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Eerste schooldag
Wat zal ik u vandaag toewensen?
EenleraaralsmeesterL.,dieeengroepjeachtjarigennaar

dezesdevanBeethoven laat luisteren,en je leerthoe je indie
‘Pastorale’ een landschap,eenbeekjeeneenstorminmuziek
kuntvertalen.EenleraaralsmeesterR.,die jemetschepnetjes
meeneemt naar het stadspark, in zo’n beekje salamanders
en kikkerdril laat opvissen, die je vervolgens in een groot
aquarium/terrarium, dat hijzelf na zijn uren in elkaar had
geknutseld, laatuitgroeientotkikkers,die jeweer inhetpark
gaatuitzetten.EenmeesteralsV.,diezijnkarige leraarsloon
aanvalt door het wijkfiliaal van de bibliotheek open te hou-
den,endaar tegelijkeentienjarigenaschoolopvangtenhem
dan al toelaat omWalschap, Boon enGeeraerts te lezen.
Een studieprefect als G. die onder de vermomming van

strengheidendisciplineeencultuurvantegenspraakenkri-
tische zin aanmoedigt. Een leraar als M., die jonge pubers
aanvuurtomdiscussiesoverhetaldannietbestaanvanGod
tehouden, en respect op tebrengenvoorwie er anders over

denkt dan jij.
Een leraar als J., die laatste-

jaars atheneumstudenten tij-
densdeklassiekeRomereismid-
den in de nacht naar een
apotheek begeleidt, om er tot
verbijstering van de zaakvoer-
der “preservativi per tutti i
ragazzi” tebestellen,wanneerde
voorraad condooms op blijkt.
EenleraaralsB.,die jenietalleen
wiskunde, maar de pure
abstracte schoonheidvan theo-
retische algebra leert zien.
EenprofalsH.die jebijbrengt

hoejenaarfilmmoetkijken,hoe
jemetcameravoering,montage
en alle andere hulpmiddelen
zelfs van een schijnbaar objec-
tief beeld een volkomen
gekleurdensubjectiefstatement
kunt maken. Een professor L.
die je de geschiedenis van de
grote politieke stromingen bij-

brengt, en tegelijkdegruwelwaartoediekunnenleiden.Een
profalsE.die jecursusnacursusaanhaar lippenlaathangen
omdat ze het hedenperfect vanuit het toenweet te duiden.
Laat me u dat inderdaad toewensen: al die fantastische

onderwijzers, leerkrachten, docenten enprofessorendie er
oprecht van overtuigd zijn dat ze kinderen en jongeren het
goede, het ware en het schone moeten bijbrengen. Dat het
huntaakisomkinderenenjongerenoptevoedentotburgers
enmensendieophunbeurt eensamenlevingvormkunnen
geven. Die waarden doorgeven, ethica en esthetiek, emotie
en ratio.
En als er af een toe eentje tussen zit die denkt dat hij je

alleen maar moet voorbereiden op de arbeidsmarkt, laat
hem doen, en negeer hem: over twintig jaar zal je hem ver-
geten zijn. Die anderenniet.

STANDPUNT
YVES DESMET
Opiniërend hoofdredacteur
@yvesd

Negeer de leraar
die denkt
dat hij je moet
voorbereiden op
de arbeidsmarkt.
Over twintig jaar
ben je hem
vergeten.
Die anderen niet

ZAKTHIS MUST BE BELGIUM

Goedele Liekens steekt het
Kanaal over en zal de Britten
op tv-zender Channel 4 voor-
lichten over seks en alwat
daarbij komt kijken. InThe
Guardianhaalt ZoeMargolis
opgelucht adem. Ze hoopt dat
de “leading lady in sexology”
haar landgenoten vanhun
preutsheid zal afhelpen.
In de titel vanhet artikel

wordt Liekens opgevoerd als
voormaligeMiss Belgium,
waarnameteen ook vermeld
wordt dat ze seksthera-
peute is. In het nieuwepro-
grammazal ze langsgaan
in scholen omer de seksu-
ele voorlichting op te fris-
sen.
“Demanier

waaropLiekens
naar seksuele

voorlichting kijkt, zal fantas-
tisch botsenmetwat zelfs de
meest vrijdenkende leraars
erover denken”, voorspelt
LiamHumphreys van
Channel 4. “Wat ze zegt, shoc-
keert omdat het haaks staat
op de taal in onzeBritse scho-
len. Hier is het niet acceptabel
ommet tienjarigen overmas-
turbatie te praten,maarwat
Liekens erover zegt, houdt

steek.”
Humphreys
omschreef de pre-
sentatrice nog als
“dynamiet” en een
"echte ster in
wording”.Het
programma
draagt de naam
Sex In Class.
(TVDM)

De Morgen wordt gedrukt op de persen van EPC nv in Lokeren. Die
werken volgens een innovatief en waterloos drukprocedé, waardoor
het de meest milieuvriendelijke drukkerij vanWest-Europa is.

Goedele leertBrittenover seks

Reportage toontaandat
zwarte lijstgokkers faalt
TIM F. VAN DER MENSBRUGGHE
BRUSSEL

Dezwarte lijst die
gokverslaafdenmoet
verhindereneenprofiel
aan temakenopgoksites
werktniet naarbehoren,
toont reportagemaker
TomVanAsscheaan.
DeKansspelcommissie
spreekt dat tegen,
maar ex-gokverslaafde
BennyBoydens voelt
zich tochbedrogen.

De reportage Gokverslaving heeft
zaterdag de talentenjacht van
ActuaTV gewonnen. Niet verwon-
derlijk, want TomVanAssche is op
een onthulling gestoten die
opschudding veroorzaakt. Volgens
Van Assche, intussen afgestudeerd
aandehogeschoolThomasMore, is
het EPIS-systeem offline, mogelijk
zelfs al twee jaar.EPIS is eenzwarte
lijst voor gokverslaafden. Staat je
naameropdanmagjenietmeerbin-
nenineencasinoenkunjegeenpro-
fielmeeraanmakenopeengoksite.
Omde theorie aan de praktijk te

toetsen, klopte Van Assche aan bij
BennyBoydens,diezichin2008vrij-
willigopdelijsthadlatenzetten.“In
hetcasinowaarBennyvroegervaak
ging pokeren, raakte hij niet meer
binnen”,zegtVanAssche. “Maarop
elke goksite kon hij probleemloos
een profiel aanmaken. Erwas geen
enkele uitzondering. Zelfs op Score
van deNationale Loterijmaakte hij
vlot een spelersrekeningaan.”

Illusie
VanAsscheenBoydenswarenstom-
verbaasd dat dat lukte. “Ikwasheel
hardgeschrokken”,zegtdevoorma-
ligegokker.“Ikbenintussenzoclean
alscleankanzijn,maarikvoeldeme
welbedrogen.”
In de reportage, eind juli te zien

op ActuaTV, beloofde toenmalig
minister van Justitie Annemie
Turtelboom (Open Vld) dat ze zich
zoulateninformerenoverhetman-
kement.“Zevieluitdelucht”,getuigt
Van Assche. “Het probleem is vol-
gens mij dat EPIS wel werkt, maar
dathetniet isaangesloten.Als jeeen
profiel aanmaakt bij een goksite,
moetjejerijksregisternummeringe-

venendatwordtvervolgensgecon-
troleerd,maardiestapgebeurtblijk-
baar niet. Toenwe dat aankaartten
bijdegoksites,wildenzeniet reage-
ren. Ik vermoeddat ze zichhetpro-
bleem niet aantrokken zolang er
geenhaannaarkraaide.”
Na de reportage kreeg Boydens

weleenmail vanScoredatzijnspe-
lersrekening afgeslotenwas. Inlog-
genopdeanderegoksites luktewel.

BijdeKansspelcommissietrektmen
dewenkbrauwenop. “Bewerendat
hetEPIS-systeemaltweejaaroffline
zou zijn, is uit de lucht gegrepen”,
zegt woordvoerder Marjolein De
Paepe. “Indecembervorig jaar isde
databank wel enkele dagen offline
geweest,maar sindsdienwerkt het
systeemperfect.Dezeweeknogheb
ik mails gekregen van mensen die
klagendatzeuitgeslotenzijnincasi-
no’s en sites. Er zijn manieren om
de controle te omzeilen, maar wie
zijn gegevens juist invoert en op de
zwarte lijst staat,wordt gestopt.”
Dat strooktnietmethet verhaal

van Boydens. “Ik heb alles gedaan
zoalshethoort eneenmaandgele-
den lukte inloggennogaltijd. Ikwil
gerustnogeensproberen.Het zou
kunnendathet toevalligwelwerkt
bijmij,maar dan ben ik zeker niet
de enige.”

Lauwedouche
voorALS-liga
BRUSSEL — De afgelopen drie
weken werd er 123.000 euro
gestort op de rekening van de
Belgische ALS-liga, de organi-
satie die geld inzamelt voor
onderzoek naar de zeldzame
spierziekte. Een smak geld,
maar een aalmoes in vergelij-
kingmetNederland. Daarwerd
liefst één miljoen euro opge-
haald.
De Ice Bucket Challenge-

hype heeft vooral voor naams-
bekendheid gezorgd. Een
maand geleden was de ziekte
relatief onbekend, nu weet
zowat iedereen wat ALS is.
Mensen dagen elkaar uit om
eenemmer ijsblokjesen ijskoud
water over hun hoofd te kiepe-
ren enhet filmpje op Facebook
te plaatsen. Doen ze het niet,
danmoetenze 100 euro storten
opde rekeningvandeALS-liga.
Die won altijd: ofwel was er
extranaamsbekendheid, ofwel
was er extra geld.
Nadriewekenenduizenden

emmersheeft de ligadevoorlo-
pige rekening gemaakt. Sinds
het begin van de hype werd er
123.000 euro op de rekening
gestort, vijftien keer zoveel als
vorig jaar in dezelfde periode.
“Natuurlijk zijn we tevreden”,
klinkt het bij de liga. “Maar als
we naar andere landen kijken,
Amerikamaar ook Nederland,
dan moeten we nederig zijn.
Belgen zijn duidelijk niet gebo-
ren om te geven.” Al denkt de
ALS-liga ook dat veel mensen
rechtstreeks aan de onderzoe-
kers van de universiteit in
Leuven gestort zullen hebben.
Wie alsnog wil doneren of

meer informatie zoekt over
ALS: www.alsliga.be. (HLN)

Opbrengst
Ice Bucket
Challenge

BELGIË

123.000
euro

NEDERLAND

1.000.000
euro

‘Wie zijn gegevens
juist invoert en op
de zwarte lijst staat,
wordt gestopt’
MARJOLEIN DE PAEPE
KANSSPELCOMMISSIE

lReportagemaker TomVanAssche: ‘Ookminister
Annemie Turtelboomviel uit de lucht.’ © BAS BOGAERTS


