Den Up2Date huet et sech natierlech
net huele gelooss an krut d’Chance eisen
Direkter nach kuerz viru sengem Départ
an d’Pensioun ze interviewen.
Monsieur Jacobs, wéi ass et dozou
komm, dass dir Direkter gi sidd, an wéi laang
sidd dir lo Direkter am LTAM?
Här Jacobs: Zu dem Zäitpunkt wou ech
gefrot gi sinn, war ech um Ministère
zoustänneg vir den Régime professionnel
an ech gouf dunn vun dem deemolege
Minister Marc Fischbach gefrot vir Direkter
am LTAM ze ginn. Dat huet mech schon
zimlech iwwerrascht, well ech nach ni
do als Proff täteg war. Mee ech hunn dës
Aufgab mat Freed ugeholl. Ech hunn den 1.
November 1989 ugefaang an wann ech lo
den 1. November an d’ Pensioun ginn, war
ech genau 20 Joer Direkter.
Wat waren är schéinst Momenter
an eisem Lycée?
Här Jacobs: Ech hatt vill schéi Momenter
an dëser Schoul, mee eigentlech an deenen
20 Joer wou ech lo Direkter sinn, goufen et
20 besonnesch schéi Momenter. An dat ass
all Joer Diplomiwwereechung gewiescht. Et
ass schéi ze gesi wei déi Schüler erwuesse gi
sinn, wéi sie vu klengen Däpp zu erwuesse
Leit ginn. Déi eng hunn 7 Joer gebraucht,
déi aner vläit bësse méi, an et ass mir
ëmmer eng besonnesch Freed ze gesi wéi se
hire Wee an eiser Schoul gemeeschtert hunn
a mat voller Freed do stinn an hiren Diplom
entgéint huelen. Deen Moment ass ëmmer
en besonneschen “Highlight” vir mech.
Wat wor är gréissten Enttäuschung
an ärer Carrière als Direkter?
Här Jacobs: De schlëmmste Moment
war lescht Joer am Dezember wou dat
neit Gesetz vir de Regime Professionell
gestëmmt ginn ass. Déi Reforme stéiert
mech immens an et ass och en weidere Stee
am Wee vir déi Schüler déi vum Regime
Professionell kommen an als Techniker hir
Etudë weider feiere wëllen.

Dir hutt villes erreecht hei am Gebäi,
wouropper sidd dir besonnesch stolz?

Bleift dir nach an Kontakt mam Lycée, kommt
dir nach ab un zu laanscht luussen?

Wien sinn är Lieblingsschrëftsteller?
Ass iech an de vergaangene Joer Zäit bliwwe vir ze liesen?

Här Jacobs: Ech sinn op villes stolz, mä den éischten Afall
dee mir lo an de Kapp kennt, ass wann ech mat de Schüler
schwätzen, kréien ech bal vun allen Schüler gesot, dass se
glécklech oder zefridde sinn hei am Gebäi. Ech sinn stolz
drop mäin Deel drun bei gesteiert ze hunn, dass an eiser
Schoul eng gutt Ambiance ass, dass et keng Gewalt an
eiser Schoul gett an dass ma alleguer zesummen eng grouss
Communautéit sinn wou jiddereen sech wuel fillt.

Här Jacobs: Ech menge wann ech lo an der Pensioun sinn,
sinn ech hei net méi Doheem an kann och net einfach sou
ra spadséiert komme wann mir grad dono ass. Mä wann
ech invitéiert gi kommen ech natierlech gäre laanscht.

Här Jacobs: Ech war an menger Jugend schon dat wat
een nennt eng “Leseratte”. An ech freeë mech drop a
menger Pensioun méi Zäit vir d’Liesen ze hunn. Ee
Lieblingsschrëftsteller hunn ech lo sou direkt net, mä dat
leschte Buch dat ech gelies hunn war „Die Vermesseng der
Welt“ vum Daniel Kehlmann.

Här Jacobs: Et gi puer Saachen déi mir bei menger
Aarbecht Freed bereet hunn. Éischtens den alldeeglechen
Ëmgang mat de Schüler. De Schüler hir Suergen
oder Bedenken unhéieren, dat huet mir Freed bereet,
besonnesch da wann ech den hinnen hëllefe konnt. Eng
zweet Saach déi mir besonnesch Freed gemaach huet sinn
déi Réckmeldungen déi ech vun den Eltere kritt hunn.
Déi meescht Elteren hunn mir gesot, dass eis Schoul gutt
Proffen huet an se zefridde wiéren. Sou eppes ze héieren
huet mir ëmmer eng besonnesch Freed gemaach. An eng
drëtt Saach déi mir Freed gemaach huet, war eis Schoul
no baussen ze vertrieden an ech war ëmmer stolz ze héiere
wei gutt eise Lycée ugesinn ass, an dass den LTAM vill
Unerkennung kritt.
Wat maacht dir elo wann dir a Pensioun gitt?
Gitt dir engem bestëmmten Hobby no?
Här Jacobs: Als aller eicht wäert ech dee Sport man,
deen ech an de leschte Joeren net konnt man, an dat aus
zäitleche Grënn. Ech sinn en grousse Frënd vum Vëlosport
an ech wäert och sécher mech rëm op de Vëlo setzen.
Ech war och ëmmer gär an der Natur a wäert meng
nei gewonnen Zäit notze vir spadséieren ze goen. An
natierlech wäert ech all déi Saachen nohuele vir déi ech ni
Zäit hat wei zum Beispill an den Theater oder an de Kino
ze goen.
Sidd dir net ze vill traureg wann dir lo goe musst?
Här Jacobs: Ech soen ëmmer alles huet een Ufank an en
Enn, a lo ass ebe mäin Enn un der Rei. Natierlech wäert
et mir net liicht falen ze goen, mä mir feelt et sou lues un
Kraaft vir meng Aufgab als Direkter nach weiderhi gutt
ze maachen. Ausserdeem ass et un der Zäit dass d’Schoul
mat neien Ideeë beräichert gëtt an déi Aufgab wäert
Madame Véronique Schaber schon gutt maachen.

Här Jacobs: Wat ech besonnesch un den Leit schätzen ass
wann se éierlech sinn an zouverlässeg. Ausserdeem hunn
ech gäre wann een idealistesch ass, wann een en Ziel am
Liewen huet.

Wat ass är Devise am Liewen?
Här Jacobs: Liewen ass ze räich, sou räich dass et
engem net méiglech ass, dat an enger klengen Devise
auszedrécken. Mä eng Devise déi ech de Leit gär géif mat
op de Wee ginn, ass dass ee Mënschen ëmmer mat dem
néidesche Respekt behandele soll.

Wat ass dann ären Haaptcharakterzuch?
Här Jacobs: Dat missten éischter aner Leit iech soen! Dat
ass eng schwéier Fro. Also een schlechte Characterzuch
vun mir ass, dass ech e wéineg choleresch sinn an
mech séier iwwer eppes fuerchtbar opreege kann. Méin
Haaptcharacterzuch ass sou géif ech mol mengen, dass ech
mech séier vir eppes intresséieren an begeeschtere kann.
Gett et eng Reform (Educatioun oder aner)
déi dir appreciéiert?
Här Jacobs: Ech fannen et gutt dass den Schoulsystem
reforméiert gëtt. Virun allem fannen ech et wichteg, dass
Schoul un déi modern Gesellschaft ugepasst gëtt. Mee wat
mir nach méi wichteg schéngt ewéi d’Reformen, ass den
Ëmgang a Verhale vun der Schüler an wéi se mateneen
ëmginn. Jidderee sollt en serieuxt Engagement an aktiv an
der Schoul schaffen.

Well dir eis nach eppes mat op den Wee ginn?
Här Jacobs: Et soll een ëmmer Mënsche mat Respekt
behandelen an et soll een ni engem dat undoe dat ee selwer
net well ugedoën kréien. Ech wier och frou, wann een dat
géif verënnerlechen a bäibehale wat an eiser Schoulcharta
steet.
seet dem Här Jacobs villmools Merci vir
Den
all déi Zäit déi en vir eis opbruecht huet an och vir all
déi Ënnerstëtzung déi
mir vun him kruten. De
ganzen Up2Date wënscht
dem Här Jacobs eng schéi
Pensioun a seet mat enge
klenger Tréin am Aen him
Äddi.
Pit Weber
vir den

Wat haasst dir am Meeschten?
Här Jacobs: Ech haassen et wann een Mënsch onéierlech
ass. Och wann een iwwer Läiche geet vir säin Ziel ze
areechen, oder wann een gläichgëlteg oder respektlos ass,
alles dat sinn Saachen déi ech absolut net ausstoe kann.
Wat fäert dir am Meechtem?
Här Jacobs: Eigentlech sinn ech kee ängschtlechen
Mënsch. Mä wann ech virun eppes Angscht hunn, dann
dass eis Gesellschaft manner fräi gëtt. Fräiheet ass en
Privileg dat een sech verdéngt huet an et soll een alles
man vir déi Fräiheet ze halen. An ech hunn Angscht dass
Mënscherechter net méi respektéiert ginn. Op dëser Platz
géif ech dem Up2Date de Virschlag man eng Kéier eng
Ausgab iwwer Mënscherechter ze man.

M. le Directeur: Toute l’équipe d’Up2date vous remercie chaleureusement du soutien que vous avez manifesté à notre journal dès ses débuts.
Nous vous souhaitons tout ce qu’il y a de mieux pour votre départ à la retraite.

Be Creative!

Wat huet iech beim Ausféiere vu ärer Aarbecht
déi meeschte Freed gemaach?

Wat vir eng Qualitéite schätzt dir
besonnesch bei de Leit?

»Be Creative« heescht déi nei Rubrik déi an
noer Zukunft wäert an eiser Schülerzeitung
ze fanne sinn. Ëm wat et lo do genau
geet ass séier erklärt! Dir hutt en Bild
gemoolt, en Gedicht geschriwwen en
Projet op Been gestallt oder soss eppes
wat an iergendenger Art an Weis mat
kënschtlerechem Geescht ze dinn hutt an
wësst net wéi dir der Welt iech Wierk kennt
presentéieren?
Genau do komme mir an d‘Spill: schéckt eis
einfach ären Text oder är Foto(en) mat enger
klenger Beschreiwung un up2date@ltam.lu
an mir stelle ärt Wierk an onser Zeitung fir.

Dir sidd gefrot,
weist der Welt wat dir
kënnt!
Pit Weber

