreven, als doel op zich, in haar ik-strelende connotatie wekt mijn afkeer.  
In humaniora-tijden had ik als lijfspreuk 'hard zijn in zacht zijn'. Een gedachte die ik tot op heden niet heb 
afgezworen.  
Macht heb ik benut om macht en zelfingenomenheid, waar mogelijk, te bestrijden. Waar medewerkers 
signaal gaven (terecht of ten onrechte) onheus, afhankelijk of ongelijkwaardig behandeld te zijn. 
 

Enige illustraties kunnen misschien mijn persoonlijke onmachtspraxis verhelderen: 
- Macht is haast een dagtaak, die voortdurende persoonlijke controles/aanwezigheid vergt bij allerhande - 

vaak ook nog eens erg boeiende en zelfpopulariserende- overleg- en beslissingsmomenten.  
Wanneer ik aan deze drang zou toegegeven hebben, restte geen tijd meer voor het trage voorrangswerk. 
Met de jaren heb ik deze aanwezigheden bijgevolg afgebouwd tot het strikt noodzakelijke. 

- Van bij de eerste dag heb ik inzake het aanwervingsbeleid vertrouwen gesteld in andere medewerkers.  
Veelal heb ik hun adviezen gevolgd; evenzo bij evaluatie: ook wanneer een medewerker, naar mijn 
oordeel minder - of m.i. beter dan door de betrokken stuurgroep werd ingeschat - voldeed aan de 
verwachtingen, heb ik me beperkt tot (opnieuw) mijn mening, een advies; het leek me aan de betrokken 
Mede-Coördinatoren en/of taakverantwoordelijken om hierin een eigen oordeel te volgen en daarvan de 
consequenties te dragen. Nochtans creëert, naar men zegt, de aanwerving en sollicitatie een zekere 
band, soms zelfs afhankelijkheid tussen aanwerver en sollicitant. Ooit hoorde ik in dit huis formuleren: 
'wie ik aangeworven heb, eet uit mijn hand.'  
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 Met zowat alle nieuwe medewerkers heb ik naderhand zelf een contact opgebouwd - of niet -, waarbij ik 
 niet kon terugvallen op een evidente en initiële verhouding.  
 Anderzijds kreeg ik wel meermaals de opruimingsopvolging en formele afhandeling van ongelukkige 
 inschattingen inzake personeelsbeleid in mijn postvak 'voor opvolging.' 
- Weinigen hebben moeten wijken voor mijn agenda. Het omgekeerde heeft zich helaas talloze malen 

voorgedaan. Helaas ook op een brutale manier: wanneer geplande tussenstops van stuurgroepen zonder 
enig overleg met mij geannuleerd werden of verplaatst in functie van stuurgroepleden. Ook dan heb ik 
geen verzet geboden en me geschikt; ook al was dit vaak mijn enig contactmoment in een kwartaal met 
de stuurgroep (en was men daarvan op de hoogte); ook al hechtte ik veel belang aan het overleg; ook al 
had ik de vergadering al voorbereid.  

 

Wanneer men mijn aandeel in het beleid evalueert, neemt men ook graag de ingewikkelde en al te formele 
communicatiestructuur op de tong.  
Daarvan onderken ik een, misschien te sterk door het verleden ingekleurde, scrupuleuze zorg voor het 
traceerbaar, controleerbaar, gedeeld, toetsbaar en zo volledig mogelijk maken van de informatie, 
samengevat in de boutade: wat niet in een vergadering is gezegd, is niet gezegd (een verklaring, die ik in 
andere teksten breder heb toegelicht). 
Het zal wel gebeuren dat de communicatiestructuur ertoe leidt dat een thematiek dubbel gesignaleerd wordt. 
Ik heb dit steeds begrepen als een teken van betrokkenheid en verkies dergelijke onschuldige overlast 
ruimschoots boven wachten omdat er helemaal geen signaal komt en het ene signaal afhankelijk is van het 
goede geheugen, de goede of gebrekkige organisatiezin van een denkbeeldige hiërarchische overste.  
Waarbij 'geen signaal' gelijk staat aan 'niet handelen; niet werken; geen opdracht:dus' en het aan 'er moet 
maar een opdracht van boven komen' gelijkstaande passieve wachten.  
Wellicht zijn er eenvoudiger manieren om de voor onze onderneming zo cruciale informatie goed te geleiden. 
Het behoort trouwens tot de oefeningen als resultaat van de externe audit. 
Daarbij wil ik toch voorhouden u te hoeden voor elke constructie (of vooral: het gebrek eraan) die met 
betrekking tot het dagelijkse beleid van de onderneming machts- en informatieconcentratie in de hand werkt.   
 

- Medewerkers die zich tot de gratuite uitlating lenen dat ze zich in de rechtlijnigheid van het in die zin door 

mij gedirigeerde Wagenschot gevangen weten, hebben zich naar mijn oordeel te weinig de moeite genomen 
om rondom hen te kijken. Dit huis biedt op vandaag misschien zelfs een teveel aan coloriet. Er werd niet 
bepaald een selectie doorgevoerd op identiteiten, meningen, kritieken. 
Een tolerantie die zover reikt dat ook de publieke afwijzing van elke betrokkenheid bij het gezamenlijke 
project er een plaats vindt.  
Mijn MENINGEN heb ik u - net als vandaag - nooit onthouden. De realiteit van dit huis wijst uit, in tegenstelling 
tot wat sommige medewerkers zichzelf en anderen - of zichzelf ten onrechte namens anderen - graag 
voorhouden, dat deze mening niet gelijk is aan een opgelegd dogma.  
Ik behoud me echter resoluut mijn vrijheid voor om een overtuiging te koesteren. Jammer wanneer die 
overtuiging niet past in de categoriseringen van anderen. In kritische vergelijking met andere ondernemingen 
en alle huidige en vorige medewerkers en ontwikkelingen van het huis voor ogen meen ik echter met enige 
bescheiden trots te mogen voorhouden dat Wagenschot geenszins de vormgeving is geworden van mijn 
meningsdictaat. 
Wel heb ik de consensusgedachte, de overleg-, procedure- en de compromisbereidheid rigoureus bewaakt. 
Uit de overtuiging dat een organisatie die in haar dagelijkse werking zoveel toepassingen van de eigen 
mening toelaat als er medewerkers zijn, zichzelf op een vernietigende manier versplintert. 
Inderdaad heb ik geleerd veel meer belang te hechten aan het resultaat of besluit, hoe schraal misschien 
ook, van een vergadering dan aan de waardevolle persoonlijke zienswijzen die aan het overleg voorafgaan of 
er, in tussengesprekken of wandelgangenbeschouwing, bij aansluiten. 
In die zin is er van mij uit inderdaad een dwang uitgegaan; de dwang tot - liefst gestructureerd en 
besluitvormingsgericht - overleg. Te begrijpen als: de verplichting om met regelmaat met elkaar te praten; 
ook: de dwang goed te weten wat men samen doet, wat men met deze beslissing installeert.  
Als medewerkers met een fundamenteel gelijke inbreng.  
Ook de snijdende confrontatie om de gevolgen te dragen van de besluiten die men heeft getroffen. Dit wil 
zeggen: de verantwoordelijkheid dragen van de vergissingen die men heeft gemaakt, zonder daarvoor 
individuele schuldigen aan te wijzen. 
Want vrije zienswijzen krijgen plots een zekere onvrijheid, of noem het een verantwoordelijkheidsgewicht, 
wanneer zij de hardheid van de realisatie, met deze medewerkers, in dit kader, met deze beperkte middelen, 
moeten doorstaan.  
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Het doet zich zelfs voor dat precies de ideeënmaker op het uur van deze waarheid of de gevolgen ervan, een 
geheel andere kant opkijkt. 
Ik kan begrijpen dat deze vorm van coherentiebewaking voor sommige medewerkers reeds teveel van het 
kwade is. Niet iedereen is ermee opgezet de eigen mening te moeten delen of - erger nog - herzien onder de 
samenspraak met anderen. 
 

- Sommigen hanteren het etiket dat ik me te sterk persoonlijk zou identificeren met het centrum. Dit dien ik 

dan te begrijpen als: lichtgeraakt als er kritiek wordt gegeven op het beleid. 
Vooreerst moet ik weerleggen dat dergelijke uitspraken enkel betrekking zouden hebben op de voorbije tien 
jaar. Reeds van bij het begin van mijn werkzaamheden in Sparrenhove werd ik een uitslover genoemd.  
Eén die zichzelf wel snel zou opbranden. Terwijl ik in mijn beleving al die tijd weinig anders heb gedaan dan 
gepoogd mijn opdracht, onze jongeren voor ogen, zo goed en consequent mogelijk te vervullen.  
Een mechanische werkzaamheid in/voor dit centrum, met deze sociale doelstelling, kan ik me bijzonder 
moeilijk voorstellen. 
Ben ik lichtgeraakt of is de kritiek lichtzinnig? 
Wil me een omkering toestaan:  
Zonder tal van persoonlijke identificaties zou dit centrum niet meer bestaan. Wie beweert dat het geen 
verschil zou hebben uitgemaakt of we ons nu zouden hebben uitgesloofd of rustig onze dagtaak hebben 
verricht, jaagt illusies na, en is het omgekeerde van de realist die zij/hij zou willen zijn.  
 
AANBEVELINGEN/ OVERTUIGINGEN 

- Het zal jullie misschien/ wellicht zijn opgevallen dat ik mijn handelen meermaals verantwoord tegenover 

een ideologie; een idee zeg maar. 
Ik beken nood te hebben aan referentiekaders. Ik beken dat ik precies het gemis eraan als één van de 
ernstige tijdskwalen ervaar. 
Voor mij is het noodzakelijk het betere, best mogelijke, Goede Wagenschot denkbeeldig te maken en dit beeld 
met mekaar te delen om het verder te ontwikkelen. 
In dat verband hebben een aantal realisaties mij kunnen bevestigen dat 1. een idee over een totaalconcept 
noodzakelijk is voor de realisatie (van de deelprojecten) 2. een idee ook werkelijk tot realisatie kan gebracht 
worden, als ze voldoende betrokken is op de materialiteit. 3. Een idee zichzelf verzwakt of tenietdoet, 
wanneer ze de voeding/energie van de realisatie mist.  
 

Wie in haar of zijn zetel over het betere Wagenschot van haar of zijn gedachten/fantasie mijmert, doet weinig 
meer dan zichzelf koesteren. Er moet ook nog arbeid verricht worden om de realisatie te bewerkstelligen. 
Het is zo gegaan bij de pedagogisch-didactische methodiekontwikkeling voor onze jongeren, bij de 
vooropstellingen van Wagenschot, bij het Mahler- en Jazz-concert, bij het schildersproject e.a.  
Niet één keer zijn het geschenken uit een hemel geweest; telkens de vrucht van hard werken. Maar tegelijk 
ook: het onmogelijk geachte mogelijk maken, tegen de logica van de tijd in. 
 

Het is geruststellend eraan herinnerd te worden dat de kracht van de oorspronkelijke idee/gedachte nog 
steeds groter blijkt dan de tegenwerpingen van de epigoon, de intellectuele parasiet, die zijn/haar gedachten 
ontleent aan een kritiek op het origineel.  
Oorspronkelijke vooruitzichten ontsnappen aan de voorgekauwdheid en de programmatie, zijn inspirerend en 
vernieuwend, onmodieus; ze vormen een gevecht met het momentane, de machtsfracties; ze bieden een 
onstuitbare richting; ze verlichten het geheel en niet enkel de lamphouder. 
 

Dus honoreer ik, zoals gezegd, enkel ideeën die ook de moed van de realisatie in zich dragen. Veel van het 
overige is voor mij praat voor de vaak. Even voor het zichzelf op professioneel vlak in slaap wiegen. 
Het is steeds mijn zorg geweest de weg tussen theorie en realisatie zo kort mogelijk te houden. Te komen tot 
een denkhandelen. Het vrijblijvende 'we zouden dat moeten veranderen' 'we zouden dat eens moeten 
aanpakken' omzetten in 'doen''wie?''wanneer?'.   
 

- Het Pedagogisch Centrum als geheel moet het bindend gezichtspunt vormen voor alle medewerkers. Hier 

is meer aan de orde dan samenwerking. Hier stelt zich een voorrangsgerichtheid. Zoals Ludo De Schryver 
het uitdrukte: wat is goed/dienstig voor het algemeen/geheel. De differentiatie in twee entiteiten heeft maar 
betekenis voor zover beide entiteiten complementair een gezamenlijke kracht uitmaken. 
Wanneer, om welke belangen ook, entiteiten of geledingen een te sterke eigen profilering nastreven, schort 
er iets aan het interne beleid. 
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- In het handelen van eenieder [dus niet enkel van opvoeders en leerkrachten] moeten de jongeren en hun 

problematiek vooropstaan. Het is een open deur die toch bij herhaling door medewerkers weer op een kier 
wordt gezet. Vandaar de onderstreping, ook omdat zij veruit de belangrijkste betekenisverlener vormen aan 
het werkverband Wagenschot. 
De effectiviteit van onze hulpverlening hangt in ruime mate af van de manier waarop we erin slagen een 
attente/ alerte groep medewerkers te vormen.  
De individuele bekwaamheden van medewerkers krijgen bij de jongeren pas een voet aan hun grond, 
wanneer ze nauwkeurig afgesteld/ afgestemd zijn op samenhorigheid. 
 

- Het 'tikje meer' dient mijns inziens in alles wat we ondernemen te blijven doorklinken, ook naar de 

buitenwereld. Dit is: kwalitatief, naar inventiviteit, originaliteit, sfeerzetting, zorg, inhoudelijke 
scherpzinnigheid in positieve zin blijven opvallen. 
Tal van getuigenissen - en ik ben goed geplaatst om hierover een verklaring af te leggen - van ook verre 
buitenstaanders hebben me ervan overtuigd hoe sterk dat specifieke signaal doorkomt. 
Bijzonderheid is ons lot, onze economische overleving. De profeten die voorhouden voortaan 'zo gewoon 
mogelijk te doen', zijn vermoedelijk degenen die zich altijd zelfbeveiligend uit de eindverantwoordelijke 
frontlinie hebben weten te houden, en dat straks, wanneer het weer even hard waait, opnieuw zullen doen. 
 

- Voor sommige medewerkers bestaat Wagenschot 3 jaar, voor anderen maximaal 10 jaar, voor een steeds 

kleiner wordende kern 20 jaar en meer. In die 20 jaar en meer schuilt niet enkel een particuliere 
geschiedenis, maar eveneens veel ervaring.  
Ik huiver een beetje wanneer ik merk dat de jongste generatie zelfzeker onwetendheidsverklaringen aflegt, 
of de nieuwe waarheid in pacht blijkt te hebben.  
De ervaring heeft haar rechten. Ik pleit er met stelligheid voor dat de nieuwste generatie haar verhaal bouwt 
op 1. een langdurig engagement ten aanzien van de jongeren 2. een inpassing in de vele verworvenheden.  
Het warm water opnieuw uitvinden, met welke branie ook, is tijdverspilling. 
Luister, nieuwe collega's, dus goed naar de verhalen van de anciens, leer veel uit hun handelen en hun 
nabeschouwingen. Stel lastige vragen, lees de vele teksten die reeds bestaan en zoek daarop verder; en ook: 
blijf niet bij één leermeester. Ga op zoek naar de tegenspraak, de nuancering, bij andere medewerkers; blijf 
ook niet bij één beschouwingsveld: een identiek probleem ziet er soms heel anders uit wanneer het verteld 
wordt door een basismedewerker, een taakverantwoordelijke, een Mede-Coördinator, de beleidscoördinator. 
Alle luiken, in hun contradicties, reiken een deel aan van het verhaal. 
 

- Wanneer we over Wagenschot praten moeten we elkaar goed begrijpen. Hoe hard en vreemd dit ook 

klinkt: in de eerste plaats is dit centrum een economische realiteit. Zonder degelijke woningen en ateliers, 
geen jongeren. Zonder jongeren, geen werk. Zoals Jacques Vliege het uitdrukt: geen geld, geen leute. 
We moeten weten over welke grootte-orde we hier praten. Bf 60.000.000 RSZ-schuld; het leek me elf jaar 
geleden hallucinant. Dit kon enkel het resultaat zijn van een beleid met een gat in de hand.  
Vandaag weet ik veel beter. Wie dit schip drijvend wil houden, moet bijzonder waakzaam omgaan met de al of 
niet beschikbare middelen. 
Dit heeft veel met geloofwaardigheid te maken. Niemand investeert in een verlieslatende onderneming; 
evenmin in een onderneming zonder uitstraling, die zichzelf door voortdurende interne kritiek ondermijnt, die 
haar pedagogische opdracht niet vervult. De kritische buitenstaander doorziet zeer snel wanneer de vlag de 
lading niet dekt. 
 

Hoewel ik mezelf kenmerk met een bijzonder geringe financiële affiniteit, heeft het me voor een fractie met 
voorzichtige trots vervuld: dat ik, als aanvankelijk een economische dilettant, bij mijn afscheid een 
schuldenvrij centrum kan overdragen. Na voor Bf 50.000.000 noodzakelijke, elementaire aanpassingswerken   
 

De omstandigheden waarin ik echter voor de eigen bijdrage van Wagenschot in dit totaal [onze gedeelde 
fondsenwerving], zijnde niet minder dan Bf 20.000.000, heb moeten vechten en opkomen, waren niet 
benijdenswaardig.  
Het voortdurende geweeklaag, de scepsis, de lange stiltes, het totale onbegrip, de afwezigheden, de flauwe 
grappen, de ondermijning, de flagrante demagogie, de gratuite insinuaties over een dwingelandij, het 
moetenmoeten-gedreins zonder enig alternatief (of een alternatief dat niet werkt); het kleeft veel dieper in 
mij dan ik ooit heb kunnen uitdrukken.  
Ik heb die vermoeide reacties, in het perspectief van het op mij wegende gewicht, ook nooit begrepen; omdat 
we toch SAMEN iets opbouwden, dat we erkenden als een project, waarin we onszelf betrokken achtten. Dat 
was onze interne overeenkomst. Beginselvastheid, weten jullie nog? 
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Ik kon me niet voorstellen dat medewerkers een scheidingslijn zouden trekken tussen henzelf en een 
overkant, zijnde het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur.  
Om vervolgens, in een tot op de draad versleten en in het kader van een sociale onderneming m.i. totaal 
irrelevant arbeidsverhoudingen-jargon, aan te klagen dat 'niets in mijn werkplaats in orde is om mijn werk 
goed te doen'. 
Inderdaad, op zulke ogenblikken van extreme paradox kerfden de opmerkingen over een te grote 
persoonlijke betrokkenheid dieper dan de opperhuid van mijn dikgemaakt vel. 
 

Ook ik, geachte medewerkers, kon mijn tomeloosheid enkel opbrengen, omdat we voor de integratiegerichte 
begeleiding van onze jongeren minimale materiële voorzieningen behoeven en die er niet waren/zijn.  
En omdat die noden nu eenmaal in een Westerse kader veeleisender zijn dan in Guatemala of Albanië. 
Het was, zo meende ik, een drijfveer, die ik met u allen kon delen. Steeds heb ik voorgehouden, in een vrije 
toepassing op de Marxistische leer, dat de meerwaarde uit arbeid in het sociale werkveld enkel ten dienste 
staat van de medemens, en precies dit een bindende meerwaarde vertegenwoordigt tegenover het 
winstprincipe, dat de meerwaarde ter beschikking stelt om een beperkte elite te verrijken. Directer 
uitgedrukt: in Wagenschot werken we samen, ook de directie, in functie van de jongeren; de medewerkers 
werken niet voor een - steeds met grotere zeilen varende - baas. 
Het mooie en potentieel verenigende aan onze gezamenlijke arbeid is dat ze ten dienste staat van de 
lotsverbetering van onze jongeren en niet gericht is op een functionele afspraak om maximaal via geldgewin 
het eigen lot te veraangenamen (zo nodig ten koste van anderen). 
Maar laat ons anderzijds ook niet de fout herhalen die ook Marx en Hegel lieten insluipen. Werknemers zijn 
niet heilig. Ook zij behoeven geen idealisering. Ze zijn niet evident minder opportunistisch dan hun 
broodheren/-dames. Ik hoef als beleidscoördinator helemaal niet dankbaar te zijn omdat een medewerker 
bereid is in dit centrum arbeid te verrichten, wanneer zij/hij dit zo voorhoudt.  
Ondertussen heb ik namelijk ook moeten leren begrijpen dat sommigen zich al een slachtoffer voelen, 
wanneer zij om den brode in een arbeidssituatie verzeilen en bovendien nog instructies kunnen krijgen van 
een taakverantwoordelijke of Mede-Coördinator.  
 

- Hoewel u het liever anders zou horen en ik het liever anders zou vertellen, moet ik jullie blijven 

voorhouden dat zonder fondsenwerving Wagenschot niet bestaat. Wie blijft beweren dat 'het volstaat dat 
eenieder goed zijn/haar werk doet en dat al het overige als ballast moet begrepen worden of ten dienste 
staat van - ik citeer de briefschrijver aan het Hoog Comité van Toezicht - de megalomane plannen van de 
directie, voedt ofwel een chronisch wantrouwen en/of heeft zich nooit de moeite getroost om de 
jaarrekening, de balans, het jaarverslag, het bestedingsplan (de begroting) te lezen of te volgen (hoewel alles 
publiek is). Hij/zij zou zich beter van elke ondeskundige commentaar onthouden. 
Jawel, jullie zouden kunnen kiezen voor de uitverkoop aan een zuil en het minder duur betalen van onze 
vrijheid. 
Als we daarover praten, dienen we wel een anderssoortige Raad van Bestuur, aanwervingsbeleid, criteria 
voor ogen te houden. 
Als ik evenwel de vergelijking maak tussen het pluimage en het aantal medewerkers dat vanuit Sparrenhove 
in Wagenschot aan het werk kon en het aantal oudgedienden dat op vandaag in de Vierklaver nog aan de slag 
is, herinner ik mij dat ik voor het centrum op dat terrein het correcte gevecht gevoerd heb. 
 

- In mijn visie en toepassing op organisatie-ontwikkeling, geef ik voorrang aan continuïteit, traagheid, 

paradygmatische progressie, solide en betrouwbare organisatie (die medewerkers niet belaagt of 
onaangenaam verrast, maar ondersteunt), ijzersterke procedure, vernieuwing die gedragen wordt door een 
ruime groep.  
Ik wens niet geassocieerd te worden met een beleid van impulsen, kortlopende engagementen, attracties. 
Dergelijke piekmomenten kunnen een zeer interessante beweging op gang brengen, maar kunnen nooit de 
basis vormen voor een vestigingsbeleid. 
 

- Laat in het pedagogisch beleid tegenover onze publieksgroep de gezags- en respectfunctie nooit 

verslappen. De tolerante vriendelijkheid en toegeving is de slechtst denkbare hulpverlening.  
Deze bewaking, die onmiskenbaar conflictueus is, moet in de dagelijkse praktijk gedragen worden door alle 
medewerkers, ook de niet-pedagogen. 
De afstandelijkheid die door een correcte omgangsvorm gecreëerd wordt, zegt niets over de betrokkenheid 
bij het ontwikkelingsproces van de jongere. 
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Als ik mijn zienswijze samenvat kan dit klinken als :'geef onze jongeren de liefde, directheid die ze nodig 
hebben, maar verwen hen nooit uit medelijden of zwakheid. Maak degenen die tot de zwaksten uit onze 
samenleving behoren door een onduidelijke omgangsvorm niet nog zwakker, onweerbaarder'. 
 

Het voorgehouden conflictmodel staat in rechtstreeks verband tot mijn zienswijze. Een sterk 
getraumatiseerd kind onderhoudt nu eenmaal een conflictueuze relatie met de volwassenen.  
Het heeft geen zin dit conflict te verdoezelen; het moet integendeel - in een basisveilige omgeving; cf. mijn 
appèl op een sterke collegiale verbondenheid en betrokkenheid)- geactiveerd worden en uitgeklaard.  
Laat ik meteen nogmaals - en wat mij betreft voorgoed - corrigeren dat ik nooit een fysiek overwicht voor 
ogen heb gehad, nooit een machtsduiding. Wel een emotionele en mentale spanning. Het 'wij laten je niet 
los'-principe is conflictueus. Het consequent aanhouden van positieve binding kan uiterst conflictgeladen zijn. 
 

Meer versmallend opnieuw tot de autoriteitsbewaking - met het grootste respect voor onze vrouwelijke 
collega's en hun intrinsieke kwaliteiten -, blijf ik me hardop afvragen of de school (ook in de ASV-vakken)  
zichzelf in haar langetermijnbeleid niet verzwakt door het aantrekken en vast benoemen van een 
oververtegenwoordiging vrouwelijke leerkrachten.  
Echt moet vermeden worden dat de Integratiestructuur MPI+School de viriele politionele structuur moet 
worden voor een verder klassikaal goed functionerend leerkrachtenkader. Ook dat is een onwelvoeglijke 
rolbevestiging. 
De leefgroepen MPI/Internaat en het opvoedersteam MPI/Semi-Internaat moeten er dan weer dringend voor 
zorgen dat het evenwicht in de andere richting hersteld wordt. 
 

- Ik wens een fervent tegenstander te blijven van zowel de hotel- en attractiepedagogiek als de sterk 

geïndividualiseerde sensatiedidactiek.  
Neen, ik ben geen voorstander van het activeren van verveling en rechtlijnigheid. Maar we moeten een groot 
deel van onze jongeren begeleiden naar een vermoedelijk hard bestaan met weinig steun. In die zin moeten 
wij hen gewennen aan de toekomst die hen te wachten staat en niet aan een ondersteuning die ze nooit meer 
zullen ontmoeten. Wie onze jongeren graag ziet, en bezorgd is om hun ontwikkeling (en minder om de rust in 
de leefgroep en het schoollokaal), zorgt voor een klimaat dat een weerspiegeling vormt van de talloze 
obstakels, inclusief de persoon van de volwassene, die hen later te wachten staan. 
We helpen hen niet door hen te vriend te willen zijn, wel door een maatschappelijk en persoonlijk baken te 
vormen. Dit is energie-eisender dan de tegemoetkomende tijdelijke verdoving. 
 
MIJN REACTIE OP EEN INTERN SCHOOL MAKENDE MENING: 

'Dwarsbalken zijn nodig om de trein te doen rijden.'  

Wanneer de dwarsbalken op de sporen gegooid worden, zorgen ze voor een catastrofe. 
 
PERSOONLIJKE STELLINGEN [MISSCHIEN NUTTIG VOOR LATER]: 

- Van de eerste dag Wagenschot heb ik voorgehouden dat ook de Mede-Coördinatoren zouden gebruik 

maken van het registratiesysteem. Wij horen ons voortdurend te verantwoorden tegenover alle 
basismedewerkers om zuiver te kunnen oordelen in kwesties tussen persoonlijk belang en algemeen belang.  
Het gevecht tegen privileges dient bij voorrang op niveau van de beleidsadviesgroep te worden gevoerd, 
omdat de systeemcorruptie en het profitariaat zich via dat voorbeeld installeert ('Als zij/hij dat mag, dan ik 
zeker').  
Macht ontstaat wanneer een geprivilegieerde tegenover een andere medewerker diets maakt dat zij/hij het 
zelf toegeëigende niet mag toepassen. Taakverantwoordelijken en Mede-Coördinatoren horen exemplarisch 
te werken en in hun persoon een zuivere en erg bespreekbare morele norm te hanteren. Enkel dan zal hun 
loyaliteit inspirerend zijn voor alle medewerkers en geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van 
genoemde brokkenmakende dubbele moraal.  
Ze dienen de eersten te zijn die de gerichtheid op het geheel representeren in hun dagelijks werk en 
particularismen bestrijden, in de eerste plaats bij zichzelf.  
Van taakverantwoordelijken en Mede-Coördinatoren verwacht ik dat ze meer presteren dan 
basismedewerkers en nooit de voordelen van de zogeheten grotere vrijheid in hun voordeel aanwenden.  
Ze staan borg voor de geloofwaardigheid van het beleid. 
 

Ik gruw van populisme bij de taakverantwoordelijken. Dàt is pas een toegift aan de dubbele moraal en een 
getuigenis van een gebrekkige ruggengraat.  
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Wanneer men zijn/haar instandhouding moet steunen op een verraad aan goedbedoelde sturingscodes in de 
beleidsvoering (door immature informatie prijs te geven, door zich publiekelijk te distantiëren van een 
beleidsmaatregel, door op een subtiele manier afspraken te negeren of te diskwalificeren, en vele, vele 
andere perfect doorlichtbare overlevingsmechanismen), is men in de beleidsadviesgroep niet op zijn plaats. 
Een eigen mening moet men ventileren op de daartoe bestemde plaats. 
Ik gruw eveneens van een ontwikkeling waarbij Mede-Coördinatoren en taakverantwoordelijken (maar 
eveneens basismedewerkers) zich, veelal op basis van een assertieve arrogantie, geheel hebben 
vrijgevochten van enige inmenging in hun werkzaamheden.  
In welke arbeidssituatie doet het zich voor, dat mensen voortdurend zelf bepalen wat zij vandaag gaan doen, 
onder welke voorwaarden? Wanneer eenieder louter zijn/haar agenda zelf gaat invullen en meent zich 
daartoe te kunnen beperken, zal spoedig geen sprake meer zijn enige coherentie in de beleidsvoering.  
Het permanente behoeden voor navelstaarderij is één van de noodzakelijke bewakingsopdrachten voor  
eind- en deelverantwoordelijken. 
Er is wel degelijk een reden waarom ik op een wat nukkige manier zelf mijn bureel heb ingericht en het 
meubilair heb geprefinancierd, en waarom ik (hoewel mij dit niet echt goed uitkwam) pas als laatste een 
betere computer voor mezelf heb toegelaten (tot een jaar geleden werkte ik nog op een in een andere dienst 
afgedankte 286; uit solidariteit met alle medewerkers die niet eens van een computer gebruik kunnen 
maken) en waarom ik als enige vandaag nog een naaldprinter gebruik (alweer een afdanker). Dit is, collega's, 
UIT OVERTUIGING; uit een diepe afkeer voor ongegronde bevoorrechting.  
Privileges voeden m. i. de - reeds toegelichte - ingekapselde misnoegdheid.  
 

- We moeten ons hoeden voor een verzakelijking en vertechnisering van de pedagogische en didactische 

zorg. Op papier in orde zijn is voor mij steeds iets anders geweest dan werkelijke hulpverlening. Al zal ik de 
eerste zijn om te betogen dat men ook op papier in orde moet zijn.  
Het komt me voor dat onze jongeren op vandaag minder persoonlijk moreel aangesproken worden door de 
begeleiders; minder emotioneel (het gevoelige woord is eruit) bekommerd. Soms vermoed ik een devaluatie 
van de persoonlijke investering in hun psychische rust, het worstelen met hun deformaties, de 
bindingspedagogiek. Devianties worden haast té kundig afgehandeld; en morgen is er weer een dag; wel 
weer een andere competente collega.  
Ik mis de sociaal gedreven ambitie tot levensbeïnvloedende verandering.  
 

Is het besef dan niet overeind gebleven dat onze jongeren veel minder dan wij het zouden wensen via 
rationaliteit een positiever zelfwaardegevoel bereiken? Of resten er onvoldoende overtuigde (sterke) 
verdedigers van deze gedachte? Willen we allen na gedane zaken te graag naar huis, tuin en keuken?  
Ik huiver voor de indruk dat tegelijk wij erin slagen de symptomen te verminderen (zou kunnen betekenen: de 
schijnaanpassing verhogen) en we de diepgaande, levensvormende verandering ondertussen door de 
vaardige vingers zien glippen. Dit alles door een betere professionaliteit. Aanpassingsbraafheid zonder 
diepgaande omwenteling is voor mij geen hulpverlening, maar probleembekrachtiging. Of hoe 
symptoombehandeling syndroombevestiging kan betekenen. 
 

Bij voorrang de opvoeder moet haar/zijn ongeveinsde integrale gerichtheid blijven opdiepen. Onze jongeren 
zullen die ene gemeende schouderklop uit duizend andere professionele aanmoedigingen opslaan en al de 
rest in hun dikke onwilligheid, volgestouwd met onbetrouwbare volwassenen, parkeren; en ze hebben gelijk. 
 

(Hoofd)opvoeders moeten door opvoeding, dicht bij hun/onze jongeren gedreven blijven; ze mogen het 
directe contact niet inruilen voor een behendig 'bezig' verschansen in het - al of niet computergecentreerde - 
bureel. 
 
 

Toeval bestaat 
 

Mijn zoeken - enige tijd geleden - naar een thesis, waarrond ik dit referaat zou kunnen spinnen bracht me 

bij de bevinding dat helaas ook Wagenschot ontredderd omgaat met (haar) positieve gevoelens.  
Daarin onderscheidt het centrum zich niet van haar omgevings-/ samenlevingscultuur. 
 

Ooit moest ik mijn beleidsomgeving overtuigen om na 'Spiegels' alle medewerkers van harte te bedanken. 
Dergelijke weekhartigheid zou het beleid verzwakken, werd geopperd.  
Ten dele is dat terecht ook, natuurlijk: men kan in een permanente functionele samenwerking niet blijven 
bedanken; en liefst blijven we ver weg van onoprechte halfzachtheid.  
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Nu blijkt het ook wel een deksels moeilijke opdracht om het blijvend voor mekaar aangenaam te maken en 
op die manier de strijdbeluste kaffermentaliteit te overstijgen.  
De omkering vormde namelijk het tweede luik van de stelling: precies omdat voor onze positieve gevoelens 
geen voorgeschreven gedragscodes voorhanden zijn - ze heten ook uniek te zijn -, kiezen we voor de 
gemakkelijke weg van de negatieve interactie en communicatie.   
 

Onze samenlevingscultuur - in misschien wel een actuele vertaling van de Freudiaanse sublimatie - heeft er 
in haar consistentiedrift het handje van weg zoveel mogelijk affecties te standaardiseren. Jantje lacht, weent, 
streelt en is ontroerd binnen voorbepaalde lijnen. Waartoe behoren: levensgezel, vriend, gezin, kinderen, 
grootouders, ziekte en sterven, verjaardag, feest, voetbal, het juiste muziekje bij het filmfragment in 
slow-motion. Om morgen, in het functionele verband, opnieuw rijp te zijn voor de strijd. 
 

Wanneer binnen dit beveiligde veld van de gekoesterde privé-sfeer het emotionele leven al danig belaagd 
kan worden door afstand, naijver, jaloersheid, onbegrip, vernedering, lege stiltes, moet het logische gevolg 
haast zijn dat in een niet-organische, artificiële constructie als een werkomgeving vriendschap en tederheid 
sociaal ontoelaatbaar geacht worden ( haast even getaboeëerd als intimiteit buiten de monogame relatie,  
waardoor voor een in wezen positief-deelbaar gevoel te vaak de verlagende weg gekozen wordt van leugen, 
schijn, verborgenheid ). 
Volgens de conventie kan het namelijk nergens beter zijn dan thuis.  
Misschien kunnen we proberen het veel breder even goed te maken als thuis. 
 

Een leerpunt, Wagenschot waardig, zo leek/lijkt me. 
 

In het verlengde van de conclusie dat ik mijn thesis niet heb uitgewerkt, moet ik me de vraag stellen of ik in 
mijn afscheidsreferaat een slechte leerling geweest van het aangeraakte leerpunt.  
 

Meermaals heb ik me voorgenomen in dit relaas samen met jullie enkel de zonnekant door te nemen.  
Mét jullie moet ik vaststellen dat het voor mij tegennatuurlijk zou zijn. Ik zal wel nooit een 
succesverhalenverteller worden. 
Het boodschapperige wil maar niet wijken; het onvermijdelijke onderweg misschien wel op zere of lange 
tenen trappen. 
 

En toch; precies door niet het obligate en vervalsende allerbeste-vrienden-betoog op te hangen, toon ik jullie 
mijn eigengeaarde vriendschap, respect en dankbaarheid voor de vele goede herinneringen.  
 

Ik heb jullie een niet-vrijblijvend MEMORANDUM aangeboden, dat de geesten en gemoederen kan bewegen.  
Voor of tegen, ongelijk of ongelijk, belangt me veel minder aan dan het kunnen delen met jullie van een 
verweer tegen het tappen uit zelfgenoegzame middelmatigheid.  
 

Ik schaam me er niet langer meer voor een wereldverbeteraar te worden genoemd; boy-scout; calvinist; 
mijnheer pastoor-prediker. Men zoekt ze voor mijn part maar uit, de zure definities. 
Voor mij hangt het pogen te verbeteren van de wereld, op welke schaal ook, samen met de zin van onze 
existentie. Het lijkt me zinvoller dan bijvoorbeeld voortdurend op vijanden te jagen of burenruzies in stand te 
houden. 
Men kan maar proberen een bijdrage te leveren. Zelf kan ik me niet voorstellen, ook niet in het licht van het 
goddeloze wegmaaien van een aantal waardevolle medewerkers (om het dichtbij te houden), dat ons leven 
tot doel heeft zichzelf als een kaars op te leven. Dat is wat ik associeer met degenen die hun existentie hun 
hoogst persoonlijke goed achten, dat zij zorgvuldig in stand moeten houden. Angst is hun voedingsbodem. 
Angst om zichzelf te verliezen. 
 

In relatie tot anderen, in mijn donquichottisme, in mijn boy-scoutisme, heb ik veel conflicten meegemaakt, 
maar ook bijzonder waardevolle, verrassende, verheffende, gelijkwaardige ontmoetingen.  
 

In constructief zoeken - hoe rechtaan rechttoe ook geformuleerd - schuilt constructie.  
Mag ik de resultaten, en zelfs de manier waarop we tot dat resultaat gekomen zijn, enige seconden in een 
weegschaal leggen tegenover een inschatting hoever destructie of kritiek Wagenschot zou gebracht hebben? 
 

Mijn beleid is trouw gebleven aan het wellicht voor onze jongeren belangrijkste pedagogische principe :  
structuur en affectie bieden. 
 

Misschien hebben sommigen zich teveel op de door mij strakbewaakte regels verkeken; ze waren bedoeld 
om het werk te organiseren, niet om er zich op te verkijken. 
Wie mijn handelen, vooral naar de jongeren, heeft gevolgd en ook nu tussen mijn regels heeft geluisterd, zal 
gewis mijn affectie, jawel, terugvinden. 
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Rest dat ook ik mij bedien van een taal, waarin veel woorden menselijk tekort schieten. Ik beloof jullie me 
verder te blijven oefenen om mijn taal ten dienste te stellen van een kwetsbare communicatie.  
En dus: later beter te doen dan vandaag. 
 

Het zijn voor mij opnieuw DE JONGEREN die de cirkel hebben rondgemaakt.  
 

Reeds langer is in dit huis bekend, dat ik uitgerekend kerst- en oudejaarsavond in mijn sociaal geheugen heb 
opgeslagen als de ogenblikken waarin zowel de problematiek van onze jongeren als onze opdracht (en de 
schoonheid ervan) zich scherpst etaleert.  
Het huis wordt op dat ogenblik recht gehouden door slechts een handvol opvoeders. Sommigen kiezen 
ervoor. 94% van jullie weet zich diezelfde avonden geborgen in familiale- of vriendenkring. Sommigen heb ik 
een paar dagen op voorhand van hieruit haastig zien wegvluchten. 'De dagen, collega's.' 
Een kleine groep jongeren [letterlijk 'onze restgroep van de restgroep'] ontmoet ik telkens zowel op kerst- 
als oudejaarsavond. Ik ontmoet ook hun ogen, hun existentie, mijn existentie, hun schaamte om zoveel 
onwerkelijke verlatenheid, mijn schaamte om zoveel onuitspreekbaar geluk. 
 

Onze erg concrete werkelijkheid, dan. In toepassing: 
 

Op OUDEJAARSAVOND 1998, mijn laatste, hier, kregen we bericht van de veiligheidsdienst van het meest in het 
oog springende koophuis uit de buurt. Het betrof een reeds geruime tijd aan gang zijnde systematische 
diefstal van ondermeer uurwerken en game-boys. Vermoedelijk in opdracht. Een eerste kern diende gezocht 
te worden in de leefgroep te Melsen. Frans, de dienstdoende opvoeder, liet me om 19.30u weten dat de 
vermoedelijk betrokken jongeren op hun kamer zaten en dat hij het voorgerecht, scampi's, dan maar zou 
invriezen. 
'Deel van het werk, Willi' doceerde Frans kurkdroog. Nuchter en getroffen. 
Aangrijpend en geruststellend: de medewerkers van Wagenschot staan onafgebroken voor ongemakkelijk 
werk en doen dit met consequente zorg. 
 

Zowat twee en een half uur eerder had een jongen bij me aangeklopt. Hij stoorde me in zekere zin, want eens 
te meer was het werken tegen een zekere afrondingstijd. 
'Ik dacht' zei hij 'Willi zit daar zo alleen; ik zou hem wel eens een gelukkig nieuwjaar willen wensen'.  
 

Niet eens twee minuten verder vertelde hij dat zijn moeder niet om hem gaf, dat hij zijn vader op vijfjarige 
leeftijd had zien sterven, en dat de oom en de tante, die hem een tijdlang opgevangen hadden, ondertussen 
ook overleden waren.  
En dat hij nu zijn best deed, want Ruiselede had hij al gehad. 
 

Het was voor mij opnieuw de juiste les in nederigheid op het juiste ogenblik. 
 

Ik kan mij al zolang ik met deze jongeren en hun problematiek omga - en dat is in totaal meer dan twintig 
jaar - nog steeds niet voorstellen hoe dwars, afwijzend, ondermijnend, provocatief IK me, als veertienjarige, 
zou opstellen in het volle besef dat niemand me wilt of om me geeft; dat het voor de meeste andere kinderen 
'evident geliefd zijn' me wordt onthouden; dat ik, met al mijn wrede onverwerktheden, mezelf moet 
uitverkopen als wie ik misschien niet ben aan een onvertrouwde volwassenene wanneer ik (surrogaat)liefde 
behoef en veel kans maak afgewezen te worden; dat degene die mij misschien liefde geeft betaald wordt om 
dat te doen. 
 

Ook al betreft het een geromantiseerd beeld, het is me nu, in deze afscheidsfase dierbaar. De handreiking 
van het ernstig getekende kind, dat Willi wat gezelschap wil bieden.  
 

Déze jongere en alle anderen hebben me, voorgaand aan alle in dit verhaal genoemde redenen, al die tijd 
gemotiveerd om mijn soort weg in en met dit huis te gaan.  
 

Ik hoop DEZE DOELSTELLING alle verdere jaren van Wagenschot met haar werkers te kunnen delen.  
 
De jongeren helpen ons om samen een Goede richting aan te houden.  
 
 
 
Willi Huyghe 
 
3 januari 1999 


