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SCHOOLKRANT
Dat zal mij een zorg 
wezen?

Onze school, het Mean-
der College, staat erom 
bekend dat er podium is 
voor ieders talent. Ook 
tipt de school de zorg 
voor de leerling hoog 
aan, maar hoe goed is 
de zorg werkelijk? En is 
er voor ieder zorgpot-
je wel een deksel? Ik 
ben hierover in gesprek 
geweest met meneer 
Huurman (leerlingen 
coördinator), mevrouw 
Goedhart (zorg coör-
dinator) en mevrouw 
Baars (directrice a.i.) 
als doel jullie erover te 
informeren.

De school heeft een 
ondersteunprofiel, dit 
houdt in dat de school 
de basiszorg verleent 
aan de leerling. Hierbij 
moet je niet alleen den-
ken aan een pleister op 
een wond, maar ook aan 
een vertrouwensper-
soon, schoolcoach en 
een RT’er. Onze school 
verleent ook extra zorg 
door de leerlingen extra 
te begeleiden waarbij 
nodig en we hebben 2 
leerlingen coördinatoren.

De school doet er alles 
aan om de leerling te 
begeleiden waarbij dat 

nodig is. Leerlingen die 
dyslexie / dyscalculie 
hebben, krijgen extra tijd 
en kunnen werken op de 
computer op Oost 2. 
Voor kinderen met autis-
me zorgt de school, dat 
er zoveel mogelijk struc-
tuur is (magister, studie-
wijzers en het huiswerk 
op het bord). 
Voor huiswerkbege-
leiding of bijles heeft 
de school LYCEO, het 
naschoolse huiswerkin-
stituut, waar de leerling 
gebruik van kan maken.

Elk jaar een andere 
mentor, dat is voor veel 
leerlingen een punt van 
aandacht. Want ja, die 
lieve mentor waarmee 
je vorig jaar een goede 
vertrouwensband had 
opgebouwd, is niks ver-
geleken met je nieuwe 
mentor die je nog nooit 
hebt gezien. Je baalt 
en weet zeker dat jij je 
issues niet gaat vertellen 
aan hem/haar. 
Hier kom ik even om de 
hoek koekeloeren, want 
veel, waaronder ik zelf, 
weten eigenlijk niet hoe-
veel een mentor doet in 
het proces van de zorg 
op school. Als de mentor 
namelijk iets problema-
tisch signaleert, gaat er 
een signaalbrief naar de 
zorgcoördinator, die op 

haar beurt daarvan weer 
werk van gaat maken. 
Er wordt zeker gezorgd 
dat het personeel zorgt 
en er wordt ook geld 
gestoken in deze zorg.
Mijn vraag was dan ook: 
‘Zou er meer geld in de 
zorg gestoken moeten 
worden?’, volgens me-
neer Huurman was nooit 
iets perfect en mevrouw 
Goedhart zou graag nog 
een prikkelvrije ruimte 
willen en een lokaal 
waar leerlingen rustig 
huiswerk kunnen maken. 
Mevrouw Baars vertelde 
op mijn vraag: ‘We heb-
ben de zorg uitstekend 
op orde, maar er is altijd 
ruimte voor verbetering.’

Dat bracht vragen met 
zich mee, want wat 
voor verbetering zou er 
moeten komen? In het 
personeel misschien, 
want hoeveel docen-
ten hebben een EHBO 
of BHV diploma? En 
moeten wij leerlingen 
ook niet iets van EHBO 
lessen krijgen? Volgens 
mevrouw Baars zijn 
EHBO cursussen erg 
duur en niet persé nodig. 
Ik bracht daar tegen in 
dat: “Wat als een leerling 
onwel wordt in de klas? 
Dan moeten de leerlin-
gen toch wel weten wat 
ze moeten doen?’ “
“Nou”, antwoordde mw. 
Baars, ‘EHBO cursus-
sen zijn niet persé nodig 
voor iedereen.’

Er is altijd een BHV’er in 
de school. De meeste

personeelsleden die een 
EHBO/ BHV diploma 
hebben zijn namelijk 
vooral de gymdocenten 
en de conciërges. En  
de conciërges zijn altijd 
op school.

Maar dan blijft de vraag: 
moeten er niet meer 
docenten een EHBO- 
diploma halen? Nee, 
niet iedereen is er even 
geschikt voor, sommigen 
raken sneller in paniek, 
dan dat ze te hulp schie-
ten en dat werkt dus niet 
erg effectief.

De onderbouw leerlingen 
hebben een reanima-
tiecursus gevolgd afge-
lopen activiteitenweek, 
dus met de vraag “wat te 
doen als leerling zijnde 
tijdens een ongeval” 
is hierdoor verbeterd. 
Helaas moest iedereen 
uit de bovenbouw, in die 
week, door de zure ap-
pel heen bijten, want zij 
moesten voor de toets-
week blokken. 

De zorg die de school 
verleent neemt tijd, geld 
en geduld in beslag. 
Voor leerlingen die zorg 
nodig hebben, maar het 
niet breed hebben, heeft 
de school ook altijd nog 
een potje beschikbaar. 
Hoe het proces zorg 
verloopt of als je nog 
vragen hebt over de 
zorg van onze school, 
de deur bij de zorg- en 
leerlingen coördinator 
staat altijd open.

Inge Metselaar, Havo 42
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Voorwoord

Dit is de állereerste 
schoolkrant van het 
Meander College! 
Voor en door leerlingen, 
maar natuurlijk ook voor 
leraren, conciërges, 
roostermakers, noem 
maar op. 

Met zo’n 12 leerlingen, 
mevrouw van der Goot 
en mevrouw Wassink 
maken wij de 
schoolkrant van het 
Meander. 
Met 4 thema’s in het jaar 
ontwerpen we de krant 
met weetjes, uitspraken 
van leraren, stellingen, 
interviews en nog veel 
meer. Ook kun je hulp 
voor huiswerk vragen of 
voorstellen om te 
helpen.
 
Er komt een Instagram 
account @... volg ons 
voor meer leuke 
weetjes!

We zijn ook (binnenkort) 
online beschikbaar! 
Veel leesplezier! 

Onze redactie bevindt 
zich op Noord 2

Maud Bouma

SCHOOLKRANT

Een school zonder 
schoolkrant is natuurlijk 
belachelijk. Onze school 
heeft een directrice, 
afdelingsleiders en 
docenten. Je zou zeg-
gen dat het met de 
leiding wel goed zit. 
De school is het schip, 
het vliegtuig, de bus en 
allemaal rijden ze van A 
naar B. En wees ge-
rust, de leiding zit aan 
de knoppen. Wij gaan 
ergens naartoe!
Maar waarheen dan? 
Hoe dan? Waarom? Wie 
mogen mee? Dit zijn 
allemaal heel terechte 
vragen die de passagier, 
de reiziger, mag stellen. 
Hoe zit dat eigenlijk met 
de leerlingen op het 
Meander?
Leerlingen stellen 
vragen, dat doen ze al 
heel lang en dat doen 
ze meestal heel georga-
niseerd, in nette rijtjes: 
Waarom is een en een 
twee en niet vier? Hoe 
krijg je een tennisballetje 
uit een gat, zonder het 
aan te raken? 
Waarom is het ‘werden’ 
en niet ‘wordden’. Het 
zijn allemaal mooie 
vragen, keurige vragen, 
gericht op het schoolvak, 
de voortgang en 
uiteindelijk een diploma.
Toch valt er veel meer te 
vragen. Waarom
 hebben wij op school 
zorgteams; hoe regelt 
men de vieringen. 
Waarom hebben we 
geen keuze in de 
lessen die we volgen? 
Hoe beleeft een brug-
ger de Open Dag? Wat 
gebeurt er met muziek-
docenten? Wat voelt 
een A-6-leerling als hij 
betuttelt wordt?
Wat vinden we van het 

nieuwe lesrooster met al 
die pauzes? Waar 
dromen H-4-leerlin-
gen van? Wat doet die 
leerlingenraad eigenlijk? 
Waarom mag een 
leerling niet een aantal 
uren snipperen? 
De ene vraag roept de 
andere op. We zoeken 
de antwoorden en we 
zijn het soms helemaal 
niet met elkaar eens. 
Mooi zo! Maar we hou-
den elkaar op de hoogte 
en we weten van elkaar 
welke vragen er leven 
en natuurlijk ook wat we 
hier allemaal doen.
Het schip vaart wel en 
het is altijd goed om te 
weten dat een schip vak-
kundig wordt bestuurd. 
Maar de scheepslading 
is het belangrijkst, de 
passagiers.  Zij stellen 
vragen, zoeken 
antwoorden, zijn 
geïnteresseerd en 
kritisch. 
Lezen, die schoolkrant! 
Lach erom, verbaas 
je, maak je kwaad, blijf 
nieuwsgierig naar wat 
er allemaal in de ruimen 
van dat schip borrelt en 
bruist. 

Astrid van der Goot

1NR.



03

“Wat gebeurt hier 
joh?” 

Dat was één van de 
eerste gedachtes die 
door mij heen gingen 
toen ik als wuppie voor 
het eerst het Meander 
College binnenliep. 
Ik zat in het derde 
jaar van de Opleiding 
Docent Muziek aan het 
Artez Conservatorium 
in Zwolle. Wat ik al wist 
was dat Meander op 
het gebied van muziek 
grote stappen heeft 
gezet. Meander Vocaal, 
Meander Bigband, 
Meander JUNIOR 
Bigband, allemaal te 
gek en met nadruk op 
het ‘samen musiceren’. 
De stage ging prima 
en ik leerde de school 
steeds beter kennen. Ik 
maakte mijn eerste re-
petitie van het Meander 
Vocaal mee. ‘WAT?! 
Klassiek? Op een mid-
delbare school?’. Mijn 
overheersende gedach-
te: eerst zien (horen), 
dan geloven. Maar tot 
mijn grootste verba-
zing: ze konden het. Ze 
konden Psalm 42 van 
Mendelssohn zingen, 
ze konden Ave Verum 
Corpus van Mozart zin-
gen. Hoe kan dat?

De vraag die ik mezelf 
ook kan stellen is: waar 
komt mijn verbazing 
vandaan? Heeft ooit 
iemand gezegd dat ze 
dat niet kunnen? Nee, 
eigenlijk niet… In de 
‘muziekvisie’ van mijn 
middelbare school 
was klassieke muziek 
nauwelijks opgenomen, 
dus ik was het niet 
‘gewend’. Ik had dus 
veel affiniteit met lichte 
muziek (pop, rock, 
jazz). Tijdens mijn 

studie aan het conser-
vatorium leerde ik veel 
over klassieke muziek 
en de repertoirekeuze 
van het Meander Vocaal 
vond ik dus ook mega 
interessant. Vonden 
de leerlingen het wat? 
Mwoa, ze deden prima 
hun best, maar waren 
nog niet overdonderd. 
Maar toen kwam het 
eerste concert en toen is 
mijn gehele mening bij-
gesteld. Wat ik tijdens de 
kerstconcerten in 2016 
heb gezien, vergeet ik 
nooit weer en hier is mijn 
liefde voor het klassieke 
repertoire ook ontstaan.

Grote inspiratiebronnen 
tijdens mijn stagetijd 
waren Martien Hovestad 
(inmiddels met pensi-
oen) en Albert Dam, 
mijn huidige collega. Zij 
hebben mij laten inzien 
dat je er veel meer is 
dan ‘de belevingswereld 
van de jeugd’. Natuurlijk 
moet je op bepaalde 
vlakken daarbij aan-
sluiten, maar het is ook 
waardevol om dàt te 
doen, wat ze juist nog 
niet kennen.

Sinds januari 2019 ben 
ik ook muziekdocent op 
het Meander College 
en nu heb ik samen met 
Albert zelf de touwtjes 
in handen. Doen we het 
anders? Natuurlijk ver-
anderen er dingen, maar 
het meenemen naar een 
nieuwe wereld doen we 
nog steeds! Mijn affiniteit 
met lichte muziek neemt 
hierdoor niet af en we 
hebben wel een goede 
balans gevonden tus-
sen klassieke en lichte 
muziek voor het koor. In 

juni vindt voor de tweede 
keer Young Blue United 
plaats, een interscholair 
koorproject in samen-
werking met andere 
middelbare scholen uit 
de regio. Hierbij heeft de 
lichte muziek de over-
hand, maar zingen we 
ook klassieke werken.

Maar eerst ons concert 
op 13 februari. Het is 
inspirerend om te zien 
hoe jonge studenten van 
0 naar 100 gaan in nog 
geen half jaar tijd. De 
koorklank is ontzettend 
verbeterd en elke dins-
dagochtend verbaas ik 
me weer over wat onze 
studenten allemaal kun-
nen, dat is waanzinnig 
om te zien en te horen! 
En het moet nog komen, 
want straks zingen we 
in de Plantagekerk, met 
prachtige akoestiek, met 
een jeugdsymfonieor-
kest en met opperste 
concentratie, want het is 
reeds bijna uitverkocht. 
Een ontzettende aanra-
der, dus wees snel en 
bemachtig de laatste 
tickets! 
 
Jasper van der Deen



‘Code- geen stress’

Rachel Willering

Na de eerste toetsweek 
van dit jaar is door de 
afdelingsleider van 
atheneum, meneer 
Doornekamp, een ‘code 
oranje’ uitgeroepen. Snel 
werden de mentoren 
gemaild met de opdracht 
hun mentor-leerling een 
analyse te laten schrij-
ven en een plan van 
aanpak te maken voor 
de volgende periode. 
Ook werd naar elke 
A6-leerling een brief 
gestuurd betreffende 
bijles, zelfs naar de leer-
lingen die niet in aan-
merking kwamen voor 
de noodtoestand. En dit 
alles vóórdat de resulta-
ten van de herkansingen 
binnen waren en de 
vergadering van start 
was gegaan.  
In de klas werd er 
verontwaardigd 
gereageerd: ‘Waar-
om wordt élke leerling 
benaderd?’, ‘Waarom 
nu al, vóór de herkansin-
gen?’ en de opmerking 
vanuit de leerlingen dat 
de planning ook niet 
toereikend was. De 
leerlingen voelen zich 
aan het handje genomen 
door de schoolleiding. 
Het is weliswaar een 
feit dat een deel van de 
leerlingen niet zo best 
gescoord heeft, maar is 
de reactie van de school 
terecht?

Dat de toetsweek on-
gelukkig was gepland, 
durft hopelijk iedereen 
wel toe te geven. Vooraf-
gaand aan de toetsweek 
was eerst een uitstapje 
naar Oxford van een 

week en opeenvolgend 
was lekker een weekje 
rust ingepland, ook wel 
bekend als de herfst- 
vakantie. Maar van uit-
rusten kwam niet veel. 
De dinsdag na de 
vakantie zette de toets-
week in volle vaart in. 
Tijd om lekker uit te 
puffen van een toffe 
examenreis zat er voor 
A6 niet echt in. Er moest 
geleerd worden. 
Nu zijn er leerlingen die 
het niet onaardig vinden 
om voor de toetsweek 
vakantie te hebben. Zo 
hebben ze alle tijd om 
zich op de toetsstof te 
storten. Maar er zijn er 
bij die dit liever niet heb-
ben of zelfs verschrikke-
lijk vinden. Je bent week 
in, week uit al keihard 
aan het werk voor school 
en dan wordt de tijd die 
je hebt gekregen om 
uit te rusten je ook nog 
eens ontnomen door 
een toetsweek die staat 
te dringen. En je moet 
wel aan de slag, wil je 
goede resultaten beha-
len. De vraag is dan of 
de betreffende leerling 
dan ook wel daadwer-
kelijk aan de bak gaat. 
Het is dus lastig voor 
de roostermakers om 
een degelijke planning 
te maken die iedereens 
behoeften bevredigt. 
Naar een compromis 
kan je wel zoeken maar 
het blijft lastig omdat er 
altijd wel iemand is die 
voor zijn of haar gevoel 
benadeeld wordt. Maar 
als er dan een definitie-
ve keuze gemaakt wordt 
in het rooster, moet deze 
tenminste goed door-
dacht zijn. Wellicht voor-
taan geen reisjes meer 

combineren met vakan-
ties en toetsweken. 

Daarnaast lijkt de vakan-
tie tegenwoordig haast 
heilig. In de reguliere 
schoolweken wordt de 
leerling al doodgegooid 
met van alles: huiswerk, 
PO’s, SO’s, profielwerk-
stuk, loopbaanoriëntatie, 
literatuurlijsten. Daar-
naast smijt men ook met 
de reguliere lessen die 
gevolgd moeten worden. 
School is op zichzelf al 
een fulltimebaan, maar 
je wil natuurlijk hiernaast 
ook nog allemaal leuke 
dingen doen. Buiten-
schoolse activiteiten als 
muzieklessen, sport-
vereniging, bijbaantje, 
Bigband, theater en 
bijkletsen met vrienden 
zijn zaken die natuurlijk 
ook belangrijk zijn voor 
een jong mens. En je 
wil natuurlijk ook nog 
aan je acht uur slaap 
komen per nacht, wil je 
de volgende dag een 
beetje fatsoenlijk kun-
nen functioneren. We 
leven tegenwoordig 
in een prestatiemaat-
schappij en het wordt 
steeds lastiger om alles 
bij te houden. De druk 
is hoog. Op alle vlakken 
moet je goed scoren, 
ook sociaal. Uit het 
artikel ‘Onderzoek: Veel 
jongeren stressen over 
school of studie’ van Een 
Vandaag samen met jon-
gerenkrant 7Days (2014) 
blijkt dat zes op de tien 
ondervraagde jongeren 
(60%) wekelijks één of 
meerdere keren stress 
hebben over school- of 
studiezaken. In totaal 
deden 2.400 jongeren 
mee aan het onderzoek. 

Ook geeft 30% van de 
jongeren aan dat ze 
naast de schoolstress 
ook last hebben van 
stress die sociale zaken 
betreft. Soms voelt het 
alsof je in een driedub-
bele spagaat zit tussen 
goede resultaten halen 
en behouden, je sociale 
leven up-to-date houden 
en nog even afstand 
nemen van alle drukte 
omwille van je mentale 
gezondheid. 

In de schoolvergade-
ringen wordt er door 
afdelingsleiders en 
docenten gesproken 
over de autonome 
leerling. De leerling 
moet leren zelfstandig te 
worden, voor een suc-
cesvolle vervolgstudie 
is dit namelijk ook heel 
belangrijk. Autonome 
leerlingen moeten ook 
zelfstandig inrichten hoe 
ze leren, hoe ze hun tijd 
besteden en zorgen dat 
ze hun eigen zaakjes op 
orde hebben. Maar wat 
doe je als schoolleiding 
als dit blijkbaar niet goed 
blijkt te gaan? Volgens 
meneer Doornekamp 
was het aanduiden van 
‘code oranje’ niet be-
doeld als een terecht-
wijzing van de leerlingen 
maar meer een signaal, 
een ‘wake-up call’. Het is 
namelijk wel voor te stel-
len dat je je als teamlei-
der zorgen gaat maken 
over de stand van zaken 
wanneer ongeveer 35% 
van je leerlingen al op 
niet-overgaan staat na 
de toetsweek. Van de 58 
leerlingen zouden dus 
20 niet geslaagd zijn op 
dit moment. In vergelij-
king met eerdere exa-
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menjaren is dit namelijk 
wel een terugval, hier 
ging het maar om een 
stuk of drie leerlingen uit 
een groep van circa 50 
leerlingen. ‘Ik geef ech-
ter niet zo om procen-
ten’, geeft de teamleider 
aan. ‘Het is niet zo’n 
ramp om een jaar wat 
minder te scoren.’

Wellicht was het uitroe-
pen van een noodtoe-
stand niet de meest han-
dige manier van aanpak. 
Het overgrote deel van 
de A6 leerlingen staat er 
nog altijd goed voor. Wat 
wel duidelijk moet zijn 
is dat er misschien nog 
wel even aan getrok-
ken moet worden. Als 
de schoolleiding onze 
terugval langs zich heen 
had laten gaan, was er 
waarschijnlijk helemaal 
geen aandacht aan be-
steed. Het heeft in ieder 
geval voor een stukje 
bewustwording gezorgd 
hier en daar. Het is 
nu afwachten hoeveel 
leerlingen het hoofd 
nog boven water gaan 
houden. Voor nu rest 
het mij alleen nog maar 
te zeggen: geen stress, 
relax. De toestand van 
code oranje ligt veel 
genuanceerder dan het 
lijkt en we hebben nog 
een periode te gaan. 
Uiteindelijk zal het alle-
maal wel meevallen, en 
even eerlijk: van stress 
krijg je toch alleen maar 
pukkels?

Bruggers

Tijdens het open dag, vond ik het best spannend. Een hele grote school, veel 
leerlingen. Nou ja de dag was heel leuk, gewoon nieuwe vrienden. Je went er 
wel aan, eerlijk gezegd. Een hele drukke school maar ik merkte ook gelijk dat 
het een hele leuke school is. Het is een openbaar christelijk school, en ieder-
een is welkom. 
Ik wou naar meander college gaan, omdat ik merkte dat het een hele leuke 
school is. 
 
 Nou ik had zeker verwacht dat er veel meer leerlingen zou zijn, meerdere 
docenten en een grote school. Veder was het wennen aan de lokalen. Docen-
ten zijn respectvol. En ik heb veel meer vrienden, op deze school ook andere 
klassen. Het is een school met sfeer, je kan je thuis voelen. Zeker blij dat ik 
voor deze school heb gekozen!  

Dilay
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1.wat dacht je toen je op de open dag langskwam?

Leuk ,de aula en de indeling hier is overzichtelijk en ook heel gezellig want 
alles wat je ziet is kleurrijk leuk en gezellig en je voelt je er meteen thuis en dat 
is heel fijn als je in de eerste klas zit want dan ken je niet heel veel mensen 
maar je word er wel met open armen ontvangen .

2.wat vond je van het eerste halfjaar op het Meander?

Heel gezellig iedereen beter leren kennen want de eerste week ken je elkaar 
niet zo goed.Ik heb ook veel vrienden gemaakt en ook met hun veel leuke din-
gen beleefd en helaas ook minder dingen maar dat hoort er bij.Er zijn ook veel 
dingen door het meander georganiseerd zoals sinterklaasfeest,wat heel leuk 
was er werd gelachen en gedanst wat super leuk was. 

Daba 
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 Welke ervaring deed   
 je op tijdens de open  
 dag? 
 

Ik voelde me gelijk thuis en 
ik vond de lokalen fijn  
Niet te groot en niet te klein 
de docenten  
Waren erg aardig en voel-
de me daar fijn bij 
En dat de fietsenstalling 
groot genoeg is voor alle 
fietsen 
 
Wat viel je op? 
Dat de lokalen fijn waren 
aangegeven en op een 
fijne volgorde 
Dat de school niet te groot 
is en er veel verschillende 
lessen zijn  
En de kluisjes een ruime 
ruimte is 
 
Wat was het meest opval-
lend? 
Dat de school niet te groot 
is  En de lokalen fijn zijn 
aangegeven  
En de docenten erg aardig 
zijn 
 
Waarom ben je naar het 
meander gegaan? 
Ik voelde me gelijk fijn toen 
ik binnen kwam 
De docenten waren erg 
aardig. En de lokalen 
waren heel fijn ingericht en 
dat vind ik fijn  
En het was niet te groot 
 
Was het 1e halfjaar 
zoals je had verwacht? 
Ik dacht dat de lessen saai-
er zouden zijn 
En de docenten iets 
strenger Maar ik vind het 
1e halfjaar fijner dan dat ik 
had gedacht! 
 
Wat viel mee en wat viel 
tegen 
Viel mee: 
De lessen  
De docenten  
De pauzes  
Het huiswerk  
 
Wat viel tegen: 
De zware schooltas!!!

Marit

Welke ervaring 
deed je op tijdens 
de open dag?  
Ik dacht een hele leuke 
gezellige school en ik 
dacht ook meteen ieder-
een is hier heel aardig  
Wat beleefde je?  
Ik beleefde heel veel 
leuke activiteiten met de 
nieuwe klas en dat was 
echt heel leuk 
Wat viel je op?  
Het viel mij meteen op 
dat het een hele leuke 
school is en ook heel 
gezellig en dat blijkt ook 
te zijn  
Wat was het meest op-
vallend?  
Dat er heel en ook echt 
heel veel lokalen zijn  
Waarom ben je naar het 
meander gegaan? 
Ik ben naar het meander 
gegaan omdat ik hou 

van een leuke gezellige 
school en dat ze veel or-
ganiseren en dat is hier 
dus dit was de perfecte 
school voor mij  
 
Was  het 1e half jaar 
zoals je had verwacht?  
 Ja zeker ik dacht 
leuke,gezellige school 
en ja inderdaad dus ja  
Wat viel mee en wat viel 
tegen?  
Tegen = zware tassen  
Viel mee= de lessen 
ik had ze veel saaier 
verwacht.  

Esmee

TIJDENS DE OPEN 
DAG VIEL HET ME OP 
DAT HET EEN SCHOOL 
IS MET EEN VROLIJKE 
SFEER EN DAT HET 
VERGELEKEN MET AN-
DERE SCHOLEN BEST 
EEN KLEINE SCHOOL 
IS.  
 
HET 1E HALFJAAR OP 
DEZE SCHOOL WAS 
HEEL LEUK EN IK HAD 
NIET VERWACHT  DAT 
IK DE WEG NAAR DE 
LOKALEN ZO SNEL 
UIT MIJN HOOFD ZOU 
WETEN. 
IK HEB VEEL VRIEN-
DINNEN IN MIJN KLAS 
MAAR ONZE KLAS 
IS WEL EEN BEETJE 
DRUK. 
 
 IK VIND HET SUPER 
LEUK OP HET MEAN-
DER!!  

Linde

Ik beleefde allemaal 
leuke activiteiten op het 
meander het was echt 
GEWELDIG!!!. Dat het 
meander een school is 
die mee leeft met trans-
genders, homo’s en 
lesbies. De leerlingen 
waren heel blij en ik zag 
dat ze het ook het meen-
de en dat ze een goede 
keuze hadden gemaakt. 
Ik ben naar het meander 
gegaan omdat ik me er 
helemaal thuis voel en ik 
vond de zweer heel erg 
vrolijk.

Ja en nee want ik had 
verwacht dat ik een rus-
tigere klas Zou hebben 
dan op de basisschool 
maar dat was jammer 
genoeg niet zo maar ja 
de rest was echt 
GEWELDIG, ik voel me 
niet meer buiten 
gesloten en ik heb nu 
ook meer vrienden. Ik 
was eigenlijk best blij 
dat ik al meteen vrien-
den kreeg maar jammer 
genoeg was het meer 
huiswerk en een nog 
drukkende klas dan op 
de basisschool. 

Alicia

Toen ik bij de open dag 
ging vond ik het eerst heel 
erg spannend om alles 
zonder iemand te doen 
maar toen gingen we een 
spel doen dat vond ik wel 
leuk want het was een dra-
ma spel. Je moest iets uit 
beelden en je teamgenoten 
moesten raden wat je uit 
beelden 
Het viel me op dat ieder-
een aardig en lief was en 
je hielp.
Ik ben naar het mean-
der gegaan omdat ik me 
meteen thuis voelde en 
omdat alles goed uit werd 
gelegd. En omdat ik het fijn 
vond dat ze met noord oost 
zuid west werken zodat je 
weet waar je heen moet. 
Het eerste half jaar vond ik 
heel leuk ik heb vriendin-
nen gemaakt ik heb goede 
cijfers gehaald ik heb veel 
nieuwe dingen geleerd. 

Sterre
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Beeldrubriek

Kun jij een grap, 
mening of 
maatschappelijk thema in 
beeld vangen, deel het met 
de schoolkrant! En 
misschien is jouw beeld 
onderdeel van de volgende 
editie.

Mail naar: 
kwassink@meandercollege.nl
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JAM (Japanese 
Art Miles) uitwis-
selingsproject met 
Tokyo door Podium 
Beeldend

Beste lezer,
In mei 2018 is het 
Meander College via 
JAM in contact gekomen 
met de Nishi Kosuge 
Elementary School in 
Tokyo. Het Jam heeft 
als doel dat leerlingen 
uit verschillende landen 
van elkaar leren over 
een gemeenschappe-
lijk gekozen thema. Of, 
zoals JAM het op zijn 
facebook pagina zegt :
“To raise creative child-
ren with independent 
responsibility for their 
thoughts and behaviors 
and global views open 
to the world, through 
working on global 
issues, mural painting 
and exhibiting in the 
world”. 
Het Meander had het 
thema “water” gekozen 
en zo werden wij gelinkt 
aan de school in Tokyo 
die hetzelfde thema had 
gekozen. Het eind-
product zal een grote 
muurschildering worden, 
waarbij de linkerhelft 
door Japan is geschil-
derd en de rechterhelft 
door de klas Podium 
Beeldend. Maandag 6 
januari is het pakket met 

de muurschildering gear-
riveerd op het Meander 
en vrijdag werd het 
geopend tijdens de les 
van Podium Beeldend. 
15 februari moet het 
weer teruggestuurd 
worden en dan zal het 
tentoongesteld worden 
bij de Olympische Spe-
len die zoals jullie weten 
dit jaar plaats vinden in 
Tokyo. Japan koos uit 
elk land dat meedoet 
één school om mee uit 
te wisselen, hetgeen 
betekent dat dit project 
uniek is voor Nederland. 
Wat is er zoals gedaan 
om van elkaar te leren 
over “water”?
Eerst hebben de 
leerlingen van de Nishi 
Kosuge School, zeg 
maar groep acht, en 
onze leerlingen van toen 
nog brugklas Podium 
Beeldend zich aan 
elkaar voorgesteld d.m.v. 
filmpjes, tekeningen en 
foto’s. Dit gebeurde op 
een internet forum van 
JAM waar alleen de 
beide scholen toegang 
tot hebben. Zelf had ik 
overleg met dhr.Shinji 
Kanechika, de directeur 
van de Nishi Kosuge 
School. De filmpjes 
waren vrolijk en gaven 
een indruk van wat de 
leerlingen in basic En-
gels aan elkaar konden 
vertellen. Gebaren, attri-
buten en de achtergrond 

van de filmpjes (meestal 
de school) vulden aan 
wat in het Engels niet 
gezegd kon worden. 
Daarna hebben de 
leerlingen elkaars stad 
voorgesteld d.m.v. 
tekeningen, presentaties 
en filmpjes. Ook heeft de 
Japanse school werk-
stukken gestuurd over 
Nederlandse tradities 
zoals Sinterklaas, Ne-
derlands eten en het 
Koningshuis. Heel 
bijzonder om naast een 
foto van onze koning of 
een tekening van Sinter-
klaas een heel verhaal 
in het handgeschreven 
Japans voorbij te zien 
komen. 
Vervolgens is er een 
discussie geweest in 
beide landen over het 
thema “water” waarbij 
Japan meer het accent 
legde op de kwaliteiten 
en de positieve kanten 
van water, terwijl de Ne-
derlandse klas zich meer 
richtte op de kwalijke 
invloed van de mens op 
water. De tentoonstelling 
bij de ingang van school 
toont deze gedach-
te omgezet in mooie 
schilderijen. Zij hangen 
er sinds december 2018 
en elk schilderij is door 
een groep leerlingen 
gemaakt. Heel knap! Op 
het internet forum rea-
geerden de leerlingen op 
elkaars tekeningen en 

schilderijen. 
Na overleg over hoe de 
grote lijnen van Japan’s 
helft zouden worden, 
zijn plannen gemaakt 
over hoe het Meander 
zijn helft gaat invullen. 
Uiteindelijk is vorige 
week de muurschildering 
aangekomen en kan 
Podium Beeldend onder 
de bezielende leiding 
van Kyra en Suzanne 
aan de slag om het 
schilderij volledig te 
maken. Het JAM project 
is een andere vorm van 
uitwisseling, waarbij de 
leerlingen niet op reis 
gaan maar hun gedach-
ten wel. Binnenkort zal 
de muurschildering in 
school te zien zijn, 
voordat hij weer terug-
gestuurd gaat worden 
naar het land van de 
rijzende zon. 
Bertus Bakker

Zie ook:
https://iearn.org/uploads/me-
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En dan te bedenken dat 
we met onze *%$#”! 
bovenop een prima 
bibliotheek zitten.
Bij navraag blijkt dat we 
met nog heel veel 
anderen geen idee 
hebben waarmee en 
met wie we te maken 
hebben. Lezen dus, het 
stukje van Andro.
Abnormaal, een hele bi-
bliotheek, helemaal voor 
ons (en natuurlijk ook 
een paar wijkbewoners)!

Beste lezers, 
Velen van jullie hebben 
de tussendeur van het 
Meander naar 
Stadkamer Aalanden 
reeds gevonden, maar 
voor anderen is het nog 
onbekend terrein. Om 
jullie een indruk te geven 
wat we allemaal te bie-
den hebben schrijf ik dit 
stuk.
In Stadkamer Aalanden 
(de bibliotheek) hebben 
we naast de 
Nederlandstalige collec-
tie, ook Duitse, Engelse,  
Franse en 

Bibliotheek
informatieve boeken. 
Naast de boeken heb-
ben we ook nog 89 
verschillende tijdschrif-
ten. Deze zijn te leen. 
Om 10:00 uur gaat de 
tussendeur open en 
kun je terecht in de 
bibliotheek. Heb je een 
tussenuur of wil je even 
rustig je huiswerk ma-
ken? We hebben een 
grote leestafel waaraan 
je kunt werken.
In Stadkamer Aalanden 
ben je te gast, we ver-
wachten dan ook dat je 
rustig binnenkomt en de 
stoelen aanschuift als je 
weer weggaat. 
Op de pc’s hebben we 
een office programma, 
waarmee  je  verslagen 
kunt (af)maken. Via 
de download-pc kun je 
bestanden op je USB-
stick plaatsen. Mocht je 
iets willen scannen, dan 
kan dat ook bij  ons in 
Stadkamer Aalanden.  
Zoek je recensies en of 
uittreksels? Kijk eens in 
onze naslagwerken op 
de pc’s. Je vindt hier de 

uittrekselbank, Literom, 
Lezen voor de lijst en 
nog tal van andere na-
slagwerken. Printen kan 
tegen een kleine ver-
goeding. Als je op het 
Meander zit, krijg je een 
gratis schoolpasje. Wist 
je dat er nog 167 niet 
opgehaalde  passen 
zijn? Neem je ID mee 
en haal je pasje op.
Zie ik jullie gauw?

Groet, 
Andro Krishnadath
Medewerker formulebi-
bliotheek senior

Ongewoon gewoon; docent als superheld   gemaakt door Daan Schurink



Niet normaal, is die 
er nog?

Ooit in een heel ver 
verleden was er ook 
een schoolkrant op het 
Meander. Via de krant 
konden leerlingen kennis 
maken met de 
karaktereigenschappen 
en andere kenmerken 
van hun docenten.
Nu wil het geval dat er 
aardig wat oudere do-
centen rondlopen die in 
hun jongere jaren net zo 
vrolijk rondhuppelden als 
nu het geval is. Zouden 
ze veranderd zijn? Lees 
het onderstaande inter-
view. Voor alle duidelijk-
heid: het gaat om een 
interview van dertig jaar 
geleden.
Lees het onderstaande 
interview en stel vast om 
wie het gaat. Schrijf de 
naam van deze docent 
op en doe het in de doos 
met het opschrift 
‘Herinnert u zich deze 
nog?’ op Noord 2. 
Uiteraard is de naam 
van de docent in het 
artikeltje vervangen door 
???

Is  ????? Tweety,
Ons slachtoffer voor het 
interview van deze keer 
was ???. Aangezien hij 
een beetje zenuwachtig 
was, stelden we eerst 
wat vragen over zijn 
‘tweety-horn’ . Dat is een 
soort knijpding dat 
‘tweety’ zegt en dat hij 
sinds kort heeft.
Hoe komt u aan de 
‘tweety-horn’?
‘ Met sinterklaas heb ik 
hem gekregen van mijn 
familie, met de bedoe-
ling hem te gebruiken 
als fietsbel. Maar ik was 
zo bang dat hij gestólen 
zou worden dat ik hem 
aan mijn stoel heb 

gehangen. Daar zit ik 
zelf de hele dag op, dus 
kan ik hem goed in de 
gaten houden.’
Waar gebruikt u hem 
voor?
‘ Met dezelfde doel 
eigenlijk als een fietsbel. 
Om even de aandacht te 
trekken.’ 
Waarom bent u een 
poos geleden naar 
XXXX gegaan?
‘ Het was een uitwisse-
lingsprogramma van de 
Universiteit in XXXX, 
waar ik toen studeerde, 
met de Universiteit in 
XXXX. Dus het werd 
betaald (héél belangrijk) 
en het leek me gewoon 
leuk.’
Wat heeft u er gedaan?
‘ Ik heb er een jaar ge-
woond en in dat jaar heb 
ik veel gesport en leuke 
dingen gedaan. Ik heb 
niet zoveel gestudeerd.’ 
Wat was uw leukste 
ervaring in Engeland?
‘ Ehm, o, ja, er was 
een keer een veldloop 
georganiseerd door een 
atletiekclubje. En die an-
dere veldlopers gingen 
zoveel harder dan ik, 
dat ik binnen de kortste 
keren achteraan liep.
Toen ben ik verdwaald, 
omdat ik niet wist wel-
ke kant ik op moest en 
uiteindelijk stond ik dus 
midden in de boerenklei. 
Ik heb toen aan een 
paar boeren de weg 
moeten vragen. Daarna 
ben ik hard over de snel-
weg teruggehold. Dat 
was eigenlijk de leukste 
ervaring.’

Nou weer even wat 
anders, wat doet u op de 
zaterdagochtend?
‘ Ik sta meestal vrij vroeg 
op. Dan ga ik eerst de 
krant lezen met een 

kopje thee. En daarna 
ga ik vaak aan mijn huis 
prutsen.’
Waar kunt u heel erg om 
lachen?
‘ Op tv om John Cleese 
van ‘Hotel op Stelten’. 
Wat ik ook leuk vind is 
een van mijn katten. 
Omdat het zo’n rotzak 
is.’
En waar heeft u een 
hekel aan?
‘ Te laat komen, zelf ben 
ik altijd te vroeg, kauw-
gom kauwen in de les en 
proefwerken nakijken.’
En ook als ik iets sta uit 
te leggen en men expres 
niet oplet en de boel 
maar zit te verzieken. 
Maar gelukkig komt dit 
niet zo vaak voor.’
Welke kleren zitten u het 
lekkerst?
‘Het zijn altijd dezelfde 
truien, broeken en ves-
ten. Als het maar niet te 
strak zit.’
U heeft het in de les ook 
altijd vaak over ‘rooie 
Ferrari’s en ‘Vanessa’. 
Heeft u daar iets mee?
‘ Nou, niet met Vanes-
sa, maar wel met rooie 
Ferrari’s. Echt zo’n blitse 
Magnum-auto, heel mooi 
om te zien.
Ik heb zelf dan ook een 
Ferrari-rooie Fiat.’
Doet u wel eens wat in 
de huishouding?
‘ Ja, dat moet wel, mijn 
vrouw werkt ook.’ 
Wat doet u dan?
‘ Ik stofzuig vaak, 
schoonmaken, de 
afwas, eten koken, de 
kattenbak verschonen, 
de vuilnis buiten zetten, 
hout hakken voor de 
open haard…(de rest 
besparen we jullie want 
hij ging nog wel een half 
uur door).
Het is vandaag vrijdag 
de 13e, gelooft u in 
bijgeloof?

‘Nee, daar geloof ik niet 
in. Ik hoor dan wel eens 
mensen zeggen van: 
Het is vrijdag de 13e, en 
dan denk ik ’Verrek!’
Wat vindt u zo speciaal 
aan bananenyoghurt?
Ik vind gewone yoghurt 
een beetje flauwekul, 
qua smaak. Maar bana-
nenyoghurt, daar ben ik 
dol op. Net zoals tropi-
sche vruchten
Dan nog een laatste 
vraag. Als u leerlingen 
moest vergelijken met 
een dier, welk dier dan?
‘ De piranja, denk ik. 
Een piranja is geen 
probleem, die geef je 
een knal op zijn kop en 
weg is ie. Maar als ze 
met honderden komen 
aanzetten, dan val je 
binnen de kortste keren 
als een kaalgeplukt 
skeletje naar beneden.’
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Dromen van H4
Arts worden mensen helpen en beter maken. Mensen helpen, blij maken

Verre reizen maken; veel in het buitenland zijn; een wereldreis maken; zo veel mogelijk landen bezoeken 
en zo meer van de wereld zien. Na school een reis door Australië

Kinderen krijgen

Veel mensen om mij heen; veel leuke mensen om mij heen.

Leuk werk waar ik echt plezier in heb; iets doen wat later wat me energie geeft en me gelukkig maakt.

Genieten van het leven en zo…
Een havo-diploma halen, een leuke hbo-studie volgen en met een leuk persoon een fijn leven 
opbouwen.

Een lang en gelukkig leven

Ik zou graag gelukkig willen zijn en leuke dingen doen met mijn dierbare. Ook wil ik graag een 
baan waar ik elke dag met plezier heen ga. Ook wil ik een aantal landen hebben gezien om meer 
van de wereld te begrijpen.

Ik zou graag gelukkig willen zijn en leuke dingen doen met mijn dierbare. Ook wil ik graag een baan 
waar ik elke dag met plezier heen ga. Ook wil ik een aantal landen hebben gezien om meer van de 
wereld te begrijpen.

Dat alles weer wordt zoals het was.

Sneeuw op mijn verjaardag 

Ik wil niet echt iets worden, het liefst gewoon de loterij winnen en dan goed zorgen voor familie en vrien-
den, cadeautjes en mooie dingen kopen en doen.

Acteur, wonen in Amerika
Auto: model matzwarte Range Rover €152.000,00 en gelukkig getrouwd

Mijn droom
Dat ik met acteren, regisseren, en/of theater maken mijn brood kan verdienen en hopelijk in Carré sta en 
(ik wil ook) gezondheid.

Veel geld verdienen, een huis aan zee, vrouw kinderen. Audi RS7 Nardo Grey abt voor de garage.

Hotelschool, veel werken, veel reizen.

Mijn droom is om later nog te kunnen 
dromen.
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De nieuwe ‘Gold 
Rush’: Ethiek van 
de space-mining 
industrie

If we don’t change di-
rection soon, we’ll end 
up where we’re going. 
-Irwin Corey

Het is een 
verontrustende
 gedachte dat wellicht 
ooit de mensheid her-
haaldelijk als toeristen 
naar de maan zullen 
reizen, of dat ruimte-
ondernemingen de oer-
oude korsten van 
asteroïden en de maan 
zullen openbreken en 
uitgraven. Met de 
asteroïden die heden-
daags astronomisch 
hoge waarde hebben, 
van tussen de 195 
biljoen en de 10.000 
quadriljoen, is het niet 
verwonderlijk dat onder-
nemers en ruimte-en-
thousiastelingen zoals 
Elon Musk (SpaceX) 
steeds meer hun aan-
dacht vestigen op het 
opzetten en uitbouwen 
van een goed functio-
nerende space-mining 
industrie. Het minen 
van asteroïden en het 
ontginnen van stoffen  
brengt echter veel legale 
en ethische dilemma’s 
met zich mee, waarbij 
onder andere 
voornamelijk de ruimte-
vaart-wetgeving nog in 
een vroeg stadia bevind. 
Zolang er geen sprake 
is van een noemens-
waardige infrastructuur 
en gedetailleerde wetge-
ving, met 
reguleringen die zijn 
aangepast aan de 
gevaren die de 
space-mining industrie 
met zich meebrengt, zal 

het uiterst onbedacht-
zaam en onverantwoor-
delijk zijn om aan dit 
nieuwe avontuur van de 
mensheid te beginnen. 

Er zijn drie typen 
asteroïden die aantrek-
kelijk blijken te zijn voor 
investeerders: het 
C-type, het S-type en 
het M-type; het C-type 
bestaat uit de zoge-
naamde chondrieten, 
asteroiden met grote 
water- en ijsvoorraden 
en koolstofdioxide, kool-
monoxide, 
ammoniak, methaan en 
andere “vluchtige” stof-
fen, die kunnen worden 
gebruikt als brandstof, 
levensmiddel of 
productiemiddel in de 
ruimte. Momenteel 
neemt de brandstof van 
een raket 90% van het 
gewicht in; indien een 
gedeelte van de brand-
stof in de ruimte wordt 
gemaakt, zouden de 
kosten voor ruimte-
missies gigantisch afne-
men.  Het M- en S-ty-
pe worden ook wel de 
achondrieten genoemd, 
asteroïden met grote 
voorraden kostbare 
mineralen en metalen, 
zoals platinum, rutheni-
um, rhodium, palladium, 
osmium en iridium, die 
slechts in kleine hoe-
veelheden op Aarde 
beschikbaar zijn. Deze 
kostbare metalen zullen 
op aarde meer naar de 
aardkern 
graviteren, waardoor ze 
veel dieper in de Aarde 
zullen zitten en moeilij-
ker op te ontginnen zijn. 
In het vroege 
ontwikkelingsstadium 
van het universum en 
het Melkwegstelsel daar-
entegen, werden sommi-
ge planeten tot kleinere 

stukken 
verbrijzeld tijdens 
botsingen en werden de 
achondriete asteroïden 
gevormd, waarvan de 
metalen zich dichterbij 
de korsten bevinden. 
Deze kostbare metalen 
zouden kunnen worden 
gebruikt voor 
productie van grote 
hardware producten in 
de ruimte of voor 
grootschalig verkoop op 
de Aarde, waar de prijs 
voor dergelijke metalen 
relatief hoog uitvalt. Er is 
dus ongekend veel geld 
te verdienen in deze 
industrie. 
 
Net zoals ieder andere 
activiteit in de ruimte, 
brengt space-mining 
talloze ethische 
dilemma’s met zich mee. 
Niet enkel op het gebied 
van ruimtewetgeving en 
het 
resulterende ruimteafval, 
maar ook dezelfde 
‘Manifest Destiny’-
gedachte die ooit de 
Verenigde Staten 
fervent in de greep heeft 
gehouden en doordat 
het erop lijkt dat er in de 
21ste eeuw een ‘Gold 
Rush’ in de ruimte zal 
plaatsvinden. Sommi-
ge enthousiastelingen 
beschouwingen het als 
hun levenstaak om de 
ruimte te koloniseren, 
al helemaal als het de 
mensheid op aarde 
vooruit zou helpen en 
de gevaren van klimaat-
verandering hierdoor op 
aarde zouden wijken, 
doordat de mijnbouw op 
aarde zou verminderen. 
 
Een fundamentele vraag 
die blijft terugkeren, aan-
gaande beide de 
mijnbouw op aarde en 
in de ruimte, betreft de 

vraag of de mensheid de 
aarde en het universum 
enkel beschouwd als 
hulpbron en hoe de in-
dividu zichzelf verhoudt 
tegenover de natuur en 
de ruimte. 
Vanuit dit punt kunnen 
er vier verschillende 
milieu-ethische posities 
worden ingenomen, met 
het antropocentrisme dat 
vooral de 
toekomstige 
kolonisering van de 
ruimte en de mijnbouw 
in de ruimte zal kunnen 
rechtvaardigen. Het 
antropocentrisme gaat 
ervan uit dat enkel de 
mensheid intrinsieke 
waarde en morele status 
heeft en de rest van de 
natuurlijke wereld enkel 
instrumentele 
waarde, in tegenstelling 
tot eco-centrisch holisme 
waar ook 
non-individuen, zoals de 
aarde als systeem met 
zijn natuurlijke proces-
sen en 
verschillende soorten 
intrinsieke waarde en 
morele status hebben. 
Het sentio-centrisme is 
enigszins gematigder en 
gaat ervan uit dat enkel 
de bewuste wezens 
intrinsieke waarde 
hebben en de rest van 
de wereld slechts van 
instrumentele waarde 
is, waarbij de ‘wezens’ 
behoeftes kunnen 
hebben die het gebruik 
en verbruik van de hulp-
bronnen verantwoorden. 
Als allerlaatst is er de 
‘deep ecology’, waarin 
het zorgen voor de na-
tuur centraal, maar wat 
tevens ook de vooruit-
gang op het gebied van 
mijnbouw in de ruimte 
langdurig zou kunnen 
verhinderen. 
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Zodra er wordt
 beargumenteerd dat de 
wereld en het univer-
sum enkel instrumentele 
waarde heeft volgens 
het antropocentrisme, 
wordt er een zeer nega-
tief beeld van de mens-
heid geschetst, wat vele 
mensen ook niet onder-
steunen. Er wordt vaak 
dus gekozen voor een 
gematigdere koers. Dit 
zal dan ook voornamelijk 
de toon bepalen in het 
debat of de mensheid al 
dan niet het recht heeft 
om de natuur te exploite-
ren en uit te putten. 
Welke wetgeving 
beschermd niet enkel 
de mensheid, maar ook 
de ruimte zelf? Welke 
gevolgen zal intensieve 
mijnbouw in de ruimte, 
dat in het begin nog zal 
worden gecoördineerd 
vanaf de aarde, hebben 
op klimaatverandering 
en de vervuiling van de 
aarde? Voorbeelden van 
pogingen voor het regu-
leren van het zonnestel-
sel met wetgeving zijn 
bijvoorbeeld de Outer 
Space Treaty, waarin 
er onder de strengste 
voorwaarden toch word 
toegezegd dat mijnbouw 
op asteroïden legaal 
is en het Moon Agree-
ment, die stelt dat het 
ten strengste verboden 
is metalen en dergelijke 
uit de bodem te halen, 
maar door te weinig 
aanhang niet als valide 
wordt beschouwd. Dan 
moet natuurlijk ook nog 
het ruimte-afval 
probleem worden 
behandeld, wat bij 
intensieve ruimte 
mijnbouw steeds verder 
zal verergeren. Tot op 
heden is er nog geen 
concluderend onder-
zoek uitgevoerd over de 

gevolgen die de ruimte 
mijnbouw zou kunnen 
hebben op de vervuiling 
van beide de ruimte en 
de aarde. Het is daarom 
niet verantwoordelijk om 
al in een dergelijk vroeg 
stadia deze nieuwe in-
dustrie op te zetten. 

De volgende ethische 
kwestie betreft de 
uitputting van hulpbron-
nen die aanwezig zijn, 
die eventueel niet meer 
aanwezig zullen zijn 
voor toekomstige gene-
raties; alle 
asteroïden die zouden 
kunnen worden bereikt 
zijn dan al bezet en 
intensief uitgeput. De 
vraag is dan ook 
hoeveel van het 
Melkwegstelsel zou 
moeten worden 
behouden, het liefst 
georganiseerd via een 
centraal ruimte-orgaan 
die deze wetgeving 
opstelt en tracht na te le-
ven. Een limiet zal zeker 
nodig zijn, 
vanwege de problemen 
die vaak gepaard gaan 
met exponentiele groei. 
Klimaatverandering en 
de bevolkingsgroei zijn 
hier twee bekende 
voorbeelden van, waarbij 
het telkens weer wordt 
bewezen dat de mens-
heid over het algemeen 
slecht er in is om in te 
schatten hoe snel groei 
zal plaatsvinden. Op dit 
moment zijn er rond de 
10.000 asteroïden die 
vanwege hun ligging in 
het zonnestelsel kunnen 
worden gebruikt voor 
mijnbouw. 
 
Een uiterst 
onwenselijke situatie 
zal zich voordoen zodra 
er een monopolypositie 
ontstaat van bepaalde 

commercieel-ingestelde 
bedrijven, die enkel 
berusten op het grond-
beginsel van winst 
maken. Het is dus 
belangrijk dat er een 
centraal orgaan word 
gevormd door een 
non-profit bedrijf, die alle 
landen representeert, 
aangezien er anders een 
chaotisch en competitief 
geheel kan ontstaan. 
Het is dan natuurlijk ook 
de vraag wie de recht-
matige eigenaar is van 
de asteroïden en van de 
gebieden in de ruimte 
in het algemeen en hoe 
conflicten hierover 
kunnen worden 
vermeden. Zou een 
bedrijf eigenlijk wel een 
stuk ruimte in het zonne-
stelsel kunnen bezitten? 
Welke rol gaan de 
landen individueel spe-
len in deze ‘space-race’? 
De impact die mijnbouw 
in de ruimte kan hebben 
op de aardse economie 
vormt nog een bron van 
zorgen. Het handelsba-
lans op aarde zou hevig 
verstoord worden zodra 
er een overmaat van 
kostbare hulpbronnen op 
de markt vrij zou komen. 
Het valt natuurlijk te be-
twisten of de mijnbouw 
in de ruimte niet enkel 
een droom is, berust op 
winstmakerij, zonder een 
groter algemeen doel 
voor het overleven van 
de mensheid. 
 
De technologische 
ontwikkelingen gaan 
maar door en het is dus 
vrij zeker dat in de nabije 
toekomst deze mijnbouw 
in de ruimte als groot-
schalige industrie zal 
worden opgezet. Het is 
hierbij hoog noodzakelijk 
dat dit op een 
doordachte wijze 

gebeurd, met alle 
ethische kwesties en 
wetgeving uitgedacht, 
zodat de mensheid en 
de ruimte geen onnodige 
bedreigingen hoeven te 
ervaren en de mijnbouw 
in de ruimte tot een 
gezonde industrie kan 
uitgroeien. Alhoewel er 
tot op heden nog geen 
helder geformuleerd 
argument bestaat over 
de rechten van 
ruimte-objecten en 
asteroïden, zal er toch 
moeten worden geste-
ven naar behoud van 
de wonderen van het 
universum, die niet ten 
koste hoeven te gaan 
van de 
menselijke hebberigheid. 
 

‘De vraag is dan ook 
hoeveel van het 
Melkwegstelsel zou 
moeten worden 
behouden’.
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